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L ’ U N I V E R S I T É K O M E N S K Ý ,  DE  B R A T I S L A V A .

Seul établissement ďenseignement supérieur en Slovaquie et 
en Russie subcarpathique, ľUniversité Komenský offre une 

.im portance capitale tan t pour lá vie scientifique que pour la vie 
national© de tout l’E tat, de toute la Tchécosilovaquie. Son siěge, 
Bratislava, possěde une antique tradition culturelld, dont les 
origines remontent ä la Renaissance et au célěbre prélat magyar 
Pazpián. Le centre ecclésiastique de la Slovaquie occidentale 
était alors, il est vrai, Trnava, cité archiépiscopale, ou Pazmán 

■ ronda, en 1685, une Universitě catholique; mais Bratislava- 
Presbourg, ville populeuse, douée ďun réel prestige dans ľan- 
cienne Hongrie, dut ä sa qualité de residence royale et lieu de 
couronnement de posséder un milieu intellectuel notable jusqu’ä 
la fin du X V IIP  siěcle. La créátion ďune Acadérme de droit 
(.1784) lui conféra mérae un certain caractěre umversitaire. 
L’exlstence nationale de la Slovaquie n’en tira it malheureusement 
aucun profit, car ľenseignement se donnait en la tin ; des presses 
de Trnava, au contraire, sortaidnt d’assez nombreuses editions, 
ä sujet religieux en général, rédigées dans la langue du peuple, 

•c’est-ä-dire la langue tchěque, avec dé minimes particularités 
dialeCtales. Aux alentours de 1750, done ä ľépoque du rationa- 

. lisme, Presbourg n’en fu t pas moins l’un des foyers du réveil 
national tchécoslovaque, le plus im portant aprěs Prague. Le 
savant philologue et historien Mátej -Bél (1684—1749) y travailla 
•trente années et y publia ses oeuvyes. Pavel Doležal y fit paraitre 
sa Grammaire tchécoslovaque (1746). Anton Bernolák (1762— 
1812) fonda au Chäteau la „Compagnie savante slovaque” 
(Slovenské Učené Tovarišstvo), plus ta rd  transférée ä Trnava. 
.Jiří Palkovič, qui congut en 1801 le plan hardi de ľ  „Institut de 
Langue et L ittérature tchécoslovaques” (Ústav řeči a literatury 
československé) , enseigna pendant environ cinquahťe ans au Lvcée 
évangélique de Presbourg et, de 1812 ä 1818, il compta pármi ses 
éjeves les fu turs grands romantiques tchěques et slovaques: Jan 
Kolláŕ, Fr. Palacký, Jan Benedikt-Blahoslav, P. J. Šafařík. Une 
décade plus tard, la génération suivante des romantiques slo
vaques — Ľudevít Štúr, Jos. Miloslav H urban, Michal Miloslav 
.Hodža et autres — venait étudier au méme lycée. En 1844, une 
interruption brutale se produisit, quand le gouvernement hon- 
grois, engagé dans une magyarisation systématique, interdit 
ä Štúr de poursuivre ses cours sur la discipline tchécoslovaque. 
Verš 1850, on mentionne bien encore les premiers travaux du 
philologue H attala, mais Bratislava est devenue étrangěre ä sa 
propre nation et c’est ľun des motifs pour lesquels- la Slovaquie 
végéta au point de vue scientifique jusqu’en ľannée 1918.

Reléguée ä ľarriere-plan par la nouvelle capitale, trans- 
leithane, de la monarchie dualiste, étouffée par les deux métro-
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poles concurrentes, Vienne et Budapest, Bratislava perd sa' 
valeur culturelle depuis la deuxiěme moitié du XIX1’ siecle.' Pen 
avant la guerre mondiale seulement, les Hongrois s’avisereqt du 
rôle qu’une ville aussi favorablement située était susceptible do 
jouer dans leur politique nationale, et ils résolurent de parachever 
la magyarisation scolaire de la Slovaquie par la creation de 
l’Université Elisabeth (loi de ľannée 1912; ouvertuře en 1911). 
Les hostilités entravěrent le fonctionnement des trois Facultés: 
celie de médecine, la plus avantagée et la plus complete, n ^ u t un 
hôpital et plusieurs instituts; la Faculté de droit, succédant dans 
une certaine mesure ä la vieille Académie, assura quatre années 
ďétudes; la Faculté de philosophie demeura ä ľétat de projet.

Ainsi se présentaient les choses Iorsque, aprés ample discus
sion, fu t votée en 1919.. la loi instituant une Universitě tchéco- 
sloyaque sous le vocable de Komenský au lieu préciseínent destine 
par les maitresi déchus ä concentrer les efforts de denationalisa
tion, ä Bratislava. La Faculté de médecine ouvrit ses portes dans 
ľannée; droit et philosophie attendirent iusou’en 1921. pour des 
raisons ďordre matériel.

Le travail exécuté dans ce. bref laps de temps est déja 
appréciable et se peut exposer avec satisfaction. Ia? critique le 
plus sévěre ne saurait, en effet, oublier que, pour la Faculté de 
philosophie notamment, rien n’existait. Ni locaux, ni installa
tions; pas de moyens ďétude, pas de tradition ä laquelle se 
rattacher. Bratislava, port fluvial, vouee au commerce et ä 
ľindustrie, ne paraissait guére offrir un terrain propice. Dans 
ces circonstances, il ne suffisait point de se bom er ä une act i vite 
intérieure, ďassurer les cours réguliers; il convenait ďatteindľe 
le grand public, ďorganiser des conférences ä son intention. 
Ainsi la jeune Universitě serait avantageusement connue dans" 
le pays méme; encore plus fallait-il lui assurer un bon renorn 
á ľétranger, la montrer digne de prendre rang prés de ses soeurs 
ainées par une productivité immédiate. Pour comble, ce double 
but devait étre réalisé dans la période difficile ďaprěs-guerre, 
děs les débuts de 1’E ta t tchécoslovaque restauré.

Si la lourde et multiple táche a été effectuée, le mérite en 
revient au petit groupe des hommes qui furent les ouvriers de la 
premiére heure; conscients ďassumer une haute mission, scien- 
tifique et nationale, ils ne se laissěrent point rebuter par les 
difficultés techniques. Jeunes, enthousiastes, ils surent obtenir 
du temps le maximum de rendement, n’employer leur énergie 
qu’ä une fin utile.

L’Université Komenský compte aujourďhui 1309 auditeurs, 
soit 876 ä la Faculté de droit, 265 a la Faculté de médecine, 
168 ä la Faculté de philosophie. Elle possěde 40 professeurs, 
i2 suppléants (la plupart de Prague et de Brno), 14 docents.

II



11. lecteurs, ainsi répartis: droit, 8 professeurs, 4 súppléants, 3 do
cents, 2 lecteurs; médecine, 18 professeurs, 1 suppléant, 7 docents; 
philosophic, 14 professeurs, 7 suppléants, 4 docents, 9 lecteurs. 
Le corps enseignant se compose done, au total, de 77 membres. 
Toutes les années ďétudes peuvent étre faites; tous les diplômes, 
étre délivrés. L’installation provisoire de la Faculté de droit est 
m aintenant trěs convenable; ľancien hôtel de ľarchevéque 
Pazmán (1630) lui a été affecté, aprěs restauration et agran- 
dissement. Les divers services ressortissant ä la Faculté de 
médecine ont été aménagés avec soin, tels la clinique médicale 
(prof. Hynek, premier recteur de 1’Université Komenský), la 
clinique chirurgicale (prof. Kostlivý), la clinique orthopédique 
(prof. Chlumský) et autres, et un immeuble vient d’etre edifié 
pour les instituts théoriques. La Faculté de philosophie a, non 
sans luttes, obtenu de se loger dans une áile d’un des lycées de 
jeunes filles et dans le couvent des Franciscains. Elle tire  orgueil 
de ses bibliothěques de séminaires. Le séminaire slave, par’ 
exemple, est plus abondamment pourvu ďouvrages, possěde une 
plus riche matiére a documentation que nombre d’instituts simi- 
faires en Europe. Ša bibliothěque contient 16.640 volumes; celle 
*du seminaire historique 14.000 volumes. La Bibliothěque de 
l’Université, assez défavorablement placée dans ľancien couvent 
des Clarisses, n’en croit pas moins sous l’adm inistration vigi
lante de son conservateur, M. Emler. Le nombre des volumes — 
60.000, dont 200 slaves seulement lorsque fu t recueille la succes
sion hongroise — s’est élevé en l’espace de 6 ans ä plus de 

■ 135.000, dont 5500 environ concernent les questions slovaques 
et 1500 les questions slaves. Dans la salle de lecture sont grou- 
péeš 330 revues.

L’Université Komenský a, jusqu’ a la fin de 1924/5, conféré 
445 doctorats. Ľ activ ité de publication des trois Facultés est 
ŕélativement plus intense que celle de toute autre Universitě 
tchécoslovaque; les travaux produits ont fait, ä ľétranger, ľobjet 
de comptes rendus flatteurs. L’Extension de 1’Université Ko
menský, fondée en m a  organisé depuis lors jusqu’ en 1925, 

.ä  Bratislava, dans toute la Slovaquie et ä Vienne, environ 348 
conférences, ensuite réunies en recueil.

Ce ne sont la, il va de soi, que ďheureuses prémices. Un égal 
labeur s’impose pour ľavenir; bien des imperfections doivent 
étre corrigécs, bien des lacunes comblées. Bibliothěques, instituts, 
laboratoires ne répondront pas encore ďici longtemps aux 
exigences les plus justifiées. La construction d’un quartier uni- 
versitaire ä la périphérie de ľagglomération urbaine est envi- 
sagée. Presque tout reste á faire en ce qui concerne ľassistance 
•aux étudiants; la création d’un vaste internát ä leur usage ne 
saurait étre ajournée. La ville de Bratislava ellennéme tiendra 
ä honneur ď édifier un nrusée; la vie musicale et théätrale, la
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ľ í  n vpv*-/' s y  développeront sans nul doute et
ílovannl n r ľ  b?nef??lera- L’;lide Précieuse du Ministěre tchéco- 

Instruction publique et de ľEducation populaire lui 
demeuicrai acquise comme dans les années écoulées oil, malgré
r é J i v l í n v  restrictions, un bon accueil fvi constammont 
esei v e aux voeux du corps professoral.

skv soľhľi+íU Patíl°n d o n ,t  eHe portc ]e noni- l’Université Komen- 
o tm ľ ľ 'i  coordonner les ressources culturelles de la Slovaquie 
r tC M te b w r  amsi á la gloire de ľE ta t tchécoslovaque. ,ľS 

p que concounr au progrés de la science Internationale.

Bratislava, le 15 décenibce 1925.

Míloš Weinfiui t.
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4. Sém inaire de droit roraain.
5. Sém inaire de droit tchécoslovaque.
6 . Cabinet du directeur du sém inaire de droit tchécoslovaque.
7. Vue prise ďune des fenétres de la Faculté.
8 . Salle des Promotions.
9. Grande salle de cours (ä ľu sage de la Iôre année).

10. Cabinet du doyen.
11. Auditorium maximum.

F a c u l t é  d e  p h i l o s o p h i e :

12. Vue extérieure du décanat (Couvent des F ranciscains).
13. Vue du lycée de filles, dont ľa ile  gauche est affectée ä la  Faculté  

de philosophie.
14. Bibliothéque et salle de cours du sém inaire slave.
15. Salle ďétude du sém inaire slave.
16. Cabinet du directeur du sém inaire slave.
17. Salle du sém inaire m usical.
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19. Salle ďétude du sém inaire historique.

F a c u l t é  d e  m é d e c i n e :

20. Vue extérieure de la  clinique orthopédique.
21. Clinique orthopédique, salle de gym nastique.
22. Clinique othopédique, salle ďopéralions.
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24. Clinique in fantile, vue intérieure.
25. Clinique gynécologique, vue extérieure.
26. Clinique gynécologique, vue intérieure.
27. In stitu t ď hygiéne, vue intérieure.
28. Vue extérieure du décanat (palais Schiffbeck).
29. H ôpital général, vue extérieure.
30. Immeuble des institu ts théoriques, vue extérieure.
31. Clinique m édicale, vue intérieure, I.
32. Clinique m édicale, vue intérieure, II.
33. Clinique chirurgicale, vue intérieure, I.
34. Clinique chirurgicale, vue intérieure, II.
35. Clinique chirurgicale, vue interieure, III.
36. Clinique dermatologique, vue intérieure.
37. Clinique ophtalmologique, vue intérieure.

38. Jardin du palais Schiffbeck, ou se trouve l ’Internat pour les étu- 
diants.

39. Internát pour les étudiants, sis dans la  rue du Lazaret.
40. Noel ä i’ln tem at.
41. E ntrée de la  Bibliothéque universitaire.
42. Cour intérieure de la  Bibliothéque universitaire.
43. Chaine du recteur.
44. M édaille comm émorative de la fondation de l ’U niversité Ko

menský.
45. Masses des bedeaux-appariteurs: de l ’U niversité; des Facultés. 

de droit, de medicine et de philosophie.
46. Bedeaux-appariteurs de l’U niversité et des Facultés.
47. E xposition organisée ä ľoccasion oň centenaire de Sm etana 

(1924).
48. E xposition organisée par la Faculté de philosophie (1924).
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AKADEMICKÝ SENÁT usnesl se dne 
29. října 1923 vydatí Ročenku university 
Komenského za první pětiletí a určil 
v hlavních rysech je jí obsah. Materiál byl 
shromažďován v letech 1924—1925. Kon
fet ence dosavadních rektorů university 
Komenského, konanáí dne 22. října 1925, 
vzala na vědomí vykonané přípravy, uči
nila potřebná formální usnesení, a pověřila 
podepsaného, aby obstaral všecky po
třebné redakční a tiskové práce. Současně 
s tímto svazkem vycházejí Ročenky za 
stud. rok 192U/5 a 1925/6. Nadále má Ro
čenka vycházeli každoročně.

ľ  Bratislavě, v prosinci 1925.

MILOŠ WEINGART.



Z Á K O N  Z E  D N E  27.  Č E R V N A  1919,  
č. 375 Sb. z. a n., 

k t e r ý m  s e  z ř i z u j e  č e s k o s l o v e n s k á  s t á t n í  
u n i v e r s i t a  v B r a t i s l a v ě .

(Vyhlášen dne 11. července 1919).

Se schválením Národního shromáždění československého na
řizuje se:

§ 1.
V Bratislavě se zřizuje místo bývalé maďarské university 

československá státní universita o čtyřech faku ltách : právnické, 
lékařské, přírodovědecké a filosofické. Přednášky se konají 
buďto česky nebo slovensky.

§ 2 .

Provésti tento zákon se ukládá vládě.

§ 3.
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy bude vyhlášen.

T. G. M a s a r y k  v. r.
Š v e h l a  v r.,

v zastoupení min. předsedy a jako m inistr vnitra.

Dr.  S t r á n s k ý  v. r. Dr.  W i n t e r  v. r.
Dr.  R a š í n v. r. Dr.  H r  u b a n v. r.
P r á š e k  v. r, S t a n ě k v. r.
Dr.  Z a h r a d n í k  v. r. K 1 o f  á č v. r.
Dr.  S o u k u p v. r. H a b r m a n  v .r .
S t ř í b r n ý  v. r.

Dr.  V r b e n s k ý  v. r., 
jako m in istr pro zásobování lidu a za m inistra veřejného zdravotnictví

a tělesné výchovy.

N A Ř Í Z E N Í  VLÁDY R E P U B L I K Y  ČE S K OS L OV E N S KÉ  
ZE D N E  11.  L I S T O P A D U  1919,  

č. 595 Sb.  z. a n.  
o p o j m e n o v á n í  č e s k o s l o v e n s k é  s t á t n í  u n i 

v e r s i t y  v B r a t i s l a v ě .
(Vyhlášeno dne 15. listopadu 1919.)

Na základě zákona ze dne 27. června 1919, č. 375 Sb. z. a n. 
se nařizuje:
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§ 1.
Československá státní universita v Bratislavě bude se na

zývali „Universita Komenského“.

§ 2 .
Ustanovení toto působí ode dne vyhlášení a provede je 

m inistr školství a národní osvěty.

T u s a r  v. r. 
š  v e h 1 a v. r. K 1 o f  á č v. r.
S o n n t a g v .  r. P r á š e k  v. r.
Dr.  V e s e l ý  v. r. Dr.  W i n t e r  v. r.
H a b r m a n  v. r. Dr.  H e i d 1 e r  v. r.
S t a n ě k  v. r. Dr.  F r a n k e  v. r.

H o u d e k  v. r.

ZE Z Á K O N O D Á R N É H O  J E D N Á N Í  O Z ŘÍ Z E N Í  
Č E S K O S L O V E N S K É  U N I V E R S I T Y  

V B R A T I S L A V Ě .

Dne 12. května 1919 byl podán Národnímu shromáždění 
československému návrh, aby byl vydán zákon, kterým se zřizuje 
československá universita v Bratislavě.

Návrh (tisk č. 951) jest podepsán jm éna navrhovatelů 
buďtež tu na věčnou pamét uvedena — : Drem Milanem Hodžou, 
Drem O- Srdínkem, Drem B. Němcem, Drem AI. Koliskem, 
V. čobrdou, Drem Kmeťkem, Josefem Bráneckým, Andrejem 
Hvizdákem, J. Sivákem, Aloisem Jiráskem, Dr. Ing. Milanem 
žuffou, Austem, Bendou, J. S. Macharem, Drem Marešem, 
Drem Herbenem, Drem Syllabou, Drem Kužiakem, Vil. Paul i 
nym, Drem Janem Vanovičem, A. Hlinkou, Drem Markovičem 
a Kunešem Sonntágem.

Návrh byl přikázán výboru školskému, který podal o něm 
zprávu, jejímž auktorem byl referent školského výboru prof. 
Dr. O takar Srdínko (tisk 1196) ; zpráva, nesoucí datum 
10. června 1919, hovoří o návrhu:

„Již při projednávání zákona o zřízení druhé české univer
sity v Brně vysloven byl od slovenských poslanců požadavek, aby 
také Slovensko mělo zajištěnu co nejdříve zákonem svoji univer
situ československou, která by nastoupila po universitě m aďar
ské, zřízené maďarským zákonem z roku 1914. Universita ma
ďarská, zákonem zřízená, de facto dosud vybudována nebyla a 
jest ve stavu zcela počátečním. Pomýšleno bylo na tyto fakulty: 
a) státovědecko-právnickou, b) filosoficko-historickou, c) pří- 
rodovědecko-mathematickou, d) lékařskou. Fakulta filosoficko-
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historická a přírodovědecko-mathematická dosud de facto ne
existují. Fakulta státovědecko-právnická působí a z fakulty lé
kařské jsou v chodu některé obory praktické, že to, co v B rati
slavě existuje, nemůže býti nazváno universitou, lze poznati také 
z počtu poslucháčstva a profesorů. Na fakultě lékařské jest 
11 profesorů a pouze asi 40 posluchačů, na fakultě filosofické 
10 profesorů a rovněž pouze 40 posluchačů, na fakultě přírodo
vědecké není ani profesorů a přirozeně ani žádných posluchačů, 
takže pouze fakulta právnická, přetvořená z právnické akademie, 
«má asi 180 posluchačů a 11 profesorů. Jinými slovy: v Prešpurku 
byla právnická akademie a všeobecná nemocnice a ty povýšila 
m aďarská vláda roku 1914 na maďarskou universitu pro Slo
vensko. Vybudovati universitu bylo válkou znemožněno.

Ježto Prešpurk mírovou konferencí přiřčen jest republice 
československé, nastává povinnost zajistiti Slovákům zákonem 
universitu a podle přání klubu slovenského podán byl proto 
drem M. Hodžou a předsedou školského výboru Národního shro
máždění drem O. Srdínkem v Národním shromáždění návrh, aby 
v Bratislavě zřízena byla československá státní universita.

Školský výbor projednal tento návrh v sedění svém dne 
10. června t. r. za přítomnosti státního tajem níka m inisterstva 
školství a národní osvěty a došel k tomu závěru, aby obsazeny 
byly počátkem října 1919 stolice fakulty lékařské, které v zárod
cích v Bratislavě existují, profesory českými, a přednášky aby 
se konaly na této fakultě česky nebo slovensky. Fakulty přírodo
vědecká a filosofická aby prozatím nebyly vybudovány a fakulta 
právnická aby po dobu nej kratší nutnosti přechodně byla po
nechána s přednáškam i českými a podle potřeby maďarskými. 
Výslovně však ustanoveno, že nejdéle do 3 roků i na fakultě 
právnické má býti zavedena jako jazyk přednášek buďto čeština 
nebo slovenština. Podrobnosti provedení ponechávají se mini
sterstvu školství a národní osvěty.

V souhlase se zákonem o druhé české universitě Masarykově 
v Brně, navrženo bylo zřízení čtyř světských fak u lt: právnické, 
lékařské, přírodovědecké a filosofické (duchovědné). Návrh 
dra Stojana, aby zřízena byla také fakulta theologická, byl 
schválen pouze hlasem pana navrhovatele.

Jako úřední (jednací) a vyučovací jazyk této nové univer
sity ustanovena čeština i slovenština.

Profesory pro lékařskou fakultu navrhne profesorský sbor 
české lékařské fakulty a tito profesoři buďtež jmenováni nejdéle 
do konce července 1919, aby se mohli na přestup svůj připraviti.

Finančně jest otevření stolic lékařské fakulty ve státním  
rozpočtu na běžící rok zajištěno.

První profesory pro ostatní tři světské fakulty navrhnou 
sbory 6členné,*) zřízené za předsednictví m inisterstva školství a

*) Ve zprávě omylem vytištěno 8 .
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národní osvěty ze 2 profesorů příslušných fakult české university 
v Praze, 2 profesorů české university v Brně a 2 členů, jmeno
vaných min. školství z odborných vědeckých kruhů slovenských.

Otevření jednotlivých fakult a dobudování fakulty práv
nické a lékařské svěřuje se m inisterstvu školství a národní 
osvěty po dohodě s politickými kruhy slovenskými.“

Do plena sněmovny dostal se návrh dne 27. června 1919.
Zpravodaj pro plenum prof. Dr. O takar Srdínko uvedl jej 

řečí (těsnopisecká zpráva o 61. schůzi Národního shromáždění) :
„Slavné Národní shromáždění! S myslí radostně vzrušenou 

přistupuji jako zpravodaj školského výboru k podání zprávy
0 návrhu, který byl podán v Národním shromáždění, hlavně na 
přání klubu Slovenského, aby zákonem byla zajištěna třetí česka 
universita s vyučovacím jazykem českým a slovenským v B rati
slavě. (Výborné!) Když jsem v loni v září ve „Venkově“ refe
roval o stavu vysokého školství, napsal jsem tam větu, když nám 
Vídeň nechtěla dáti druhou universitu v Brně, že si ji zřídíme 
cto pěti roků nejen v Brně, ale i tře tí na Slovensku. To bylo ještě 
za vlády Rakouska. A jak je vidno, jsme v takové situaci, že 
můžeme k tomu přikročiti dříve, neboť druhou universitu zřídili 
jsme zákonem již v únoru a k tře tí přistupujem e v červnu.

Již při projednávání zákona o druhé universitě bylo vyslo
veno řečníkem slovenským přání, aby také co nejdříve Slovensku 
byla dána universita, nejvyšší škola. V Bratislavě existuje uni
versita podle zákona z r. 1914, maďarská universita, ale de facto 
r.ení tam university dosud, protože dvě fakulty, filosofická a 
přírodovědecká fakulta, chybějí úplně, nemají ani professorů, ani 
posluchačů a právnická fakulta je  vlastně přeměněna v práv
nickou akademii, která již dříve existovala, a z lékařské fakulty 
existuje jen zlomek; byla tam všeobecná nemocnice, a ta byla 
prohlášena maďarským zákonem za lékařskou fakultu.  První 
a druhý rok tam chybí, jsou tam pouze některé ústavy pro ročnit 
3.—5. Posluchačů v Bratislavě, v maďarském Prešpurku, před 
převratem bylo zcela nepatrné množství. Na lékařské fakultě 
asi 30, na přírodovědecké asi 30 a pouze právnická akademie vy
kazuje více posluchačů. Po převratu na universitě našeho státu 
v Bratislavě uchovalo se dohromady asi něco přes 200 poslu
chačů. Jsou to většinou posluchači němečtí nebo židovští. Rovněž
1 profesoři jsou po většině Maďaři nebo Němci, nebo židé. Ježto 
Prešpurk, nyní Bratislava, mírovou konferencí byl připojen 
k naší republice, nastává povinnost zajistiti zákonem Slovákům 
universitu a podle přání Slovenského klubu byl ten návrh podán 
a projednán také školským výborem v tom smyslu, aby hned byla 
zákonem Slovákům zajištěna universita. Universita ta bude míti 
podle zákona 4 fakulty, bez fakulty bohoslovecké, tedy fakultu 
právnickou, přírodovědeckou, filosofickou a lékařskou. V zákoně 
se nepraví, kdy ty  fakulty se m ají otevříti a kdy mají začít i 
účinkovati.
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To všecko ponechává se vládě, aby v dohodě se Slováky 
určila, v jaké době je možno jednotlivé fakulty aktivovati. P ři
rozené jest, že v první řadě třeba jest vybudovati střední školství 
slovenské. K tomu m inisterstvo školství ve velkém rozsahu při
stupuje a řadu středních škol tam již otevřelo. Rovněž profesor
ský dorost, kterého bude potřeba na universitě bratislavské, bude 
nutno požadovati nejen z Prahy a z Brna, ale bude nutno, aby 
Slováci sami na vysoké škole v Praze a v Brně se připravovali 
na povolání učitelské na universitě bratislavské, aby tak značná 
část domácích sil působila na této universitě, eventuelně se při
pravovali tak, abychom je mohli povolati na universitu pražskou 
nebo brněnskou. My z university pražské a brněnské nechceme, 
aby bratislavská universita byla místem, kam by výhradně měli 
býti povoláni profesoři, vychovaní v Praze nebo v Brně, nýbrž 
chceme, aby to byla universita, kde budou vyučovati Slováci.

Finančně jest opatřeno otevření těch několika stolic, které 
možno na podzim 1. října  na lékařské fakultě převzíti. První 
profesory navrhl již profesorský sbor lékařské fakulty a záleží 
na tom, aby ministerstvo školství co nejdříve je jmenovalo, aby 
dotyční měli jistotu, že jim  nastává povinnost, po prázdninách 
do Bratislavy se přestěhovati a aby mohli učiniti dle toho 
disposice.

Ostatní fakulty nemohou býti aktivovány, poněvadž jednak 
nejsou tam upravené potřebné místnosti, za druhé nemáme také 
dostatečného počtu sil profesorských, které bychom mohli jako 
kvalifikované do Bratislavy posiati. V tom směru musí býti ještě 
nějakou dobu strpení.

Co se týče vyučovacího jazyka, usnesl se školský výbor, aby 
se přednášelo především česky nebo slovensky. Pouze pro dobu 
přechodnou po jednání s místními činiteli jest nutno, aby na 
právnické fakultě, která má pro nejbližší dobu vychovati práv
níky také znalé práva a zákonů uherských, je potřeba, aby po 
určitou dobu snad tam  působili přechodně také profesoři dosa
vadní vedle profesorů českých. To se neurčuje zákonem, nýbrž 
to se ve zprávě ponechává zase dohodě m inisterstva školství 
s příslušnými činiteli ze Slovenska. (Posl. Dr. Blaho: Budou-li 
dosavadní spolehliví!)  To jest na to jiný  zákon. Musí předem 
vykonati přísahu republice československé, za druhé budou se 
pozorovati, jestli jejich činnost učitelská a veřejná jest taková, 
aby mohli jako učitelé na vysoké škole působiti.

Slavné Národní shromáždění! My jsme zde v Národním 
shromáždění zřídili řadu nových vysokých škol; byla to druhá 
universita v Brně, vysoká škola zvěrolékařská v Brně, theolo
gická fakulta evangelická v Praze, samostatná vysoká škola 
zemědělská v Brně s odborem lesním, k terá má při jiti co nejdříve 
na program jednání v Národním shromáždění, jest to samo
statná vysoká škola obchodní, která má býti zřízena zákonem, je



to dále tře tí universita, o které jednáme dnes, a je to konečně 
vysoká škola báňská v Příbram i, která čeká svoji reorganisaci.

P ři té příležitosti, ač to nespadá do programu, račtež do- 
voliti několik slov: V Příbram i, jak  jsem mluvil při rozpočtu, 
jest škola báňská, na které jest přes 280 posluchačů, z toho pouze 
80 Němců a přes 200 Čechů a jiných Slovanů. Profesoři jsou tam
4 češi a 5 Němců. Vyučovací jazyk jest tam dosud německý. 
Tedy jest potřebí, aby ministerstvo školství s velkým, největším 
urychlením přikročilo k přeměně vyučovacího jazyka v český 
tak, jak  si to přes 200 posluchačů žádá, a profesoři čeští aby do
plněni byli podle návrhu profesorského sboru co nejdříve tak, 
aby profesory byli jmenováni profesoři dávno již profesorským 
sborem českým navržení. Vznáším uctivou žádost k přítomnému 
panu m inistru školství, aby s urychlením vyhověl této žádosti, 
protože jest zde nebezpečí, profesorský sbor má většinu němec
kou a také profesor, který byl přes celou válku v Americe, se 
vrací — publikování nových profesorů se dosud nestalo, takže 
by mohla německá většina profesorského sboru svolati se a dělati 
další návrhy a další komplikace se strany této by byly velice ne
příjemné. Proto jest třeba co nejdříve v této škole přistoupiti 
k je jí přeměně na školu českou, vybudovati ji na řádnou školu 
a hlavně doplniti professorský sbor, aby byl český.

Slavné Národní shromáždění! Zákonem, který dnes školský 
výbor vám předkládá k usnesení, zřizuje se tře tí československá 
státn í universita s vyučovacím jazykem českým nebo sloven
ským. Co to znamená ve vývoji kulturním našeho státu, repu
bliky, a hlavně našeho národa československého, zbytečno by bylo 
vykládati a široké vrstvy lidové to také hned ani chápati ne
budou, proč najednou v Národním shromáždění tolik vysokých 
škol se zřizuje. Ale vliv, jaký bude míti tato  událost na celý kul
turní stav celé republiky, hlavně na Slovensko, to se ukáže za
5 nebo 10 let. A uvidíme, že důsledky toho pro celý prospěch 
republiky budou dalekosáhlé a ohromné.

Drazí b ra tři Slováci! Republika vám dává to, co jest je jí 
povinností, dává vám tento nový zákon a pošle vám professory 
nejlepší, jaké v Praze, event, v Brně máme. My očekáváme, že 
budou p řija ti v Bratislavě tak jako bratří, jako my přijímáme 
vás v Praze (Tak jest!) a doufáme, že čin tento nám přinese 
mnohonásobný užitek a úroky, které vy nám budete vraceti do
brovolně z tohoto zákona a z tohoto zřízení, budou tak veliké, že 
skutečně nelze mluviti o žádném nákladu, o žádné velké finanční 
oběti, kterou pro tu vysokou školu jest celá republika ochotna 
přinésti. (Výborně!) P řeji bratislavské universitě, která bude 
zákonem zřízena, nejlepšího rozkvětu a nejlepšího působení pro 
bratry  Slováky i pro celou republiku. (Výborně! Hlučný po
tlesk.)“

Návrh zákona pak byl jednomyslně v prvém i druhém čtení 
v této schůzi přijat.
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P R V Ý  R E K T O R  U N I V E R S I T Y  K O M E N S K É H O  
P R O F .  M U D r .  K R I S T I A N  H Y N E K  

(1919/20 a 1920/21).

životopis.

Prof. Dr. K r i s t i a n  H y n e k  narodil se 15. září 1879 
v Mnichově v Bavorsku. Po skončených lékařských studiích habi
litoval se pro obor nemocí vnitřních na české universitě v Praze 
r. 1912. Dne 6. dubna 1918 obdržel titul mimořádného professora, 
Dekretem ze dne 31. července 1919 byl jmenován řádným profes- 
sorem pathologic a therapie nemocí vnitřních na universitě Ko
menského.

Působil až do jmenování na I. int. klinice jakožto asistent 
a mimořádný professor.

V zimním běhu 1918/19 vedl jakožto suplent I. inter, kliniku 
na Karlově universitě v Praze.

Vědecká činnost obírala se až do jmenování různými obory 
z interního lékařství, zvláště se obíral studiemi krve a chorob 
krevních, z kterého oboru vydal řadu větších i menších publikací. 
Po převratu byl členem správní komise města Prahy.

Nyní jest přednostou vědeckého odboru spolku čsl. lékařův 
v Bratislavě, předsedou zdravotně sociálního ústavu pro vysoko
školské studenty v Bratislavě, členem hlavního stanu čsl. červe
ného Kříže, stavebním referentem university Komenského, řád
ným členem Association des médecins de la langue Fran<jaise. 
(A M  L F.)
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Univ. prof. Dr. K ris tian  H ynek:

P R V É  P O Č Á T K Y  N A Š Í  U N I V E R S I T Y .

Když před pěti lety v novinách proběhla zpráva o mé smrti, 
byl jsem označen za jednoho z tvůrců naší university, čisti ne
krolog o sobě vzbuzuje zcela zvláštní pocity — ne právě p ří
jemné a to proto, že zní jako výtka, proč jsi neudělal vše to, co 
o tobě pěkného píší. Cítím proto povinnost, abych uvedl na pra
vou míru, co tehdy bylo psáno. Zúčastnil jsem se ovšem hodně 
činně založení Komenského university, ale ve skutečnosti jsem 
pouze pomáhal sklízeti ovoce vzešlé z práce jiných. Myslím, že, 
má-li žeň býti provedena rychle a ve vhodný čas, má každý, kdo 
má ruce volné, povinnost přikročiti k dílu a zavolati na druhé, 
aby pomohli. Moje ruce byly tehdy právě volné — alespoň pro 
nejbližší budoucnost — a nemohl jsem se tudíž vyhnouti povinno
sti sloužiti zájmům celku, tím méně, když i moje osobní cíle se 
s oněmi vyššími zájmy nikterak nekřižily. Nejsem idealistou a 
nevěřím příliš v sebeobětavost lidí. Nevěřím, že by někdo nadaný 
normálním rozumem sledoval nějaký vyšší cíl bez sebe menšího 
osobního zájmu. Nemyslím na zájmy hmotné, — ale jsou ideové 
osobní zájmy, které ženou lidi přes nebezpečenství za jejich cí 
lem. Jsou to cíle, jichž člověk nutně potřebuje k svému osobnímu 
uspokojení. Ne pro získání blahobytu, ale pro svůj vlastní klid. 
Choulostivým bodem při tom jest pouze otázka, shodují-li se ony 
zájmy se zájmy vyšších celku čili nic. Snad právě v tom spočívá 
kultura, že člověk své osobní cíle dovede vědomě zladili a přispň- 
sobiti prospěchu celku. Láska je jistě vyšší motiv, než hlad, prosté 
proto, že slouží k udržení celku druhu a ne pouze jedince. A naše 
universita vznikla z lásky, ne z hladu.

Vznikla v době, kdy vše a zejména intelligence prcky |m>\ala 
láskou k vlasti, v době radostného vzrušeni z našeho národního 
a politického osvobození. Jest prostým důsledkem naší svobody 
a jedním z činů, které vedou k našemu osvobození duševnímu, 
k vymanění ze vlivů kultur a mentalit cizích duchu našeho 
národa.

Zřízení nových vysokých škol a náležité doplnění starých 
je st posledním krokem k našemu osvobození, k upevnění naší 
samostatnosti a k povznesení našeho národa.

V tomto smyslu bylo tehdy Slovensko půdou nad jiné vhod
nou, ale nejen to — ono přímo volalo po instituci vlastní vysoké 
školy, která by se vyvíjela v jeho prostředí z jeho sil a zdrojů.

čím déle jsem na Slovensku, tím jasněji vidím, jak jest 
nutno, aby se Slovensko poslovenštilo, t. j. aby všecky vrstvy to
hoto kmene splynuly v jediný harmonický celek, aby odvrhlo vše, 
co bylo naočkováno cizího, a jak se mi zdá, ne příliš dobrého, 
Duch feudální gentry není duchem tohoto lidu.
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Buditi lásku a úctu ke každé poctivé práci, která slouží zá
jmům celku, potlačovati nemírnou sobeckost sledující cíle jen své 
vlastní osoby, toť pracovní program na Slovensku.

Myslím, že, kdo nedbá těchto zásad, musí ztroskotati.
Pokusím se doložiti na základe konkrétnějších dat o způsobu, 

jak  naše universita vznikla, že jsme se těmito zásadami vždy 
řídili.

Vlastní začátky lékařské fakulty a tím i celé university Ko
menského datují se zřejmě až z popřevratové doby, kdy naši 
vojáci obsadili Bratislavu a kdy zdálo se hodně pravděpodobným, 
že toto město bude přivtěleno k našemu státu. Ale již koncem 
1917 tvořila se skupina vědeckých pracovníků z pražské lékař
ské fakulty, snažící se zajistiti si pro všechny případy aspoň mi
nimální možnost k vědecké práci. Počítali jsme tenkráte i s mož
ností, že Němci, kdyby vyhráli jakýmkoli způsobem válku — 
anebo jí alespoň neprohráli — pokusí se zrušiti českou uni
versitu.

Navázal jsem tehdy bližší styky s nár. soc. stranou a p ři
kročil velmi brzo k realisování velkého ambulatoria na způsob 
polikliniky; také jsme svůj ústav tak nazvali, ale tehdejší 
sbor lékařské fakulty nám toto pojmenování zakázal. Změna 
názvu nám ovšem nikterak nevadila a otevřeli jsme ve 
velmi primitivních místnostech ambulatorium pro plícně choré 
a ambulatorium zubní. Pro celek jsme chtěli získati dům a jed
nali o koupi jednoho sanatoria, později o jiný  větší objekt. Ne
pochybuji, že by se mi bylo podařilo svůj úmysl uskutečniti, 
spolupracovníky jsem měl zajištěny. Byli to kolegové, kteří 
potom skoro všichni přijali jmenování na bratislavskou uni
versitu.

Naším odchodem z Prahy padl projekt velkého ambulatoria.
Takto seskupeni jsme dožili konec války, čekajíce na druhé 

kolegy, až se vrátí z fronty, abychom svoji činnost v ambula- 
toriu zahájili. Na nový rok 1919 dobyli naši Bratislavy. Ne
dávno před tím  jsem četl referát o vědecké práci vyšlé z interní 
kliniky bratislavské university. Bylo to po prvé, co jsem o této 
universitě zvěděl. Vzpomněl jsem si hned na ni, smluvil se s ko
legy a získal jejich slib, že by snad tam šli. Byl to zejména 
Muller, jenž ani chvíli se nerozpakoval. Začal jsem hledati styk 
s interessovánými činiteli, zejména se Slováky, abych zvěděl 
jejich stanovisko k této věci. Prostřednictvím prof. Domina se
známil jsem se s prof. Vlčkem, tehdy správcem slovenského škol
ství v min. školství a národní osvěty, a ing. Pfefferm ann se
známil mne s řadou členů slovenského klubu Národního shro
máždění.

Prvou naší starostí bylo zvěděti, jak  vlastně ona bratislav
ská universita vypadá. Nikdo o tom nic přesnějšího nevěděl a 
u Slováků vůbec byl tehdy o zřízení university zcela nepatrný, 
vlastně žádný zájem. Jediný prof. Vlček, sám vysokoškolský
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professor, pochopil okamžitý význam této otázky. On sám také 
opatřil vojáky sestavený inventář některých klinik maďarské 
university. Seznam, ač hodně laicky, místy komicky sestavený, 
nám ukázal, že skutečně v Bratislavě něco existuje, ovšem hodně 
kusého.

Svolal jsem poradu kolegu na děkanství Karlovy university, 
kde nám prof. Vlček sdělil ono málo, co věděl, a rozhodli jsme se, 
že se pojedeme do Bratislavy podívat, abychom na místě shledali, 
je-li možno za daných okolností a asi do jaké míry zahájiti v Bra
tislavě provoz university. Mezitím připravovala se i půda poli
tická, někteří Slováci zdáli se býti získáni a zejména se ujali věci 
prof. Mareš a Srdínko, vůdčí činitelé v kulturním výboru Nár. 
shromáždění. Tak nás vyjelo v květnu 1919 na večer sedm ko- 

<  legů do Bratislavy: Muller, Brdlík, Radlický, Trýb, Spilka, My
sliveček a já. časně z rána dojeli jsme do Bratislavy a vydali se 
na pouť pěšky probouzejícím se městem do ministerstva. Dojem, 
jejž na nás město udělalo, byl nevalný. Sešli jsme s hlavní třídy 
a dostali se na Náměstí svobody — tehdy Esterházyho — náves 
s cirkusem v rohu. Cirkus Kludský byl první známý, který nás 
uvítal. Kolega Miiller se zastavil, podíval se na mne a řek l: „A 
do této vesnice máme jí t? “ Skutečně, vábný náš vstup nebyl. 
Neslyšeli jsme skoro slovenského slova, cizí duch se nám vtíral 
až příliš nápadně. Já, který jsem  dříve nikdy nebyl dále na vý
chodě než v Luhačovicích, cítil jsem vůni Asie, ale neříkal jsem 
nic. Byl jsem jaksi vůdcem výpravy a snažil se udrieti ná
ladu. Přešli jsme náměstí a dostali se do města, čím více jsme 
se blížili k budově ministerstva, tím více se náš dojem lepšil. 
V kavárně Carlton jsme se umyli, nasnídali a sli za Dr. Málkem, 
jejž jsme někteří z dřívějška znali. V’ jeho pracovně stála u okna 
strojní puška, namířená na most, tehdy do polovice obsazený bol
ševiky — a vedle ní bednička s municí. Bylo to zvláštní pro
středí, málo vhodné k rozpravám o tak vážném kulturním pro
blému jako jest zřízení university.

V Bratislavě nikdo z referentů, ani sám m inistr Dr. šrobár 
nevěděl o našem příchodě, ani o jeho účelu. Přiznám se, snad 
nikdy v životě jsem nebyl tak překvapen, jako tehdy údivem 
Hálkovým, že má být zrušena universita maďarská a na jejím 
místě zřízena československá. Přerušili jsme velmi brzo diskussi, 
jež se mi zdála planou a odebrali se, doprovázeni Hálkem, k Dr. 
Šrobárovi. Karabiníci italští hlídali dům, kde bydlel — nyní je 
tam banka Slávia — vešli jsme a nyní — co jsem nejméně oče
kával, začal boj o universitu. Praktická politika a ideový nacio
nalismus se na chvíli střetly. Když jsem přednesl ministrovi 
účel našeho příchodu, namítl Dr. šrobár, že to asi nepůjde, že 
bychom vehnali Maďary do irredentismu a necháme-li jim uni
versitu, budou prý loyálními. Neznal jsem tehdy Maďaru tak 
dobře, jako je zná nyní celý svět, ale usuzoval jsem per analo- 
giam. Poukázal jsem na chování státní rakouské university
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Karlo-Ferd. v Praze, resp. jejího českého oddělení. Až na ně
kolik starších a bohužel i mladších členů profesorského a částeč
ně tenkráte ještě učitelského sboru — bylo to s tou loyalitou pra
bídné. Jména vůdců našeho osvobození mluví v tomto směru 
příliš jasnou řečí, než aby mohly vzniknouti pochybnosti o cel
kové náladě a rakouském vlastenectví členů české K -F. univer
sity. Upozornil jsem ministra, že ponecháním bratislavské uni
versity M aďarům se změní irredenta jen potud, že náš stát bude 
je jí vůdce svými penězi vydržovat. Tedy buď irredenta jen za 
maďarské, nebo i za naše peníze, že Maďaři, mají-li aspoň 
kousku cti a národní hrdosti v těle, musí a budou provozovati 
irredentu, o tom jsem ani na okamžik nepochyboval. Tím jsem 
vyvrátil nám itky  rázu politického, poukázal jsem pak i na ne- 
hotovost university a na příliš malý počet maďarského obyva
telstva v tomto státě v budoucnosti, takže by tato universita ne
sloužila nikdy potřebám domácího obyvatelstva. Těch několik 
set tisíc Maďarů nemůže dodati ani učitele ani posluchače vy
sokoškolské, aby provoz university byl zajištěn z vlastních pro
středků duchovních. Tento rozklad Dr. Šrobárovi stačil a od té 
chvíle byl nejhorlivějším podporovatelem našich snah. Přesvěd
čil se o našich ideálních snahách, o naší dobré vůli pracovati ve 
prospěch slovenského lidu a  postřehl i důležitost zřízení uni
versity.

Posíleni tímto vědomím, odebrali jsme se do lví jám y — 
prohlížet kliniky, protože o to šlo v první řadě. Provázel nás 
Dr. Hálek, Dr. šaršún a dvě Američanky z Červeného kříže. 
Tyto nevěděly proč my tam jdem, a myslily, že nás vede pouhá 
zvědavost. Kolegové m aďarští byli trochu nervosní — tušili asi, 
oč jde. Přednosta farmakologického ústavu pro jistotu nám 
řekl, že všechno vnitřní zařízení ústavu jest jeho majetkem osob
ním. Patrně aby nám zašla chuť. Ale nezašla. Ačkoliv jsme 
věděli, že nás čeká ohromná práce a prostředí města nebylo na
prosto lákavým a neslibovalo se státi vhodným kulturním  pro
středím — aspoň ne tak  lehce a brzo — vrátili jsme se ještě 
více přesvědčeni o naprosté nutnosti zříditi československou uni
versitu v Bratislavě. S chutí jsme se dali do další práce. Ně
kolik článků v novinách, několik porad a informací sdělených 
s prof. Srdínkem a universitní zákon byl schválen dne 27. VI. 
1919 Národním shromážděním. Pražská lékařská fakulta byla 
požádána vládou, aby navrhla vhodné kandidáty pro obsazení 
stolic III.—V. ročníku lékařských, neboť jen tyto bylo tehdy 
možno plně obsaditi, a tak došlo ke jmenování prvých osmi před
nostů ústavů nebo klinik p. presidentem dne 31. VII. 1919. Již 
před tím jsem navázal styky s minist. radou Fr. Mlčochem a on 
mi byl v prvých těžkých chvílích spolehlivou a vydatnou oporou. 
Je to muž velké koncepce, vynikajících znalostí odborných a vůči 
nám projevil nesmírně mnoho dobré vůle. Pomohl našemu ro- 
bátku postaviti se na nohy, a to hodně pevně a ze široka.
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V mé ordinaci jsme se ustavili ve sbor, zvolili akademické 
funkcionáře, smluvili den převzetí university a žili v blahém 
domnění, že je vše hotovo. Měli jsme přebírati 15. IX. 1919. 
K rátce před tím jsem měl konferenci se státním  tajemníkem 
prof. Drtinou, a ten mi sdělil, že jest úmyslem vlády nechati 
alespoň prozatím v Bratislavě professory maďarské a zříditi na 
klinikách a ústavech jakési kondominium. Měly se zříditi kursy 
maďarské a československé vedle sebe. A to prý na přání samých 
Slováků.

Bylať po odhlasování universitního zákona v Praze v mini
sterstvu školství i u p. presidenta velká m aďarská deputace uve
dená Zochem. Maďaři snažili se zachovat, co se dalo, a důsled
kem jejich intervencí bylo ono rozhodnutí vlády. Prohlásil jsem, 
že za těchto okolností bylo by nám naprosto nemožno spi 11 it i 
naše poslání. Odjel jsem okamžitě do Bratislavy k min. Šro
bárovi, vylíčil mu situaci, zajistil si jeho bezvýhradnou podporu 
a když jsem se vrátil, sepsali jsme s kol. Mullerem týden přede 
dnem, kdy jsme měli odejet — obšírné memorandum a vrátili 
jsme vládě naše povolání. Byli jsme zcela vážně odhodláni ne
chati všeho, když narážíme za naši dobrou vůli na takové pře
kážky a neporozumění.

Dva dny nato konala se porada u p. presidenta o školských 
věcech a byl jsem přizván, abych vyložil naše stanovisko. Shle
dal jsem, že p. president nebyl dostatečně informován. Znal ná
zory a stanovisko Slováku z doby, než jsem získal a přesvědčil 
min. šrobára, o pozdější jejich změně nevěděl. Vysvětlil jsem pak 
i nemožnost umístiti v jednom lékařském ústavě nebo klinice 
dvojí personál, poukázal na beznadějnou budoucnost nějaké ma
ďarské university v našem státě, a to tím více, že by ji bylo vlast
ně třeba teprve řádně vybudovati. Výsledkem porady bylo od
sunutí našeho odjezdu o týden, aby se vše mohlo řádné připra- 
viti, a 20. IX. jsme jeli: osm professoru, řada asistentu, řada 
pánů z ministerstva školství i zdravotnictví a veřejných práci

Za větru a deště jsme druhého dne přejímali universitu. 
Min. rada Mlčoch vedl jednání. Seděli jsme v místnostech aka
demického senátu, my 11a straně jedné, Maďaři na druhé. Po 
vzájemném představení zahájil rada Mlčoch jednání a sdělil for
málně ještě jednou účel našeho příjezdu.

Rektor maďarské university protestoval na základě mezi
národního práva proti zavření university. Na mne to působilo 
trochu zvláštním dojmem, že zrovna Maďaři se ohánějí takovými 
argumenty, bezprostředně po válce, v níž prokázali pramálo smy
slu pro práva jiných. Ostatně ani před válkou to nebylo zrovna 
jejich nejskvělejší vlastností. Nás mediky, jejichž právní cit 
je  založen v pozorování a boji s přírodou a ne s literou zákona, 
ony vývody nezajímaly. Skutečnost neodpovídala oněm citátům. 
Rada Mlčoch to také velmi rychle skončil, poukázav na to, že my 
jsme přišli, abychom přejímali a ne, abychom diskutovali. Za
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hájil meritorní jednání, jehož výsledkem bylo sjednání summy 
odstupného pro maďarské professory) a pak šlo vše velmi hladce. 
Každý z nás převzal, co mu patřilo, já  pak, jakožto rektor, vy
zbrojený jediným podúředníkem — pedelem rektorátním  — jsem 
převzal hotovosti rektorátu, kvestury, majetek university, celou 
filosofickou fakultu — totiž je jí embryo — a zahájil s kapsami 
nacpanými všelikými akty, klíčky a poznámkami provoz univer
sity. Nejdříve jsem všechna akta pečlivě uložil do zásuvky, při
kládal k tomu stále docházející poštu a staral se usilovně o zí
skání ředitele universitní kanceláře. To byla velká potíž. Měli 
jsme jen jediného uchazeče, a ten byl určen již do ministerstva 
vnitra. Na štěstí tam ještě nebyl. Jel jsem do Prahy, proseděl 
půl druhého dne v čekárně m inistra švehly, a když jsem se ho 
konečně dočkal, vymohl jsem na něm svolení, že přes nesmírný 
nedostatek úřednictva, kterým ministerstvo vnitra trpělo, Dr. 
Dvořák směl ihned u nás nastoupiti službu. Tak jsme tedy za
hájili práci na rektorátě, úřadovali a jednali podle smíšeného 
právnicko-medického rozumu a přivedli to tak daleko, že do dvou 
měsíců jsme mohli zahájiti vyučování. Napřed bylo ovšem dosti 
dlouhé jednání se zbylými studenty maďarské a německe národ
nosti. Požadavky jejich očividně rostly a aby nevyrostly do nebe, 
prohlásil jsem jim  jednoho dne zkrátka, že podle zákona jest vy
učovací řečí řeč česká a slovenská a podle toho budu i jednat. 
A bylo to tak  dobře. Oni si zvykli, my kde jsme mohli jsme jim 
poskytovali jazykové úlevy a nakonec jsme byli docela dobrými 
přáteli.

Byly to doby vzrušení, plné radostné práce, činili jsme se 
všichni, seč jsme byli. Každý měl kousek své práce, svoje potíže 
a starosti, večer a v častých, do noci trvajících seděních sboru 
jsme se radili o obsazení zbývajících vakantních stolic a o nalé
havých potřebách naší almae m atris i o je jí další budoucnosti.

V neděli — nebyl-li jsem zrovna v Praze u Mlčocha — cho
dili jsm e všichni professoři, asistenti, ředitel nemocnice i správce 
společně na procházku do rozkošného okolí města a okukovali 
kraj, k terý se nám stal druhým domovem.

Zařizování šlo ztěžka; nej potřebnější sice jsme byli pře
vzali, ale nových věcí jsme se nemohli dočkat. Bylo nutno če- 
kati měsíce, rok i déle, než objednané přístroje došly. Přes to 
však bylo možno uspořádati vše tak, že ještě v prosinci 1919 byl 
zahájen zimní semestr. Jel jsem do P rahy pro indexy vytištěné 
ve státní tiskárně a odvážel je  nočním rychlíkem do Bratislavy, 
kde druhého dne měl začíti zápis. Jel jsem se stařičkým sená
torem Dulou a ještě jedním čelným poslancem ľudové strany. 
Ukazoval jsem Dulovi prvé slovenské indexy. Byl zřejmě po
hnut, až slzel. Přiznám se, že i mně bylo hodně na měkko.

To byl onen pán z ľudové strany srdnatější.
Nezměkl, nýbrž zhořknul a netajil se svou nechutí k univer

sitě, podotýkaje, že bude vlastně česká a nač je Slovákům třeba
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české university. Nediskutoval jsem s ním, zdálo se mi zbyteč
ným mluviti slepému o barvách. Ovšem že nemohla bratislavská 
universita býti obsazena původně než skoro pouze Čechoslováky 
z t. zv. historických zemí. Způsob jakým vznikala a byla stavěna 
bratislavská universita, se liši podstatně od vzniku české univer
sity Karlovy — či lépe je jí obnovy v r. 1882 a konečně i univ. 
Masarykovy. Co se tam  stavělo zdola pracně, kousek ke kousku, 
kde celý národ prohlásil zřízení university za naprostou neodmí- 
tatelnou nutnost a po léta se jejího zřízení domáhal, vzniklo zde 
bez účasti širších kruhů. Stavělo se od shora a přízni i valné po
zornosti široké veřejnosti se universita v prvých letech právě 
netěšila. Museli jsme pernou prací dobývati jí porozumění a 
zájem. Teprve dnes, kdy počet studentstva skutečně slovenského 
vzrostl netušené v důsledku otevření obou ostatních fakult a 
prvých ročníků fakulty lékařské, cítíme, že stojíme pevně na této 
půdě a ne sami. Počet našeho studentstva ukazuje, jaký je smysl 
založení university na půdě Slovenska. Nikdy by tolik Slováků 
nestudovalo na universitě, kdyby museli jezditi do Prahy neb 
Brna. A s výchovou vědeckého a učitelského dorostu je tomu také 
tak. Slovenská intelligence a je jí adepti jsou chudí. Nemohli by 
se věnovati vědecké práci bez minimálního hmotného zajištění. 
Musí nalézti v místě, kde se věda pěstuje, i podmínky životní 
existence. Mladý slovenský právník, filosof i lékař vždy se spíše 
a ve větším počtu uchytí na Slovensku, než kde jinde. Musí tedy 
ve svém užším domově nalézti příležitost a vzpruhu k další vě
decké práci. Teprve z těchto snaživců bude možno vybírati nej
schopnější pro budoucí úřad akademických učitelů. Tradici, 
kterou my s nimi zde tvoříme, bude již jejich tradicí a nebudou 
muset začínat od prvopočátku bez tradic, bez souvislosti s před 
chozí generací. Zřízení university zde na Slovensku znamená 
určitě vývojový skok, ale, myslím, že prospěšný — protože ne
vychází z prázdna, nýbrž navazuje na tradici starší, úzce pří
buznou a skoro vlastní duchu zdejšího lidu. Nepochybuji take 
naprosto o tom, že v budoucnu učitelské síly se budou převážně 
rekrutovati z kruhů Slováků, tak jako v Brně budou vždy víta
nější Moravani a v Praze Češi z t. zv. království — jisto však 
jest, že sotva která fakulta — až se ustálí poměry — opomine 
příležitost získati pro sebe vynikajícího učitele a vědce, nehledě 
na jeho regionální příslušnost, anebo dokonce osobní známosti a 
kliku. Celý svět je st vynikajícímu učenci jako každému poctivé
mu pracovníku otevřen a lidé, kteří straší separatismem, a druzí, 
k teří se ho bojí, jsou lidé úzkého obzoru. Vždy budou úzké zájmy 
vedle širokých, neboť by nebylo pokroku bez soutěže, ale odvo- 
zovati snad svůj úzký regionalismus z historie, jest, jak se mi 
zdá, trochu naivním. Myslím, že z historie lze jen velmi těžko 
odvozovati právo na život. Oháněti se tisíciletou porobou, ja 
kožto důkazem práva na život, jest mnohem slabším argumen-
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tem, než říci: „Jsem zde, ať již krátce či dlouho, ale mám v sobě 
tolik síly, že dovedu svůj život vyžiti a také ho uhájiti.“

Nepopírám, tradice jest jistě důležitou, ale nejslavnější t r a 
dice ještě nikomu nezachránila život. Přes slavnou minulost za
hynuli i velcí národové a opačně z malého Říma se stalo světové 
impérium. Mladý průbojný život jest lepší legitimací k životu a 
zárukou budoucnosti, než tisícileté otroctví, z něhož historicky 
stejným právem by se dala odvoditi zase povinnost dále otročiti. 
Sub specie aeternitatis — a tou jest život — neznamená několik 
století i tisíciletí — nebyla-li vyplněna kulturním i činy — na
prosto nic. Proto je s t naší povinností překonati minulost. Každý 
den musí býti lepším minulého, nemá-li býti znamením úpadku. 
Netoužíme po stabilitě a nějakém shnilém kompromisu k míru 
v chudobě fysické i mravní, jak  o to usilují některé směry smlou
vou o vzájemném snížení úrovně.

Také naprosto nemíníme v tomto duchu vychovávati naše 
studentstvo.

Uchýlil jsem se poněkud od svého thematu, ale zdálo se mi 
býti účelným vylíčiti blíže ducha a názory, které se pojí k zalo
žení naší university. V den zahájen í.činnosti university 9. XII. 
1913. jsem jinými sice slovy, ale v tomto duchu promluvil i ke 
studentstvu. Podobně mluvil i m inistr Dr. Šrobár a za studenty 
Slováky mluvil nynější můj asistent Dr. Valach. Bylo nás málo 
professorů i studentů, tím svornější však byla spolupráce; a když 
1921 byla otevřena i fakulta právnická a filosofická, mohli jsme 
již mluviti trochu o naší tradici. Měli jsme již svůj vědecký 
spolek lékařský, spolek studentský, různé instituce byly již v zá
kladech připraveny a, což hlavního, universita zapustila kořeny 
a slovenská veřejnost se začala o ni zajím at. Ostatní vývoj uni
versity jest znám z prohlášení odstupujících rektorů a nemám, 
co bych snad neznámého k nim připojil. Naše jednání nebyla 
nikdy ta jná  a nebojí se světla. Duch pokroku, spolupráce a po
ctivosti nechť nás vede dále.

R o č en k a  1919—1924, sig . 2. 17



Z A H Á J E N Í  P Ř E D N Á Š E K  N A  U N I V E R S I T Ě  
K O M E N S K É H O .

P r o s l o v  r e k t o r a  p r o f .  D r a  K r i s t i á n a  H y n k a
p ř i  z a h á j e n í  p ř e d n á š e k  n a  u n i v e r s i t ě  

9. XII. 1919.

Pozval jsem vás k zahájení přednášek university Komen
ského, abych s vámi sdělil naše snahy a cíle.

Světová válka, kterou jsme prožili a z části ještě i proží
váme, dokázala, že více platí mravnost, nežli hrubá síla, věrolom- 
nost a úskok. Ukázala, že byť i násilí a lest na čas může ovlád- 
nouti a uvésti v porobu a i v otroctví ducha a krve tisíce i miliony 
příslušníků národních kmenů neb i celé národy a byť i takové 
otroctví trvalo staletí, že přece jen přijde jednou den, kdy právo 
a poctivost rozbije začarovaný kruh násilí a lsti.

Vítězí idea demokratismu nad přežilým aristokratismem. 
Lid převzal vládu sám nad sebou a svěřuje ji těm, které pokládá 
za nej lepší.

V důsledku tohoto vítězství spravedlnosti stojíme zde na této 
staré slovanské půdě ve stínu Karpatských lesů, jimiž ozýval se 
hlahol písní slovanských věrozvěstů Cyrilla a Methoděje, a po
slušní těchto vítězných zákonů lidskosti chceme poctivě a spra
vedlivě spolupracovali o kulturním rozvoji Slovenské naší vlasti.

Není to gesto dobyvatele, s nímž přicházíme, nýbrž vracíme 
se do svého domova, na půdu, kterou naši otcové nalezli opuště
nou a spustošenou divokými hordami Hunů a Avarů, jež nedo
vedly založiti vlastního státu.

K této vyšší organisaci uvedli tuto zemi teprve Slované a 
jm éna Mojmíra, Rostislava a Svatopluka jsou spiata již s po
jmem státu. Nebýti závisti a strachu německých králů před kve
toucí jejich říší, nebylo by došlo k násilnému roztržení Slovanu 
severních a jižních a poměry by se byly utvářily asi podstatně 
jinak. Ale přes staletou porobu, přes to, že národ neměl občas 
ani vůdců, udržel se duch národa svou vlastní životní silou — 
ne násilím — nýbrž vysokými kulturními hodnotami, v prvé řadě 
svým lidovým uměním a náboženstvím, které v části obyvatelstva 
se uchovalo proti denacionalisujícím snahám protireformačním.

Nic nebylo plátno vzíti posléze lidu i školy. Z tratil tím ovšem 
značnou část svého sebevědomí národního, ale cizí kulturu si ne
osvojil. Nemohl srůsti s kulturou násilí, diktovanou ne lidem, 
nýbrž autokracií, a naprosto cizí jeho duši.

A nyní vrací se lid sám k sobě, přejímá vládu svých věcí do 
svých rukou a nejen věcí, nýbrž což jest důležitějším — i vládu 
svého ducha. V ní teprve spočívá svoboda a jen svobodný člověk 
může vyrůstati sám ze sebe, podle své vůle a podle svých účelů.
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Svobodu svých věcí jsme ztratili i znovu získali válkami. 
Prošli jsme mořem krve a zoufalství, abychom dobyli volnosti 
ke svému rozhodování, abychom na své půdě a ze sebe dali růsti 
stromům vlastní kultury. A to je  zvláště vysoká potence sloven
ského lidu, které se dostává dnes možnosti ve vlastním stánku, 
na vlastní půdě a svými prostředky pěstovati svoji vědu. Ne
chceme a ani nemůžeme vyrůstati z cizího prostředí a také by 
nám to nebylo k užitku. Dospěli bychom tak daleko, kde jest dnes 
pražská německá universita. Násilně vyrostla v cizí půdě a dnes, 
kdy násilí přestalo býti vůdčí ideou, ztrácí i ona svou základnu 
a sama chce přervati své zdánlivé tradice. A zdejší maďarská 
universita by se byla dočkala stejného konce, kdyby byla již bý
vala vybudována. Jí ovšem nebylo těžko zlomiti tradice, protože 
žádných neměla, a ona vysoká škola, která zde druhdy bývala, 
neměla národního rázu. Neměla svého národního heroa jako 
Karlova universita měla svého Husa a má svého Masaryka.

Nejsme proto vázáni minulostí a začínáme vlastně teprve 
budovati, tvořiti z provisoria definitivum a je  to tedy budouc
nost, jež řídí naše činy a jíž jsm e povinni odpovědností.

Naším úkolem a cílem jest pomocí kulturních hodnot vésti 
naši mládež k intelligenci, t. j. k dosažení co nejvyšších stupňů 
důstojnosti osoby v prvé řadě ve smyslu mravním. Vědění a pě
stování vědy jest k tomu prostředkem, ne cílem. Ne co člověk ví, 
ale jak  toho užívá, způsob myšlení a účely, jež sleduje, určují 
jeho hodnotu. Taková intelligence jest pak duší státu a ne ona, 
která užívá svého vědění jen pro svoji vlastní osobu anebo malou 
skupinu osob hmotnými zájmy sdružených.

Duch spravedlnosti bude říditi naše jednání, neboť nejsme 
národem dobyvatelů, vítězných králů a vojevůdců. Když jsme 
sáhli ke zbrani, byli jsme k tomu donuceni, abychom zachránili 
své bytí a když lid sám se ozbrojil, aby poslechl hlasu svých du
chovních vůdců, vždy jsme byli vítězi. Tak i dnes se ukázalo, že 
duchovní vůdcové platí více než vůdcové armád, a byla to pře
vaha duchového vedení, jež porazila čistě vojenskou vládu ústřed
ních mocností.

Nepodceňujeme úkolu armády, ale ona musí býti naplněna 
ideou svých duchovních vůdců. I naše arm ády staly se vítěznými, 
vedeny duchem Masarykovým. Nestaly se kastou, nýbrž zůstaly 
národem. Tak i my nestaneme se kastou, zůstaneme rovnými 
členy svého lidu, řídíce se zářivým příkladem našeho vůdce, pre
sidenta Masaryka a prosím, abyste mu se mnou provolali

Sláva!
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Ř e č  m i n i s t r a  D r a  V á v r o  Š r o b á r a  
p ř i  z a h á j e n í  p ř e d n á š e k  na  

u n i v e r s i t ě  K o m e n s k é h o  d n e  9. p r o s i n c e  1 Í)19.

Pane rektore Magnifice, slovutní páni professoři, 
páni občané universitní!

Za velikou čest si pokládám, že dnes, kdy máme otevřití uni
versitu J. A. Komenského, mohu k Vám několik slov promluvili. 
Národ náš jest národem, jak  se říká, bez historie. Národnosti, 
které obývají Slovensko, nemají v minulosti na svůj vlastní účet 
zaznamenaných žádných válečných událostí, a přece tento národ 
bez historie vstupuje do řady národů kulturních, neboť dnes ote
víráme to nej vyšší, čím se může národ náš honosit i, t. j. vysoké 
učení. Jest to pro nás jeden z nej památnějších dní, že otvíráme 
dnes universitu.

Pátrejm e jen, co značí národ bez vlastní historie, bez intelli
gence, bez duševních pracovníků, kteří zkoumají vlastního ducha 
iidu, zákony země, umění a krásu, které lid vytvořil. My jsme 
dosud této možnosti neměli. Naše intelligence dosud odplouvala 
dolů po Dunaji a obohacovala národ cizí, který nedovedl si získati 
naši lásku a potíral naši národnost. Stihl ho za to osud krutý. 
Válku, kterou s takovým nadšením podnikl, prohrál, a musí dnes 
snášeti následky, osud poraženého národa.

Velectění pánové! My, Slováci, jsme tu na severu tohoto 
krásného území a myslíme, že tak jako za 1000 roků dovedli jsme 
obrániti svoji kulturu, svoje umění, že i v budoucnosti jsme po
voláni hájiti svoji intelligenci a kulturu.

Vy, první generace, jste  povoláni, abyste hájili, co slovenská 
duše je schopna vytvořiti. My žádáme si pokoje, abychom mohli 
pracovati zbraněmi ducha, my jsme boje nikdy nehledali, vždy 
jsm e se vyhýbali srážkám s nepřítelem a zde přece jen umění 
ducha zvítězilo nad zbraněmi násilí. My litujeme sousedů Ma
ďarů, že nedovedli se odučiti páchati násilí na národech pod
daných, že se nenaučili používati zbraní ducha místo meče. Národ 
takový zbaví se veškeré sympatie a národové s ním brzo súčtu jí.

Občané universitní, budete vůdci svého lidu! Jak má vypa- 
dati takový vůdce v takovém lidu, jako je lid slovenský? Kdo 
chce vésti, musí ovládati napřed sama sebe. Nikdy člověk egoista, 
k terý chápe život se svého prospěchářského stanoviska, nemůže 
býti vůdcem. Kdo chce býti vůdcem, musí sebe zapírati, musí 
stavět svůj lid nad sebe sama.

Rektor Magnificus správně pravil, že vědění musí býti 
prostředkem k vyšší mravní dokonalosti. Individuum stojí proti 
společnosti, rozum proti mravnosti. Rozum nechť nám jest pro
středkem k dosažení ideálu mravnosti. Studium jest vážným 
prostředkem, kterým máte sloužiti svému národu. Pochopíte, že
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bude Vám často potlačiti svoji osobnost, abyste mohli posloužiti 
svému národu. To se naučiti nedá, k tomu jest potřebí vnitřního 
přerodu. Přál bych si, abyste všichni jak  jste  tu, touto cestou, 
tímto vnitřním  obroděním prošli, abyste se stali ideálními, plat
nými vůdci své generace.

K této sebezdokonalující práci Vám přeji mnoho zdaru. 
Přeji Vám toho ze srdce, neboť my, Slováci, potřebujeme tako
vých vysoce šlechetných lidí, poněvadž minulost byla pro nás 
macešskou. Proto my v té době, kdy jsme brali na Slovensku 
vládu do svých rukou, stáli jsme zde bez vůdců a bez intelligence.

Myslím, že den tento jest jedním z nejsvětlejších, které za
svitly nad Slovenskem. Náš lid, který každý kopal, který každý 
odmítl od svého stánku umění a vědy, ten národ přijde nyní 
k takové cti, že se bude moci honositi svojí vlastní vysokou 
školou. Buďme tedy hodni toho a dbejme, aby dějiny spravedl
nosti, které nám daly naše osudy do našich vlastních rukou, nás 
neodsoudily.

V čele našeho národa stojí muž neobyčejný, intelligentní, 
přesný, který vysoko stojí nad všemi materialistickými zájmy. 
Nechť Vám tento náš president jest vzorem!

Přeji Vám, abyste s radostí a pilně studovali a všechen svůj 
volný čas věnovali jen studiu; a když budete se studiem hotovi, 
potom věnujte se politickým a jiným studiím! Buďte vzorem 
jiným, s kterými se sejdete. Počítejte je  jako své bratry, neboť 
všichni jsme bratry.

P r o s l o v  z á s t u p c e  s t u d e n t s t v a  p ř i  z a h á j e n í  
p ř e d n á š e k  d n e  9.  p r o s i n c e  1919 .

Ľudevít Valach, starosta Spolku čsl. mediku v Bratislavě.

Pane ministře, pane rektore, páni profesori, 
vzácni hostia, kolegovia!

Ešte len pred nedávnom husté, čierne m raky zastieraly 
oblohu nad Tatram i a ich tmavé tiene hiboko zasiahly i do srdca 
slovenského študenta. Duch jeho by sa bol rád povzniesol do 
vyšších regií voľnosti a slobody, ale bohužiaľ, sokol tento so zlá
maným krýdlom padal nazpäť do údolia vzdychov, kde celý jeho 
národ, ten ku skale přikovaný Prometheus, len trpel a čakal na 
deň svojho oslobodenia.

Konečne ale objavily sa zory nad Kriváňom, vyšlo prvé 
ja rné  slnko slobody a jeho lúče vzbudily k novému životu pod 
jarm om už takm er omdlievajúci národ a iskierku nádeje vznie- 
tily v mohutný plameň činnosti.

Přišiel deň oslobodenia! Radostný výkrik naplnil ústa jed
noho každého z nás, vidiac prichádzať tú túžobne očakávanú
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dobu, ktorá vždy bola kráľovnou našich snov, v ktorej konečne 
môžeme študovať v našom milom, ľubozvučnom jazyku slo
venskom.

Nevysloviteľná radosť ovláda srdcia naše dnes, dňom otvo
renia našej novej československej university. Radosť túto naj
viac pociťuje študent slovenský, ktorý dosiaľ nemal ničoho, čo 
by mu bolo milým, lebo to, čo mu podávali, bolo mu vždy cudzím, 
nepriaťelským.

Slovenská škola, slovenská universita! Najvzácnejšie to po
klady boly nám darované s oslobodením našej milej vlasti.

Srdečná vďaka Vám všetkým, ktorí ste k tomu prispeli! 
Vďaka Vám, vážení pánovia, ktorí osvojac si našu vec, neľuto
vali ste dňov a nocí, obetovaných práci a námahám, k uskutoč
neniu našich túžieb, našich snov.

Vďačnosť a úprimná láska naša k Vám bude Vás sprevádzať 
celý náš život!
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S L A V N O S T  N A  P A M Ě Ť  25 0. V Ý R O Č Í  S M R T I  
J. A. K O M E N S K É H O .

P r o s l o v  r e k t o r a  p r o f .  D r a  K r i s t i á n a  H y n k a  
p ř i  u n i v e r s i t n í  s l a v n o s t i  n a  p a m ě t  

250. v ý r o č í  ú m r t í  J.  A. K o m e n s k é h o  20. XI. 1920.

Sešli jsme se, abychom oslavili památku velkého muže, 
skončivšího před 250 r. svůj strastiplný život daleko od vlasti, 
kterou tolik miloval. Odkázal nám svá díla, ovoce velkého genia 
a úmorné práce. O tato jsme se rozdělili s celým lidstvem. Ale 
nám odkázal mnohem více — víru ve znovuvzkříšení národa, 
v návrat jeho politické i hospodářské samostatnosti. Tím za
vázal nás ještě více než ostatní lidstvo. Ukázal nám jasně, že 
není kolise mezi láskou k národu a láskou k lidstvu a že jen ten, 
kdo plně miluje svůj národ, může plně a opravdově milovati 
i lidstvo.

Slavíme-li proto jeho památku v celé republice, je to na 
prvém místě tato vysoká škola, která nad jiné vroucněji vzpo
míná, k terá nad jiné hluboce se sklání před jeho geniem, která 
nad jiné musí býti pamětliva jeho odkazů. Vždyť nese jeho 
jméno a ne náhodou. Slovensko bylo blízké velkému v y h n a n c i .  

Pracoval zde po léta a vtěloval ve skutečnost své ideje. Ale jiná 
a hlubší jest ještě příčina. Vysoká škola jest výrazem a nosi
telem kulturní samostatnosti národa. Karlova universita jest 
památníkem vrcholné naší samostatnosti v dobách minulých, 
nové naše university Masarykova a Komenského jsou pam át
níkem našeho osvobození. Nesou jm éna velikánů ducha, mužů, 
kteří duševními zbraněmi bojovali za osvobození národa. Jeden 
boj započal, druhý jej dokončil.

Masarykova vysoká škola znamená dokončení, dobudování 
vlastně university Karlovy, zdejší universita znamená začátek 
nového duchovního proudu.

Proto nese jméno Komenského. Jméno jeho jest nám vůd
cem, život příkladem a jeho touha naší radostí.

Přednáška slav. řečníka oživí nám vzpomínky a tak  osla
víme nejlépe památku velikého člověka a vlastence.

Rudolf Urbánek:
K O M E N S K Ý .

S l a v n o s t n í  p ř e d n á š k a ,  k o n a n á  v u n i v e r s i t n í  
a u l e  n a  p a m ě t  250. v ý r o č í  ú m r t n í h o  d n e  

J. A. K o m e n s k é h o 20. XI. 1920.

P ravá příslušnost k určitému celku státnímu i kulturním u 
nemůže býti jen mechanická a passivní, nýbrž musí býti i aktivní,
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kladná a tvůrčí. Nejenom bráti, nýbrž dlužno i dávati, má-li 
společenství takové nabyti povahy rovnosti a má-li z tra titi ne
příjem né a leckdy přímo zahanbující vědomí závazku a zá
vislosti. Je to povinností k sobě samému, je to pouhý příkaz 
sebeúcty, aby každý člen vlastním vkladem vlohy, práce i odpo
vědnosti přispěl k společnému dílu. Je ovšem přirozené, že při 
větším celku, skládajícím se z několika složek, splnění tohoto 
samozřejmého diktátu záleží na rozličných vývojových podmín
kách jednotlivých členů, jež jim umožňují ne najednou, současně 
a souběžně, nýbrž postupně, s charakteristickými rozdíly v čase, 
rythmu i energii zasahovati ve společné osudy a vlivně se účast- 
niti díla, v němž tkví životní kořeny celku národního i státního, 
jeho rozkvět i pád.

To lze pozorovati i na našem národním vývoji, politickém 
i kulturním. Historický vývoj s dostatek vysvětluje, proč po j x j -  

čátečním velikém náběhu moravském za Rostislava i Svatopluka 
vlastní těžisko životního úsilí národa československého se přenáší 
více na západ, do Čech, kde pak je  hlavní bojiště zápasů, rozho
dujících o postavení celého národa v dějinách evropských. Chá
peme, proč na Moravě se setkáváme v minulosti, avšak ještě 
i v přítomnosti, s příznačným rysem retardačním, s oním volněj
ším a pomalejším tempem vývojovým, a proč na Slovensku, od 
XI. století odděleném politicky a z velké části i kulturně od ostat
ního celku národního, dosti pozdě, a to ještě jen v příznivějších 
obdobích, se dostavuje vědomí národního společenství a spojené 
s tím solidarity.

Husitství má sice též svou významnou moravskou kapitolu, 
přece však dlouho na Moravě nenajdeme zjevů, jež bychom prá
vem mohli postaviti vedle Husa a Chelčického, vedle žižky a 
krále Jiříka. Teprve od druhé poloviny XV. století se zde linie 
zdvíhá, jak  je patrné ze jmen Ctibora Tovačovského z Cimburka, 
Viléma z Pernštejna, Jana Filipce, Jana Blahoslava a Karla s ta r
šího ze žerotína. Je vidéti, jak  Morava stále účinněji se zúčastní 
vedle Čech zápasů za národní ideály, avšak také slávy, cti i moci 
a vlivu, jež jsou za to odměnou, zatím co Slovensko, kam také 
časem přes politické hranice z českého státu proniká bouřlivá 
vlna velikých událostí časových, se spokojuje s úlohou diváka: 
ani ten sice nevychází s prázdnou z veliké podívané, avšak sám 
aktivně jen měrou nepatrnou v ni zasahuje.

Než i Morava teprve za katastrofy, jež přikvačila na refor
mační Čechy, vydala ze sebe muže, jenž nebyl jen představitelem 
užší své vlasti, nýbrž jenž v době neštěstí se stal vtělením tužeb 
a snah celého tém ěř národa, jeho vůdcem i nezapomenutelným 
symbolem: vydala ze sebe Komenského. A protože Komenský byl 
Slovák, první vlastně Slovák, jenž nabyl světového jm éna — při
hlašuje se v něm ke slovu vedle Moravy konečně i širší území 
jeho kmene, třebas politickými hranicemi od vlastního státu čes
kého oddělené, přihlašuje se v něm i Slovensko, zdržené nepřízní
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poměrů ve svém vývoji národním i kulturním, a Komenský proto 
tím  plněji může býti pokládán za representanta celého národa 
československého. Komenský sám později v Amsterodamě dal 
tomu, nezapomeneme-li v Moravanu Slováka, výraz, řka o sobě, 
že je  „rodem Moravan, jazykem Čech, povoláním bohoslovec“, 
při čemž bezděky vzpomeneme na Palackého, když o sobě po
dobně řekl, že, jsa rodem Moravan, je  národem Čech. To ukazuje 
již v další budoucnost, kdy podobně za změněných poměrů budou 
Slováci Kollár a Šafařík, tentokráte již z vlastního Slovenska, 
výmluvnými zastánci celonárodních ideálů, a ještě více to upo
mene na muže, jenž se nejenom též narodil blízko rodiště Ko
menského na moravském Slovácku, nýbrž jenž v nej plnějším 
smyslu se stal pokračovatelem národně obrodného úsilí našeho 
oslavence a šťastným jeho naplnitelem a dovršitelem: Masaryka. 
Morava a spolu s ní, ať přímo nebo nepřímo, i Slovensko ve svém 
pozdním zrání vydaly zde, jak  ve věku XVII., tak v století XIX., 
nejsladší své ovoce, nejkrásnější svůj květ, dohánějíce tak, čeho 
až dotud, ať již z příčin jakýchkoli, svému národu podati ne
mohly, štědře vyrovnávajíce tak svůj řád i své opoždění. V samém 
západu starých husitských Čech vytryskl tu v Komenském mo
hutný zdroj světla, kde rodný jeho kraj jako by chtěl vyčerpati 
všecku svou vřelost a tvůrčí sílu, jako by chtěl jím zastaviti ty 
hrozné tmy, jež padaly již na zemi, a vrátiti jí slunečnou slávu 
i krásu letního dne.

Komenský stojí na rozhraní dob. Přese všecku sílu a snahu 
svou nestačil zabrániti osudnému převratu, zachvacujícímu ne
odvratně vše, čím žil on sám i čeští jeho vrstevníci; nestačil na- 
praviti k rutý  výsledek vlastních českých omylů a chyb i cizí ne
přízně: kolesa dějin valila se přes něho i tisíce nešťastných jeho 
krajanů dále, a z bouřlivého víru rodila se nová doba, nový ná
rod, nové, protireformační Čechy. Všecko to, čemu náleželo srdce 
Komenského, sřítilo se v propast, nad níž ještě nějaký čas zářilo 
veliké světlo posledního biskupa bratrského, spíše aby osvítilo 
strašlivou tu zkázu, než aby po strmých, temných srázech exilu 
vedlo bědné, umdlené chodce zpět do ztraceného ráje, ztraceného 
aspoň vrstevníkům jeho i ještě řadě pokolení dalších. Byla v tom 
nevypověditelná tragika, že vedle Husa náš nej větší, nejsvětověj
ší člověk se vynořil z lidových hlubin české existence na samém 
konci veliké epochy, nemohla se státi svým domácím, svým Če
chům východiskem dalšího vzestupu, dalšího pokroku, že posi
tivní výsledky jeho úžasné, obdivuhodné práce prospívaly přímo 
a hned jiným, cizincům, ačkoli dychtivé, milující srdce tvůrcovo 
je určovalo v první řadě Čechům samým, kteří však se jich měli 
státi účastnými až teprve později, až po dlouhém zatmění i pro 
ně opět vyzřelo slunce z mraků. Co žalného stesku chví se v po
myšlení, že ke stolům, jež neúnavný myslitel chystal pro své, ne- 
zasedli a nemohli zasednouti tito, vyvolení, nýbrž jiní, kteří pro 
nešťastné Čechy měli jen lichá, prázdná slova slibů a kteří v roz
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hodné chvíli je  i s Komenským opustili, zanechávajíce je na dně 
strastí a zoufalství. Komenskému za jeho geniální dílo cizina dala 
své uznání, ověnčenou slávu, nikoli však to, po čem především 
toužil a co se jako zářivá vidina skvělo v pozadí všech jeho sn ů : 
možnost obnovy předbělohorských Čech, obnovy v pravém slova 
smyslu, jejich obrody v novém, lepším duchu, nikoli jen pouhého 
jejich návratu.

A zde jsme u hlavního, ústředního bodu celého života i práce 
Komenského! Světu byl i zůstal Komenský velikým učitelem ná
rodů, jedním z nej větších jmen vědy paedagogické. Nám však, 
Čechům, znamená více. Není nám jen znamenitým učencem, 
jehož snahy didaktické i pansofické objímaly teple a srdečně 
celé lidstvo; nám zní z celého jeho zjevu mluvou neodolatelnou 
hluboký spodní tón, který v jiném srdci nežli českém nemůže 
vzbuditi tak dojímavé ozvěny. Jeho světová sláva je nám pod- 
barvena jeho českou krví; má svůj český ráz, pro nějž cizinec, 
i když nezůstane k němu nevšímavý, přece nemá a nemůže míti 
pravého, vlastního pochopení, kdežto Čech ve svém soucítění 
najde hned klíč k problému Komenského, z něhož třeba vyklá- 
dati celé jeho dílo. Je to tragedie českého člověka století XVII., 
jenž se nemůže zříci své souvislosti se staletou již reformační tra 
dicí českou a jenž za světové bouře zkouší všecky prostředky a 
všecky cesty, aby ji zachránil k novému a lepšímu životu; on se 
nemůže smířiti s novým stavem věcí ve své vlasti a vzpírá se vše
možně, třebas bezúspěšně, proti neúprosnému osudu, až konečně 
klesá, bez vítězství, avšak přece ne bez naděje, že spravedlivé jeho 
při se nakonec přece jednou dostane úspěchu: tuto naději nedo
vede mu nic vyrvati, a on, umíraje, předává ji budoucnosti. Rez 
této spojitosti s českým národním neštěstím nelze správně a plné 
pochopiti dílo Komenského, jež právě odtud, ze dna české bídy 
a utrpení, bere své nej úrodnější podněty. Jsou v něm monumen
tálně ztělesněny bolesti a naděje pobělohorské emigrace. Na 
těchto snahách, jež se již zdají pod nohama ztráceli pudu kon
krétní skutečnosti, půdu příslušnosti k určitému národu a zdají 
se rozplývati v mlžných snech mezinárodní humanity — přece 
jen lpí kapka čerstvé české krve, jejíž rubínový lesk je nezmar- 
nou výčitkou kruté nelidskosti doby současné i věčným apelem 
k českému svědomí národnímu.

Již tímto svým charakterem dokazovalo by literární a vě
decké dílo Komenského potřebu, abychom se při jeho oceňování 
neomezovali jen na jeho odbornou, paedagogickou a filosofickou 
stránku, nýbrž abychom si náležitě uvědomovali i jeho význam 
politický a národní, neboť bez příslušného ohledu na českou otáz
ku pobělohorskou nemělo by životní dílo Komenského pozadí, jež 
právě mu dodává vlastního reliefu. Nad ním se vznáší impera
tivní gesto zájmu i prospěchu národního: tenť je  pravým ko
řenem vší práce i úsilí Komenského; Komenský je stále v jeho 
službách, i tam, kde povrchní pohled by toho nejméně hledal.
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Politický a národní přízvuk se pak u Komenského tím moc
něji hlásí, když se již zdá býti o českých osudech rozhodnuto, 
když mírem vestfálským se již zdály býti kostky vrženy. Tehdy 
Komenský vystupuje již přímo jako politický činitel a nevzdává 
se hry, těžké a trapné, ani když mdloba stáří naň doléhá a když 
stále smutnější zkušenosti vemlouvají mu s rostoucí neodbytností 
m arnost všech nadějí. Tehdy to, co dříve na činnost Komenského 
působilo ve skrytu, jejž pronikalo pouze oko důvěrného zasvě
cence — m arkantně se projevilo i na venek, dávajíc poznati i da
lekým pozorovatelům, že hlavní vzpruhou všeho úsilí Komen
ského je  jeho vášnivý svazek s politickými osudy českými, jejž 
nedovedlo nic přervati.

Veliké neštěstí národní magnetickou, absorbující silou při
poutalo k sobě všecko myšlení i cítění Komenského, tvoříc zača
rovaný kruh, v němž m arně se vysilovala jeho pevná, nezlomná 
vů le : osobní tužby musily se sklonití, poddati v tomto konfliktu 
se strázněmi, jež stihly celou generaci. Kde byla bolest všech, 
nebylo místa, aby jednotlivec, uvědomující si velikost katastrofy, 
se oddával svým úzkým osobním zájmům. Utrpení hromadné 
vylučovalo všecky radostné vzněty. Země jako by byla zesmut- 
něla a slunce jako by ztrácelo svůj jas . . .  Dostaví-Ii se radost, 
je  to plaché, uděšené ptáče, jež hned rychle ulétá. Jen v bohu 
lze najiti klid a utěšení zbožnému člověku uprostřed žalného toho 
vlnobití. Taková je česká nálada časová, jež k nám výrazně 
mluví mezi jiným na př. z dialogické práce mladších let Komen
ského, z jeho „Truchlivého“ , vzniklého v prvních letech dvacá
tých. To je příznačný motiv všech dalších jeho let. Komenský 
byl by právem mohl říci, co řekl o 200 let později ve slavné své 
improvisaci Mickiewicz, jehož život má tak zajímavé obdoby 
s Komenským, že jeho ústy mluví bolest tisíců. A tak předsta
vuje nám Komenský český dobový typ ve zmocněné, povýšené 
formě hlubokého myslitele. Prohlédneme-li pozorněji umnou, 
složitou skladbu vět i v některém z jeho čistě odborných spisů, 
vždy zahlédneme smutnou, tesklivou tvář vyhnancovu. Bolest 
českého člověka prochvívá jemně každou jeho stránku, a živý, 
napiatý vztah k současným událostem, jenž se ta jí za vážným 
klidem jeho vět, jen časem rozechvělých vášnivějším akcentem 
— vtiskuje i učenecké praxi jeho neobyčejný, dramatický ráz. 
Je  to především zájem českého srdce, jenž vede jeho péro, aby 
snahou o vyvedení lidstva z církevních i politických labyrintů 
doby řešil i českou otázku. Je to na konec trudná otázka, co se 
stane s Čechy, s těmi bědnými emigranty, jež vždy, třebas s t i 
chým, ale přece s neodbytým důrazem, zazní z jeho výkladu, 
i z nejtheoretičtějších a zdánlivě praxi životní nejvzdálenějších. 
Komenský by byl musil zapříti svou nej vnitřnější podstatu, aby 
přemohl tento čistě český tón, jenž prolnul, arci leckdy jen slabě, 
sotva znatelně se zachvívaje, celý jeho život i literární práci. 
Česká emigrace v něm našla svého politika, jenž zcela splynul se



svou věcí, takže všecky jeho kroky i práce se děly pod tímto 
zorným úhlem. Není to tedy nijak paradox, nýbrž odpovídá to 
pravé povaze věci, řeknu-li, že politika je hlavní životní struna 
Komenského, ovšem tak, že národně politický zájem český je tu 
nerozlučně spojen s náboženstvím, s reformací, zcela ve smyslu 
českých tradic od doby Husovy, jež tak právě v Komenském do
sahují svého vyvrcholení.

Proto není divu, že habsburský režim instinktivně měl nená
vistný odpor proti velikému emigrantovi i vší jeho úctě. Habs
burkové nezapomínali, že v tomto tichém, něžném muži měli až 
do jeho sm rti svého největšího odpůrce, že v něm byl nejlépe 
ztělesněn reformační typ český, na nějž se mělo zapomenouti a 
jehož památka se neměla křísiti. Ve jménu Komenského byla 
obsažena stará, nevybolená bolest, jež hrozila rozjitřiti staré 
hněvy: a proto r. 1892 při 300. výročí jeho narozenin české 
školy nesměly se zúčastniti oslavy bratrského rebella. Avšak 
nyní, po pádu habsburském a po rozkladu státu rakouského, je 
nutno obnoviti památku Komenského v plné čistotě; je potřebí 
abychom, nyní již bez rušivých překážek vládních, si zjišťovali 
správné rysy osobnosti i působení Komenského. Neříkám, že 
dříve byly věci ty neznámy, avšak je pravda, že ohled na dynastii, 
nepříznivou památce Komenského, nedovoloval vždy vytknouti 
hlavní linie tak, jak odpovídalo pravdě historické: leccos se
dusilo a tlumilo, co vyžadovalo ostřejšího světla a soustředěněj
šího zdůraznění. P řevrat přinesl nám svobodu i po této stránce 
že historie může k nám mluviti přímo, bez cersurních škrtů. 
Třeba však volnosti této i využiti a dáti průchod historické 
pravdě, jež v tomto a v jiných podobných případech se stává ko
nečně i historickou spravedlností; očista a oprava dosavadního 
podání se zde stává povinností.

Pečlivější revise vynese nám očištěný portrét Komenského 
ode všeho toho prachu, jímž pokryla jej nevědomost i nepřízeň 
věku: prohlédne k nám opět ve vsi čistotě bolestná něha posled
ního biskupa bratrského, jejž zoufalá situace národní donutila, 
aby vedle snah mírových a pansofických hledal pro svůj národ 
i církev pomoci i tam, kde jinak sotva bychom se nadáli, že se 
setkáme s laskavým apoštolem lásky a bratrstv í zcela v duchu 
Jednoty bratrské: ve vřavě válečné — a aby s válkou spojoval 
toužené vyrovnání a návrat do vlasti. I v tom najdeme obdobu 
mezi Komenským a Masarykem, jenž o 300 let později musil 
také hledati národní spásy ve zbrani.

Co bylo až dosud řečeno obecně, měl bych dále blíže doložiti; 
měl bych konkrétně vyznačiti, jakým způsobem česká otázka 
pobělohorská se zrcadlí v životě i díle Komenského, jaké jsou 
všecky ty cesty a můstky, jež u něho spojují osudy české s jeho 
životní praxí i s prací odbornou v nerozlučnou jednotu. Nebudu 
moci úkolu tomu vyhověti tak, jak bych si přál, jednak pro k rá t
kost času mně zde povoleného, jednak že řada souvislostí mezi
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časovou politikou a Komenským není ještě náležitě vyšetřena. 
Prominete tedy, spokojím-li se jen některými poznámkami k to
muto them atu !

Abychom si mohli význam poměru Komenského k české 
otázce pobělohorské přesněji určiti, musíme si zjistiti, jaké před
poklady měly jeho politické vztahy v jeho vlastní osobnosti, které 
rysy charakterové jim připravovaly půdu.

Předem bych poznamenal, že příznačný je  již původ Komen
ského. Stejně jako jin í přední muži naší reformace, i Komenský 
vyšel z vrstev lidových. Mlynářský synek — nej pravděpodobněji
— z Uherského Brodu našel si cestu vzhůru, třebas k tomu na 
počátku neměl příznivých okolností, neboť záhy osiřel a ve vzdě
lání svém od poručníků byl nevalně o p a třen : dosti pozdě a pa
trně jen o své vůli vstoupil na školy latinské a zvolil dráhu, jež 
mu tehdy nejspíše mohla otevřití přístup k slunci, dráhu kněž
skou. Jeho touha po vzdělání jej brzy vedla do ciziny, na cizí 
školy, na nichž se seznámil s kulturou německou v je jí kalvini- 
stické i humanistické formě i s jejím  chiliastickým i pansofic
kým ovzduším. Lidový původ v prostředí bratrském  a čistě čes
kém, živly německými daleko méně porušeném, mu vštípil tra 
dice, jimž pak zůstal celý život věren a jež vlivy cizími, třebas 
byly jim i dotčeny, přece nebyly otřeseny. Odtud si přinesl svou 
hlubokou, prostou zbožnost, sebevědomé češství i svůj smysl pro 
potřeby lidové, přes to, že byl sociálně konservativcem, jenž ne- 
lomcuje tradičním i přehradam i mezi jednotlivými stavy. Jed
nota bratrská mu též hned od pacholectví vpravila svou m ravní 
přísnost i potřebu kázně, ono — jak  později ve svém stáří praví
— „sladké jho“, jež mu prý bylo po celý život rozkoší, i tehdy, 
když již sám byl dozorcem nad jinými.

Od přírody byl bystrým pozorovatelem, jenž měl jemný po
střeh pro povahu věcí i jejich tvářnost, takže si zvykal hojně 
užívati případných obrazů jako výrazových prostředků, jimiž 
v knihách svých hleděl myšlenky své přiblížiti a pochopení jejich 
usnadniti potřebě prostších čtenářů. Tato zvídavá bystrost po
zorovatelská a živý smysl pro skutečnost se osvědčily i na poli 
vlastní politiky v bedlivém chápání všech vnějších i vnitřních 
podmínek bytu národního, jak  zvláště lze viděti v jeho spise 
o štěstí národním, jenž ovšem má k Čechám jen vztah nepřímý, 
týkaje se Uher. P ři tom kromě rychlé a snadné apercepce cizích 
myšlenek a pojmů — rys to čistě český — jež však stojí v rovno
váze s jeho živou tvořivostí vlastní, zajímá hned od počátku jeho 
schopnost systematická, rozlišovati věci podstatné i vedlejší, tří- 
diti je  a shrnovati ve větší celky, a tak ve velkých rysech bohat
ství jednotlivých zjevů přehledně zjednodušovati a ovládati, 
vlastnost u příštího pansofického systematika neocenitelná.

A jako se neztrácel v moři jednotlivostí, tak podivuhodným 
způsobem i při mystických záchvatech, jež nebyly cizí jeho po
vaze, jak je pochopitelné u bratra , jenž v dalším svém vývoji se
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již blížil k pietismu — zachoval si opět vždy střízlivou konkrét
nost: proti hloubavému racionalismu i proti mlhavému, rozplý- 
vavému mysticismu přál si víry prosté a přece osvícené a proti 
upřílišněné theologii theoretické kladl požadavek theologie 
praktické, jež jde prostě a oddaně za láskou k bohu i k lidem 
jako za svým vůdcem a mistrem. Komenský, jenž zve Slovany 
národem holubicím, sám si přičítá tuto vlastnost, děkuje bohu 
za to, že dal mu prostnost holubicí a nikoli chytrost hadí, když 
se jeho moudrosti nezlíbilo dáti mu obě tyto vlastnosti zároveň. 
Nikdo neřekl o sobě s větším právem než on, již jako stařec, že 
nic nemluví s vášní a že s myslí jasnou varuje se před škodami, 
jsa hotov vždy přijm outi od kohokoli poučení, lépe pozdě než 
nikdy. Proto snadno uvěříme jinému jeho výroku o sobě, jak 
prý byl od jiných označován jako „člověk, jejž všickni m ilují“, 
což později Palacký ve známé své charakteristice Komenského 
vyjádřil výstižnými slovy o „lidech mysli velmi hluboké a tichého, 
něžného smyslu“.

Všecky tyto rysy jeho povahy i jeho bohatého nadání či
nily jej mužem, jenž s klidem v duši mohl kdykoli převzíti těžkou 
a  odpovědnou úlohu vůdčí, jíž se, jsa ve své skromné prostotě 
dalek vší prudké ctižádosti, sám nedomáhal, ale proti níž, když 
přišla chvíle potřeby, se ani nevzpíral, přijím aje ji v době opu
štění, zrady i malomyslnosti jiných jako povinnost od boha mu 
uloženou v zájmu jeho církve i národa. Tyto dva pojmy mu 
splývaly, stejně jako kdysi Husovi a jeho přátelům i nástupcům 
a býti Čechem znamenalo i jemu býti zároveň dobrým křesťanem 
i člověkem.

Nepřekvapuje-li jeho zbožnost v době, jíž stále je nábožen- 
ství věcí hlavní, zato tím pozoruhodnější je jeho uvědomělé 
češství v prostředí, jež nemělo již onoho národního zanícení 
jakým se vyznačovali vrstevníci Žižkovi nebo Jiříkovi. Jako 
pravý bratr, jenž v životě vidí více povinností než práv, pokládá 
Komenský i svou příslušnost k národu za povinnost. Jak dojímá, 
čisti jeho pozdní přiznání, starce, obtíženého již slávou světovou 
za svoje spisy latinské, že od časné mladosti měl touhu psáti jen 
česky, aby takto prospěl národu svém u: jestliže prý přes to, že 
touha ta  ho neopustila ani po 50 letech, jednal jinak a psal více 
latinský, přičítá to slavný stařec jediné okolnostem, jež ho k tomu 
přinutily. Není to leč potvrzení toho, co napsal již za své mla
dosti v Herborně v prvním svém — českém — díle pansofickém, 
v „Divadle světa“, že ponukla jej k němu „opravdová láska 
k milé vlasti, a že „vlasti i jazyku svého milovný“, v lítosti nad 
nedbalostí krajanů svých po ničem netouží více, leč aby jazyk 
český všelijak byl vzdělán a ozdoben. Zde padá ono důrazné 
slovo: „Zda můžeme to dále snášeti, aby každý tak p r o  s e b e  
žil a zcela nic aby se nepodnikalo pro zvýšení cti vlasti?“ A ne
byla to jen slova!

Hned v Herborně (r. 1612) pojal kromě svých plánů ency

30



klopedických velkolepý úmysl, jenž měl býti splněním jeho mla
dých tužeb více, než kdo tehdy mohl tušiti: jal se sbírati látku 
pro svůj „Poklad jazyka českého“, slovník česko-latinský a la- 
tinsko-český, jehož z trá ty  po 401etém sbírání při požáru lešen
ském (1656) česká literatura  nikdy nepřestane želeti, tím spíše, 
že Komenský sám praví později, že podle svého domnění vykonal 
jím pro národ český tolik, kolik sotva kdo jiný pro svůj jazyk 
mateřský. Jaké programy si tu  v Herborně ukládal mladík sotva 
201etý, programy, na jejichž splnění obětoval tak dlouhá léta ne
únavné práce a jež byly zlatou pýchou jeho snů! Nač nestačily 
by celé korporace, zde ve smělé a důvěřivé odvaze, s pracovitostí 
a důsledností, jež hledá sobě rovné, podniká nadaný mladík, za
pálený dychtivou touhou svého vlastenectví i lásky k vědě. Zde, 
vHerborně, i brzo potom v Heidelberce, na samém počátku dlouhé 
dráhy, jež přinesla Komenskému tolik úspěchů a slávy, ale jež 
stála ho zároveň i tolik zklamání a marných obětí — v jeho plá
nech i v jeho rychle se rozvíjející osobnosti, pokud lze souditi 
z trosek jeho pozůstalosti, vidíme již výstižnou zkratku celé jeho 
budoucnosti: ohlašují se tu hesla příští práce i naznačují se tu 
příští krise, kterými bude Komenskému projiti, tyto hlavně 
chiliastickými sny jeho učitelů o blízkém příchodu Kristově a 
o tisícileté jeho říši, jež jsou svým vlivem, jímž na mladého Ko
menského působily, předzvěstmi tragických jeho omylů pozděj
ších, jeho víry v různá proroctví.

Z tohoto opojivého rozmachu mladé energie je  patrné, že 
Komenský již tehdy byl dotčen oním jarním  váním, jež tehdy 
v Čechách v ohledu náboženském, politickém, ale i v ohledu kul
turním , národním a sociálním všude pronikalo, a jehož naděje 
Bílá hora tak nelítostně zmařila. K atastrofa tato i ožehla svým 
žárem, třebas jich nezničila, vědecké program y Komenského, 
nutíc ho na leta je odložiti i spojené s nimi úmysly obnovy celého 
českého bytu národního. Nežli se mohl vrátiti k této své kulturní 
politice, jež husitským Čechám chtěla vybudovati nové základy, 
jaké proměny zatím nastaly s národním celkem i s Komenským 
samým, jež všecky lze vystihnouti jedním hrozným, právě dotče
ným slovem: Bílá h o ra !

Komenský, jenž již před tím  jako kněz a učitel ve Fulneku 
prožil po boku mladé ženy svou krátkou idyllu rodinného štěstí, 
nejslunnější svou episodu životní, octl se jako úderem hromu na 
dně osobního neštěstí, zbaven byl domova a brzy potom, těkaje 
jako bludný uprchlík po tajných skrytech, pozbyl sm rtí i ženy 
a dětí. K atastrofa valila se přes něho, avšak duch jeho zůstal ne
zlomen. Mělť přese všecko zmítání bouří ve své pevné důvěře 
v boha „hrad nedobytelný“, stálou „hlubinu bezpečnosti“, k níž 
se pevně věřící křesťan všemi nebezpečnými „labyrinty světa“ 
přece jen dostane, aby zde došel touženého citu jistoty a klidu 
duševního. Velká část jeho literární činnosti z těch let zabývá 
se touto otázkou a dospívá tohoto mocného kladu životního, ne
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otřesitelného ve zmatcích doby, zatím co v jiných pracích tehdej
ších zajímaly ho, což je pro něho, jeho vlastenecký smysl, ale i 
pro jeho pracovitost, ochotně se chápající díla všude, kam 
ho život postaví, velmi příznačné, otázky — dnes řekli bychom 
— vlastivědné, stejně kartografie, jako starožitnosti a genea
logie moravská.

Postup protireformační reakce zatím působil nové zápletky 
české otázky. Kdežto dříve otázkou doby byla obroda české spo
lečnosti v duchu reformačním, nyní vítězové bělohorští nutili 
Čechy mocí k návratu v církev římskou, neváhajíce snaze své 
obětovati nerozumně samy základy národní české existence. Ani 
za tohoto běsnění však nezmizela v Češích a mezi nimi ani v Ko
menském víra, že všecky ty hrůzy nejsou než krutá zkouška, 
kterou bůh tříb í svůj vyvolený národ, aby tento tím čistší z ní 
vyšel. Idea o Češích jako o národu vyvoleném zapustila v českých 
duších příliš hluboko kořeny, takže nebylo možno jim věřit i, že 
zapomněl bůh na své vyvolence a nechá je v hrdle Antikristově. 
To byl podklad, z něhož se hned v době bitvy bělohorské rodila 
proroctví o brzkém návratu Fridricha Falckého na trůn  český a
0 novém povýšení očištěných a napravených Čech. A Komenský 
právě ve chvíli, kdy Ferdinand 11., posílený novými úspěchy vá
lečnými, klade neústupným Čechům tvrdou alternativu: buď 
přijmouti katolictví nebo opustiti vlast — snuje ve své hlavě 
nové methody učebné, jež později, po letech, našly výraz v jeho 
„Didaktice“ . Nám zdá se býti krvavá, výsměšná ironie v roz
dílu mezi těmito vážně myšlenými plány obrodnými, plnými jasu 
nového slunce, a mezi smutnou skutečností. Než věřící rázu Ko
menského měli pro své naděje tehdejší přece důvody, k nimž se 
mohli důvěřivě přimknouti, dokud jen válka nebyla u konce a 
dokud nebyl konec všem možnostem obratu, zvláště když od se
veru se zdvíhaly proti císaři nové bouře, nejprve >«• strany 
Dánska, a když ta se přenesla, bouře nová, hrozivější, nesoucí 
k jihu vítězné prapory švédského Gustava Adolfa. Tu se zdálo, 
že konečně nastává, co předpovídali svým apokalyptickým tónem 
různí proroci: pád papeže, oné nevěstky babylonské a velikého 
A ntikrista, i zkáza jeho podpory, domu rakouského, a víra 
v brzký již obrat nabývala konkrétnějších forem.

Důvěra ve zmíněná právě proroctví je  věc zásadní důleži
tosti i pro stanovisko Komenského již tehdy a ještě více v letech 
pozdějších. Poměr Komenského k nim nebyl vždy stejný. Až 
do r. 1625 Komenský v proroctví nevěří, jsa přesvědčen, že schází 
nezbytný základ k tomu, sama vůle boží, a že bůh církvi odňal 
dar proroctví. Než právě r. 1625 nastal u Komenského v té pří
čině rozhodný obrat, jehož důsledky určily jeho pozdější dráhu, 
zvláště v posledních jeho dvaceti letech. Odtud životním jeho 
mottem se stala slova starozákonního proroka Joela, že bůh vy
leje ducha svého na všeliké tělo a budou prorokovati synové
1 dcery lidí, že starci sny míti budou a mládenci vidění. Ani pak
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sice nevěřil Komenský slepě všem proroctvím, avšak kterým pro
rokům uvěřil a o jejich božském poslání po bedlivém vyšetřo
vání všech průvodních okolností nabyl osobního přesvědčení, od 
těch již více neupouštěl, nedávaje se másti ničím, ani tím, že u r
čitá udání jejich se neplnila. Tento obrat v smýšlení vzbudil Ko
menskému mnoho hořkosti i žalu, trpkých výčitek u přátel i ne
přátel, u vrstevníků i u pozdějších posuzovatelů, jako by to 
byla černá skvrna jeho života.

A přece nebylo to než podlehnutí duchu doby, jaké pozoru
jeme i u jiných jeho vynikajících vrstevníků a jaké se za jiných 
již poměrů pod dojmem nepříznivé situace národní opakuje i 
v XIX. století u básníka Mickiewicze, v případě, kde vidíme se 
vraceti, ovšem v polském smyslu, i messianistickou myšlenku
0 národu vyvoleném. U Komenského této víře v proroctví vy
cházely vstříc některé rysy jeho osobnosti, o nichž jsem se již 
zm ínil: jeho pevná víra v boha, jenž na konec přece jen vybaví 
své vyvolence, i jeho chiliastická nálada, těsně související s rysem 
právě dotčeným i se starší, obdobnou tradicí husitskou, nálada, 
jež se však u něho jevila v m írnější formě než u jiných vrstev
níků. On sám sice nečekal, že se K ristus tělesně vrátí na zemi, 
aby zde zřídil nový Jerusalem, přece však, nevylučuje nadpřiro
zeného zasáhnutí božího, doufal, že v jistém  smyslu přijde brzy 
„zlatý věk“, že nastane předpovídané „veliké světlo“ , pokojná do
ba, kdy se pravá církev rozšíří po celé zemi a s ní i jednota všeho 
lidstva: u Komenského bylo pak jen podle jeho povahy důsled
kem, že je  třeba nikoli resignovaně na to čekati, nýbrž příchod 
doby té soustavně jako pomocník dobrotivosti boží přípravovati 
snahami obrodnými. Odtud vyvěralo jeho úsilí pansofické, p ra
cující o jednotu víry i vědění lidského v uceleném názoru světo
vém : to měla býti cesta světla, pravá příprava nového, lepšího 
věku.

Komenský důvěřivě čekal vyjasnění po všech zmatcích jako 
pravý, optimisticky zladěný theoretik, nedocházeje v tom sou
hlasu u praktických politiků rázu Oxenstjernova, kteří byli mí
nění zcela opačného, pessimisticky čekajíce, že na konci věku 
se spíše dostaví temnota a zhoršení stavu dosavadního. Bez
naděj doby, jež neviděla pomoci od lidí, musila tím horoucněji se 
obraceti k bohu, doufajíc v jeho zázračné zakročení. Byla to 
jen časová forma nutného optimismu v nastalé bezradnosti, 
kterou ne bez vnitřního oprávnění lze srovnávati s jiným druhem 
sociálního optimismu v dobách, jež, nemajíce již víry nábožen
ské, nahrazují ji theoriemi zdánlivě vědeckými, které však přece 
nejsou více než jinou formou víry. Leckdy je třeba věřiti, nemá-li 
se zoufati. Komenský sám přiznává, jaký klid v duši mu vnesla 
nová jeho víra, jenž sice leckdy pochybami mohl býti na čas 
zkalen, ale jenž se zase vracel se svou jasnou pohodou víry v ži
v o t; od něho slyšíme výrazy radosti nad tím, že zůstává jemu
1 národu jeho naděje, že bůh neodňal jim  své lásky ani nepře-

R o č e n k a  1919—1924, s ig .  3. 33



nese evangelia svého jinam, jak  se již někteří malomyslní báli, 
nýbrž že po době zkoušky obnoví v nich znovu království své. 
To byla mocná útěcha v neštěstí Komenskému i mnoha jiným, 
jež psychologicky vysvětluje, proč v dané situaci k víře v pro
roctví dojiti musilo.

Výklad toho, že víra ta  u Komenského neměla hned od 
r. 1625 toho významu, jakého nabyla později, od r. 1650, je  na 
snadě. Až do konce války 301eté, jak  již bylo řečeno, zvláště 
v účasti švédské na ní byly stále positivní možnosti obratu, jenž 
mohl odčiniti Bílou horu a zjednati návrat i úplnou restituci 
českým emigrantům. Proroctví tehdy byla jen doplňkem skuteč
ných poměrů politických, doplňkem, posilujícím slabé a malo
věrné. Teprve po r. 1648, po válce, roste u Komenského význam 
proroctví: ona mají býti u různých politických činitelů podně
tem a pobídkou k novým akcím, pokračujícím v díle, opuštěném 
a zrazeném mírem westfálským. Komenskému samému při tom 
nastala úloha daleko odpovědnější než až dosud tím, že se r. 1648 
stal biskupem bratrským , a tak byl, ježto nebylo jiných, kdo by 
se mohli a chtěli ujmouti vůdcovství, vlastním politickým vůd
cem a mluvčím nejen své církve, nýbrž celé české emigrace.

Nesmí se též přehlédnouti osobní moment u proroků, jejichž 
proroctví se stávala oporou i zbraní Komenského. Krištof Hotter, 
koželuh šprottavský v Dolním Slezsku, i K ristina Poniatowská 
byly zjevy příliš prosté: to sice zjednávalo jim tím větší věro
hodnost u Komenského, věřícího, že bůh právě pro jejich tichou 
a něžnou sprostnost si je vyvolil za své nástroje, avšak na druhé 
straně osoby tyto, zůstávajíce jinak státi stranou a nespojujíce 
s proroctvími svými vlastní osobní zájmy, nenutkaly Komen
ského k přímé akci. Jinak bylo u kněze Drabíka, muže pochylr- 
ných kvalit mravních, jenž na širé pozadí politických proroctví 
promítal i vlastní ctižádostné plány a svým imperativním tónem 
přímo hnal věřícího Komenského k činnosti, jež by upravovala 
cestu k praktickému splnění jeho visí, které právě svou směsí 
osobních i obecných tužeb mnohé, i známé jeho z vrstev b ra tr
ských, odpuzovaly. Ani Drabíkovi nelze sice upříti určitých dis
posic duševních, jež ho blížily k čisté apokalyptické náladě Kot- 
terově i Kristinině, nelze však ani popříti, že jeho inspirace pro
rocká není jen určována duchem doby a osobními přirozenými 
předpoklady, nýbrž je  zkalena jeho vědomými dodatky k uspo
kojení vlastní žádostivosti, jež křivily jeho obraz a dodávaly mu 
rázu šarlatána. Komenskému to neušlo, avšak jeho pevná víra 
přestála pak vítězně všecky pochybnosti a námitky proti Drabí
kovi: več Komenský jednou uvěřil, za tím šel pevně a stále, šel 
za Drabíkem pak tím spíše, když jeho proroctví, čehož ještě 
u Kottera ani u K ristiny nebylo, obsahovala i jméno Komen
ského, jenž zde zván byl „nádoba vyvolená“, „miláček“, „sou
druh“ a „pomocník“ a jemuž zde přičítány byly zvláštní čestné 
úkoly, jako na př., že on to bude, jenž Rákóczymu vstaví korunu
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na h lavu: nebyla to však ctižádost, jež Komenského zde dráždila, 
nýbrž byl to cit povinnosti, učiniti podle vůle Páně.

Brzy potom, když r. 1625 nastala v poměru Komenského 
k proroctvím dotčená již proměna, musil Komenský stejně jako 
tisíce jiných odejiti do exilu a jím  zaměniti ta jná  skrývání na 
statcích přátelské šlechty. V polském Lešně pokračoval ve své 
přervané činnosti kněžské i učitelské a jeho nadání stále více 
upozorňovalo na sebe zájem představených, takže se v krátce 
stal členem užší rady bratrské a v zápětí starším  a písařem Jed
noty čili jejím  kancléřem. S touto činností souvisel i návrat 
k starším  plánům národně paedagogickým, jež našly brzo ještě 
mocnější podněty v nadějích, skládaných b ra try  v Gustava 
Adolfa.

Nadéje ve Švédy mocně inspirovaly ducha Komenského, jak 
svědčí některé jeho spisy, vzniklé právě na počátku let třicátých. 
Je to mezi jiným „Haggaeus redivivus“, kde Komenský vystu
puje v úloze tohoto proroka starozákonního, aby, jako Haggai 
židům po zajetí babylonském, hlásal Čechům především potřebu 
nápravy mravní. Je to i právě tehdy dokončená, slavná jeho 
„Didaktika“ s oním charakteristickým podtitulem, jenž je sám 
o sobě již programem: „Ráj církve znovu se rozzelenávající“ a 
se stejně zajímavým věnováním: „Národu českému a všechněm 
přednost a zprávu v něm držícím“. Komenský zde nemluví jen 
k užšímu kruhu bratrském u, jeho naučení a výzvy platí celému 
národu, jemuž Jednota jen měla býti vzorem, učitelem a organi
sátorem, a jemuž měla sděliti zvláště svou mravní kázeň.

Komenský by byl špatným bratrem , aby nelnul srdečně 
k své zvláštní církvi, jež, jak  víme z jeho výkladů historických 
o českém vývoji církevním, byla mu výkvětem české reformy. 
Než — a z toho je  nejlépe viděti nejen jeho smysl pro záchranu 
české reformace, nýbrž i pochopení základní potřeby české po
litiky tehdejší vůbec — Komenský přes to nestál úzkoprsé na 
zachování Jednoty jako zvláštní církve, šlo-li o to, aby dohodou 
byly reformační Čechy sraženy v jeden šik. Jako již, zdá se, 
r. 1619 byl Komenský mezi oněmi 6 mladými kněžími morav
skými, kteří otevřeně církvi své navrhovali, aby nastalo mezi ní 
a novoutrakvisty užší sjednocení než dosud — tak i na počátku 
let třicátých zastával se myšlenky dohody s novoutrakvisty, při 
níž šlo především o drahý bratřím  odkaz minulosti, o jejich řád 
církevní, tehdy právě též od nich tiskem vydávaný. Zdálo se 
tenkráte, že, co nebylo možné r. 1609 při potvrzení Majestátu, 
stane se nyní, kdy čeští evangelíci prošli již trpkou školou exilu 
a budou snad ochotnější k tužší kázni církevní. V tom se však 
Komenský mýlil, jak  mu brzo potom dokázala jeho polemika 
s neústupným Martinem z Drážova.

Avšak ani po těchto sporech, jež ukazovaly, jak  vysoko se 
vznáší ušlechtilá theorie Komenského nad skutečnou praxí dne, 
neutuchal tento jeho irenismus a sváděl jej s nejlepšími dušemi
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tehdejší Evropy, jako krásný, vznešený protest proti těm ne
lidským zločinům a bestialitám, jež právě ve jménu náboženství 
byly páchány od obou válčících stran. Byly to bohužel sotva 
první paprsky slunce, jež dlouho ještě potom zůstávalo pod ob
zorem. Jak daleko byli Komenský a jeho druhové od zuřivosti bo- 
hoslovců, o níž již mluvil s tichou výtkou Melanchthon! A nelze 
se diviti, že tato touha, jsouc stále novými útoky nesnášelivosti 
náboženské provokována a obtěžována, nakonec se s nechutí od
vracela ode všech církví zvláštních, dychtíc jen po církvi jediné, 
obecné, kde by nebylo jednotlivých konfessí, nýbrž kde by byli 
jediné křesťané. A Komenský, stoje nad hrobem a čině součet 
snah svých, může právem o sobě říci: „Mimo snahy stran zrodil 
jsem se, žil jsem, umírám, drže se jediné Krista . . .“.

Parallelně s obnovou církevní měla jiti i obnova školská. 
Zde měl býti druhý pevný pilíř nových, obrozených Čech. Nikdo 
v celém našem historickém vývoji nepodal v té příčině, v politice 
školské a kulturní, programu obsáhlejšího a hlubšího. Co jsme 
ztratili tím, že tento program národní kultury, žel, musil zůstati 
pro nás jen na papíře, a to ještě až do nedávné poměrně doby 
celkem neznám! Nelze mi tu šíře se jím obírati. Lze jen v této 
souvislosti vytknouti heslo, jež tak dlouho ještě potom mělo če- 
kati na své zrealisování: je  to právo všech lidi, bez rozdílu stavu, 
majetku i pohlaví na obecné vzdělání, a to jazykem mateřským. 
Ani ti nejnižší ve stavovské společnosti tehdejší, na něž tehdy 
málo kdo myslil, nebyli tu vylučováni, neb i oni, jak praví Ko
menský, se narodili lidmi a mají se naučiti jako lidé žiti. Také 
zde Komenský přejímá a rozvádí starší český motiv z minulosti 
reformační, uváděje jej na pole sobě vlastní, v národní výchovu. 
Při tom slyšíme od Komenského slova přísné kritiky o nedbalosti 
př^lků o obecné vzdělání, jež právě svou ostrou rázností nejlépe 
illustrují horoucnost jeho touhy. Touha tato sice byla příliš slabá 
proti těm horám překážek, jež jí v cestu zavalila rozvášněná, 
rozvichřená doba: avšak, jako jsme slyšeli j i ž  o  irenismu, jak 
se rozvíjel dál přese všecky obtíže, na něž narážel, až již pře
cházel hranice jednotlivých konfessí, tak také úsilí o národní vý
chovu pokračovalo dále, jen ve formě změněné.

Vývoj paedagogiky Komenského zajisté byl by se bral po
někud jinak, kdyby se byla česká emigrace mohla vrátiti. Toho 
však nebylo. Válka se stále prodlužovala a s ní se oddalovala 
i možnost návratu emigrantského. Naděje ve Švédy sice ne
umlkaly, ale přece svěšovaly křídla. Od r. 1632, od smrti Gustava 
Adolfa, lze pozorovati u Komenského zajímavý obrat. Snad to 
již byla i skepse v pomoc švédskou. Jistě však to souviselo s po
stupujícím intellektuálním rozvojem Komenského, ne bez vlivu 
hojných cizích podnětů, jež narážely na živého jeho ducha, cizím 
vlivům snadno přístupného.

Komenský právě tehdy se již stal slavným. Slávu vlastně 
našel skoro bezděky, tam, kde ji nehledal. Zjednal mu ji známý
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spis „Janua linguarum reserata“, složený z praktických pod
nětů, jež mu podávala jeho činnost učitelská, a sám Komenský 
byl jí překvapen. Cesta, na níž ji získal, nebyla cestou jeho 
srdce. Praktická didaktika byla mu nutným zlem, jež ho pak 
oddalovalo od větších jeho plánů pansofických. A byla v tom 
ironie, že právě sláva takto získaná uvalovala později na jeho šíji 
nepříjemné jho, trapnou povinnost, jiti dále prašnou cestou růz
ných těch method, jak učiti jazykům. Avšak nově získaná sláva 
a široké osobní styky jí vyvolané byly vlnobitím, jež Komen
ského neslo blíže i k jeho vlastním cílům pansofickým. Komenský 
duševně rostl a jeho zrak obsahoval stále širší obzory. Tak po
měry samy jej odváděly ze základny čistě české výše na stupeň, 
kde již nešlo o jeden národ, nýbrž o lidstvo vůbec. Pansofické 
snahy jeho dostávaly více ráz mezinárodní.

Avšak třeba opakovati: bylo by omylem mysliti, že Komen
ský zapomínal svých východísk, že při tomto rozšíření kruhů 
zájmových ztrácel již s očí vlastní českou oblast. Český zřetel 
i potom zde, stejně jako při jeho náboženských snahách irenic- 
kých, zůstával středem. Původní český motiv se rozpřádal v nové 
variace a spojoval s motivy jinými. Toť vše! I zde, byť i psal la
tinsky a pro jiné než pro Čechy samé, zůstával Komenský přede
vším českým člověkem. Zájem český vědeckým rozvojem Ko
menského naprosto neutrpěl. Vše, co dále psal i konal, byť i to ne
bylo výslovně vyřčeno, dálo se „pro causa bohemica“. Vidíme to 
z toho — nelze tu vcházeti do detailů — jak v zájmu českém 
i své církve nastupoval na počátku let čtyřicátých cestu do 
Anglie, jak  za týchž zřetelů trávil řadu dlouhých let v Elbingu, 
aby vyhověl vládě švédské, na níž české emigraci tehdy tolik zá
leželo. Byly s tím sice spojeny i jiné účely, jež vlastně zevně při
padaly jako věci hlavní, ale vlastním nervem byla stále snaha 
prospět i věci české.

Bohužel, byly to všecko jen vzdušné zámky, třebas jejich 
základy se zdály žulovými: stačilo, aby v rozhodné chvíli císař 
určitě naznačil, že o restituci českých em igrantů nelze mluviti, 
a vidiny ty se rozplynuly. P ři m íru westfálském se splnilo to, 
čeho předzvěsti se ukázaly již dříve, i při m íru pražském r. 1635 
se Saskem i r. 1640 na sněmu řezenském. Aby se vyhovělo české 
emigraci, bylo by se musilo při vytčení lhůty restituční jiti zpět 
až k počátku českého povstání, k r. 1618. A to Švédové několi
kráte též skutečně žádali a slibovali emigrantům, kteří svou 
statečností pod jejich prapory m arně hleděli vyvážiti, co na 
počátku let dvacátých promeškali. Nelze říci, že by em igranti 
nebyli měli podstatných důvodů čekati, že m ír westfálský s kon
cem války přinese i jim příznivé rozřešení. Což nezavazoval se 
r. 1643 sám Oxenstjerna zástupci Komenského, že Čechové nijak 
opuštěni nebudou, ať jen mají pohotově všecky své smlouvy? 
Tím větší bylo jejich zklamání, když podmínky míru west-

37



fálského dosavadní stav věcí v království českém utvrdily bez 
ohledu na ně.

A právě v této chvíli bolestného zřícení všech nadějí ujímal 
se Komenský, vrátiv se z Elbingu do Lešna, úřadu biskupského, 
k němuž byl zvolen vším právem, ježto nebylo nejen v Jednotě, 
nýbrž ani mezi Čechy vůbec osoby, jež by se s ním v sláv ě i vý- 
znamu mohla m ěřiti: co dříve konal jako soukromník nebo v niž
ším postavení úředním, to mu připadlo nyní i oficiálně jako 
osobě první. Slyšeli jsme již dříve o něm, že mluví leckdy nejen 
jako bratr, nýbrž jako Čech k celému národu, pokud se národ 
držel starých ideálů. I nyní, od r. 1648, byl více než biskupem 
bratrským , byl vůdcem a mluvčím celé emigrace. V této úloze 
je j po prvé zříme na podzim r. 1648, právě kdy již šlo jen o po- 
depsání míru, jak  zapřísahá Oxenstjernu slovy, v nichž zhuštěna 
je  bolest celé generace emigrantské, ať neopouští národa, Bohem 
vyvoleného a pro Krista utrápeného, a nevydává ho v ruce trýz
nitelů, když přece na švédech záleží, aby se zoufalé obavy emi
grantů proměnily v jásot osvobození. Než slova sebe výmluvnější, 
byť i se mohla dovolali slibů nejsvětějších, nemohla nic prospéti 
tam, kde šlo o nelítostnou hru mocenských zájmů, jež k vůli ne
šťastným emigrantům nikdo obětovati nechtěl. Byl to hrob všech 
nadějí, byl to konec, který mohla neužnuti jen vášnivá, zoufalá 
víra, že není možná, aby vyvolený národ byl vydán na pospas 
římsko-habsburskému Antikristovi.

Mohlo by se zdáti, že Komenský k těmto věřícím již o dvě 
léta později, r. 1650, nepatřil, když vydával svou žalnou olegii, 
svůj „Kšaft umírající matky Jednoty bratrské", kde se jménem 
Jednoty loučí s národem svým a odkazuje jemu v opatrování 
vedle lásky k pravdě boží a k církevní kázni poklad nejdražší, 
„milý náš a milostný otcovský jazyk". Než není tomu tak! 
Jestliže zde vyslovuje Komenský slovy, jež žádný Čech nemůže 
čisti bez nejhlubšího otřesu, pevnou víru, že se národu jeho vrátí 
opět po přejití vichřic hněvu vláda véd jeho — nemyslil tím 
sám neurčitou a dalekou budoucnost, nýbrž doufal, že předpo
vídaná proměna nastane již blízko přes to, že se právě emigrace 
dožila tak hořkého zklamání. Nad kým se již však zde ve strastné 
chvíli zmocnila Komenského zoufalost, byl ne národ sám, jenž je 
věčným nástrojem  vůle boží a  jenž neumírá, nýbrž emigrace, 
vlastně ta  je jí formace, jež až dosud, ač těžce, uchovávala jistou 
organisaci a soudržnost, Jednota bratrská. I u ní viděl je jí 
biskup postupující rozklad, jemuž zabrániti nedovedl přese 
všecko své úsilí, ať vydával spisy, jimiž hleděl osvěžiti starou 
tradici bratrskou, nebo ať pečoval podle sil svých o dorost kněž
ský a o sběrné akce almužnické. A podléhaje této smutné zku
šenosti, psal svůj „Kšaft", zdůrazňuje však znovu národu svému 
jeho messianistickou úlohu, jejímž představitelem až dotud byla 
um írající Jednota.

Než tato nálada, nepochybně vyvolaná ratifikací míru west-
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fálského od švédska, v únoru 1650, přece ještě nebyla stálá. 
Již nedlouho po vydání „K šaftu“ to bylo, kdy u Komenského 
zase nastává jeden z těch nárazů životních, jež vzpružují umdle- 
nou již naději a dodávají nové víry a nových sil. Bylo to v dubnu 
1650, kdy na bratrské synodě ve slovenské Skalici se ocitl pod 
vlivem proroka Drabíka, někdy svého spolužáka, jehož starší 
proroctví již sice před tím znal, avšak až dosud valně víry jim 
nepřikládal. To byl otřes, z jehož následků se již Komenský až 
do sm rti nevybavil. Uvěřiv v božské poslání Drabíkovo, i že on 
sám, Komenský, je  zvoleným nástrojem  úradků Páně, jenž má 
dopomoci k splnění proroctví Drabíkových, byl pak po dvacet let 
s největším sebezapřením osobním a s velikou obětí neúmorné 
své práce ve službě politiky nevšímaného jinak  proroka lednic
kého, jemuž teprve svým jménem, učiniv věc jeho svou, dodal 
váhy. Byly to bludné cesty omylu, na nichž se takto ocitl, avšak 
dlužno přiznati, že uznání věrohodnosti Drabíkovy bylo mu zdro
jem neobyčejné aktivity politické, nesené nadšenou věrou, že 
jedná v tom zcela ve shodě s vůlí boží. Komenský se dokonce 
ujal i vlastní iniciativy ve smyslu Drabíkově.

Dříve před r. 1648 politická váha proroctví tkvěla na Se
veru, ač již i Východ, Turecko, tu nacházel své místo. Proroctví 
Drabíkova byla orientována již od počátku, od let čtyřicátých, 
na Východ, soustřeďujíce pozornost k Sedmihradsku, k rodu 
jeho pánů, na jejichž zboží žil, nejprve k Jiřím u I. Rákóczymu, 
od dohody pak s Komenským k jeho synům Zikmundovi a J iř í
mu II., z nichž jednoho po druhém vábil leskem koruny královské 
buď v Uhrách nebo v sousedním Polsku. U obou synů staršího 
Rákóczyho, z nichž Zikmund byl chotěm dcery „zimního krále“ , 
což tím více jej činilo žádoucnějším pro české plány restituční — 
ztrávil Komenský pod vlivem proroctví Drabíkových čtyři léta 
v šarvšském Potoce. Pro paedagogiku Komenského léta ta, kdy 
měl k disposici k uskutečnění svých výchovných plánů tamní 
gymnasium, nebyla bez významu, avšak politické kombinace Ko
menského vyšly z nich s prázdnou. Teprve válka švédsko-polská 
v druhé polovině let padesátých zapředla i Jiřího II. Rákóczyho 
ve své sítě k jeho vlastní záhubě. Pro Komenského, jenž zcela 
v duchu Drabíkově nadšeně vítal švédského vítěze na půdě polské 
a tím se přiznal k jeho straně, ale i pro Jednotu samu měla válka 
ta  osudné následky. Stačí vysloviti „Lešno“ a „rok 1656“, aby
chom pochopili, oč jde. Za stranictví švédské se Poláci Lešnu 
pomstili naprostým vypálením. Jednota tak ztratila své organi- 
sační centrum a její členové, rozprchše se na všecky strany, 
urychlili je jí rozklad. Komenskému zničen byl při tom všecek 
jeho majetek, ale co více, i všecky skoro jeho materiaiie, mezi 
jiným i látka, od let sbíraná k jeho velkolepému „Pokladu jazyka 
českého“.

Než ani toto truchlé ztroskotání, jež bylo příliš drahou 
cenou oné politiky, kterou bychom mohli nazvati politikou zou
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falství, kdyby nebyla inspirována naprostým vzdáním ve vůli 
boží — nevyvedlo Komenského z apokalyptických jeho snů, jež 
Drabík znovu a znovu nepřestával podněcovati. Svými častými 
výzvami a hrozbami Drabík konečně dosáhl i toho, po čem jeho 
ctižádost dychtila, že Komenský rok po požáru lešenském, právě 
když zemřel císař Ferdinand III. a Rákóczy, spojiv se se švédy 
vtrhl do Polska, vydal jeho proroctví i s oněmi Kotterovými a 
K ristiny Poniatowské tiskem, pod význačným názvem „Lux in 
tenebris“ . Byl to i symbol pro Komenského samého, nad nějž 
nebylo charakterističtějšího. Komenský byl opravdu světlem 
v temnotách, zářícím do dálky od „končin země“, od západního 
moře, z Amsterdamu, jenž na posledních jeho 14 let se mu stal 
útočištěm, světlem, jež, dokud planulo, vlévalo útěchu v srdce 
rozptýlených bratří. V Amsterdamě vznikl r. 1660 spis, podob
ného naladění jako „K šaft“ . Je to „Smutný hlas zaplašeného 
hněvem božím pastýře k rozplašenému hynoucímu stádu“ . Tento 
poslední veřejný projev Komenského k jeho odumírající církvi 
a jeho loučení s ní, třebas autor jeho uznává, že dosud není vidéti 
leč m rákot hněvu, takže jest se báti dokonalého již zkažení — 
přece dává na konec zazníti jasnějšímu, útěšnému tónu pro 
b ra try  samé: věříť prý, že bůh, jen co přijde čas smilování, 
sešle jim  nové ochránce a sám jim bude sloupem i vůdcem.

Neúnavný stařec, skoro již sedmdesátník, žil i dále ve svém 
dalekém odloučení své práci pansofické, ale i svým smím, jež jmi 
nezdaru v Polsku a Sedmihradsku obracely se více na západ, do 
Anglie a Francie. V Anglii byla to mohutná postava Cromwel- 
lova, k níž se ještě za příprav k válce švédskopolské obracel zřetel 
Komenského, aby Anglii získal k boji proti Španělsku, zatím co 
císař bude zaměstnán Rákóczym. Ve Francii pak v letech šede
sátých lákala ho vystupující hvězda Ludvíka XIV., od něhož Ko
menský očekával něco podobného, co kdysi před 200 lety čekal 
Jiřík  Poděbradský od Ludvíka XI., totiž že od něho vyjde nejen 
podnět k veliké allianci proticísařské, nýbrž že i Ludvík zahájí 
účinnou akci proti Římu, jenž svým odporem proti míru west- 
falskému je stálým nebezpečím pokoji evropskému a překážkou 
uklidnění Evropy. Kam až sahaly současně nitky, rozpínané 
z Amsterdamu, je patrné z toho, že týž jednatel, jenž jménem Ko
menského jednal v Paříži, vyjednával i s Turky, kteří stále zů
stávali činitelem, s nímž se vždy v akcích proticísařských počí
talo, ovšem tak, že se doufalo, že Turci přijmou křesťanství, 
pročež se v kruzích Komenského myslilo na překlad Písma do 
turečtiny a Komenský napsal k němu předmluvu. To vše se dělo 
stále pod vlivem nových proroctví Drabíkových, jež byla od Ko
menského znovu vydávána (i s doplňky) a rozesílána po dvorech 
knížecích. Jedna nit se však trhala za druhou. Jestliže Švédové 
při míru westfálském opustili emigranty, třebas tito i vojensky 
jim  prokázali služby platné, čeho se dostane od reálních politiku 
starci, byť i se slávou genia, jenž může jim nabídnouti jen pomoc
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mravní, své i druhú svých modlitby? Co to platí v tuhém zápasu 
politického egoismu? Ani od Cromwella nepřišlo více než hoj
nější almužny pro ožebračené emigranty, nepočítáme-li sem 
návrh, aby se tito přestěhovali do Irska, návrh pro emigranty, 
toužící po české vlasti, nepřijatelný. A odjinud nepřišio ani to lik ! 
Aby cizí pomoc em igrantům prospěla, byla by se musila dostaviti 
nová bouře rázu války třicetileté ještě v jisté časové spojitosti 
s ní, jež by vyvolala potřebu, podporou Čechů císaře zeslabiti. 
Toho však nebylo.

Zklamán vším, přimykal se Komenský tím pevněji k bohu, 
sedě, jak  o sobě praví, na hradě svědomí dobrého jako na skále 
velevysoké, a klidně hleděl vstříc smrti, jež neměla proň nic hroz
ného. Slavný boj bojoval, víru zachoval a, mohl-li kdo, tož on, 
mohl um írati, zcela podle ideálů bratrských, vesele, s plesáním 
a vítězně, jak  ve svém „Smutném hlasu“ doporučoval svému roz
ptýlenému stádu. R. 1668 naposled vrhl 771etý stařec svůj pohled 
na všecky ty  labyrinty, jimiž prošel, a kniha, v níž to učinil, 
„Unum necessarium“, ukazuje celou jeho velikost a povznesenost 
a zaslouží býti čtena, zvláště je jí poslední, osobní kapitola, jako 
jeden z nejdražších našich literárních památníků. Komenský 
je tu  vyrovnán se vším, co ho bolelo i mýlilo, a děkuje bohu, že 
ho vším kolotáním životním dovedl k spokojenosti vědomím, že 
má statek nejcennější, to jediné potřebné, v čem třeba ustrnouti 
boha sama. Tak na konci života se ozývá týž tón, jenž zavzněl 
u něho za prvních pronásledováni pobělohorských, a jeho dlouhý 
život tak nabývá vzácné jednotnosti. Umírá 15. listopadu 1670. 
mohli bychom říci, jako „poslední Čech“, neboť s ním um írají 
i předbělohorské, husitské Čechy. Zhasíná veliké „světlo v tem
notách“ . . .

Než přece nezhaslo docela. Co zbylo po Komenském, bylo 
dílo jeho ducha, byly jeho spisy. Ovšem, ne-li ostatní Evropě, 
tedy právě národu jeho, jenž na dlouho byl podoben zcela oseka
nému pni beze všeho rušného života a květu — zůstávaly spisy 
tyto pokladem zasutým, jejž teprve později bylo možno vydobýti 
a učiniti jej tím, čím si jej Komenský pro svůj národ býti žádal. 
Bylo to skryté semeno, jež v Čechách vypučelo teprve, až přišlo 
jaro  s novým životem. To sice dlouho nepřicházelo, přišlo však 
přece. A byl to k rajan  Komenského, Moravan, mladý Palacký, 
jenž mezi jinými zisky, jichž vydobyl na minulosti, až dotud tupě 
mlčící, vdechl též nový život velikému odkazu Komenského. Tak 
české obrození vrátilo opět Komenského i jeho dílo jeho národu. 
Ovšem nemohlo se hlásiti hned k politické jeho části, k jeho touze 
po osvobození z jařm a habsburského, ale svým mravně i kulturně 
obrodným dílem připravovalo národ, až přišla světová bouře, jež 
tento statek ztracený, avšek nikdy nezapomenutý, Čechům opět 
vrátila, nahrazujíc tak konečně, co nám jiná bouře před 300 lety 
vyrvala. V našich dnech se konečně naplnilo, čeho m arně v dlou
hých letech exilu ždála horoucí touha Komenského a tisíců jiných
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em igrantů. Dnes konečně se naplnila prorocká slova jeho kšaftu 
o návratu vlády věcí jeho národu samému, ale i ona, v nichž 
mírná, laskavá jeho něha vyzývala přímo historickou Nemesi 
k spravedlnosti i k odvetě: „Tvoji zajisté nepřátelé poníženi 
budou, ale ty po povýšenosti jejich šlapati budeš!“

Než třeba položití si otázku: Je opravdu splněn již sen Ko
menského o krásné a veliké budoucnosti jeho národa? Nejsou 
to jen zatím hlavní jeho politické předpoklady, jen hutný rámec, 
v nějž teprve třeba bude zasaditi obraz sám? Naznačil jsem, že 
Komenský především snil o mravní a ideové obrodě české, uka
zuje na sobě nejlépe, jak  lze uvésti ve shodu myšlenku národa 
vyvoleného s ideou lidskosti. Leccos i u něho sice bylo časové, 
co zastaralo a co nemá již přímého vztahu k naší přítomnosti. 
Přece však hlavní principy jeho zůstávají, a jen pújdeme-li 
v jejich stopách, zasloužíme si názvu národa Komenského a sta
neme se hodnými dědici všech těch našich lidí, kteří v době re
formační tak krásně a plně si vytvořili sen o národě vyvoleném, 
jenž má býti solí země. V tomto dědictví jsou obsažena nejen 
honosná práva, ale i veliké povinnosti: v podstatě není to leč 
úkol, řešiti s plným vědomím těžké odpovědnosti problém ma
lého národa v plnosti jeho bytu národního, tak, aby šel v čele 
jiných podle skvělého odkazu doby reformační, zůstávaje věren 
svému zvláštnímu charakteru národnímu, avšak řídě se i veli
kými hesly, jež v ústech Komenského byla posledními slovy naši 
doby reformační, hesly snášelivosti a pravé lidskosti. . .
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P R V Á  P R O M O C E  N A  U N I V E R S I T Ě .
Dne 28. února 1920 byl promován na universitě Komenského za 
doktora veškerého lékařství Pavel H a 1 a š a z Turčanského

Sv. M artina.

Ř e č  p r o f .  D r a  S t a n i s l a v a  K o s t l i v é h o ,  
j a k o ž t o  p r o r e k t o r a ,  v u n i v e r s i t n í  a u l e  d n e  

28. ú n o r a  1920.

Pane župane — pane kandidáte — občané akademičtí,

dostalo se mi té cti, abych Vás zde dnes uvítal jménem a v za
stoupení onemocnělého bohužel dosud J. Magnificence pana rek
tora university, jako úřadující je jí prorektor.

Jest to, velectění, jistě nad jiné významná událost, která nás 
dnes zde svedla. Odčiněna bude staletá křivda, že synové národa 
po staletí zde sídlícího, na své vlastní, na této staré slovenské 
půdě, nemohli dosíci akademických gradů a hodností, aniž prošli 
již od nejútlejšího mládí školou cizorodou, nepřející, ba potlaču
jící kulturu starousedlého zde našeho národa — a složili veškeré 
zkoušky, od prvních počátků školského vyučování, až do posled
ních zkoušek rigorosních na školách cizích duchem i řečí, cizího, 
však panujícího národa.

Nedosti však na to m !
Dnes týž muž, který zlomil násilnou rukou až i poslední 

skrovné výsady národní školské kultury porobených národů — 
neostýchá se předstoupiti před fórum Evropy s troufalým tvrze
ním o inferioritě národů, jichž osamostatnění děje se na úkor 
národa prý vyššího, s vyšším posláním kulturním.

Nepřiznává ovšem, že národ ten po staletí kulturně živen a 
udržován byl jen násilnou annexí všech téměř duševních a kul
turních hodnot národů mu podružených, ba, že i to, co nejen bez 
podpory, ale dokonce proti panujícím proudům autochtonně na 
kulturních hodnotách bylo vytvořeno, panující státn í mocí pod 
cizí značkou panujícího národa vzdělanému světu bylo předklá
dáno.

Nezmínil se ani o tom, že dokonce i každý pokus jednotliv
cův, vymaniti se z předepsaného caudinského jha  postaveného 
porobeným před vchodem k vyšším metám intellektuálním — 
pokus o dosažení akademických gradů tam, kde pospolitost ná
rodní lákala nejvíce, odmítán byl v poslednější době cestou a 
prostředky zdánlivě legálními sice, jinak však odpovídajícími 
zúplna duchu a tendenci panujících poměrů.

Není omluvou, ale toliko výmluvou, tvrdí-li se nyní, že je 
věda internacionální, a že tudíž kdekoliv a za jakýchkoliv okol
ností může býti pěstována.
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Internacionální je  toliko vědění, pokud jde o poznatky abso
lutní, které bez ohledu na národ a zem jsou stejné, diktované 
stejnými fysikálními a fysiologickými a biologickými zákony.

Internacionálním však není badání. Badání, jímž dospí
váme k vědění, je proces psychogenní, vyvěrající z psychické 
podstaty toho kterého individua, a tím již je  zakořeněno v duši 
národa.

Činnost badatelská založena je na odhalování nových cest a 
způsobů, jimiž dospíváme k novým poznatkům, k novým m rav
ním a právním hodnotám, k novým odhalením ta jů  přírodních 
k novému vědění.

A jako letora, jako mentalita národů je různá, tak různé 
jsou i cesty, jimiž se dávají badatelé různých národů, aby do
spěli k stejnému cíli, k absolutním poznatkům — k absolutní 
pravdě !

Nemůže tudíž býti badání a činnost badatelská složkou rázu 
internacionálního, jsouc založena v individuálních psychických 
vlastnostech toho kterého badatele a tím i toho národa, z něhož 
badatel vzal svůj původ — je naopak čistě nacionálni a tvoří jako 
taková podstatnou složku všeobecné národní kultury.

Proto však ztrácí národ, odkázaný bez škol vlastních jen na 
duševní výchovu cizorodou, cizí jeho národní podstatě a menta
litě, stále na svých nejpotentnějších silách intelektuálních. 
Jako rostlina v cizím podnebí buď zaniká, buď, akklimatisována, 
zúrodní svým pelem květenu cizorodou, vlastního rodu vš.tk v pů
vodní jeho ryzosti nezachová, tak absorbována je intellektuální 
schopnost národní v cizím prostředí. Jeho výkvět duševní zúrodní 
a rozmnoží jen cizí intellektuální potenci, sám však ztrácí v ge
neracích původnost své vlastní národní podstaty.

Školství vybudované na národním podkladě od počátku až 
do nejvyšších met činnosti vědecké a badatelské je tudíž z nej
důležitějších složek, z nejdůležitějších podkladu národní kultury. 
Národ náš, odkázaný do nedávna v mnoha odvětví vědy na jedi
nou — a k tomu jen velmi nedostatečně vybudovanou vysokou 
školu universitní, od níž velká jeho větev, s nedocenitelným a 
dosud nedoceněným fondem intellektuálních schopností, dokonce 
byla odříznuta nepřirozenou hranicí státní, těžko překročitelnou, 
vykonal tudíž jen příkaz samozřejmé nutnosti, založil-li nová 
učiliště vysoká, z nichž naší universitě Komenského připadá 
čestný úkol sloužiti kulturním  snahám a potřebám Slovenska!

Vás, pane kandidáte, vysíláme jako prvního našeho expo
nenta kulturního našeho poslání ven do života. Vybavujeme Vás 
e summa potestate rei publicae bohemoslavicae značnými výsa 
dami a právy. Složíte do našich rukou slib, že těchto práv a vý
sad vždy jen de lege academica budete užívati.

Jako nastávající lékař nám slíbíte, že své povolání vykoná- 
vati budete podle nezměnitelných tradic ordinis medicinae pilně
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a svědomitě bez ohledu na stav, národnost a víry kdykoliv, kde
koliv a komukolivěk, kdo Vašich služeb bude potřebný.

Svaté povinnosti této, určené psanými i nepsanými zákony 
našeho stavu, k jejímuž zachování se nám dnes slavnostním 
svým slibem zavážete, nezadáte však v ničem, budete-li si vědom, 
že jste mimo oblast užšího svého povolání lékařského sterými zá
vazky poután a zavázán svému národu, z něhož jste vyšel. Služte 
mu věrně a oddaně, jak  povinnost národní Vám káže!

Ř e č  d ě k a n a  l é k a ř s k é  f a k u l t y  
p r o f .  D r a  G u s t a v a  M i i l l e r a .

Používám této příležitosti, abych k Vám promluvil několik 
slov, ctěný pane kolego, při Vašem vstupu do československé obce 
lékařské. Vámi jest započata lékařská řada doktorů této vysoké 
školy, která počíná předem vybudováním medicínské fakulty na 
Slovensku. Od nynějška dostávati se bude odborného vzdělání 
Vašim soukmenovcům ve vlastním vědeckém prostředí, slovenská 
věda lékařská ve spojení s českou bude pěstována jako samo
statné kulturní snažení v jazyku velké většiny obyvatelstva této 
země. Nebude třeba čekati na milostivé a namnoze almužnické 
podpory, které české větvi národa dřívější režim velmi nerad 
poskytoval, Slovákům však úplně odpíral. On uznával naše schop
nosti k vědecké soutěži, ale ubíjel je  skoupým udělováním pro
středků, aby tím  snáze dopomohl k vědeckému prim átu národ
nostem favorisovaným. Tyto se ovšem nezdráhaly, aby do svých 
řad nepojímaly zvučných našich jmen věděckých, která založila 
na příklad slávu vídeňské školy lékařské.

Vzpomeňme škody, Rokitanského, Piťhy, předchůdce Bill- 
rothova, Hofmanna, Alberta, dále Purkyně, Lambla, později na 
první naší fakultě lékařské pražské Weise, Schobla, Maydla, 
Tomzy, Eiseita, Maixnera a Pawlíka a mnohých jiných z býva
lých a dnešních učitelů naší pražské fakulty české, aby v nás 
všech vzbudili snahu po dosažení nej vyšších pro dobu možných 
met vědeckého bádání a vzbudili uvědomění vědeckých schop
ností, které by nám některé blízké elementy nepřátelské rády 
upřely, ač samy přes veškeré příznivé okolnosti, kterými byly 
v hojnosti zahrnuty, nezmohly se než na nevelký význam kul
turní. Pro svou domnělou kulturní superiornost dovedly výhodně 
těžit z práce vypůjčených veličin. Dnes, po novém uspořádání 
národnostních poměrů v Evropě, mnohé plus naší kulturní pro
dukce zůstane nám samým zachováno a bude se presentovat 
světu jen v rouše naší národní svéráznosti.

Než pouhým dosažením úplné vědecké samostatnosti nebylo 
by rozhodnuto o prostředcích k vědecké práci. Ta vyžaduje za 
nynějších poměrů dvojnásobného úsilí, aby se zdarem k pro
spěchu a cti našeho národa mohla vzkvétati. Připadá Vám tudíž,
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pane kolego, na prvním místě úkol, abyste své vědecké vzdělání 
doplňoval resp. zdokonaloval jednotlivé složky jeho, a to s tím 
ještě větším úsilím, poněvadž si musíme, bohužel, přiznati, že dnes 
po vyčerpání mnoha materiálií hroznou válkou vědecké práci a 
dosažení prostředků k ní se kladou namnoze veliké překážky 
v cestu. Mnoho z dříve běžných hmotných součásti naší vědecké 
výzbroje schází buď nadobro, a nebo jen mnohdy s velikou ná
mahou jich získáváme. Tyto nedostatky nemohou Vás odstrašiti, 
abyste nevyhledával se vší pozorností jiných vhodných pro
středků, které by Vám dřívější nahradily a zaručovaly aspoň 
pro nejbližší dobu vykonávání Vašeho povolání s těmitéž 
úspěchy, k jakým bylo možno dospěti za poměru dřívějších.

V čistě lékařském směru Vašeho povolání čekají Vás také 
veliké povinnosti zvláště v provozování běžné praxe lékařské. 
Musíme konstatovat, že ve zdejším území vidíme předem ještě 
poměrně mnoho zanedbaných chorob, jmenovitě také zhoubných 
novotvarů, které se nám v beznadějných příkladech hojně pre
sentují, a za druhé se m anifestuje velmi evidentně početnost in
fekčních chorob. V prvním případě by nepostačilo pouze konsta- 
tovati chorobu a uspokojiti se odkazem Vašeho svěřence do 
léčení odborného. Hleďte, abyste hlouběji podlomil kořeny zla 
užitím všech přípustných způsobů k informování svého okolí 
o těchto škůdcích. Příkazem Vám budiž plná důkladnost a svě
domitost ve všech takto podezřelých stavech, neboť jen tak se 
zavděčíte svému okolí a dostojíte povinnostem, jak se na svědo
mitého ochránce lidského zdraví sluší, aby svou skrupulosností 
odvrátil veliké utrpení od svých svěřenců.

Vaše ostražitost a odborná vyškolenost v případech sdělných 
nemocí rovněž často projde velmi přísnou zkouškou a vyzývám 
Vás, abyste tu projevoval vždy náležitou všestrannou energii a 
cílevědomé počínání. Nezapomeňte, že ledabylostí lékaře jest 
ohrožena obyčejně řada životů jiných. Humánní ohledy a sebe
obětavost budou na Vás jako lékaři a osobě nejvýše odpovědné 
požadovány z přirozené nutnosti, poněvadž lékař má ve svém 
okolí sebe obětováním vzbuzovati důvěru, že jest bedlivým stráž
cem před hrozícími škodlivinami.

Začátky Vašeho působení spadají do svízelných poměrů 
dnešních, kdy existenční podmínky velké řady Vašich svěřenců 
se objevují proti dřívějšku ve stavu neobyčejně zhoršeném. Přes 
dvojnásobné úsilí nebude Vaše práce lékařská za naznačených 
překážek korunována vždy u dnešní generace úspěchy, jakých by
ste si přál, a proto nezapomínejte v druhé řadě dorostu národa, 
jehož se ujmete, a dohlédejte na zdatný vývoj jeho tělesný i du
ševní, odvraceje od něho jako lékař všeliké nepříznivé vlivy, aby 
v budoucnosti po dnešní generaci, těžkou válkou ve mnoha údech 
poškozené, ujmouti se mohl svých povinností a získáním dalších 
hodnot kulturních, mravních a hmotných bytí našeho národa 
uhájil a výše povznesl.
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Nemusím se snad ani dotýkati té okolnosti, že při všech vý
konech dáte se ovládati vedle sebeobětavosti také i nezištností, 
jak  patří člověku poctivě demokraticky založenému, jenž dbá bez 
sobeckých zájmů v první řadě prospěchu svých spoluobčanů, a 
zabraňte, aby stín ziskuchtivosti nevlekl se za Vámi znovu vybu
dovaným tělesným zdarem pacientovým.

Opakuji Vám ještě jednou, abyste založil své povolání lékař
ské na úplně solidním podkladě, vyvinuje vždy nej všestrannější 
činnost účelnou. Nedávejte se zlomiti obtížemi svého postavení, 
neboť trpělivostí, svědomitostí a pílí dospějete k úplnému uspo
kojení a dosažení svých aspirací, k jakému jménem professor- 
ského sboru lékařské fakulty československé university Komen
ského v Bratislavě Vám vyslovuji nejsrdečnější přání.
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70. N A R O Z E N I N Y  
P R E S I D E N T A  R E P U B L I K Y .

Ř e č  p r o r e k t o r a  p r o f .  D r a  S t a n i s l a v a  
K o s t l i v é h o  p ř i  o s l a v ě  d n e  7. b ř e z n a  1920 

v u n i v e r s i t n í  a u l e .

Velevážené shromáždění, V. d. a p.

Jest mně milou povinností, uvítati jménem a v zastoupení 
nemocného J. M. pana rektora Vás všechny přítomné, kteří jste 
se sem dostavili, abyste spolu s naší obcí akademickou oslavili 
701eté výročí Tomáše G. Masaryka, presidenta československé 
republiky.

V demokratických republikách — a za takovou se prohlásil 
náš nový samostatný stát hned po říjnovém převratu, an ve 
svém nitru  a cítění jí chtěl býti již dávno — nebývá jinak zvy
kem oslavovati veřejně, okázale a oficiálně různé rodinné udá
losti a památné dny hlavy státu.

Zvyklosti ty jsou nám ještě s dostatek známy z dob právě 
minulých, v nichž jsme se zúčastňovali podobných oslav, někteří 
snad dobrovolně, většinou nucené a v přesvědčení, že konáme 
nutnou, nevalně příjemnou, trvajícím i poměry však diktovanou 
povinnost, jíž se nelze vyhnouti, a při níž pohříchu kvetl všechen 
ten svobodného občana nedůstojný byzantinismus k osobě vyvo
lené, ne však povolané.

V demokratickém státě pozbyly zvyky ty své podstaty i svého 
oprávnění. Suverénní moc státní přešla tu na lid, na obyvatel
stvo, na občany státu, v jehož čele nestojí již figura výsadou 
rodu k tomu určená, ale občan — případně občanka, od ostatních 
občanů a občanek za dočasnou hlavu státu a jeho representanta 
zvolený a vybavený pro tuto dobu svého zvolení jistými, ústavou 
přesně vymezenými právy aie i povinnostmi.

Ne však Masarykovi presidentu patří v prvé řadě naše 
oslava, ač nám Masaryk president i v této své funkci prokázal 
již služby veliké, a dnes ještě sotva docenitelné, ale patří v prvé 
řadě Masarykovi vědci a velikému mysliteli — Masarykovi, 
osvoboditeli našeho národa!

Masaryk, osvoboditel národa, to snad je nej přiléhavější p ří
vlastek, který mu právem patří. Osvoboditelem byl nám již 
dávno, v dobách, kdy o vyhranění zásadních názorů na pojem 
mravnosti a práva v konfliktu světovém — o boji práva proti 
násilí, o boji ideí proti moci — o konečném skvělém vítězství 
práva, mravnosti a idee nad násilím a mocí nebylo ještě ani 
zdání.

Tehdá však vedl nás Masaryk již k správnějšímu, vyššímu 
nazírání na podstatu a cíle národního bytí, k stanovení vyšších
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hodnot mravních, k poznávání a oceňování pravdy i tehdá, když 
je nepříjemná a bližšímu vytčenému cíli ne právě příznivá.

Vzpomínám ještě dnes velice živě, jaký rozruch nastal v stu
dentských kruzích sdružených ve Vídni v českém Akademickém 
spolku, když kolegové přišlí z P rahy  z bouří t. zv. realistic
kých, které byly v té době v Slavii, přinesli nám první zvěsti
0 novém hnutí mezi studentstvem do našich do té doby až příliš 
klidných, ba řekl bych — sit venia verbo — šosáckých poměrů, 
členstvo Akad. spolku vídeňského skládalo se tehdá vedle Čechů 
vídeňských, k nimž i já  jsem patřil, z československého student
stva z jižní a východní Moravy a z přilehlé části Slovenska, jemuž 
nové proudy, v Praze již dávno kvasící, byly novum, do něhož 
se znenáhla teprve vpracovalo. A jenom málo nás bylo, kteří 
jsm e se těmto novým směrům rychle dovedli přikloniti. Avšak
1 těm, kteří dlouho stáli „zásadně“ mimo a proti novým proudům, 
nebylo možná vymknouti se zúplna z poznatku jejich zásadní 
správnosti.

Snahu po poctivosti, pravdě a mravnosti, jak  ji hlásal Ma
saryk, nemohli potlačiti v sobě ani ti, kdož slovy a gestem stáli 
proti němu!

Tak připravoval Masaryk dlouholetou úmornou a vysilující 
prací — stoje nezlomné na tom, co za správné uznal a háje svých 
zásad bez ohledu, zda se komu páčily — půdu pro osvobození 
národa svého, zprvu alespoň duševní.

Jak stejně houževnatě a bez ohledu na vlastní osobu při
pravoval nám i naše osvobození úplné, to je  Vám všem, vele
ctění, s dostatek známo z historie právě minulých let, a bylo by 
zbytečné, abych se o tom zde před Vámi šířil.

že našel řadu hodných ho spolupracovníků, že našel Štefá
nika, Beneše, Osuského a jiných více v zahraničí, že našel uvnitř 
starých hranic oddanou mu „M afii“ — jejíž člen kol. prof. 
Mysliveček nám přispěje k oslavě dnešního dne svou přednáškou 
— to vše vyplývá z přípravy ideové, kterou nám dal Masaryk 
předem ke dnům našeho národního osvobození a osamostatnění.

Argumenty, jimiž vítězil, byla spravedlnost našich poža
davků a pravdivost a morální síla jeho důvodů. Těch mocností 
pro právo a spravedlnost bojující ovšem oslyšeti ani nemohli. 
To však byla také celá a jediná jeho síla.

A poněvadž tato touha po pravdě a spravedlnosti byla za
kořeněna v celém národě, byvši v národě vzbuzena a vychována 
Masarykem, proto se postavil i celý národ jako jeden muž za 
tohoto svého uznaného vůdce. Ale jen proto vyhrál Masaryk své 
poslání, že za ním stál nezlomné a nerozlučitelně celý jeho národ.

Buďme si proto i nadále vždy a všude vědomi, že za nás 
v našem boji mluvila pravda a spravedlnost. Jen pokud si 
těchto budeme vážiti, vykonáme a dokonáme dílo Masaryka- 
osvoboditele!
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Budiž mi dovoleno sděliti s Vámi, že se professorský sbor 
lékařské fakulty naší university ve svém sedění ze dne 3. března 
1920 usnesl, položití v trvalou upomínku dnešního dne ze soukro
mých prostředků svých členů základ fondu na podporu nem ajet
ných posluchačů Komenského university.

Pan president bude požádán o dovolení, aby směl býti fond 
ten označen fondem Masarykovým.
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300. V Ý R O Č Í  P O P R A V Y  
S L O V Á K A  M U D r a  J A N A  J E S E N I A ,  

P R O F E S S O R A  U N I V E R S I T Y  K A R L O V Y .

Ř e č  p r o r e k t o r a  p r o f .  D r a  S t a n i s l a v a  
K o s t l i v é h o  p ř i  u n i v e r s i t n í  o s l a v ě  J a n a  

J e s s e n i a  d n e  21. č e r v n a  1920.

Pánové,

v zastoupení J. Magn. pana rektora, který dnes dlí za stejným 
účelem při oslavách v Turč. Sv. Martině, pozval jsem Vás, aby
chom vzpomněli spolu události nejsm utnější v dějinách česko
slovenského národa — která se stala — právě na den a téměř 
i hodinu — před 300 lety na staroměstském náměstí v Praze.

27 pánů stavu panského, rytířského a městského, postaviv
ších se v odboj za práva stavu, země, národa a víry proti panují
címu rodu Habsburgů, položilo tam po prohrané válce životy za 
své přesvědčení, mezi nimi jako jedenáctý v řadě Dr. Ján Je
senský-Jessenius, slavný lékař a přírodozpytec, professor na vy
sokém učení Karlově a rektor této staroslavné university, rodem 
a původem Slovák z župy turčanské.

Netřeba snad vzpomínati historie této doby, Vám všem jistě 
s dostatek známé. Byl to boj o demokratičtější názor světový, 
proti absolutistickým choutkám a snahám panujícího rodu, boj, 
který tehda mocně zmítal celou Evropou — a skončil se v Polsku 
vítězstvím demokratičtějšího názoru, ve Francii vítězstvím ab
solutismu, v Anglii narovnáním.

V takovém boji ovšem nesměli chyběti češi, u nichž demo
kratický názor světový se již dávno před tím byl pevně zakořenil. 
Ký div, že tu nacházíme panstvo, ry tíře i měšťany ve svorné 
shodě postaviti se životy i statky svými proti absolutistickým 
choutkám již tehdá nenáviděných Habsburgů.

Svorni v principu a myšlence, ale nesvorní v provedení, spo
léhajíce se na cizí pomoc, která však konec konců selhala, žárliví 
a svárliví mezi sebou, jak  češi byli, jsou, a bohužel snad vždy 
budou, prohráli tento zápas — prohráli je j neslavně dne 8. listo
padu 1620 ve smutně známé bitvě na Bílé Hoře.

Vítězný Ferdinand II. nehodlal ovšem šetřiti vinníků. Co mu 
bylo po pergamenech a slavnostních přísahách královských, da
ných při korunovaci, když se mu zde naskytla vítaná příležitost, 
udupati nejen odbojníky, ale i celý, svojí vyhraněnou demokra
tickou kulturou absolutistickým jeho snahám nebezpečný a proto 
nenáviděný národ kacířů a rebellů.

Nebyl ani Habsburgem, kdyby nebyl šlapal po pergamenech 
vlastnoručně podepsaných a přísahách královským majestátem 
složených a podepřených.
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V tom směru zůstali si alespoň všichni Habsburgové stejní 
— od kompaktát Ferdinanda I. až po korunovační manifest 
F rantiška Josefa.

Z této mentality došlo i k popravě 27 českých pánů na S ta
roměstském náměstí dne 21. června 1621, o níž, když se dověděl, 
svět užasl. Rozsudek byl vykonán vzdor mnohým prosebným a va
rovným tuzemským i cizím hlasům.

Sťat byl první stařec Joachim Ondřej Šlik, pak Václav 
Budovec z Budova, K rištof Harant z Polžic a Bezdružic, Prokop 
Dvorecký z Olbramic, Jindřich Otta z Losu, Diviš Černín z Chu
denic atd. — jedenáctým v řadě pak byl Jan Jesenský-Jessenius, 
professor a před tím r. 1618 rektor Karlovy university.

Jan Jesenský-Jessenius, jak se po tehdejším zvyku zval, byl 
původem Slovák z turčanské zemanské rodiny, která v historii 
turčanské stolice před tím i poté hrála úlohu vynikající.

Sám byl sice vychován v Německu, kam se jeho otec do V ra
tislavě byl vystěhoval, neztratil však nikdy přes to citu pro rod
nou půdu a zem, za niž i položil život na krvavém špalku staro
městském.

Po dokončení studií universitních ve Wittenbergu, Padově 
Lipsku a Římě usadil se nejprve jako lékař ve Vratislavi, odkud 
byl však velice záhy povolán za professora na universitu ve 
Wittenberku, jejímž byl r. 1597 rektorem. Roku 1602 byl po
volán na vysoké učení Karlovo v Praze, kde se stal záhy tělesným 
lékařem Rudolfa II.

Byl to učenec slavného jména, jehož práce obsahu přírodo
vědeckého i lékařského se těšily značnému uznání v tehdejším v ě
deckém světě. V uznání toho dala universita Karlova raziti do
konce zlaté mince na oslavu jeho činnosti rektorské na pražské 
universitě.

Pochopitelno, že se člověk tak vynikající nemohl ani ne- 
zúčastniti soudobého politického života. Jeho nadání, jeho cítění 
s národem, z něhož vyšel, jej donutily, aby se v otázkách otřása
jících tehda vlastí i světem zúčastnil aktivně, ale jeho přiro
zené vlohy řečnické a diplomatické mu zajistily velice brzo do
konce místo vedoucí.

Byl tudíž vyslán za ablegata stavů českých k stavům uher
ským, aby si zajistil jejich pomoc. Na zpáteční cestě byl však 
chycen od císařských právě zde v našem městě, v Bratislavě. Byl 
dlouho vězněn, až konečně na rukojemství a výměnu propuštěn.

Ani poté, když se vrátil, nesložil ruce v klín. činně účast
nil se odboje českých pánů proti Ferdinandu II.; pod Bedřichem 
Falckým stál a bojoval. A spolu s ostatními odbojníky-vůdci po
ložil svůj život a svou hlavu dne 21. června 1621 na lešení staro
městského náměstí.

Císařská ukrutnost nespokojila se ovšem prostou sm rtí to-
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hoto vynikajícího učence, jak o tom svědčí rozsudek sm rti, který 
zněl ta k to :

„Janovi Jesseniovi, doktoru lékařství i akademie a literního 
svobodného učení pražského rektoru (pro poselství od stavův 
českých pod obojí přijím ajících do Uher konané) má býti jazyk 
za živa uřezán, tělo čtvrtceno a na rozcestí rozvěšeno, hlava pak 
s jazykem v jisté místo dána býti má.

Avšak z velké milosti císařské nejprve se jemu jazyk za 
živa uřeže, potom bude sťat, tělo čtvrtceno a na rozcestí u stí- 
nadla rozvěšeno bude, hlava pak s jazykem dá se na věž mostu“.

Rozsudek byl vykonán. Jak  kronikář o tom píše, všichni od
souzení s velikou oddaností a klidem rozsudek přijali, když jeden 
po druhém na lešení stoupali s ostatními se loučili a radovali se, 
že trápení jejich na tomto světě je  skončeno. Dr. Jessenius sám 
jazyk svůj k odřezání přistrčil.

Avšak nejen vůdcové, celý národ měl býti postižen, zdeptán 
a zničen. Na hrdle trestati netroufala si ovšem již kru tá  libovůle 
panovníka — bálť se ozvěny ze světa. Ostatní byli metlami 
mrskání, za jazyk k šibenici přibíjeni, nebo jinak potupně 
trestáni.

A když i těchto obětí bylo dosti, když i těchto ukrutností 
ozvěna ozvala se ve světě, vydán „generální pardon“. Netrestáno 
již na hrdle, ale trestáno na statku. Odsouzeným konfiskovány 
ovšem všechny jejich statky ihned. „Generálním pardonem“ 
však vyhlášeno, že m ají býti na statcích trestáni všichni, kdož 
nedokáží svoji nevinu — zásada horrendní v soudnictví.

A tak došlo k tomu, že nenasytné chtivosti habsburské při
padly celé 3/ 4 národního majetku. Národ český ožebračen byl 
dokonale — v tom hledána záruka pro m ír a pokoj v zemi. Po
hroma ta byla pro zem a národ daleko těžší, než pohroma bělo
horská — byla však i vzpruhou pro národ náš k opětnému odboji 
proti cizáckému rodu panovnickému. 300 let trvala poroba naše, 
300 let naše vzkříšení, které až nyní se uskutečnilo.

Mnoho bylo o tom psáno, mnoho uvažováno, máme-li dnes 
ještě vzpomínati okázale dne naší největší hanby a poroby — 
máme-li vzpomínati každoročně smutné bitvy bělohorské i do
vršení jejího, staroměstské popravy pánů.

Nechce se mi bohužel zdáti, že bychom nepotřebovali této 
reminiscence dnes ve dnech znovu dobyté naší státní a národní 
samostatnosti.

Vzpomeňme jen, co bylo tehdá příčinou naší porážky: rozhá
ranost, nesjednocenost, nevraživost vůdců a nepřipravenost. Ne
bylo tu  apelu na národ, který nás v naší nejslavnější době, v době 
husitské učinil nej přednějším národem světa. Cizáčtí žoldnéři 
byli najímání, aby chránili naše nejčelnější statky; na cizí pomoc 
se spoléhalo, kdežto zdravé síly národa zůstaly ležeti ladem !
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Zdaž není již třeba tohoto napomenutí z naší historie? Ne
hrozí nám dnes, že upadneme v stejnou chybu?

Jan Jessenius, Slovák, položil před 300 lety hlavu svou za 
práva československého národa — naši legionáři, Slováci i češi, 
obětovali své životy za jednotu československého samostatného 
státu na sibiřských pláních, v pekle francouzských zákopu 
i v mrazivých výšinách italských Alp.

„Nedávno při pohřbu legionářů jsme se poklonili památce 
posledních — dnes vzdává národ hold popelu prvních z řady 
oběti, které si vyžádala politická a národní násilnost. Naše 
osvobození ať smyje krev obojích: příčina utrpení jejich 
zůstaň nám výstrahou. Na obě mohyly píši heslo: p r a v d a 
v í t ě z  í“.

Tak pozdravil letos Masaryk památku mučedníků staro 
městských.

Mám pevnou naději, že zůstane při těchto obětech! Mám pev
nou a nezlomnou víru, že si vydobytou svobodu již zachováme. 
Zachováme si ji jen vzájemnou podporou, vzájemnou láskou a 
vzájemnou ú c t o u  k sobě!

Učme se z historie! Dovedeme-li tu správně oceniti, pak 
všechny tyto oběti nebyly m arné!
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Prof. Dr. O tokar Som m er:

Z A L O Ž E N Í  P R Á V N I C K É  F A K U L T Y  
U N I V E R S I T Y  K O M E N S K É H O .

Článek můj o vzniku právnické fakulty Komenského univer
sity nebude míti veskrze ráz dokumentární. Spoléhám tu více 
na svou pamět, než abych každé tvrzení opřel doklady, jež jsou 
dnes roztroušeny ve spisech ministerstva školství a národní 
osvěty, právnické fakulty university Karlovy a právnické fa 
kulty naší. Než i tak doufám, že má práce nebude zcela bez 
užitku, zachycujíc leccos, pro co mimo vědomí účastníků není 
dokladu.

Školský výbor národního shromáždění, podávaje v zasedání 
1919 zprávu o návrhu Dra M. Hodži, Dra O. Srdínka a spol. na 
zřízení čs. university v Bratislavě (tisk 1196), „došel k tomu 
závěru, aby . . .  fakulta právnická po dobu nejkratší nutnosti 
přechodně byla ponechána s přednáškami českými a podle po
třeby maďarskými. Výslovně však ustanoveno, že nejdéle do 
3 roků i na fakultě právnické má býti zavedena jako jazyk před
nášek buďto čeština nebo slovenština“ . „První professory . . . na
vrhnou sbory 8členné (správně 6členné), zřízené za předsed
nictví m inisterstva školství a národní osvěty ze 2 professorů 
(právnické) fakulty české university v Praze, 2 professorů české 
university v Brně a 2 členů, jmenovaných ministrem školství
z odborných vědeckých kruhů slovenských,“  dobudování
fakulty právnické . . .  svěřuje se m inisterstvu školství a národní 
osvěty po dohodě s politickými kruhy slovenskými.“

Z usnesení toho je patrné, že školský výbor si představoval 
postup s fakultou právnickou podobně, jako tomu mělo býti při 
fakultě lékařské. Universita československá měla sice podle zá
kona býti zřízena místo bývalé maďarské university, čímž tedy 
bylo vysloveno, že československá universita není snad sukcesso- 
rem university maďarské, nýbrž že universita maďarská se ruší 
a na je jí místo nastupuje universita československá. Zřízení lé
kařské fakulty záleželo však v tom, že v září 1919 byl nově jme
novaný professorský sbor lékařské fakulty ministerstvem uveden 
v držbu zařízení, jež tu byla po zrušené lékařské fakultě m aďar
ské, t. j. jednotlivé stolice, kliniky a ústavy maďarské fakulty 
byly odevzdány professorům naší lékařské fakulty. Podobně měla 
podle intencí školského výboru býti „převzata“ nově jmenova
nými professory i fakulta právnická, jejíž věcné vybavení vě
deckými pomůckami bylo ovšem velmi chudé. Než i školský vý
bor byl si toho vědom, že věc nepůjde tak hladce, jako na fakultě 
lékařské. Z poznámky, že „po dobu nej krajnější nutnosti pře
chodně má býti fakulta právnická ponechána podle potřeby 
s přednáškami maďarským i“ (až podle zákona čeština, resp. slo
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venština byla jediné přípustná) je  patrné, že školský výbor po
čítal s přechodnou činností dosavadních maďarských professorú. 
Ve skutečnosti ukázaly se však pomery zcela jinými, než jak  je 
školský výbor Národního Shromáždění předpokládal.

Příčina toho byla v podstatě dvojí: jednak stav maďarské 
právnické fakulty v Bratislavě, jednak nedostatek vědeckého do
rostu právnického u nás. Nebylo prostě lidí, kteří by byli mohli 
po vzoru fakulty lékařské na ráz právnickou fakultu „převzíti“, 
t. j. zahájiti pro posluchače je jí přednášky jazykem českým nebo 
slovenským. Tím nemá snad býti řečeno, že by tu  takových lidí 
vůbec nebylo, neboť mnohé síly vědecky činné byly po převratu 
upoutány veřejnou službou adm inistrativní při vybudování na
šeho státu. Krom toho však vědecký dorost fakultní byl vyčerpán 
nově zřizovanou fakultou právnickou v Brně, a Praha, na jejíž 
právnické fakultě v letech 1914— 1919 nebylo vůbec habilitace 
a i před tím docenti se objevovali pouze sporadicky, nemohla ze 
svých učitelských sil přes noc vytvořiti novou fakultu.

Na bratislavské maďarské fakultě právnické, zřízeno r. 1914 
z dřívější právnické akademie, studovalo pak tou dobou značné 
množství posluchačů, vrátivších se z vojny, podle studijního řádu 
naprosto odlišného od pořádku zavedeného v zemích historických. 
Bylo nutno umožniti těmto posluchačům, aby dokončili svá 
studia podle dosavadního řádu, a bylo nutno počítati i s tím, že 
většina posluchačů, nemajíc náležité jazykové průpravy středo
školské, nedovedla by sledovati přednášky a učiti se v jiném ja 
zyku než maďarském.

Tyto okolnosti vedly tehdy ministerstvo školství a národní 
osvěty po jednání, jehož se zúčastnil s činiteli vlády nynější 
sekční šéf František Mlčoch, k tomu, že při přejímání inventáře 
maďarské university v září 1919 bylo učiněno v příčině práv
nické fakulty následující opatření: Především bylo maďarské 
fakultě zakázáno přijím ati nové posluchače. Zrušení jeji mělo 
se pak státi postupně, t. j. každým příštím  stud. rokem nn-l mi 
padnouti vždy jeden ročník, takže celá fakulta by byla zrušena 
do tř í let, t. j. koncem stud. roku 1921/1922. Se zřetelem k tomu, 
že na fakultě studovalo mnoho posluchačů vojínů, mělo se vy- 
učovati v tomto tříletí v plném rozsahu. Toto adm inistrativní 
opatření, učiněné v provádění zákona o zřízení bratislavské uni
versity, bývalo se strany maďarských professorů rádo pojímáno 
jako jakási „smlouva“ s čs. vládou, ač pro to nebylo žád
ného právního podkladu a šlo ve skutečnosti o jednostranný 
správní akt.

Řešení toto, třebas bylo východiskem z nouze, skýtalo přece 
nejednu výhodu. Bylo tak umožněno posluchačům, kteří začali 
již podle uherského studijního řádu svá studia, dokončiti je  podle 
téhož předpisu. Zároveň tak mohla býti získána jistá  zásoba 
právníků, znalých ještě uherského právního řádu, s jehož plat
ností, jak  zkušenost ukázala, dlužno ještě dlouho v našem státě
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počítati. Na druhé strane nejmladší dorost právnický mohl býti 
dirigován do P rahy a do Brna, kde v českém prostředí bylo lze 
s prospěchem paralysovati vliv jeho maďarské středoškolské 
výchovy, školská správa získala pak tímto způsobem vítaný od
klad pro vybudování československé fakulty právnické. Neboť 
jedno bylo vyučovací správě od počátku jasné: že nelze v rámci 
Komenského university zříditi třebas jen provisorně pouhou 
právní školu pro výchovu úředníků, bez vyššího posvěcení vě
deckého. úspěch naší veřejné správy záležel zejména na Sloven
sku zajisté jen na tom, budou-li fakulty dodávati adm inistrativě 
právníky vědecky vyškolené a zároveň vychované k plným osob
nostem, nejen snad technicky dobře vyzbrojené; a takovou míru 
výchovy mohla zaručiti jen fakulta obsazená za všech garancií, 
jež se vyžadují pro zřízení ústavů vědeckých.

Semeništěm vědeckého dorostu stala se právnická fakulta 
Karlovy university. Z jejích seminářů vyšla řada mladých nad
šených pracovníků, kteří dovedli odolati svodům skvěle placené 
soukromé služby nebo lákavě rychlé úřední kariéry, prokazujíce 
již tak v obecné poválečné demoralisaci pevnost povahy a jistý 
nezbytný idealism. Nutno zdůrazniti, že všichni tito mladí 
lidé s nemalými osobními i finančními obětmi pustili se na dráhu 
přece jen nejistou a nastupovali za poměrů začasté velmi svízel
ných své studijní cesty do ciziny, hledajíce příležitost k vě
decké práci namnoze v zemích s vysokou valutou a v zemích, 
s nimiž náš vědecký svět před válkou neměl styků intensivněj
ších. úkolem m inisterstva školství bylo tu  usnadniti pokud 
možná finanční podporou zejména studium v cizině, jež bylo 
nutné již proto, že válka u nás znamenala zejména v knihovnách 
velikou mezeru, a ve mnohých oborech teprve tytu popřevratové 
cesty do ciziny otevřely dosud neznámé pracovní možnosti.

Tu pak dlužno mluviti o štěstí pro českou vědu, že v mini
sterstvu na pravém místě stáli tehdy dva mužové, naplnění smys
lem pro potřebu doby. Byl to především prof. Dr. František 
Drtina,*) k terý prost všeho byrokratism u dovedl na pravém 
místě vykonat veliký čin, byl to dále sekční šéf František Mlčoch, 
který znal opatřiti pro plány Drtinový potřebné finanční pro
středky a zejména pro otázky výchovy vědeckého dorostu měl 
obzvláštní porozumění; a to svým neodbytným způsobem do
vedl vštípiti m inisterstvu financí, kdež zejména později v osobě 
prof. Engliše nalezl mocnou oporu.

Za těchto okolností nebylo nesnadno udržovati v letech 1919 
až 1921 za hranicemi ve Francii, v Itálii, v Polsku i v Německu 
malý štáb vědecky pracujících mužů, ba bylo tehdy snáze umož- 
niti mladému pracovníkovi vědecké studium v cizině než doma.

*) Pro zajím avost zde zaznamenávám , že prof. D rtina určil naší_ univer
sitě  jm éno Komenského, třebas ne bez odporu. V yskytl se i vážný návrh, 
aby universita se jm enovala po žijícím  slovenském politikovi.
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S uspokojením mohu dnes konstatovali, že z těchto stipendistu 
m inisterstva školství neselhal ani jediný, třebas leckterému 
z nich česká i slovenská žurnalistika neučinila úkol jeho snad
ným. M íra neporozumění se strany nejširší veřejnosti české pro 
tyto snahy byla vskutku pozoruhodná, třebas se celá akce vedla 
za všemožných kautel. Bylo by lze napsati o tom velmi trpkou 
kapitolu, plnou bolestných obvinění naší krátkozrakosti a nepro- 
zíravosti.

K péči o osobní stránku budoucí fakulty přistoupila záhy 
starost o je jí věcné vybavení. Počátkem října 1920 byl jsem mi
nistrem šustou zmocněn, abych v zastoupení ministerstva škol
ství řídil a obstarával za pomoci odborných sil, jež k tomu cíli 
určím, nákup knih a vědeckých pomůcek pro semináře budoucí 
právnické fakulty university Komenského v Bratislavě. Již 
dříve k mému podnětu prof. Vážný, dlící tehdy na studiích 
v Římě, provedl s pomocí prof. Bonfanteho nákup romanistické 
literatury  italské. Nyní pak na základě zmocnění ministrova 
provedl jsem nákupní akci ve všech oborech právních ve velkém 
měřítku. Za tím účelem podnikl jsem s podporou m inisterstva 
školství a národní osvěty společně s prof. Vážným na ja ře  1921 
třínedělní nákupní cestu do Itálie, jež vynesla vedle doplňku pro 
seminář romanistický opatření cenných děl z oboru právní filo
sofie, práva občanského a práva správního, dále na vlastní ná
klad řadu cest do Vídně, kde svízelnou prací v různých antikvár- 
ních skladech opatřoval jsem, podporován zejména prof. Hornou, 
různou literaturu k právu rakouskému za podmínek zvlášť vý
hodných. Vedle toho byl podle mých disposic prováděn nákup 
stipendisty ministerstva zejména v Římě, v Neapoli, v Palermu, 
v Paříži, v Lipsku, v Berlíně a přirozeně i v Praze a v Brně. 
Podařilo se tak získati z velké části knihy antikvárni za snížené 
ceny. Akce této se velmi vydatně účastnili prof. Itušrk, Horno 
a Toynsa, soukr. doc. Dr. Bouch a Dr. Matějku, univers, asist. l)r. 
Boháček, jakož i minist. taj. Dr. Pražák, za jejichž pomoci byla 
také knihovna uspořádána a knihovnicky zpracována. Byla ulo
žena v m inisterstvu školství ve třech rozměrných skříních a čí
tala ca. 600 svazků. Všecky peníze na nákup tento m inister
stvem povolené byly do konce roku 1922 řádně vyúčtovány a vy
účtování to konečně ministerstvem výnosem č. 124.592/21 ze dne 
11. února 1924 schváleno. Veškerou práci s nákupem spojenou 
vykonali zúčastnění dávno před tím, než na bratislavské fakultě 
zastávali jakoukoliv úřední funkci, a to zcela nezištně, za čež 
jim  budiž alespoň na tomto místě vysloven srdečný dík.

Se strany  slovenské veřejnosti bylo již od konce roku 1919 
na to naléháno, aby československá fakulta právnická v B rati
slavě byla zřízena neprodleně. Volání to stávalo se průběhem 
idoby vždy naléhavější. Dálo se to sub specie nedostatku sloven
ského právnického dorostu. Nedočkavá slovenská veřejnost byla 
by se spokojila třebas i s jakousi právnickou akademií, jen když
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československou. Přehlíželo se úplně, že z materiálu tu jsoucího 
ani nejkrásnější fakulta by na ráz nebyla mohla vychovati to, 
po čem půda slovenská žízní, úspěšné vysokoškolské studium je 
možné jen na základě dobře vybudované střední školy. Znepoko
jené oči ušlechtilých slovenských vlastenců viděly jen a jen sko
mírající maďarskou fakultu právnickou, v níž nespatřovaly likvi
daci starého režimu, nýbrž bolestnou stránku slovenského práv
nického života. Maďarská fakulta tato zůstala přirozeně v slo
venském životě cizím tělesem. Posluchačů na ní zapsaných sice 
rapidně ubývalo, za to však přibývalo kandidátů, kteří tu  konali 
své zkoušky, a to namnoze v duchu válečných předpisů na zá
kladě pouze fiktivního absolvování fakulty se započítáváním 
válečných semestrů. Zařízení, stanovené původně jen k tomu 
cíli, aby umožnilo dokončení studia těm, kteří studia za m aďar
ského řádu zahájili, jevilo značnou přitažlivost na mnohé, kteří 
si tu  rychle zamýšleli opatřiti kvalifikaci pro veřejnou službu 
nebo pro advokacii. Fakulta zvrhla se tak v pravý zkušební ústav 
na základě soukromého studia.

Nebyla to jen tato okolnost, k terá vedla ministerstvo škol
ství a národní osvěty k tomu, aby upustilo od původního plánu 
vystřídati zrušenou maďarskou fakultu počátkem stud. roku 
1922/23 úplnou fakultou československou, pro niž všechny pří
pravy tak slibně pokračovaly. Když ministerstvo koncem roku 
1920 přikročilo k přípravným  pracím na jmenování professor- 
ského sboru československé právnické fakulty, bylo si vědomo 
toho, že nemá v Bratislavě pro tuto fakultu vhodného umístění, 
a přes opačné ujišťování a sliby m inisterstva bratislavského ne
podceňovalo také obtíže ubytování nově jmenovaných professorů 
v Bratislavě. Zvítězila však nad vším myšlenka, koncipovaná 
ministrem šustou : v daných poměrech bude nejlepší službou 
budoucí fakultě, zřídí-li se okamžitě — třebas neúplný a malý 
professorský sbor, který by zajistil fakultě svébytný život, prostý 
všecli škodlivých vlivů vedlejších, jak  někdy i do vědeckého ži
vota našeho časem zasahovaly. Z jád ra  takového sboru vědecky 
kvalifikovaných a nezávislých mužů pod odpovědností jejich vě
decké cti vyroste fakulta, kterou by snad později nebylo možno 
v té ryzosti zříditi. Professor šusta dovedl tuto svou myšlenku 
energickým postupem v krátké době změniti v rozhodný čin.

Za jmenovací návrhy byl ministerstvem požádán professor
ský sbor právnické fakulty university Karlovy. Od jmenování 
přípravné komise, jak ji měl na mysli školský výbor Národního 
shromáždění, bylo upuštěno již proto, že pražská fakulta byla 
ohniskem naší vědecké práce, z něhož nejspíše bylo možno oče- 
kávati návrhy vhodných osob pro budoucí fakultu.

Fakulta pražská podala své návrhy, tuším, ještě během 
roku 1920. Ve zvláštním sedění byl navržen ministerstvu za pro- 
fessora římského práva pisatel tohoto článku, kterýžto návrh vy
řizoval pak v ministerstvu nynější sekční šéf FY. Mlčoch. Po-
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zději pak byli m inisterstvu pražským sborem označeni tito další 
vědečtí pracovníci: sekční šéf m inisterstva unifikačního a soukr. 
docent Dr. Aug. Ráth a profesor Dr. Emil Svoboda pro právo 
občanské, min. rada ministerstva vnitra Dr. Karel Laštovka pro 
právo správní, soukr. docent Dr. Bohuš Tomsa pro právní filo
sofii, soukr. docent Dr. Jan Vážný pro právo římské, Dr. Robert 
Flieder a Dr. Richard Horná pro dějiny práva středoevropského 
a českého; pokud habilitační řízení některého z navržených ne
bylo ještě ukončeno, bylo učiněno předpokladem jmenování 
včasné udělení veniae docendi. Jako referent pro právnické fa 
kulty vyjednával jsem pak jménem m inisterstva se všemi na
vrženými. Jednání s Drem R. Fliedrem nevedlo k cíli, ježto Dr. 
Flieder nedal požadovaného prohlášení, za jakých podmínek by 
professuru v Bratislavě přijal. Dne 20. května 1921 byli pak 
jmenováni prof. Dr. A. Ráth a prof. Dr. E. Svoboda pro právo 
občanské, prof. Dr. K. Laštovka pro právo správní, prof. Dr. 
O. Sommer a prof. Dr. Jan Vážný pro právo římské a prof. Dr. 
B. Tomsa pro právní filosofii. Habilitace Dra R. Horny byla vy
řízena teprve 30. prosince 1921, takže on nastoupil svou činnost 
na fakultě nejprve jako suplent dějin práva a byl jmenován pro- 
fessorem teprve 30. září 1922. Tím byly zároveň zajištěny pro 
studijní oddíl historicko-právní veškeré přednášky. Prof. La
štovka převzal s počátku suplování práva církevního. Nově jm e
novaný profesorský sbor vykonal slib dne 4. června 1921 do 
rukou m inistra šusty, ustavil se ve schůzi téhož dne konané 
v místnostech m inisterstva školství v Nostickém paláci a zvolil 
prvým děkanem prof. Dra A. Rátha, proděkanem prof. K. La- 
štovku na zbytek stud. roku 1920/21. Ježto pak prof. Dr. Ráth 
byl pro stud. rok 1921/22 zvolen prvým slovenským rektorem 
Komenského university, byl fakticky prvým děkanem fakulty 
prof. Dr. Laštovka, jenž byl opět volen děkanem i na rok 
1922/23. Na něm spočívala všechna hlavní práce s adm inistra
tivním vybudováním fakulty, jíž se zhostil způsobem co nejskvě- 
lejším. Prof. Laštovka byl také ihned vyslán ministerstvem do 
Bratislavy k vyhledání nejnutnějších bytů pro nově jmenované 
professory, kterouž otázku se mu také podařilo za účinné pomoci 
tehdejšího rektora Komenského university prof. Dr. Kristiána 
Hynka a ředitele universitní kanceláře Dra Ant. Dvořáka ale
spoň pro prvou dobu uspokojivě vyřešiti.

Professorský sbor se rozhodl, že počátkem stud. roku 1921 22 
zahájí v Bratislavě svou vědeckou a vyučovací činnost. Úkolem 
m inisterstva bylo, aby rozhodlo o poměru nové fakulty k fakultě 
maďarské. Stalo se to vládním nařízením č. 276 ze dne 11. srpna 
1921, jímž břímě likvidace staré fakulty maďarské bylo uvaleno 
na bedra naší fakulty. Poměr obou fakult rozhodla totiž vláda 
způsobem jediné možným: maďarská právnická fakulta byla
koncem stud. roku 1920/21 uzavřena. Kandidáti, dokončující na 
fakultě své zkoušky, využili tohoto rozhodnutí k ostré agitaci
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proti vládě, tváříce se, jakoby jim  tím byla způsobena těžká 
křivda. K jejich křiku přidali se i professoři zrušené fakulty, do
volávajíce se domnělé smlouvy s nimi, uzavřené o zachování fa
kulty po dobu tř í  let.

Ve skutečnosti bylo posluchačům zrušené fakulty vládním 
nařízením umožněno dokončiti studia v Košicích a zkoušky na 
československé fakultě podle předpisů dosavadních, professorům 
pak byly zajištěny na dobu jednoho roku jejich dosavadní stálé 
požitky; vyšlo se tedy v obojím směru postiženým vstříc až za 
nejkra jnější mez. Nemalou zásluhu o toto vyřešení věci a defi
nitivní odstranění maďarské fakulty měl prof. Dr. Aug. Ráth 
svým rozhodným vystoupením v zmíněné ustavující schůzi pro- 
fessorského sboru mladé právnické fakulty, jež k jeho podnětu 
navrhla m inisterstvu okamžité uzavření maďarské fakulty.

Nařízení č. 276/1921 zavedlo pro naši fakultu předpisy 
platné pro ostatní fakulty právnické, sjednocujíc tak studijní 
řád právnický v celém státě. Odchylkou od druhých fakult česko
slovenských byla tu  zavedena obligatórni praktická cvičení, 
jedno z oboru historicko-právního, jedno z judiciálního, jedno ze 
státovědeckého, zařízení, které se tolik osvědčilo na universitách 
zahraničních.

Počátkem stud. roku 1921/22 byly zahájeny na naší fakultě 
právnické přednášky pro prvý ročník nově otevřené fakulty.
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P rof. D r. Josef Hanuš a  Miloš W eingart:

P O Č Á T K Y  F I L O S O F I C K É  F A K U L T Y  
U N I V E R S I T Y  K O M E N S K É H O .

Počátky filosofické fakulty podobají se do jisté míry počát
kům právnické fakulty university Komenského, s nimiž se dály 
tém ěř současně. Filosofická fakulta naše se rodila těžko. Když 
byl p řija t zákon z roku 1919, zřizující universitu Komenského, 
byly s různých stran  projevovány pochybnosti o tom, má-li či 
může-li míti tato universita hned od počátku také fakultu filoso
fickou. Se strany některých českých professorů duchovědných 
oborů v Praze byly vyslovovány pochybnosti o tom, bude-li 
lze obsaditi všechny potřebné obory fakultní, se strany úrod
ní bylo poukazováno na nedostatek místností a nutného 
zařízení, se strany některých politiků bylo zase upozorňováno, 
jak nedlouho po převratě je  Bratislava ještě málo českosloven
ská, takže prvním studentům, kteří pouze několik posledních s e 

mestrů studovali slovensky, neposkytne toto město dosti podnětu 
k dokonalému „poslovenštění“, a jak malý je počet prvních ab
solventů slovenských středních škol, kteří by se hodlali věnovat i 
studiu filosofickému.

Zásluha o to, že přes tyto pochybnosti byla naše fakulta uve
dena v život, náleží tehdejšímu ministrovi šk. a n. os v. prof. Dru 
Josefu šustovi a jeho zasloužilému pomocníkovi, sekč. chefovi 
Fr. Mlčochovi, kromě toho také tehdejšímu senátorovi a prof. 
Dru Jaroslavu Vlčkovi, který od počátku jevil o tuto fakultu 
vřelý zájem. Po prvních pochybnostech znenáhla pronikla zá
sada, že je  nezbytně nutno aktivovati v Bratislavě také filosofie 
kou fakultu. Vědělo se od počátku, že první její kroky na poli 
učitelské činnosti budou nade vše obtížné, ale naproti tomu fa
kulta tato jevila se nutnou: f . po stánce národní, aby vytvořila 
v Bratislavě baštu národního přesvědčení v oborech duchověd
ných, které právě v našem národě i také u Slováků hrály v době 
probuzení tak význačnou roli; 2. po stránce theoretického zkou
mání, aby tato fakulta byla vlastně vědeckým ústavem pro vý
zkum Slovenska, 3. po stránce všeobecně vzdělávací, aby byla 
nej vyšším kulturním ústavem Slovenska v oboru věd duchověd
ných a tím  nezbytným doplňkem v soustavě nových kulturních 
zdrojů Slovenska.

Se zřetelem k těmto hlediskům se zpočátku myslilo i v mi
nisterstvu, že snad k vlastní učitelské činnosti fakulta hned ani 

\ nepřikročí, nýbrž že budou jen budovány její vědecké ústavy a 
knihovny a nejvýše že budou její professoři konati občasné 
prednášky pro širší obecenstvo.

Za tohoto kvasu různých mínění ministerstvo vyjednávalo 
s několika odborníky, zda by chtěli přijmouti jmenování na bra-
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tislavskou filosofickou fakultu. Vyjednávání toto vedl s. ch. 
Mlčoch, jenž vlastně sám vhodné kandidáty vyhledával. K pro
jednání jmenovacích návrhů byla zvolena 6tičlenná komise, v níž 
za pražskou filosofickou fakultu byli prof. Jakubec a prof. Nie- 
derle, za brněnskou prof. Vondrák a Navrátil, za Slovensko 
prof. Vlček a býv. min. šrobár.

Ještě dříve však, nežli ke jmenování došlo, uspořádala Ex- 
tense pražských vysokých škol péčí tehdejšího svého sekretáře 
M. Weingarta v Bratislavě v červenci 1921 čtrnáctidenní kursy 
pro učitelstvo měšťanských a obecných škol. To byly první uni
versitní přednášky z oboru filosofické fakulty v Bratislavě. Ko
naly se ve velkém sále župního domu za neobyčejné účasti 389 
zapsaných účastníků. Kromě zapsaných však docházelo na tyto 
přednášky i širší obecenstvo. Posluchači byli asi ze dvou třetin  
Slováci, hlavně ze západoslovenských škol, ostatní z Moravy a 
z Čech. Přednášky podaly souborný obraz Slovenska po stránce 
filologické a historické. Z nynějších professorů filosofické fa
kulty přednášeli tu prof. Hanuš, který tehdy již — první z nás 
v Bratislavě bydlel,1')  pak prof. Hodža, Pražák a Weingart. 
Kursy se konaly od 4. do 16. července 1921. Program  jejich byl 
tento: 1. Prof. Bohumil Baxa (z Masarykovy university 
v B rn ě ): Základní poznatky o státu  a o ústavě republiky česko
slovenské se zvláštním zřetelem na Slovensko (12 hodin). — 
2. Doc. Albín Stocký (z Karlovy university v Praze, ředitel 
archeologických sbírek Národního m usea): Přehled česko
slovenské archeologie (6 hodin). — 3. Prof. Václav Novotný 
(z Karlovy university) : Z dějin československých (6 hodin). — 
4. Prof. Milan Hodža: Nástin slovenských dějin politických 
v XIX. věku (6 hodin). — 5. Prof. Josef Hanuš: Od protirefor
mace k našemu obrození (6 hodin). — 6. Prof. Albert Pražák: 
Dějiny slovenské literatury (9 hodin). — 7. Prof. Miloš Wein
gart: Základy studia slovenštiny (15 hodin). Celkem 60 hodin, 
vždy od 8 do 1 hod. Odpoledne byly konány exkurse po B rati
slavě a okolí. P ři slavnostním zahájení těchto kursů pozdravil 
přednášející jménem university Komenského, t. j. jménem je
diné tehdy je jí fakulty lékařské, prof. Spilka. Kursy tyto za
nechaly v každém účastníku, ať přednašeči či posluchači, 
dojmy nezapomenutelné: tak pozorná a vděčná byla účast po
sluchačů, takové jejich nadšení, tak silný zájem ve veřejnosti. 
Bylo nám to krásným znamením do budoucnosti; tento slibný 
první krok nás povzbuzoval k dalším.

Již tehdy v Bratislavě a potom za rozhovoru v Praze jsme 
se rozhodli, že po jmenování ihned za každou cenu otevřeme fa
kultu a zahájíme přednášky. Viděli jsme sice malou budovu 
v Kapitulní ul., kde jsme se měli tísniti spolu s právnickou fa-

*) Kromě toho tu tehdy bydlel prof. Orel, který tenkrát byl ještě  pro- 
fessorem  nově založené bratislavské theologické fakulty.

63



kultou; věděli jsme, že z filosofické fakulty bývalé Alžbětiny uni
versity maďarské, která byla založena r. 1914 a začala se připra- 
vovati teprve r. 1918, není tu víc nežli 5 malých skříní, depono
vaných v univ. knihovně, s nevelkým počtem knih z oboru pae- 
dagogiky, germánské a klassické filologie — ale to nezmenšovalo 
naši odvahu a chuť k práci. A tak, sotvaže jsme se dověděli, že 
bylo p. presidentem republiky dne 14. září 1921 podepsáno jm e
nování prvních professorů, krátkou cestou, dříve ještě, než nám 
byly dodány jmenovací dekrety, smluvili jsme se my pražští, že 
pojedeme do Bratislavy a zahájíme činnost fakulty. A tak dne
23. září 1921 jsme konali první schůzi prof, sboru, v níž jsme se 
ustavili, a hned vyhlásili zápis. Byly to památné chvíle. Cítili 
jsme, že zahajujeme nové období ve svém životě i v kulturním 
životě Slovenska. Dobře to vystihl s. ch. Mlčoch, který za námi 
přijel s úředními listinami a nám prohlásil: „Vy, pánové, jste  to 
pravé unifikační m inisterstvo.“

Pam átná první ustavující schůze professorského sboru ko
nala se v zasedací síni rektorátu v Kapitulní ul. Přítomni by li: 
prof. Hanuš, Škultéty, Orel, Pražák, Chotek, Heidler a W em- 
gart. Omluvil se prof. Hodža. Jmenování pro obor církevních 
dějin nepřijal prof. Kvačala. Bylo nás tedy místo devíti jmeno
vaných pouze sedm, a tak tomu bylo potom po dobu delší jed
noho roku. Tento malý hlouček sedmi pracovníků měl na svých 
bedrech kromě činnosti učitelské také úkol vybudovati celou fa
kultu a je jí ústavy vůbec z ničeho, pracovali vědecky, zvláště 
v probadání Slovenska, a spolupúsobiti ve vzdělavatelné činnosti 
pro širší obecenstvo, zvláště učitelstvo.

Professorský sbor se ustavil tak, že prvním děkanem byl zvo
len prof. Dr. Josef Hanuš. Bylo sice původně přáním sboru, aby 
prvý rok stál v jeho čele člen podle věku nejstarší a Slovák, prof. 
Škultéty, ale v dohodě se jmenovaným bylo od této volby upuštěno 
se zřetelem na to, že právě v prvním roce bylo lze očekávat i při 
úřadě děkanském množství naléhavých prací. Byl zvolen tedy 
prof. Josef škultéty proděkanem. Zástupcem sboru do akade
mického senátu byl zvolen prof. Milan Hodža.

Nově zvolený děkan s radostí pozdravil sbor k těžké, ale 
vděčné práci, oceňuje ideálnost a obětavost členů sboru, kteří 
opustivše své dřívější práce a svá působiště odhodlali se praco- 
vati na půdě slovenské. Posilou k nové práci bude všem vzor na
šeho velkého učitele Komenského, jehož jméno universita nese, 
jakož i příklad našeho drahého presidenta T. G. Masaryka.

Usneseno jednomyslně, zasiati ze zahajovací schůze fakulty 
telegraficky panu presidentovi republiky projev oddanosti tohoto 
znění:

„Pane presidente!
Professorský sbor filosofické fakulty university Komen

ského v Bratislavě na své první ustavující schůzi s oddanou
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vděčností a úctou vzpomíná svého velikého učitele a zakladatele 
university Komenského v Bratislavě a vynasnaží se vésti ji 
ke vznešeným cílům, jež tanuly Vám na mysli při jejím  založení.

Bratislava 23. září 1921.
Josef Hanuš, děkan.“

Na to došla tato odpověď:
Kancelář presidenta republiky, č. H. 527/21.

V Praze dne 30. září 1921.
Professorskému sboru filosofické fakulty 

university Komenského
v Bratislavě.

Podepsaná kancelář pokládá si za čest tlumociti professor
skému sboru filosofické fakulty university Komenského v B rati
slavě srdečný dík pana presidenta republiky za pozdravný projev, 
který je j velice potěšil. Pan president přeje pánům členům pro- 
fessorského sboru mnoho zdaru v jejich obtížné sice, ale záslužné 
práci.

Kancelář presidenta republiky.
Podpis.

O duchu, jakým byl naplněn mladý professorský sbor při za
hájení svých prací, svědčí zřejmě také přípisy, které z téhož 
prvního zasedání byly zaslány professorským sborům filoso
fických fakult v Praze a v Brně, a které došly ovšem srdečného 
ohlasu. Zní takto:

Č. j. 17/21—22.
Slavnému professorskému sboru filosofické fakulty 

Karlovy university
v Praze.

Pokládám za svou milou povinnost, ohlásiti naší mateřské 
fakultě, že dne 23. září ustavil se v první své schůzi náš profes
sorský sbor, zvoliv si děkana (prof. J. Hanuše) a proděkana 
(prof. J. Škultétyho), a že ještě v tomto semestru začne s před
náškami i seminář, cvičeními. Seznam přednášek i osob dovolím 
si posiati, jakmile bude vytištěn.

Jsme, slovutní a milí pánové, po většině Vaši žáci, Vámi 
byli jsme sem posláni, abychom vybudovali mladou naši fakultu 
a organisovali vědeckou činnost na Slovensku, obé v duchu nej- 
těsnější československé jednoty. Nezmohli bychom těžký, ale 
také vděčný úkol ten, kdybychom se nemohli opírati o Vaše p řá
telské sympatie, o Vaši radu a pomoc. Zajistiti si všecko to od 
samého počátku, navázati s Vámi co nej přátelštější styky — toť
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právě účel tohoto přípisu, a nepochybujeme, že našemu přání 
s obvyklou ochotou vyhovíte.

Za professorský sbor filosofické fakulty 
Komenského university

Dr. Jos. Hanuš m. p., 
t. č. děkan.

V Bratislavě, dne 28. září 1921.

Č. j. 18/21—22.
Slavnému professorskému sboru filosofické fakulty 

Masarykovy university
v Brně.

Pokládám za milou povinnost, oznámiti Vaší sesterské fa
kultě, že v první své schůzi dne 23. září t. r. ustavil se náš pro
fessorský sbor, zvoliv si děkana a proděkana (J. Hanuše a 
•J. škulétyho), a že ještě v tomto semestru začneme přednášeti 
v budově bývalé právnické akademie v Kapitulní ulici č. 1. Se
znam přednášek i osob pošlu, jakmile bude vytištěn.

Pokračujíce takto v přátelských stycích, které většinu z nás 
pojily již v Praze, kojíme se pevnou nadějí, že také v budouc
nosti totéž přátelství vždy bude spojovati obě mladé fakulty, jež 
za těžkých počátků nejlepší oporu naleznou ve vzájemné účasti 
a pomoci.

Se srdečným pozdravem
za professorský sbor filosofické fakulty 

university Komenského
J. Hanuš m. p. 

t. č. děkan.
V Bratislavě, dne 28. září 1921.

Ve dnech zahájení měla naše fakulta k disposici 9 místností 
v budově v Kapitulní ul., opatřených jen z části nábytkem, a to 
nuzným a sešlým, totiž: v I. patře síň děkanovu (která musila 
sloužiti zároveň za sborovnu, přijím ací pokoj a event, i zkušeb
nu), dále jednu kancelářskou místnost, jednu větší posluchárnu 
a jeden malý pokoj; v II. patře dvě malé posluchárny, dvě větší 
seminární místnosti a jeden tmavý pokoj. Tyto místnosti byly 
přiděleny tak, že v I. patře byl umístěn seminář historický spolu 
s národopisným, v II. patře seminář slovanský, seminář hudební 
a dvě síně přednáškové. Jiných oborů zatím na fakultě nebylo.

Nebylo ani kancelářského zařízení, ba ani psacího náčiní, 
tím  spíše ovšem nebylo ani kancelářského personálu. A tak v prv
ních týdnech všecku kancelářskou, dokonce i zřízeneckou práci 
musili obstarávati — členové sboru sami. V archivu fakultním 
lze se přesvědčiti o tom, že podstatná část prvních aktů byla
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psána i v konceptu vlastnoručně děkanem nebo mladšími členy 
sboru (prof. Heidlerem a W eingartem ). Přes to sbor ihned vy
hlásil zápis do zimního semestru, při němž vypomáhala jedna 
písařka z lékařské fakulty. Táž fakulta půjčila též nejnutnější 
tiskopisy. Teprve průběhem stud. roku 1921/22 domohl se sbor 
kancelářského úředníka (nynějšího oficiála Methoda Nováka), 
pedela (AI. Zimy) a jednoho zřízence (Michala Misloviče).

Děkan vyslovil v zahajovací schůzi povděk nad tím, že sbor 
se rozhodl jednomyslně při nej prim itivnějších podmínkách a 
za těžkých okolností zahájiti čtení hned počátkem zimního se
mestru 1921/22, což je velmi důležité, zejména uváží-li se poli
tická a kulturní celostátní důležitost filosofické fakulty na Slo
vensku, jež bude i mohutnou oporou sjednocovacích snah česko
slovenských. _

Vzhledem k tomu, že filosofická fakulta vůbec neměla 
žádných seminárních knihoven a universitní knihovna nemá 
ještě takového rozsahu, aby sama postačila studijním potřebám, 
usnesl se sbor jednomyslně, že je třeba, aby ministerstvo školství 
a národní osvěty ihned poukázalo každému členu sboru větší 
částku peněžní, z níž by mohl bez jakýchkoliv průtahů činiti 
rozsáhlé nákupy pro svou seminární knihovnu.

Zároveň rokováno o bezprostředních potřebách fakulty, 
zvláště seminářů. Jednomyslně uznáno, že všecky místnosti jsou 
počtem, velikostí i zařízením naprosto nedostatečné a že po 
stránce hygienické dokonce odporují nejnutnějším  požadavkům. 
Sbor prohlásil, že jen na nejkratší dobu, t. j. na tento stud. 
rok, a jen jako výpomoc z nouze jest ochoten zaháj iti v těchto 
místnostech pravidelnou činnost v plném rozsahu, a činil tak jen 
s předpokladem, že ihned budou zahájeny přípravy, aby v nej
kratší době byly pro fakultu postaveny nejnutnější vhodné 
místnosti.

Kromě toho již počínajíc první schůzí sbor professorský se 
staral o to, aby byly postupně doplňovány obory, dotud na fa
kultě nezastoupené, aby byly zřízeny lektoráty slovanských a 
cizích jazyků, a  aby byla při zdejší fakultě zřízena vědecká zku
šební komise pro kandidáty učitelství středoškolského.

Byly však ještě jiné potíže. Fakulta, jak řečeno, neměla 
žádných knih pro obory tu zastoupené, a universitní knihovna 
byla tehdy ještě v těchto oborech chudá. Professoři tu vůbec ne
mohli pracovati, ba nemohli si tu  ani připravovati přednášky. 
K tomu přistupovalo, že kromě prof. Hanuše a Orla tu  profes
soři neměli bytu a nemohli ho ani nalézti. Byli tedy nuceni do 
Bratislavy dojížděti a nocovati buď u známých nebo ve stud. 
internátě nebo dokonce v hotelu. Podobné bytové potíže měli 
i studenti. Těžké starosti působila všem také veliká drahota 
v Bratislavě, k terá se tehdy ještě udržovala ve válečné a po
válečné výši.
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Za těchto okolností zápis 11a fakultu pokračoval a do konce 
prosince bylo zapsáno 64 posluchačů, z nich 30 řádných a 34 
mimořádných. P rvní zkušenosti z učitelské činnosti nebyly ovšem 
skvělé: posluchači většinou nebyli dosti připraveni ke studiu na 
této fakultě — někteří dokonce, ač Slováci, ani dobře slovensky 
neuměli — a všichni také neprojevovali tu potřebnou míru horli
vosti a lásky k věci, jakou jim přinášeli vstříc professoři. Přes to 
přednášky na fakultě filosofické byly zahájeny v pondělí dne
24. října  1921 odpoledne. Téhož dne dopoledne zahájila před
nášky též fakulta právnická. První přednášku filosofické fa 
kulty proslovil děkan prof. Hanuš na thema „Dobrovský a Slo
vensko“. Je otištěna ve Sborníku filosofické fakulty roč. II., čís. 
23. (6). Jméno zakladatele slavistiky a největšího českého učence 
v oboru filosofické fakulty za doby obrození nebylo náhodou vo
leno při zahajovacím proslovu. Měl tím býti naznačen již prvního 
dne látkový obor i vědecký směr v badatelské činnosti nové fa 
kulty. Střízlivá, ale pronikavá kritičnost, oddanost k vědecké 
pravdě a vřelá láska k vlastnímu vědeckému oboru, k národu 
i k celému Slovanstvu jevily se malému hloučku nových pracov
níků ztělesněny ve jméně patriarchy slavistiky a byly i jim ide
álem. Vzpomínajíce Dobrovského, přenášeli se duchem do doby 
našich buditelů a vědomě chtěli při své práci na Slovensku nn- 
vázati na jejich polozapomenuté tradice, zejména na starý  česko
slovenský Prešpurk za doby professorování Jiřího Pnlkoriři-, za 
doby studií mladého Františka Paiackého, Purla Josefa šafarHka 
a Jana KoUára. Vysvítá to jasně z úvodu a závěru programové 
přednášky prof. Hanuše:

„Památný 28. říjen 1918 přinesl nám nejen mnoho netušené, 
nadšené radosti a krásných nadějí, ale také mnoho trapných s ta 
rostí. Celá řada těžkých otázek a problémů národnostních, soci
álních, hospodářských, politických a náboženských vynořila se 
s mladou naší svobodou a Československou republikou, otázek a 
problémů tak nesnadných, že ani za tři léta nedovedli jsm e si 
je  uspokojivě rozřešiti, ač tolik otřásají celým organismem na
šeho mladého státu.

Jedním z takových problémů, a to nejbolestnějších, jfisLvzá^- 
jgnmý-pomgiuceskoslovenský: Hlásí se naléhavě již od půldruhá 
sta let, od počátku našeho národního obrození, ale od založení 
československé republiky stal se palčivou otázkou životní, již 
musíme si stůj co stůj brzo a definitivně rozřešit, ač nemá-li 
býti ohrožena přítomnost i budoucnost obou bratrských větví 
našeho národa, ba samého našeho státu.

V takových kritických dobách naši otcové rádi se utíkali 
k historii, hledajíce u ní poučení. A děje se tak i dnes, jak uka
zují významné práce Hodžova a škultétyho o československém 
rozkolu. A podobným příspěvkem historickým chce býti také tato 
rozprava o poměru Dobrovského ke Slovensku. Snad přispěje, 
ne-li k řešení, aspoň k osvětlení a hlubšímu poznání českoslo-
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venského problém u: rozpoznání choroby bývá vždy podmínkou 
uzdravení.

Ne náhodou volil jsem Dobrovského. Dobrovský byl největší 
z našich starších buditelů, ba — pravím to s dobrou rozvahou — 
největší náš vědecký duch, epochální historický zjev, jehož vý
znam a vliv zasahal daleko za jeho dobu i za hranice české. Kdežto 
gloriola jiných našich buditelů a učenců často pobledá ve světle 
nového badání, Dobrovskému tím hlouběji se koříme jako člo
věku, Čechu, Slovanu a zvláště učenci, čím důkladněji jej pozná
váme. »Slavica qua patet te rra  non ignorat« — hlásá významně 
nápis na jeho pomníku na brněnském hřbitově . . .“

,,Jen několika hrubými rysy mohl jsem nastínit poměr Do
brovského ke Slovensku, jeho zásluhy o vědecké probadání Slo
váků. Ale tuším stačí, aby přesvědčily, že Dobrovský zasluhuje 
vděčné vzpomínky i mezi buditeli slovenskými.

A zejména slovenská filosofická fakulta, vstupujíc v život, 
má dobré důvody vzpomínati Dobrovského. Dobrovský — toť 
celý velkolepý náš program národní a zejména vědecký, program, 
jenž pak oběma jeho velikými žáky, Palackým a Šafaříkem, dále 
byl budován a Masarykem dovršen a vtělen v československou 
republiku. I naše fakulta, tolik významná pro budoucnost sloven
ské vědy a slovenského kulturního i národního obrození vůbec, 
bude šťastna, dovede-li se nadchnouti tímto vědeckým, národním 
i slovanským programem a duchem našich velikých učenců-budi- 
telú. Tímto programem, tou velikou pravdou Dobrovského, Šafa
říka a Masaryka, bratři Slováci, m ěřte také naše snahy, když se 
Vám bude zdáti, že snad hřešíme proti posavadním tradicím slo
venským . . .“



Prof. Dr. Bohuslav Polák:

Z A Č Á T K Y  S O C I Á L N Í  P É Č E  O S T U D E N T S T V O  
V B R A T I S L A V Ě .

Základní otázka sociální péče o studentstvo, týkající se uby
tování a stravování studentstva, zvláště ovšem aktuální v teh
dejší době, kritické v obou těchto směrech, zdála se nám v pří
pravných poradách, konaných ještě v Praze na ja ře  roku 1919, 
dosti uspokojivě rozřešena. Bylo nám známo, že universita brati
slavská má vlastní internát a mensu pro své posluchače. Uspo
kojení toto, spojené s představou podobných známých ústavu 
pražských, bylo však hned při přejím ání bratislavského inter
nátu a mensy vystřídáno trpkým  poznáním, že existující ústav 
studentský nemůže ani zdaleka postačiti počtu a potřebám 
studentstva.

Budova internátu a akademické mensy, která ještě dnes. 
ovšem již z části adaptovaná a opravená, jest sídlem správy in
ternátu , mensy a internátem pro posluchačky university, stojí na 
nároží ulice Lazaretské a Cintorinové. Byl to nevzhledný, jedno
patrový dům, s nímž přízemní domek v Cintorinové ulici tvořil 
jeden celek, a měl kromě toho ještě do dvora postavený trakt, 
v němž v přízemí byla kuchyně a jídelna a v prvním poschodí dva 
veliké a jeden malý pokoj. Správcem tohoto objektu byl univer
sitní kvestor Josef Illetskó, jenž měl v této budově služební byt

Inventář kuchyně, jak  hned při přejím ání bylo zjištěno, byl 
nedostatečný. Bylo málo kuchyňského nádobí i náčiní, jídelních 
příborů, talířů atd. Sporák kuchyně byl příliš malý, scházelo 
slušné zařízení na umývání nádobí, nebylo místností k uschování 
zásob.

Budova internátu měla v přízemí čtyři pokojíčky, zbytek 
přízemí tvořil byt kvestora; v prvním poschodí celkem deset po
kojů a v zadním trak tu  nad kuchyní a mensou zmíněné již tři 
pokoje. P ři nejvíce oekonomickém využití všech místností mohlo 
býti v celé budově umístěno nejvýše 40 posluchačů. Ke všemu 
ještě 6 pokojů v přízemí a v prvním poschodí hlavní budovy bylo 
rekvirováno bytovým úřadem pro státní zaměstnance.

Pokoje hlavní budovy byly úplně zařízeny, kdežto v pokojích 
zadních nebylo vůbec nábytku. Přízemní budova v Cintorinové 
ulici byla celá rekvirována pro různé nájemníky. Za těchto po
měrů nebylo možno počítati na ubytování více než 30 posluchačů. 
Spoléhali jsme však, že bytový úřad se zřetelem na potřeby uni
versity jistě  umožní vyklizení těchto rekvirováných bytů a že 
v brzké době budou tyto místnosti uvolněny pro posluchače uni
versity.

V m ajetku internátu bylo 100 nových železných postelí s noč
ními stolky a 100 skříní, větší počet stolů a židlí, takže bylo
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možno ihned zaříditi nejméně sto bytu, kdyby byly k disposici 
nějaké volné místnosti. Nábytek nebyl však také volný, nýbrž 
byly jím  zařízeny byty lékařů v bratislavské nemocnici, byty 
asistentů jednotlivých universitních ústavů a také byty celé řady 
zřízenců a sluhů universitních. Několika kusů nábytku bylo uží
váno i zcela soukromými osobami v různých bytech po městě.

Takové byly asi poměry a situace při převzetí internátu a 
mensy, do nichž bylo původně kladeno tolik uspokojujících na
dějí. Nejbližším úkolem bylo nyní zasaditi se, aby byty, vůbec 
neprávem rekvirované ve státní budově, byly vráceny zase stu
dentstvu, shromážditi veškerý nábytek, aby byl k disposici pro 
zařízení bytů, a postarati se konečně o další místnosti k ubyto
vání studentstva.

O vyklizení bytů byl žádán bytový úřad v Bratislavě, kde 
bylo sice přednostou úřadu slibováno vše možné, ale k vyplnění 
slibů vůbec nedošlo a každá intervence osobní byla znemožněna 
tím, že přednosta úřadu dal svou přítomnost prosté zapírati. Na
léhání na nájemníky samy, aby se vystěhovali, nemělo ovšem vý
sledku a tak konečně byli jsme nuceni žádati o soudní výpověď. 
Po prvé, když jsm e udali, že potřebujeme těchto rekvirovaných 
bytů nutně k ubytování studentů, byli jsme odmítnuti, neboť uve
dený důvod nebyl uznán za právně dostačující pro svolení k vý
povědi. Uvedli jsme tudíž po druhé, že bytů jest nutně třeba pro 
ubytování universitních zaměstnanců, a to asistentů jednotli
vých ústavů, což bylo ovšem správné, neboť mnozí z nich byli jen 
nouzové ubytování v jednotlivých ústavech. A tak se podařilo, 
ovšem teprve v létě 1920, uvolniti 6 pokojů hlavní budovy v Cin- 
torinové ulici pro posluchače fakulty. N etřeba poznamenati, že 
k ubytování asistentu v těchto bytech vůbec nedošlo.

Opatření dalších vhodných bytů ukázalo se býti úkolem nad
míru těžkým při ohromném nedostatku jakýchkoli volných míst
ností v Bratislavě. Rektor university prof. Dr. K. Hynek při 
mnohých svých jednáních s různými úřady nikdy nezapomínal 
tohoto palčivého problému a my chápali se každé možnosti, kde 
bylo jen trochu pravděpodobno, že získáme místa pro byty. Bylo 
uvažováno o zřízení internátu v některém z opuštěných zámků 
v okolí Bratislavy, byla prohlédnuta řada budov v Bratislavě, jež 
by se více méně hodily k našim účelům, mezi nimi na pf. sirot
činec Domov sv. Anežky, ale vždy hned na začátku jednání na
razili jsme na nepřekonatelné obtíže.

Mezi jiným naskytla se také možnost zříditi in ternát v polo
prázdných bývalých honvédských kasárnách v nynější Mickie- 
wiczově ulici. Na intervenci rektora u tehdejšího gen. inspektora 
čs. armády J. S. Machara projevila vojenská správa ochotu svo- 
liti k umístění internátu v budově kasáren. Místnosti byly, jak 
prohlídka ukázala, skutečně vhodné, nehledě ovšem k tomu, že 
byly v desolátním stavu: bez podlah, bez dveří a oken, bez ka
men a bez osvětlení atd. a byly by vyžadovaly tudíž značného ná-
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kladu, aby jich mohlo býti použito jako bytu. Poněvadž však 
mohlo se počítali s ubytováním aspoň 80 posluchačů v těchto pro
storách, bylo rozhodnuto použiti této možnosti a dáti místnosti 
adaptovati. P ři konečném jednání vojenská správa byla ochotna 
dáti nám místnosti k disposici a svoliti ke všem adaptacím, ale 
vyslovila neodvolatelný požadavek, aby místnosti byly jí vráceny 
opět nejpozději 30. září příštího roku 1920 se všemi adaptacemi 
bez jakékoli náhrady. To by bylo znamenalo investovali nejméně 
50.000 Kč na necelé dva semestry, a tak nezbylo než poděkovali 
se za tuto „ochotu“ .

Od začátku byla naše pozornost obrácena také k velice so
lidně vystavěnému dřevěnému baráku v zahradě Schiffbeckova 
paláce, na m ajetku university, v němž tehdy bylo umístěno 
pouze 18 invalidů, takže barák byl více než ze dvou třetin  prázd
ný. Byli bychom mohli zde ubytovati pěkně 40—50 posluchačů. 
Zemský úřad pro válečné poškozence v Bratislavě byl ochoten 
odstoupiti nám tento objekt, jenž stojí na pozemku universitním 
a jehož vlastnictví bylo sporné, ale m inisterstvo sociální péče 
odepřelo svého svolení. Pro okamžitou potřebu nebylo tudíž 
možno s tímto vhodným domem počítati.

S ministerstvem sociální péče bylo však o této věci jednáno 
dále a na začátku následujícího roku byl konečně barák dán uni
versitě k disposici. A tak v letním semestru 1921 byli zde ko
nečně také ubytováni studenti v počtu asi 45.

Ve starostech o získání volných místností nastala zatím již 
druhá polovice listopadu a poněvadž začátkem prosince měly již 
býti zahájeny přednášky, stával se bytový problém velmi kritic
kým. Konečně koncem listopadu podařilo se prof. Dr. Hynkovi 
objeviti náhodou volné místnosti v ústavě pro hluchoněmé v To- 
rokově ulici. V druhém poschodí tohoto ústavu byly čtyři ne
používané, dvouoknové pokoje, s elektrickým osvětlením a cen
trálním  topením, v nichž bylo možno ubytovati 24 posluchačů. 
Po delším vyjednávání s ředitelstvím ústavu, když jsme projevili 
souhlas přispěti jistou kvotou na rekonstrukci ústředního topení 
a na palivo, získali jsme definitivně tyto místnosti a tak bylo nám 
možno ubytovati zde vedle českých také hrstku prvních sloven
ských posluchačů university. Tyto čtyři místnosti zůstaly dé- 
pendencí internátu po celé dva roky až do konce letního semestru 
1921.

Se značnými obtížemi podařilo se sehnati z různých bytů náš 
vlastní nábytek k zařízení těchto místností. Slovenská divise Čs. 
Červeného Kříže zapůjčila nám dostatečný počet přikrývek, takže 
před zahájením přednášek bylo možno tyto byty odevzdat i svému 
účelu.

Ubytovali jsm e tak v obou budovách celkem 60 posluchačů 
tehdy jediné ještě lékařské fakulty.

Současně se zahájením přednášek byla otevřena i akademic
ká mensa. Bylo nutno ovšem doplniti dříve ještě kuchyňské za-
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řízení, nakoupiti nádobí, zrestaurovati kuchyni atd., což všecko 
nebylo však tak obtížné, jako poslední starost: opatřiti dosta
tečnou zásobu nejnutnějších životních potřeb, mouky, tuků, 
cukru, rýže atd. I)nes, kdy téžké ony doby vyživovací krise skoro 
upadly již v zapomenutí, těžko jest si představiti, kolika pochů
zek, žádostí, seznamů posluchačů, jež musily býti několika úřady 
potvrzeny, a intervencí u různých ústředen bylo třeba, než se po
dařilo sehnati tyto zásoby. A takové potíže a starosti, vždy spo
jené s nutností osobního zakročení u všemohoucích ústředen, opa
kovaly se pak ještě dlouho koncem každého měsíce.

Návštěva mensy byla z počátku slabá, ale stoupla velmi 
rychle a během prvního měsíce dosáhla 60 a později 80 poslu
chačů denně.

K řízení veškerých záležitostí internátu a mensy bylo zvo
leno prof, sborem fakulty kuratorium , skládající se z prof. Dr. 
St. Růžičky jako předsedy, prof. Dr. F. Prokopa a mne jako jed
natele. Kvestor university J. Illetskó byl pověřen správními pra
cemi a řízením mensy.

Ministerstvo školství a národní osvěty povolilo výnosem 
č. 52.806 ze dne 23. XII. 1919 pro potřeby akademického inter
nátu a mensy roční dotaci 100.000 Kč a na nejnutnější adaptace 
a zařízení obnos 50.000 Kč.

Po zevrubných rozpočtech a úvahách stanovilo také kurato
rium první poplatky za byt a stravu v mense. Mělo býti placeno 
za byt 50 Kč měsíčně, za stravu (snídaně, oběd a večeře) 10 Kč 
denně. Z roční dotace 100.000 Kč byla současně zřízena stipen
dijní místa, takže skoro všichni studenti slovenští a čeští podle 
materielních poměrů dostávali poloviční slevu nebo byt i stravu 
úplně zdarm a a podobných výhod požívali i studující ostatních 
národností, pokud v internátě bydlili a byli státním i příslušníky. 
V druhém roce byl poplatek za celodenní stravu snížen na 9 Kč 
denně.

K uratorium  hned po svém ustavení vyzvalo posluchače, 
aby vyslali do kuratoria dva delegáty, kteří pak zúčastňovali se 
všech schůzí, jež byly konány pravidelně každého týdne. Jest 
třeba poznamenati, že postavení kuratoria bylo v prvních dvou 
letech velmi obtížné vzhledem k národnostnímu složení poslu
chačů university. Slováků a Čechů byla tehdy tém ěř jen čtvrtina, 
zbytek pak skládal se z jedné polovice z Němců a Maďarů (téměř 
vesměs židů) a z druhé polovice z cizinců (až na malé výjimky 
také židů). P ři řešení otázek, týkajících se ubytování a posky
tování slev, bylo nutno bráti opatrný zřetel k těmto okolnostem. 
Při účinné spolupráci studentských delegátů podařilo se však 
řešiti všecky tyto otázky bez roztrpčení a k spokojenosti student
stva. Dokladem jest článek, uveřejněný 24. VI. 1920 v deníku 
B. Z. am Abend, v němž vylíčeny jsou tehdejší poměry na uni
versitě, v internátě a v mense a kde universita jest nazvána 
,,Hort der Wissenschaften und Heim fů r die Studenten“.
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Od počátku bylo vynakládáno veškeré úsilí k tomu, aby byl 
postaven po vzoru pražských studentských kolejí i pro student
stvo bratislavské university podobný ústav. Jeho potřeba stala 
se neodkladnou, když byly v roce 1921 započaty přípravy k zří
zení fakulty právnické a filosofické. V létě roku 1921 bylo za
počato se stavbou provisorní dřevěné budovy Akademického do
mova, která byla zejména přičiněním nastupujícího rektora 
prof. Dr. A. Rátha na podzim zhruba dokončena a postupně své
mu účelu odevzdávána.

74



Z P R Á V A  P R O F .  D r a  K R I S T I Á N A  H Y N K A ,  
r e k t o r a  u n i v e r s i t y  v r.  1919/20 a 1920/21. 

p o d á v a n á  d n e  21. b ř e z n a  1922 
p ř i  i n s t a l l a c i  r e k t o r a  p r o f .  D r a  A. R á t h a .

Vážené shrom áždění!

Slavíme po prvé instalaci nového rektora našeho vysokého 
učení, a tu podle dávného zvyku podává odstupující rektor 
zprávu o všech významných událostech, které, pokud university 
se týkají, za jeho úřadování se staly. Protože pak odstupující 
rektor stál v čele akademického senátu od založení university, 
jest nutno pojmouti do této zprávy i krátce dějiny vzniku unive- 
versity.

Brzo po novém roce 1919, kdy obsadilo československé 
vojsko Bratislavu, byly zahájeny předběžné rozpravy o možnosti 
zříditi československou universitu v Bratislavě, jednak s prof. 
Vlčkem, tehdy přednostou slovenského oddělení v ministerstvu 
vyučování, jednak s některými členy Slovenského klubu a pak se 
členy kulturního výboru Národního shromáždění prof. Marešem 
a prof. Srdínkem. Věděli jsme sice, že v Bratislavě byla zřizo
vána maďarská universita, nebylo však známo, jak  daleko její 
budování pokročilo. Ani z později dodaného inventáře klinik ne
bylo patrné, v jaké rozsahu bylo na universitě zahájeno vyučo
vání, jak  jsou umístěny jednotlivé ústavy a do jaké míry jest 
možno pravidelné a účelné vyučování. Na zřízení československé 
university se pro nával jiných naléhavějších otázek hrubě ani 
nepomýšlelo, ba vysloveny i obavy, že Maďaři zbaveni možnosti 
studovati na maďarské universitě tuzemské budou studovati 
v Pešti a tam vedeni k irredentě. Na vysoké škole tuzemské 
snáze prý tomu lze čeliti. Podařilo se nám rozptýliti tyto obavy 
a skutečnost dneška potvrdila náš tehdejší názor, že m aďarská 
intelligence bude irredentickou bez university právě tak, jako 
s universitou. Mimo to vedla střízlivá matematická úvaha 
k tomu, že nelze vydržovati pro několik set tisíc občanů celý 
systém vysokých škol, protože by se nedostávalo ani posluchačů 
ani professorů tuzemců. Nad to pak se ukázalo, že tou dobou byla 
možná pravidelná práce pouze na fakultě právnické, z fakulty 
lékařské byly zřízeny pouze kliniky, a to ani ne všechny. Pro 
theoretické je jí ústavy byly sice zajištěny a již i adaptovány 
provisorní místnosti, scházelo však veškeré vnitřní zařízení. Vy
učovací činnost této fakulty byla čistě válečná a na delší dobu 
bez úplného doplnění ostatními ročníky naprosto neudržitelná. 
Filosofická fakulta byla teprve v prvých počátcích svého vývoje.

část nynějších členů lékařské fakulty shlédla v květnu 1919 
ústavy a zařízení a prohlásila, že učiti na lékařské fakultě bude 
možné, ale jen v posledních třech ročnících lékařského studia.



Zamýšleli jsm e však zaříditi co nejdříve místnosti adaptované 
pro účely universitní v Městských kasárnách v Belnayské ulici 
a zahájiti tak v době co nejkratší vyučování ve všech ročnících.

Dne 11. července 1919 byl publikován zákon o zrušení m a
ďarské Alžbětiny university a o zřízení československé státní 
university v Bratislavě. Později pak byla tato vysoká škola na
zvána Universitou Komenského. Jméno jednoho z největších 
učitelů lidstva stkví se na štítě naší vysoké školy, spojilo ii s mi
nulostí a zavázalo i pro budoucnost. Universita Komenského 
bude sloužiti pravdě a pokroku, bude pomáhati seč jí síly stačí 
vyvěsti lidstvo z říše smyšlenek a bájí a postaviti je  na půdu 
skutenosti, poznání pravdy a vědomé lásky; to jest naše heslo 
a náš cíl.

31. července 1919 jmenoval pan president následující pro- 
fessory lékařské fakulty: J iří Brdlík jmenován mimořádným 
professorem dětského lékařství, K ristian Hynek řádným profes- 
sorem vnitřního lékařství, Roman Kadlický řádným professorem 
očního lékařství, Stanislav Kostlivý řádným professorem chi
rurgie, Gustav Můller řádným professorem gynaekol. a porod
nictví, Zdeněk Mysliveček řádným professorem psychiatrie, 
Antonín Spilka řádným profesorem pathol. anatomie. Později 
přibyli prof. František Prokop pro soudní lékařství, prof. S ta
nislav Růžička pro hygienu, prof. Viktor Reinsberg pro choroby 
kožní a příjiční a prof. Boh. Polák pro farmakologii a farma- 
kognosii. Honorovaný docent Dr. Adolf Mach pro zubní lékař
ství, soukromý docent Miloš Netoušek pověřen suplováním sto
lice pro všeobecnou a experimentální pathologii a docent Dr. 
Vratislav Kučera pro balneológii. Aby studentům neznalým do
statečně jazyka českého a slovenského byla dána možnost vzdě- 
lávati se i po stránce jazykové, byli ustanoveni lektory Bohumil 
Haluzický pro jazyk slovenský a Dr. Frank Wollman pro jazyk 
český. Ještě před odjezdem do Bratislavy ustavil se sbor lékař
ské fakulty a zvolen děkanem prof. Muller, proděkanem prof. 
Spilka. P ři volbě rektora zvolen rektorem prof. Hynek, prorek
torem prof. Kostlivý. členem akad. senátu zvolen prof. Mysli
veček. Všechny volby byly jednomyslné. Ředitelem rektorátni 
kanceláře jmenován Dr. Ant. Dvořák, rektorátním  oficiálem 
Václav Budil, universitním kvestorem Josef Illetsko. Mimo to 
jmenováni pedelové pro rektorát i lékařskou fakultu.

P ři akademických volbách pro rok 1921 zůstalo složení aka
demického senátu pokud se týče osob nezměněno, pouze děkan 
a proděkan lékařské fakulty vyměnili svou funkci.

Po červencovém jmenování prvých professorů naší univer
sity rozvinuli Maďaři ještě poslední horečnou činnost, aby za
chránili nemožnou svou situaci. Byliť pevně přesvědčeni, že co 
nejdříve vrátí se jejich panství na Slovensku. 1 pomyšlení na 
krátké mezivládí je bouřilo. Přes to zaujali jsme 21. září svá
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místa a zahájili přípravy k vyučovací činnosti na pudě bratislav
ské, tehdy ještě horké.

Nadšení a illuse, s nimiž jsme sem přišli, byly velmi brzo 
uvedeny na patřičnou míru. Státní úřady se o to přičinily tím. 
že zabraly místnosti najaté a adaptované pro účely universitních 
ústavů. Jest zajímavým dokladem názorů tehdejší doby, že bu
dova připravená pro anatomický ústav byla přestavěna znovu 
pro účely noclehárny a jídelny, a stav tento trvá  dosud, ač 2 
ústavy lékařské fakulty existují pouze na papíře. Později byly 
zabrány místnosti právnických seminářů a byly činěny i pokusy 
připraviti nás o místnosti hygienického ústavu. Universita 
v tomto ohledu nebyla tedy právě hýčkána; zdá se mi, že sdílí 
osud nepříliš vítaných dětí, které jsou odstrkovány, ale rostou 
z vlastní síly a tím houževnatěji dokazují své právo 11a život.

Tak zahájila universita vyučovací činnost 9. prosince malou 
domácí slavností v universitní aule. Slavnost zahájil rektor uví
tací řečí, m inistr Dr. šrobár pozdravil delším srdečným proslo
vem zřízení university a zahájení přednášek, dále zúčastnili se 
mimo jiné župan Dr. Bella, vládní referent dr. Blaho, generál 
červíček, plukovník Brau v zastoup. gen. M ittelhausera, profes- 
sorský sbor a četní studenti i hosté. Jménem studentů promluvil 
MUČ. Ľud. Valach. Ze slavnosti byl zaslán panu presidentovi 
následující te legram :

Presidentu M asarykovi!
„Akademická obec čsl. stát. university Komenského v B ra

tislavě, shromážděná při zahájení přednášek, zasílá projev od
danosti a vděčnosti.“ Hynek, rektor.

Na telegram tento odpověděl pan president vlastnoručním 
dopisem ze dne 14. prosince 1919 následujícího znění:

Rektorátu čsl. státn í university Komenského 
v B ratislavě!

Upřímně děkuji za pozdrav ze zahajovací slavnosti Vaší 
university. Jméno Vaší university jest programem Vaším, státní 
správy vyučovací a celého národa.

U niversita musí zajisté v prvé řadě Slovensku poskytovati 
potřebného vzdělání vědeckého i praktického; ale věda není nej- 
vyšším cílem, nýbrž musí sloužiti šlechetnému cíli a cíl ten jest 
dán Komenským — jeho pansofickým úsilím na základě humán
ním. To odpovídá také charakteru slovenského lidu.

Na mezníku tř í národů a států  universita Bratislavská bude 
si vědoma svého vznešeného poslání národního a všelidského.

P řeji mnoho zdaru Vaší universitě v plnění těchto úkolů.
S pozdravem Váš

T. G. Masaryk m. p.
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Kromě toho kancelář presidenta republiky zaslala rektorátu 
tento p řip iš :

„Pan president republiky vzal s obzvláštním potěšením na 
vědomí projev oddanosti zaslaný mu akademickou obcí čsl. státní 
university Komenského, shromážděnou při zahájení přednášek, 
a uložil podepsané kanceláři, aby Vám i všem účastníkům vyslo
vila za projev ten jeho srdečný dík.“ Rektorát požadal čsl. tisko
vou kancelář, aby oba dopisy dala uveřejniti v časopisech, kromě 
toho byly uloženy oba přípisy v knize memorabilií.

Druhou významnou a památnou slavností byla prvá promoce 
konaná na naší universitě 28. února. Promován byl za doktora 
veškerého lékařství Pavel Halaša, rodák v Turč. Sv. M artina. 
P ři té příležitosti děkan i prorektor pronesli řeči zdůrazňující 
význam tohoto dne. Ve stejném smyslu promluvil i zástupce 
vlády brat. župan Dr. Bella a nově promovaný dr. Halaša.

7. března konána slavností schůze v universitní aule na po
čest 70. narozenin pana presidenta. Schůzi zahájil proslovem 
prorektor prof. Kostlivý a o významu presidenta Masaryka pro 
akademický dorost promluvil prof. Mysliveček. Slavnosti se 
zúčastnili mimo jiné zvláště pan vládní referent štefánek ja 
kožto zástupce vlády. Mimo to zaslal rektorát panu presidentovi 
blahopřejný a holdovací telegram a sbor professurský lékařské 
fakulty založil na památku tohoto významného dne „Fond na 
podporu nemajetných studujících“, jemuž bylo pak dovoleno 
nésti jméno pana presidenta.

P ři oslavě 250. výročí sm rti J. A. Komenského konané 1 1. 
listopadu 1920 v universitní aule, zahájil schůzi rektor proslo
vem; slavnostní přednášku o Komenském a české otázce po
bělohorské pronesl prof. Urbánek z university Masarykovy.

K uctění památky Pana Jessenia, popraveného před 300 lety, 
konána 21. června slavnostní schůze v universitní aule, kde slav
nostní řeč promluvil prof. Kostlivý, rektor sám pak zastupoval 
universitu při slavnostech v Jasenném a v Turč. Sv. Martině. 
V zastoupení university zúčastnil se prorektor prof. Kostlivý 
slavnosti 701etého trvání vysoké báňské školy v Příbram i. Při 
slavnostech Jiráskových v Bratislavě zastupoval universitu rek
to r; uvítání pana presidenta republiky v Bratislavě zúčastnili se 
v zastoupení university rektor odstupující i nově zvolený.

P ři smutečních slavnostech Denisových zastoupena byla uni
versita Komenského delegátem university Karlovy.

Mimo to zaslána řada blahopřejných i soustrastných pro
jevů universitám domácím i cizozemským u příležitosti jejich 
slavností, nebo úm rtí jejich členů.

Immatrikulace nově zapsaných posluchačů konány v r. 1920 
13. března a dodatečná immatrikulace 24. března za semestr 
zimní, 15. června za semestr letní.

Ve školním roce 1920/21 za zimní semestr 22. ledna, za letní 
semestr 4. června.
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Vyučovací činnost university byla omezena v prvých dvou 
letech na pátý až desátý semestr fakulty lékařské. Místnosti fa
kulty byly jednak ve státní nemocnici a v nemocnici dětské, po
rodnici a ženské klinice, v budovách aspremontského komplexu 
a v malém zbytku nerekvirovaných místností v kasárnách v Bel- 
nayské ulici.

Universita sice již 17. listopadu 1919 žádala, aby jí byla 
celá kasárna vrácena, dosud však nestalo se v tomto směru ani 
nejmenší nápravy. Místnosti dosavadních klinik celkem vyhovují, 
není však naprosto možno um ístiti nové nutné kliniky: ortho- 
paedickou, ušní a krční, jakož i ústav pro fysikální therapii. 
Ústavy theoretické jsou umístěny špatně, z části pak nemají 
samostatných místností vůbec. Ústav farmakologický jest umí
stěn v budově státní nemocnice a hostí ve svých místnostech 
ještě ústav soudní. Provoz nemocniční stoupá však tou měrou, 
že nebude možno ústavy tyto ponechati na jejich místě, ústav  pro 
všeobecnou a experimentální pathologii nemá vůbec žádných 
místností, ústav path.-anatomický jest umístěn provisorně na
prosto nedostatečně, rovněž hygienický ústav.

Hned po zahájení činnosti podnikl akademický senát kroky, 
aby byl stanoven plán výstavby celé university. Po seznání m íst
ních poměrů a zejména finanční schopnosti státu, bylo rozhod
nuto, že pro dohlednou dobu nelze naprosto pomýšleti na vybu
dování akademické čtvrti města, kde by byla umístěna celá uni
versita. Jest to zejména nesmírný náklad spojený s výstavbou 
nové klinické nemocnice, který znemožňuje tento projekt. Obnosy 
by dostoupily asi 300 milionů, mimo to by se vybudování pro
táhlo na tak dlouhou dobu, že by pravidelný provoz na řadu let 
byl znemožněn. Budoucí generace snad dočkají se uskutečnění 
tohoto ideálního stavu.

Prozatím jest vázána lékařská fakulta na budovu všeobecné 
nemocnice a je jí bezprostřední okolí. Proto žádal již 8. července 
rektorát, aby areal disponibilní, pozůstávající tou dobou ze sku
piny budov státn í nemocnice a území aspremontského paláce, 
byl rozšířen zajištěním hřbitova sv. Ondřeje a zakoupením ve
likého, jen málo zastavěného bloku vedle státní nemocnice. Tím 
by byla zabezpečena na dlouhou dobu možnost dalšího rozvoje 
lékařské fakulty a nad to byly by zachovány z velké části parky 
na těchto komplexech se nalézající.

V tomto smyslu vyslovila se i Meziministerská komise, ko
naná ve dnech 8. a 9. října  1920. Jednání však dosud nepokro- 
čilo tak  daleko, abychom mohli prohlásiti plán tento za úplně 
zabezpečený. Druhá otázka, k terá musila býti řešena, týká se 
umístění ostatních fakult, v prvé řadě právnické a filosofické. 
Tu od samého počátku bylo jasné, že nejvhodnějším místem 
umístění projektu jest „Náměstí Svobody“. Pozemky universitní 
statku Laufrancova byly reservovány pro fakultu přírodovědec
kou, nebo jinou vysokou školu technického rázu. Prvé jednání
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o tomto předměte bylo konáno již 15. ledna 1920, již tehdy na
razily zájmy universitní na neústupné stanovisko vojenského 
eráru. Otázka vlastnictví tohoto náměstí jest až dodnes před
mětem sporu mezi ministerstvem školství a nár. obrany a není 
valné naděje, že dojde brzo k definitivnímu jejím u rozřešení.

V prosinci 1920 zdálo se již, že dohody bylo dosaženo a 
určeny i bloky pro fakultu právnickou, filosofickou, centrální 
universitní úřady a universitní knihovnu, ale ministerstvo nár. 
obrany neústupně odpírá vydati pozemek. Tak nezbývá než 
znovu uvažovati, kde umístiti tuto část university. Také pro
jekční kancelář, která by vypracovala plány universitních budov, 
nemohla pro odpor m inisterstva financí dosud býti zřízena. Vět
ším štěstím byla provázena činnost akademického senátu, pokud 
se týče universitního internátu. Zásluha zde náleží nově zvole
nému rektoru prof. Dr. Ráthovi, který dovedl neobyčejně tem
peram entním útokem prolomiti hráz byrokratické ztrnulosti a 
tak  přikročeno po dlouhých předchozích přípravách v září 1921 
ke stavbě alespoň provisorního internátu v zahradě aspremont- 
ského paláce. Až do té doby byl umístěn internát ve staré budově 
v Lazaretské ulici, část studentů nalezla pohostinství v ústavě 
pro hluchoněmé, jiná část ubytována přechodně v internátě 
středoškolském. Mensa akademica používá místností ve starém 
internátě. In ternát i mensa byly vydržovány z nej vět ší části 
z příspěvků státních.

Studentský život rozvíjel se velmi utěšené, byly založeny 
dva studentské spolky, vydržována studentská čítárna, minulého 
roku byl rozmnožen studentský podpůrný fond výtěžkem z repre- 
sentačního plesu mediků a ze studentských majales.

Během letošního semestru byla rozmnožena universita 
o další 2 fakulty. 20. května jmenoval pan president prvých 0 
profesorů právnické fakulty, a sice: Dr. Autf. llátha řádným 
prof, občan, práva, Dr. E. Svobodu řádným prof, občan, práva, 
Dr. K arla Laštovku řádným prof, nauky správní a českosloven
ského práva správního, Dr. O takara Sommera řádným prof, řím 
ského práva, Dr. Bohumila Tomsu mimořádným prof, právní 
filosofie, Dr. Jana Vážného mimořádným prof, římského práva. 
M inistr školství a nár. osvěty pak pověřil Dr. Richarda Hornu 
suplováním stolice dějin práva veřejného i soukromého ve střední 
Evropě a dějin práva v území československé republiky. Sbor 
právnické fakulty se ihned ustavil a zvolil děkanem prof. Rátha, 
proděkanem prof. Laštovku, členem akad. senátu prof. Tomsu. 
P ři volbě rektora 22. června 1921 zvolen rektorem jednomyslně 
prof. Ráth, na to provedeny dodatečně volby děkana a proděkana 
právnické fakulty, při nichž zvoleni děkanem prof. Laštovka, 
proděkanem prof. Svoboda. 14. září jmenoval pan president ná
sledujících 8 professorú filosofické fakulty: Jos. Hanuše, ř. prof, 
dějin české literatury, doc. Jana Heidlera řádným prof, všeobec
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ných dějin novověkých, Dr. Milana Hodžu ř. prof. novověkých 
dějin slovanských, doc. K arla Chotka ř. prof, všeobecného náro
dopisu, prof. Dobroslava Orla řádným prof, hudební vědy, Dr. 
Alb. Pražáka řádným prof, dějin novější české i slovenské lite
ratury, Jos. škultétyho řádným prof, řeči a literatury slovenské, 
doc. Miloše W eingarta řádným prof, slovanské filologie.

Děkanem filosof, fakulty zvolen prof. Hanuš, proděkanem 
prof, škultéty. členem akad. senátu zvolen prof. Hodža. Děkanem 
fakulty lékařské zvolen prof. Prokop. 22. června byli nově zvo
lení zástupci právnické fakulty přivítáni ve schůzi akademického 
senátu a pozdraveni, jakožto viditelné znamení pokračujícího 
rozvoje university.

Než zakončím svoji zprávu, mám milou povinnost podě- 
kovati všem, kdož mne podporovali při vykonávání úřadu rektor
ského. Děkuji kolegům z akademického senátu, zejména kolegovi 
Kostlivému, který mne zastupoval v době mé choroby, řediteli 
Dr. Dvořákovi za jeho vzornou a neúnavnou činnost při správě 
universitní kanceláře, děkuji i studentům za jejich přátelství a 
důvěru, které nám nejednou pomohly překonati mnohou obtíž. 
Neméně děkuji ministerstvům školství a zdravotnictví, jež vždy 
účinně podporovala naše snahy, podobně jakož i ministerstvo 
s plnou mocí pro správu Slovenska. Děkuji i m inisterstvu veřej
ných prací a vznáším velmi zdvořilou prosbu k ministerstvu fi
nancí, aby projevilo více pochopení pro potřeby naší university.

Volba p. prof. Dr. A. Rátha byla schválena ministerstvem 
vyučování, a tak přistupujeme dnes k uvedení v úřad nového 
rektora magnifika.

G ratuluji naší universitě, že dostává se jí v osobě nového 
rektora muže tak vynikajícího a zasloužilého nejen po stránce 
vědecké, ale i národní. — Kéž je st mu přáno uplatniti své vzácné 
schopnosti a bohatou zkušenost životní k trvalému piospěchu 
našeho, nám všem tak drahého vysokého učení! Prosím Vaši 
Magnificenci, abyste vykonal slib a převzal úřad Vám svěřený.

R o č en k a  1919—1924. sig . ti.
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R E C T O R  M A G N I F I C U S
P R O F .  J U D r .  A U G U S T I N  R Á T H .  

ž i v o t o p i s .

Rector Magnificus profesor JUDr. Augustin Ráth, narodil 
se dne 2. června 1873 v Ružomberku, župa Liptov. Gymnasium 
studoval v Ružomberku, Levoči a Jágeru a universitu v Kluži a 
v Pešti, kde promoval na doktora veškerých práv a kde také 
v roce 1899 složil advokátskou zkoušku. Pak usadil se jako advo
kát v Ružomberku. Později přestěhoval se do Námestova jako 
nástupce Országha-Hviezdoslava, kde působil 10 roků. Pak v roce 
1909 přeložil své působiště do Bratislavy, kde byl advokátem až 
do roku 1914. V témž roce před válkou stal se podsúdcem při 
sedrii v Novém Sadě. Za války sloužil při civilních soudech 
v Srbsku, a to ve Valjevě a v Kruševci.

Po převratě zůstal v jugoslávských, službách. Byl rok v Běle
hradě jako první náčelník ministerstva spravedlnosti, kde se 
hlavně přičinil o organisaci jugoslávských soudů na místo býva
lých německých a maďarských, jakož i o unifikaci zákonodárství. 
Za tuto svou vynikající a vysoce záslužnou činnost byl vyzna
menán vysokým řádem Sv. Sávy.

Na zavolání vlasti vrátil se do československé republiky a 
převzal odpovědný úřad sekčního šéfa v m inisterstvu unifikaci 
v Praze. V roce 1921 přijal stolici občanského práva na uni
versitě Komenského.

Habilitován byl v roce 1920 na universitě Karlově v Praze.
Již za vlády Badeniho, když se jednalo o zřízení druhé české 

university v Brně, připravoval se na podnět professora Dra Kad
lece k habilitaci na této universitě pro obor občanského práva.

Professor Dr. Ráth pracoval hlavně ve studiu obyčejového 
práva slovenského a vydal k jeho sbírání obsáhlý dotazník. Práce 
professora Dr. Rátha byly vydávány v Slovenských Pohľadoch, 
v štefánkově Slovenskom Obzore, v Raisově Našem Slovensku, 
v Bílého Slovenské čítance, v Ottově Naučném slovníku a ve 
Sborníku věd právních a státních.

V nové době vydal řadu publikací v Právníku o unifikaci a 
socialisaci práva.

Samostatné dílo vydal: Právo mezi mužom a ženou.
Když se v roce 1921 konstituoval professorský sbor práv

nické fakulty Komenského university, zvolil svým prvním děka
nem pro studijní rok 1920/21 prof. Dra Augusta Rátha.

Dne 22. června 1921 byl prof. Dr. Ráth zvolen jednomyslně 
rektorem university Komenského.

S5



R E Č  P R O F .  D r a  A U G U S T Í N A  R Á T  H A 
p r i  j e h o  i n š t a l á c i i  n a  r e k t o r a  u n i v e r s i t y  

d ň a  21. m a r c a  1922.

M a g 11 i f  i c e n c i a ! V á ž e n ý  k o l e g a !

Vám patrí nehynúca zásluha, že ste sa prvý pričinil o to, aby 
naša universita vošla v život a Vaša je sláva prvého rektora Ko
menského university. Národ nezapomíná a Slováci Vám budú na 
veky vďační za veľké Vaše dielo. Ďakujem Vám i ja  za krásné 
slová a som šťastný, že z rúk Vašich prijímam úrad. Chcem 
stúpať vo Vašich šľapajách a podľa svojich najlepších síl starať 
sa o vybudovanie university v obojom smysle a pečovať otcovsky 
o študujúcu mládež, ako ste to konal Vy, drahý kolego! Za po
vinnosť si pokladám vysloviť vďaku i pánom electorom, ktorí ma 
jednomyseľne obdarili svojou dôverou a vyvolili na toto vysoké 
miesto; vynasnažím sa, aby som ich dôveru nesklamal. Ďakujem 
srdečne i všetkým vzácnym hosťom, že poctili moju inštaláciu.

Inštalácia rectora je  nie povinná, predpísaná, je  to — ako 
mnohé iné zvyky a obyčaje — laudabilis maiorum nostrorum con- 
suetudo. život universitný je modernými zákonami celkom inak
šie upravený ako kedysi— a predsa i tie symboly mnohých storočí 
majú svoju reč, ktorej citlivé srdce porozumie a prijím a im pulsj. 
My nie na storočia, my ešte len na prstoch počítame svoje je st
vovanie a nemáme ani symbolov. Neprijímam zlatú reťaz rektor
skú, žezlo, kľúč od veľkej auly, knihu zákonov a štatút ako magnu 
chartu libertatis — historické rúcha, berlu — no tak sa mi zdá. 
že táto skromnosť našej prvej inštalácie lepšie zodpovedá našej 
slovenskej chudobe i chudobe na svetské statky toho veľkého 
muža, ktorý výše 40 rokov putoval po tvári zeme a jehož slávne 
meno naša universita nosí. P r i a l  b ý s o m  si ,  a b y s m e 
h m o t n é d o b r á  a s t a t k y  n a h r a d i l i  b o h a t s t v o m  
d u c h a  a p o k l a d m i  s r d c a ,  p r i a l  b y  s o m  si ,  a b y  
s a  o b r o d e n í m  m l á d e ž e  a k a d e m i c k e j  o b r o d i l  
c e l ý  n á r o d  a p o v z n i e s o l  n a  m r a v n ú  v ý š k u ,  
a b y  z a u j a l  r o v n o c e n n é  m i e s t o  v s p o l o č n o s t i  
s l o b o d n ý c h  n á r  o d o v. P e s t o v a ť v e d u  n i e  p r e  
z i s k  a m á r n u  s l á v u ,  a l e  a b y  p r a v d a  ľ u ď o m  
j a s n e j š i e  ž i a r i l a ,  a b y  s p r a v e d l n o s t ’ p a n o 
v a l a  a h u m a n i t a  n a  k a ž d é h o  s a  r o z š i r o v a l a .

Nebolo tedy cieľom naším, usporiadaním dnešnej universit- 
nej slávnosti, nejaké sviatkovanie, okázalost', ale použiť príleži
tosť k tomu, aby sme pritiahli pozornosť patričných činiteľov 
a celej verejnosti na životné potreby, naliehavé nutnosti a bo
lestné nedostatky našej university, aby sme upozornili na vážnosť 
duševnej činnosti, ktorá koná prácu k všeobecnému dobru, lebo 
university dbajú o to, aby vedy nebolo nikdy zneužité k zlému.
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Je  starým zvykom universitným, že rektor uvedený do svojho 
úradu prehovorí o témate vybranom z jeho vedeckého oboru. Do
voľte, aby som sa trochu odchýlil od tohoto zvyku a miesto dlhej 
prednášky skutočne len prehovoril o tém ate vybranom a len na
značil akoby prehľad toho, v čom som posledne pracoval. (Na
sledovala prednáška „O prvkoch záväzkov právnych“ ďalej uve
rejnená).

Ešte mám niekoľko slov k našim akademickým občanom. 
Vážnosť duševnej činnosti v očiach širokých davov klesla a ľudia 
zlí chcú zakaliť i váš pomer k universitě, ktorá nepestuje len 
vedu, ale má vzdelávať vo vás a z vás človeka, ako pravá alma 
m ater s životadárnou láskou vychováva svoje deti. Nedujte sa 
pomýliť, shovárajte sa so svojím svedomím, myslite o svojom 
určení a na mravnom základe povahy ľudskej vzdelaním ducha 
a srdca nadobudnete te j duševnej harmónie, ktorúi robí človeka 
šťastným, robí ho spôsobilým, schopným učiniť šťastnými i svo
jich bližních, dá, abyste podľa svojich síl a nadania slúžili svojmu 
národu, štátu  a tak i ľudstvu.

Nezapomínajte, že sme malý 'národ a že dnes už vystupujeme 
pod vlastnou československou vlajkou na kolbiště národov a že 
musíme nahradiť číselnú prevahu iných národov svojou kvalitou, 
vzácnosťou, aby sme nie numerando sed ponderando obstáli pred 
súdom svetovej verejnosti. Každý z nás má cítiť veľkú zodpoved
nosť za každé slovo a za každý čin sub specie aeternitatis.

Pestujte cit slovanskej vzájom nosti; stane-li sa vedomie jed
noty koreňom bratstva slovanského, toto bratstvo preklenie prie- 
paste, ktoré medzi bratov vyryly vlastné chyby a cudzia zloba. 
Som presvedčený, že pravou príčinou zločinnej protičeskej agi
tácie je úplná temnota — ignorancia, neznalosť českých dejín, 
čekej literatúry ; lebo tí Slováci, čo zveľaďovali svoje vedomosti 
a obohacovali svoju dušu z diel a plodov ducha českého, tí museli 
skloniť hlavu v uznaní a ich srdce přilnulo celou láskou k b ra 
tom Čechom. Tedy čítajte — a učte sa vôbec.

Učenie, štúdium vám dáva tú pravú legitimáciu k tomu krás
nemu menu študent. Osvojte si dokonale aspoň základy svojej od
bornej vedy. Toto je veľmi dôležité. Kto sa nenaučil v obecnej 
škole násobilku, kto sa v prvej gymnasijnej triede nenaučil 
deklináciám — ten tie veci ani na m atúre nevie. Učte sa poctivé, 
základne pracovať vedecky — veď nám tých seriósnych pracov
níkov tak  súrne treba.

Sme tak  výnimečne šťastní, že vám môžeme ukázať vzor 
príklad, ako treba vedecky poctivé pracovať, šľachetné žiť a po
znanej pravde slúžiť. Tento vzor je náš pán president Masaryk, 
ktorému v tejto  slávnostnej, historickej chvili, keď bola prvá 
inštalácia na universitě Komenského, z tej duše privolávam : nech 
žije, sláva mu! Sláva!
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O P R V K O C H  Z Á V Ä Z K O V  P R Á V N Y C H .

I n a u g u r a č n í  p ř e d n á š k a  r e k t o r a  
p r o f .  D r a  A u g u s t i n a  R á t  h a .

Niektoré myšlienky sú plodné. A to je požehnanie, keď má 
niektorá myšlienka klíčivú silu i v hlave poslucháča alebo čita
teľa. Tak boly niektoré čiastky našej vedy občianskeho práva 
veľmi dôkladne a hojne premyslené a vypracované; je ale ešte 
mnoho takých čiastok, ktoré nemalý to šťastie a zrno tých my
šlienok nepadlo na úrodnú pôdu. Taký je i predmet mojej roz
pravy.

Pravda na svetlo vynesená sa javí jednoduchou, latentná-pa- 
tentnou, a najlepšia kniha je  tá, pri ktorej čitateľ zvolá, veď som 
to i ja  tak myslel.

Východiskom smlúv — z ktorého pochádzajú — je po
ptávka a nabídka. Rímska stipulatio sa skladala z poptávky a pri- 
rieknutia (p r ija tia ) ; dľa toho venditor-locator mali praecisovať 
obsah smluvy. Tedy bola hlavnou činnosť — vôla veriteľa. Dľa 
germánského páva bolo to presunuté na dľžnika. Kant, ktorý 
veľmi ostro rozlišuje pri vzniku smlúv oekonomickú stránku od 
juridickej, hovorí: (Rechtslehre § 19.) „In jedem Vertrage sind 
zwei vorbereitende und zwei constituirende rechtliehe Acte der 
W illkúr; die beiden ersteren (die des Tractirens) sind das Ange- 
bot (oblatio) und die Billigung (approbatio) desselben; die bei
den anderen (nämlich die des Abschliessens) sind das Verspre 
chen (promissum) und die Annehmung (acceptatio).

Principiálny rozdiel je v tom, že jedon smer davia do | ■ ■ ,u v 
dia promissora, druhý promittenta.

Prírodovedecká filosolia stála tiež na tom stanovisku, že 
jedna strana na druhú prenáša právo a tá druhá prijíma. Tomuto 
poslednému bola prikladaná rozhodujúca vážnosť.

Občiansky zákonník § 861 hovorí: „Kdo se pronese, ze chce 
na někoho právo své převésti, totiž že mu chce něco dopustiti, 
něco mu dáti, k jeho dobrému něco učiniti, anebo jemu k vůli 
něco opominouti, ten činí slib ; a když druhý platným způsobem 
slib přijme, stane se srovnalou vůlí obou stran smlouva. Pokud 
strany se smlouvají a slib ještě není učiněn, nebo ani napřed ani 
potomně přijat, smlouva nevzchází.“

A § 864: „Smlouvy zavazují stranu jednu nebo strany obě, 
podle toho, když jenom jedna strana něco slibuje a druhá slib 
přijím á anebo převádějí-li obě strany na sebe a přijím ají-li je 
obapolně. Ony smlouvy činí se tedy bez úplatku, tyto s úplat
kem“.

Siegel vo svojom diele „Das Versprechen als Verpflichtungs- 
grund im heutigen Rechte“ poznamenáva, že krem formálných 
a innomitat — kontraktov je ešte tretia  vrstva smlúv so sľubom 
formou nedostatočnou a prijatím  sľubu bez formule.
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Zaiste bola pôvodne nabídka dôležitejšou, lebo v nej už bol 
asi celý obsah smluvy zamýšľanej — aj slávnostná určitá forma 
mala chrániť stranu od ľahkomyseľného kroku; a často na dlhé 
vety prom ittenta nasledovalo krátke „dabo“, „spondeo“ ; ale to 
všetko nesvedčí o tom, ako by prijatie  malo menší význam.

Tu je dôležitou otázka, pokiaľ viaže človeka dané slovo, a či 
možno slovo zru šiť?! .

Brinz povedá, že je nie každá obligácia v pasívnom smysle 
„dlh“ a nie každá obligácia v aktívnom smysle „požiadavkou“. 
Keď si niečo objednám u m ajstra, ja  som mu hneď obligovaný, 
ale som nie hneď jeho dľžnikom. Dlhy (aes alienum, debitum . . . )  
sú minus v našom majetku, čo sa nedá povedať o každom zá
väzku alebo ručení. Akonáhle je  dare facere oportere rozhodným, 
že musíme, tak hovoríme o dlhu, dokiaľ je  nie riešené, rozhodné, 
tak je  to ručenie, ktoré nemožno žalovať, posúdiť, exekvovať. Aj 
pri ručení ručí náš majetok, ale len ako zábezpeka, zaokrytie, 
pri dlhu ako prostriedok ukojenia ako objekt exekúcie.

Ďalšia otázka je, či sa môže človek kajať, to jest od daného 
slova, od záväzku odstúpiť — ius poenitendi! To je  v úzkom spo
jení s naukou o pactumoch. Kto na pr. pri smluvenej zmene (ča- 
rovke) prvý splní — či to dáva solvendi a či obligandi causa, či 
môže byť reč o soluti retentio? Jestli sa smluva rozíde, strana sa 
kajá, ostáva predsplnenie dôvodom pre obligatio civilis, zároveň 
ako splnenie pactumu, lebo laik iste koná animo solvendi. Ale 
i z vedeckého stanoviska je  tu platná, ale nežalovateľná smluva, 
ktorá sa len v pozdejšej fáze — skrze solutio jednej strany — 
stáva žalovateľnou. O condictio indebiti nemôže byť reči, lebo tu 
nie je error. Jestli nuda pactio exceptionem parit, tak by to v na
šom prípade bola holá svévoľa, keby sme excepcii len tú  silu pri
kladali, že sa ňon len proti condictio indebiti možno brániť. Kto 
požaduje zpäť et mora poenitentia, tomu sa môže namietať, že 
jedná proti úmluve, proti pactumu, ktoré ho natura liter viaže a 
vzdor tomu požaduje nazad prv, než by bola druhá strana in 
m ora; tedy musí vyčkať an causa secuta sit nec ne.

P ri innominat-kontraktoch v náuke de pactis theoria kladie 
základný kameň k žalovateľnosti smlúv. Uvážme, že condicito 
je daleko staršia ako acito praescriptis verbis a táto po
sledná chcela len doplniť nedostatky a opraviť nesprávnosti, kde 
dosavádna právna pomoc nedostačovala. Dnes je ťažko preskú
mať cestu, ako si ju  z ius gentium kliesnily pacta. Chybí nám 
i rečový výklad, lebo verba usu valent a smyseľ sa mení.

V najstaršej dobe pactum znamenalo iste nejaké smierenie, 
že miesto pomsty mal nastúpiť trest, a v pactume bolo stanovené, 
čo jedna strana požaduje a druhá, ktorá má dať zadosťučinenie, 
sľubuje; a to bolo to „narovnávání“ — pokonanie. I v Digestách 
i v Codexi nie bez príčiny stoja hlavy „de transactionibus“ a „de 
pactis“ vedľa seba. Keď prijmeme hypothesu, že najstaršie 
pactum bola smluva bez formule, tak to predpokladalo nejaký už
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stávajúci právny pomer a znamenalo upustenie, zmiernenie od 
prísnosti starého zákonného pravidla. Tak to vykladá Jhering 
v Geist des R. R. I. § 11. A tak pri obchodných obligáciách ostaly 
pacta remissoria najdôležitejšími tak řečeno pacta vo vlastnom 
smysle.

Druhý koreň právneho uznania tak zvaných nuda pacta je 
v bočných dohovoroch, a zvlášť dôležité je pactum fiduciae. Tieto 
sa opieraly tedy o druhú smluvu, hlavne o res, o reálné contracty. 
„In traditionibus rerum  quodcunque pactum sit, id valere, mani- 
festissimum est.“ Tie tr i reálkontracty: commodatum, depositum, 
pignus sú patrne mladšie než pactum fiduciae, dľa pravid la: quis- 
que legem dicere potest rei snade. Ešte sú pozoruhodné slová „nec 
paciscendo, nec legem dicendo“, to ale vyplýva z pojmu o práve 
vlastníctva, kde suverénnej vôli auctora kládla logika, oekono- 
mia právnych pojmov isté hranice ešte i pri prenáške práva vlast
níckeho z púhej liberality. Tá lex (legem dicere) mohla byť len 
conditio, dies, causa natura, zvlášť modus a podmienenie práva 
pre seba alebo tretieho na prípad causa non secuta, conditio defi- 
ciens atď. Už vylúčenie veriteľa alebo exekúcie bolo bezúčelné.

P ri týchto pactoch ako pri reálkontractoch je sama vôľa, do
hoda, nie sama o sebe a pre seba záväzná, ale v súvise s vecou — 
res — ; tedy pacta charakterisuje istá nesamostatnost’, lebo sa 
vzťahujú na stávajúci právny pomer, alebo sa opierajú o vec, 
o nejaký hlavný obchod. Nielen pacta adiecta, ale i ostatné pacta 
predpokladajú právny záväzok. Compromissum receptům 
arb itrii predpokladá spor, constitution predpokladá debitum pro 
prium alebo alienum, receptům cauponum nautarum  stabula 
torum etc. sa opiera o locatio conductio a na druhej strane o živ 
nostenskú povinnosť. Nuda pactio je protiklad stipulácie; 
quum nulla subest causa . . .  nuda pactio — si subsit causa . . . 
hoc (nrváU.aYpa etc. Tak sa zdá, že prvé pacta nežalovateľné, kto
rých účinok odstránila exceptio, boly: pacta de non petendo a 
transactiones per pacta conventa. Potom v tých prípadoch, kde 
pacta ex continenti subsecuta oprávňovaly k žalobe — tam zase 
námitky z pacta ex intervallo subsecuta a obsah ich mohol as 
byť, že sa strany odchýlily od smluvy, alebo jej obsah bol zme
nený. Ďaleko by viedlo púšťať sa do ináč veľmi zajímávej historie 
pactumov až po scholastický rozdiel medzi naturaliter debitum a 
naturalis obligatio, a kde je vlastne hranica, keď mravný, spolo
čenský záväzok, keď povinnosť, ktorú káže slušnosť, poctivosť — 
prechádza v záväzok, ktorý už má isté právne pomôcky, istú vahu 
v práve, až po tie záväzky, ktoré majú celú sankciu a uplatňujú 
sa celým arsenálom práva.

Isté je, že princip : „pacta sunt servanda“ — že dané slovo 
viaže, prešiel cez kanonické právo a italskú prax do Germánmi 
recipovaného pandectového práva.

Zaujímavé by bolo sledovať tento princip v rôznych varian
toch sľubu, obecania, nabídky, votívneho prisľúbenia — tedy
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počnúc od najjednoduchejšej formy nabídky medzi vzdialenými
— ďalej a ďalej s lehotou na rozmyslenie, cez negotium claudi- 
canum ex tunc, nabídku licitačnu, potom pollicitatio, votum, verej
ný sľub, odmenu prisľúbenú, concurs na ceny, nálezné, odmenu za 
sprostredkovanie, za čin, službu, atď., kde je práve tá  hranica 
veľmi labilná a miesto aby sa niektoré veci ponechávaly sfére 
mravov, verejnej mienke, citu slušnosti, občianskym cnosťam, — 
život náš skutočný zaťahuje do sféry hmotného prospechu, sank
cionuje pravidlom právnym a exekúciou. Odmena za chytenie 
zlodeja, nálezné, cena za šľachetný čin, za sdelenie, kde muž padol 
vo vojne, za ódu, pieseň — už prechádza hranicu tej zásady, že 
právo háji v prvom rade hospodársky hodnotené záujmy; teda 
mohla by byť reč len o „De in rem verso“, čo patričný na to vyna
ložil alebo s tým ztratil. Ač i tu  možno pripomenúť, že by sa dalo 
ísť ad absurdum, veď človek často nedodrží slovo pri oznámenej 
návšteve, umluvenom dostaveníčku, prechádzke atď., kde sa tiež 
dá dokázať z tra ta  času a chuti k práci. — A čo urobíme s nega
tívnym prisľúbením: aby sa dačo nestalo? Stávky? Až po slovo 
do vetra sine iusta causa promissionis.

Siegelova formulácia znie: 1. v púhom sľube vyjadrená vo
luntas je vždy ambulatoria, 2. ale ona bez prijatia, sľubujúceho 
nikdy nečiní dľžnikom. Tedy: a) rozdiel je medzi držaním slova
— a medzi nutnosťou splniť je, medzi viazanosťou k danému 
slovu a povinnosťou splnenia — b) nielen p rija tý  sľub, ale aj 
sľub ešte neprijatý  viaže.

Ale či je  toto pravda?
Sú v našom práve pravdy, dogmatá, ktoré sú len potiaľ svia

tosti, dokiaľ sa ich niekto svätokrádežnou rukou nedotkne, ne
prídu do iného svetla. Zsogód-Grosschmidt toto v jednej pred
náške illustroval nasledovnou anekdotou: Jedon fa rá r  v chudob
nej dedine nemal na víno, tak slúžil omšu s pálenkou; ale vznikly 
v ňom pochybnosti a šiel k biskupovi prosiť o dovolenie; ten, keď 
ho len počul, s hrúzou zvolal: „F rá te r hoc est impossibile“ — na 
to sa fa rá r  v rýchlosti preriekol, „ale, prosím, čo by to bolo ne
možné, veď som to už proboval a išlo to celkom dobre.“ Zvykli 
sme brať za základ občianskeho práva ako hlavné movens sub
jektívnu vôľu. Theoriu prirodzeného práva prenikal názor o sa
mostatnosti subjektívneho práva. Toto je ale nie prim árny zjav, 
skorej sekundárny; a dnes kladieme skorej váhu na vecný poria
dok, životné pomery; vidíme, že sú to jednotlivé zjavy aktualného 
života objektívneho práva — a subjektivita sa javí len ako jedna 
tvár, comitiva celkovej predstavy práva.

N ajstaršie obligácie poťažne tie, ktoré došly prvé k normám, 
boly dľa Grimma tie ex delicto, ktoré vlastne bez vôle veriteľa 
vznikaly. Tak i tie ex quasi delicto, omnes ex re nascuntur — to 
sú noxae — žaloby. Protiklad škodlivého zasahovania do cudzej 
právnej sféry — je zasahovanie osožné, negotiorum gestio, kde sa 
človek stáva činnosťou druhého bez vlastného pričinenia a vôle
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dlžníkom; ba ani spôsobilosť právneho jednania u toho, kto je 
dominus negotii, nie je  dôležitou a na pr. furiosus sa tiež stáva 
dľžníkom. Pripomeniem z reálkontractov tie ex lege Rhodia. Po
tom actio de in rem verso, a funeraria, a — ad exhibendum inter- 
dictum de glande legenda, int. de arboribus caedendis etc.

Ako som povedal „pacta sunt servanda“ a netreba citovať 
krásorečnícke výrony,ktoré posbierai Grotius, Puffendorf z biblie, 
z gréckej a rímskej literatúry  a ktoré všetky vyznievajú v tom, 
že viera, dôvera, poctivosť sú základom obcovania a hospodár
skych stykov človeka s človekom. Cicero (de officiis 1. c. 7.) po- 
vedá, že fundamentům iustitia je  fides i. e. dictorum convento- 
rumque constantia et veritas. Veľký právnik Ulpianus (1. 1 pr. 
D II. 14): „Quid tam congruum f idei humanae, quam ea, quao 
inter nos placuerunt servare.“ A ešte: „praetor custodit consti- 
tu ta  ex consensu facta, quoniam grave est fidem fallere.“

Keď sa ale pýtame po právnom základe: prečo má smluva 
viazať? To vidíme, že ohľaďom positívneho práva má tá otázka 
zcela iný význam než vo filosofii. Snáď by sa r,'.ohlo povedať, že 
vôľa človeka je jeho zákonom. Vzpomeniete, že tenax propositi 
vir sa vyššie cení než trstina, ktorá sa vo vetre kláti. Ale nie je 
jasné, že z môjho predsavzatia, z mojej vôle ako odvodzuje svoje 
právo tre tí?  Grotius de iure belli et pacis lib. II. cap. XI. § 2.: 
„Habet animus humanus non tantum naturalem potentiam mu 
tandi consilium, sed et ius.“

P ri všetkých starých a nových theoriách o tomto predmete 
vynikajú dva pojmy: povinnosť bvť verným — a nezbytné požia 
dávky obchodu s ľuďmi.

Ethický základ práva osmluvách je fides. Nepoctivé je, aby 
sme to, čo je oprávnené, tú nami samými úmyseľne vyvolanú dô
veru niekoho druhého — abysme ju  sklam ali: grave est fidem 
fallere.

Ale z toho nasledujú, riekol by som, nebezpečné rozumovania.
1. Neviaže mňa moje slovo, jestli ono v nikom dôveru nevzbudilo.
2. Neviaže mňa dôvera iného, jestli som ju  ja  nevyvolal, ba snáď 
ani o nej neviem. 3. Nie som smluvně viazaný, jestli som ja  dô
veru vzbudil, ale nie úmyseľne. 4. Nie som viazaný, jestli bola 
dôvera toho druhého neoprávnená. Vana simplicitate decep- 
tus est.

Schopenhauer (Die beiden Grundprobleme der Ethik, str. 
226— 230) tvrdí, že nie je každá lož nem ravnou; i druhí tvrdia, že 
ako možno prípadne zo sebaochrany pri zadržaní moderamen in- 
culpatae tutelae niekoho zabiť, tak možno i lhať, t. j. niečo iného 
povedať, než čo si človek myslí, čo má v úmysle, a tvrdia, že ne
mravnosť lži neleží v tom : povedať nepravdu vedome, v úmyseľ- 
nej neshode výjavu s myšlienkou, — ale v sklamaní oprávnení 
dôvery, v perfidii.

P ri smluvách obligatorných je dôležitou prejavená vôľa jed
ného a dôvera toho druhého, tedy nie vôľa sama ako taká v sebe
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uzavretá, ale ako prejavený skutok, ktorý vystúpil z pojmového 
rámca vôle a vyvoláva zmenu, vyvoláva úmyseľne dôveru — a 
viaže. „Is natura debet, cuius fidem secuti sumus“.

Oekonomický život, potreby dňa požadujú, aby sme mohli 
stavať, veriť na slovo spoluobčana.

Celá rada slávnych mien hovorí za to, že smluvu treba plniť 
len z ethických dôvodov. D ruhá stojí na theorii vôle a predsta
vuje si, že právo, ktoré B od A nadobúda, muselo byť pôvodne 
u A a bolo jeho vôľou prenesené na B. Potom je grupa na základe 
theorie dôvery. Ďalšia je laesio — theoria — o náhrade škody, 
príbuzná s predošlou, ktorá povedá: základná myšlienka fides- 
theorie je dôvera; lebo praeceptum iuris est neminem laedere a 
poneváč smluva tomu druhému určuje, aby sa spoľahnul, dôvero
val, tedy ja  mám povinnosť aj splniť; tedv, keď ja  narušením 
smluvy zapríčiním škodu, tak ju  musím aj nahradiť. Tieto 
mienky ale nemôžem tu  rozoberať.

Dnes v našom občianskom práve na Slovensku je základom 
náhrady škody:

1. delictum, maleficium (civile) ovšem i culpa nielen lata 
ale i levis ešte aj in contrahendo alebo non contrahendo;

2. quasi delictum, čo je vlastne odstupňovanie prvého;
3. culpa in praestando porušenie smluvy a quasi culpa in 

praestando, kde je zase takm er umele zosilnená stupňovaná zod
povednosť na pr. u speditéra (obeh. zák. § 398); verejný sklad 
(o. z. 437), listovná pošta, kožušník, ktorý za každú poruchu 
berie zodpovednosť;

4 .oprávnené bezvadné jednanie;
5. priamo smluva na pr. asekuračná;
6. niečo ako vyvlastnenie.
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R E Č  R E K T O R A  P R O F . D ra  A U G U S T Í N A  R ÁT 1 I A 
p r i  z a h á j e n í  p r e d n á š o k  n a  p r á v n i c k e j  f a k u l t e  

d ň a  24.  o k t ó b r a  1921.

Dnešné dátum 24. októbra 1921 bude pamätné v historii 
slovenského národa. Vy sami budete pozdejšie spomínať tohoto 
pondelka, že ráno o 9-tej v starej budove v sieni bývalej obecnej 
školy bola prvá prednáška našej právnickej fakulty. Behom času 
dostanú i podrobnosti istý význam. Tomu, že je  prvá hodina rím 
ske právo, dáte hádam ten smysel, že korene našej kultúry sú 
v pôde hellensko-latinskej. Ale hlavný význam dneška bude 
v tom, že začíname nové veľké dielo, vstupujeme do chrámu vedy 
práva a slovenská cupida legum iuventus sa zasväcuje službe, 
k torá služba bola v tradíciách universit považovaná za prvú po 
theologii. Symbolický smysel Bohyne Pravdy je ten, že pravda 
a spravedlnost’ boly ako manifest ľudského skúmajúceho ducha 
vždy najvyšším ideálom; a od počiatku historie národov stavali 
ľudia pravdu a spravedlnost’ nado všetko na svete.

Ani dnes sa nedá lepšie vystihnúť, v čom záleží, čo je  vlast ne 
právo, ako nám to Rimania opisovali: ius e s ta rsaeq u ie tb o n i — 
a učí nás: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tri- 
buere; a „bona fides“ — česť a viera — sú i dnes tým nevidi
teľným olejom, ktorý oblažuje a napomáha, ba možným robí 
chod stroja, beh kolies práva a zákona.

Tedy právo má svoj základ v ethike — to neznamená len 
paroimiu, že nemôže byť právo — contra bonos mores — proti 
dobrým mravom, ale znamená viac, že právo má korene v by
tosti, v ústrojstve nášho ducha.

Poznávanie je  vzmáhanie, vzrast, obohacovanie nášho vedo
mia — perceptívneho kruhu — logicky cenným obsahom. To isté 
znamená, keď poviem, že si uvedomujeme pravdu. V ethike hľa
dáme to, čo je mravne správné a žiaducné, a to intuitívne — to 
je st vidíme alebo zažijeme pravdu bezprostredne, a discursivne 
— to jest methodicky, pojmami, náukou.

Absolútne isté je : že postoji, existuje niečo, čo mravným 
alebo nemravným menujeme, že čo je to? To každý sám spon
tánne poznáva dľa vlastného hodnotenia. V kom niet poctivosti, 
dobroty, milosrdenstva, cudnosti, skromnosti, alebo zárodku 
iných mravných vlastností, tomu m árne budeme vysvetľovať 
v čom záleží, z čoho pozostáva a jeho hodnotenie žiadnou dialek
tikou nedosiahneme, časové a psychologicky, čo do pôvodu: po
jem mravnosti sa rodí v duši každého jednotlivca. Tedy mravné 
nazeranie iného človeka alebo inej doby len tak môžeme pocho
piť, jestli tie poznatky, tú  podstatu v sebe samom nachodíme 
a prežívame. V dôsledku toho každý z nás tú morálku predpo
kladá o druhom, ktorou je sám naplnený. To ovšem vedie k istej 
naivite, ktorú však ani zklamania nezničia úplne.
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Naša súdnosť konštatuje a hodnotí. K onštatuje empiricky 
a umove syntheticky. Hodnotí: logicky, ethicky, a estheticky. 
Dľa týchto troch funkcií — hľadísk — ceníme tri najvyššie 
hodnoty: pravdu, dobro a krásu. To je ideálny obsah hodnote
nia. To je funkcia sui generis, zvláštneho druhu, ktorá nepo
chádza z kantovského čistého rozumu.

Hľadáme neodvislé, absolutné hodnoty mravné.
A právo má svoj život tesne sviazaný s mravným pokrokom 

národa, lebo právo je ľudsky možné poznávanie a ľudsky možné 
uskutočnenie pravdy, dobra a krásy života.

Prečo vám toto spomínam dnes? Preto, lebo na vás čakajú 
veľké úlohy. Jedna je : previesť vo vzdelaní vašom, vo vašej 
právnickej erudícii tú  kýženú prepotrebnú unifikáciu práva. Vy 
sa musíte naučiť všetky tie odvetvia a rôzné práva, ktoré sú na 
území našej drahej vlasti československej platné a ktoré princip 
kontinuity práva v živote zachoval. Neľakajte sa práce, — čím 
je právnik lepšie vyzbrojený, tým je lepšie preňho, tým väčšiu 
prednosť bude mať na fórume, tým snadnejšie obstojíte v kon
kurencii života. Z vašich radov povstanú tí unifikátori našich 
zákonov, po ktorých dnes verejnosť naša volá, lebo vy budete 
mať tú vedeckú prípravu, ktorá je k tomu potrebná. Z vás sa 
budú rekrutovat’ poslanci, ktorí v zákonodarnom sbore uplatnia 
svoje znalosti, z vás budú obhájcovia a prisluhovatelia práva. 
A „savoir c’est pouvoir“ svojou špecifickou váhou sa uplatníte, 
budete prepotrební.

Druhá vec je — a tá vyplýva z dvojitého úkolu našich uni
versit — nielen dať kvalifikáciu, diplom, ktorý činí spôsobilým 
pre úrad, ale aj pestovanie vedy práva. A tu  sa vraciam k otázke 
morálky v právnom živote.

Dnešný život a svetové názory, ktoré sa v ňom uplatňujú, 
požadujú preporod, očistu. Jasný obraz čistej pravdy sa v nás 
časom pošpinil, pokryl hrubou vrstvou čade, prachu, blata. My 
sme si zvykli, dáko sme sa spríbuznili s morálnymi predsudkami, 
tak rečeno smierili sme sa s ohavnostmi dnešnej skutočnosti, 
ani nebadáme, necítime jej ošklivosti a pokladáme zjavy našej 
zvieracej prírody za nevyhnutnú komitívu — sprievod — našej 
civilisácie; pri tom hrde nazývame svoju kultúru soľou zeme, 
svetlom sveta. Zaslepení sme ako Narciss krásou svojej kultúry 
a považujeme ju  za vrchol. Tak isto mysleli o svojej kultúre 
i Egypťania so svojimi hieroglyfami, pyramídami a bránami 
pozdĺž Nila, drievni Assyrci, Babylonci so svojím klinopisom, 
Inkovia a Peruánci v Mexiku a druhé národy, ktoré zanikli, 
a všetky tie kultúry — egyptská, assyrsko-babylonská, antická, 
grécko-rímska, originálna kultúra Inkov, stredoveká arabská, 
ako i kultúra Indie a K itaja — ktoré ešte existujú, nijako ne
môžu byť priznané ako vrchol, ako najvyšší bod rozvitia ľud

95



ského ducha. Zaiste je v porovnaní s nimi naša kultúra vyššia, 
ale aká je tá výška? Relatívna či absolútna? či sú naše základné 
idee a vedúce princípy niečo najvyššieho, či je to oná večitá 
kultúra? Ako máme upraviť svoje najlepšie sily, ako vzdelávať 
mládež a ako viesť k ideálom, k jasným  vysokým pojmom, zá
kladom to života?

K ultúra pochádza od slova cultum, zo slovesa colo, obrobiť, 
vzdelať, tedy čoho obrábanie? či každá dokonalosť, obrábanie 
akýchkoľvek vlastností činí človeka kultúrnym ? Niet pochyb
nosti, že vyššiu kultúrnosť človeku dajú kultivovanie, rozvíjanie, 
zdokonaľovanie jeho vyšších duševných vlastností, krása jeho 
mravnej fysiognomie ,a nijako nie dokonalosť jeho technických 
spôsobností, rozvitie umu a vedeckých znalostí. N ajkrajšia se- 
vrejská váza svedčí o kultúre porcelána, železnice o kultúre že
leza atď. S tej strany urobily europské národy veľký krok. Ale po
zrime sa na poslednú erupciu svetovej vojny, na explosiu sociál
neho nepriateľstva v boľševisme, pozrite na panamistov a na 
kazu, ktorá zavládla po vojne, pozrite na rozhorčenie až do anar
chismu a zpýtajte sa, kde je humanismus, ktorý obyčajne po
kladáme za najvyšší princip života, ktorý ale nie je  tým najvyš
ším princípom, čím žijú ľudia? Starí a noví Goti, Huni, Van
dali, všetci tí Attilovia a Alarici doniesli trium f hrubej fvsickej 
sily, cárstvo bestiálnosti, zverstva — v porovnaní s tým je hu
manismus zaiste veľký pokrok. Nietzsche nejasno cítil potrebu 
nadčlovečného principu v živote.

Proti toho je anarchismus manifestácia zlomyseľnej sily, 
ktorá všetko ničí. Neuspokojí sa s najkrajnejšou revíziou a no
vým ocenením jestvujúcich základov nášho žitia-bytia, ale otvo
rene ruší, ničí, lomí, zabíja všetko. Zdá sa, že anarchizmus jt 
zloba a nenávisť hladného človeka — oproti sýtemu. V človeku 
ešte hlboko väzí zver, ktorého nemožno dráždiť beztrestne. Ale 
pravá kultúra je  nie v dresúre toho zvera, že ho naučíme, aby si 
ľahšie nedobúdal stravy a obkrúžil sa pohodlím, ale v tom, že 
sa v človeku úplne potlačia hrubé zverské pudy a prebudí sa 
v ňom vyššia duchovná potreba. Nie je najväčšie zlo dnešného 
spoločenského poriadku v nejednakom podelení všeobecnej sý
tosti, ale zlo je  v tom, že sa zabúda, že je človek nielen chlebom 
živý, ale že sú celé oblasti ducha ľudského, ktoré treba kultivo
vať, že životu treba i dať niečo, vnášať doň stváranie dobra, po
znávanie pravdy a krásy.

Akú úlohu h rá  v tom právo a aká má byť pri tom naša 
práca? Na obe otázky odpovedám slovom: veľká! Len morálna 
sila udržuje štát, a poneváč štá t tvoríme všetci, tak najpotreb
nejším je silný právny cit, smysel pre spravedlnost’, hlboká úcta 
k zákonom a ústave.

Zákony treba znať, právu treba národ učiť, kázať ho ako
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náboženstvo, právo musí byť predmetom myšlienok našich a my, 
hlásatelia týchto najvyšších princípov, musíme celým svojim ži
votom na ďaleko-široko svietiť, ako adepti, zasvätenci rádu 
vyššieho.

Každá vrstva národa, každá trieda čaká od svojho dorastu 
nápravu, obživenie, regeneráciu, ale od nikoho sa toľko nečaká, 
ako od vás právnikov. Po stránke vedeckej musí prísť náprava 
a do ohromného chaosu zákonov a nariadení musí prísť systém, 
presnosť, prehľad, ktorý dá právnu istotu. Naša právnická li
te ra tú ra  očakáva obohatenie sústavnými dielami. Dnes sa všetky 
podniky nacionalisujú — len právo má zostať rakúske a m aďar
ské? Nie! My sa musíme vytrhnúť, vyrvať z tej siete, ktorá 
ako vrecko s pieskom na hlave, tlačí nás stále.

Po stránke sociálnej musíme pošpinenú zástavu zodvihnúť 
a znovu vysoko vztýčiť. Na právnika s akademickou hodnosťou 
a diplomom za rámom nesmie nikto hladieť ako na človeka, ktorý 
vraj za peniaze cigáni. Jus respondendi musí byť i dnes veľkou 
cťou a vyznamenaním, iuris consultus a jeho dom, kancelária 
musí sa stať asylom uhnětených, bezprávnosťou poškodených. 
Keď aj žiť treba a aj služobník práva je  hoden mzdy svojej, ale 
nesmie nikdy zabúdať, že vykonáva nobile officium.

Preto vám to hovorím už teraz na začiatku vašich štúdií, 
abyste hľadeli priniesť do skladu a harmonie zjavy života s vyš
šími ideálmi dobra a pravdy, štúdium  práva nesmú byť konské 
dostihy, závody s prekážkami, kde sa len beží a zkúšky skladajú 
a ľudia sa ženú za diplomom, aby si čím pohodlnejšie zariadili 
život. To by ste pochodili ako Trilby v Dimuriho románe, ktorá 
mala hrdlo a hlas, ale nemala musikálny sluch a len pod magne
tickým pohľadom nemeckého žida Svengaliho vystupovala po 
javiskách Európy. Keď však ale raz pred začiatkom predstave
nia zabili Svengaliho a Trilby bola už pred obecenstvom — po- 
neváč prestal magický účinok, — Trilby sa čudovala, že čo chcú 
od nej? Aby spievala! Keď ale ona nevie spievať, nemá musi 
kálny sluch! Vzniknul škandál.

Keď právnik skončí štúdia, pred ním je neohraničené pole 
života, národ očakáva od neho ako mladej sviežej sily, vysoký 
vzlet ducha, bodrú energiu, ohnivú oduševnenú pieseň lásky 
k svojeti, k rodnej zemi, hymnu dobra a pravdy, a on, ako 
Trilby, prebudená zo sna, nevie čo má začať. Počul on v živote 
vyť hladných vlkov, ktorí sa ženú za korisťou, počul húkať sovy 
po nociach, počul všelijaké škreky, zvuky človeka-zvera, ale veľké 
umenie života — ideály mu chybia.

Veru mundúr a zbraň ešte nestvoria vojaka-bojovníka, ale 
chrabré junácke srdce.

Vám sa treba mnoho učiť, ale to všetko učenie, vzdelávanie 
musí z vás stvoriť v najlepšom slova smysle človeka, život je  nie
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zábava, sviatkovanie, život je práca, tvorivá práca, ktorá nám 
objasní večitý smysel života.

V borbe so zlom, s mikrobami cigánskej kultúry, nech vám 
je dobrým znamením, že národ slovenský hľadí na vás s láskou, 
ktorú cíti rodič k vlastnému dieťaťu, a vierou vo vašu poctivú 
snahu a s veľkou nádejou, že budete apoštolmi pravdy, dobra, 
krásy.

Vivant floreant crescant omnia bona clara et sancta.
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R E Č  R E K T O R A  U N I V E R S I T Y  
P R O F .  D r a  A U G U S T I N A  R Á T H A  

p r i  z a h á j e n í  s j a z d u  S v a z u  s l o v e n s k é h o  
s t u d e n t s t v a  d ň a 12. II. 1922.

S t u d e n t s t v o  — n á d e j e  n á r o d a .

Dnešná horečná snaha po organisácii stavovskej zasiahla 
i vás vysokoškolských študentov, aby ste sa sošikovali do tesných 
radov a vytvorili svoje ústrojstvo. V tom boji o život, o existen
ciu, o uplatnenia sa, zdá sa byť stavovská organisácia nepostrá- 
dateľnou. Predtým, dokiaľ prevládal svetový názor individua
listický, boril sa jednotlivec, dnes pri sociálnom nazeraní na 
život boria sa organisované strany, stavy, triedy, slovom hro
madné útvary.

Ako je organický život vyššou formáciou nad anorganickú 
hmotu, tak je zaiste živá organisácia vyššou formou nad bez- 
ivárnu stádovitú massu. Jedno ale neslobodno zapomenúť: že 
každá organisácia je práve len forma, telo, fysikům, a jej kvalita 
a hodnota závisí od duše, od ducha, ktorý tým organismom hýbe, 
závisí od cieľov, od ideálov, ktorým tá  organisácia slúži, od pro
striedkov a methody, akých používa.

Mládež slovenská sa prihlásila k slovu — ču jte ! Opravujem 
s a : nie k slovu — k č inu! A hľa celý náš národ hľadí na vás 
s očakávaním, s láskou a s bázňou, s akou sa strachujem e o každú 
vec, ktorá nám je srdcu blízka. Ale prečo sa máme báť? Preto, 
lebo poválečná doba toľko špiny, morálneho bahna naniesla do 
nášho života, že všetka nádej na ozdravenie, na očistu sa skladá 
vo vás, lebo vaša šija  neztvrdla v tom jarm e otroctva, ktoré sme 
my vliekli, vy ste sa nenadýchali toľko otrávených plynov, ktoré 
rozkladajúca sa mrtvola rakúsko-maďarská šírila, vaše schop
nosti zrejú a vyvíjajú sa na slnku najväčšej slobody; preto ná
rod slovenský od vás očakáva, že ho dovediete do tej méty, kam 
naše sily nestačily, že vy budete pokračovať na diele započatom. 
Nuž, nemá sa národ chvieť pri pozorovaní, aké sú to hlavy, 
aké ruky, do ktorých chce vložiť osud svojho zajtrajška?

Kde sú tie svetlé paprsky, ktoré by nasvědčovaly, že Hviez
doslav mal pravdu, keď vás mládež našu pomenoval: držiteľkou 
rána, že vo vás tomu národu svitá? Tie svetlé lúče, označujúce 
rannú zoru, vychádzajúce since, to môže byť jedine poctivý 
idealism.

čo je ideál?
Keď sa cigána opýtali: čo by urobil, keby bol kráľom, odpo

vedal: „Len by som slaninu jedol a 100 zlatých ukrádol z kasy“. 
To je cigánsky ideál.

Ale do ideálu kultúrneho človeka sa musíme horko-ťažko 
dopracovať, ináč by sme valili pred sebou Sisyfov balvan. Ne-
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znamená to, zaľúbiť sa do nejakej predstavy tak, ako Don Kichot 
do Dulčineje Tobosky, kraviarky a zašpinenej dievky. Ideál kul
túrneho človeka je slúžiť dobru, konať, stvárať, šíriť  je, a to 
znamená heroism drobnej práce, heroism vytrvalej tichej p ráce; 
slúžiť pravde, nie hodinu, dve hodiny, deň, týždeň — ale rok za 
rokom, celý život, vzdor všetkým prekážkam, zaznaniam, nedať 
sa znechutiť, zklátiť, otráviť, ale vytrvať až do konca. Táto bez- 
zištná, beznáročná tvrdá práca stvára život a organisáciu jeho, 
tá uvádza poriadok v chaos, tá  donáša obohacujúci plod i na 
duchovných i na telesných statkoch — a rozumujme si, ako 
chceme, hádžme a metajme sa v pochybnostiach ako chceme, po 
všetkých pokusoch a zklamaniach predsa je riešenie vždy jedno: 
vrátiť sa k poriadku, prijím ať, podvoliť sa, odriekať sa a robiť 
ešte a ešte — čo môžeš. Obetovať treba svoju samovôľu, svoju 
snahu, svoj sen. Obetovanie svojej osoby, odumretie samému 
sebe, to je jediná samovražda užitočná a dovolená. A táto škola 
života, škola drobnej práce je zároveň i školou poctivosti. A toto 
si treba zapamätať, že spoločnosť spočíva na svedomí a nie na 
vede. Civilisácia je predovšetkým dielo mravné. Bez poctivosti, 
bez úcty ku právu, bez citu pre povinnosť, bez lásky k bližnému, 
slovom, bez ctnosti všetko je  ohrožené, všetko sa rú t i ; a ani vedy, 
ani umenie, ani prepych, ani priemysel, ani rečníctvo, ani žán- 
dár a financ nie sú v stave udržať vo vzduchu budovu, ak by jej 
základ bol pochybený.

Základom ale každej civilisácie je  priem erná mravnosť 
davu a dostatočné konanie dobra, kameňom uholným štátu je 
povinnosť. Tí, o ktorých sa ani nevie, nikto ich nevidí a oni plnia 
verne povinnosti, tí sú stlpami a spásou. Desať spravodlivých 
by bolo mohlo zachrániť Sodomu a Gomorrhu, nám je treba t i
síce riadnych ľudí, aby sme zachránili národ.

Čoho sa nedostávalo Mefistovi? Zaiste nie vtipu ale 
dobroty.

život je neustále kolísanie medzi vzburou a pokorou, medzi 
pudom osobným, ktorý sa chce šíriť a hoveť si v nerušenej ne- 
tknuteľnosti — v kráľovskej viťazosláve, a medzi pudom dušev
ným, ktorý káže podrobiť sa poriadku obecnému a p rijať  vôľu 
Božiu.

To je ideál a aké máme k tomu hybné pomocné sily? Spo
meniem vzpruhu, jednu z najsilnejších:

Horatius hovorí:
Os homini sublime dedit et erectos ad sidera tollere vultus. 

Zvieratá m ajú vodorovne položenú chrbtovú kosť a pysk k zemi 
obrátený, kde hľadajú všetko — ale človek má páter kolmú 
a tvár k hviezdam, k ideálom obrátenú. Najvyšší ideál sloven
ského mladíka je láska k národu svojmu. Kristus plakal, keď 
predpovedal zkazu Jeruzalema, lebo to bola jeho v lasť; láska 
k svojeti, k národu je  najšľachetnejší cit človeka.

100



i ’odívajte sa po tom našom Slovensku! Všade okolo nás je 
tak mnoho neodkladnej práce, všade sú tak prepotrební pilní 
pracovníci, toľko je poľa v živote k praktickému uskutočneniu 
úprimného idealismu a všetko to musí tak zachvátiť dušu kultúr
neho človeka a vyplniť jeho život svetlým a teplým obsahom, že 
sa každý z vás stáva ohniskom šíriacim osvetu a lásku.

Vy si musíte uvedomiť a ujasniť, čo prinesiete zo škôl vo 
svojej tanistre tomu národu.

Prvá vec vášho poctivého idealismu musí byť, aby prestal 
u nás ten hanebný a pre národ zhubný boj apačov a komančov, 
ktorý boj dnes b ra t s bratom vedie. My konečne musíme tiež 
raz pomýšľať a pristúpiť k odzbrojeniu, lebo v atmosfére nená
visti, úskokov, zákerných nápadov a lží, pomlúv a surovostí ne
môže byť požehnania na našej práci. Cesta k Bohu nevedie touto 
ulicou a statisíce otčenášov neodmodlia jeden čin nelásky oproti 
bratovi, i keď by on blúdil. Preto neváham verejne vypovedať 
svoje hlboké presvedčenie, ja  pokladám za veľké nešťastie pre 
národ, že sa čiastka vysokoškolskej mládeže organisovala na cir- 
kevnícko-politickom základe a odmietla spolučinnosť na všená- 
rodnej osvetovej práci celej mládeže.

Zaiste si musí mládež tríb iť aj svoj politický smysel a orien
tovať sa — ale podívajte sa na ktorýkoľvek národ na svete, kam 
letí, ktorým smerom uháňa jeho podrast? Všade stojí v najpo
prednejších radách smerom, tvárou k ideálom národným. Oni sa 
ženú za tým, čo si starší ani sami dobre netrú fa jú  vypovedať. 
„Ébredó magyarok“ chcú integritu a oslobodenie od židov. F ran 
cúzi oslavujú študenta, ktorý zavolal: „Vive la France“ a zomrel, 
ale žiadna mládež sa ešte neorganisovala ako ikonodúli — alebo 
ikonoklasti; nepočuli sme ešte, aby mala mládež za ideál robiť 
stafáž politickej strane, ktorá stojí v jednom šiku a ruka v ruke 
bojuje s úhlavnými nepriateľmi nášho národa, s Nemcami, Ma
ďarmi a komunistami.

Rozumejme si, ja  tu nerobím propagandu žiadnej strane, 
ani nekortešujem p ro ti; každý občan, ktorý má právo hlasovacie, 
nech si ho užije podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; 
a koho srdce kam tiahne, ten nech si tam hlasuje. Ale keď sto
jím  tvárou v tvár so slovenskou mládežou a hľadám s bázňou ga
rancie budúcnosti svojho národa — a keď vidím v pozadí vystu
povať čiernu hrozivú chmúru nemecko-maďarsko-komunistic- 
kého spojenectva a nebezpečia, tak  je  mojou povinnosťou upo
zorniť mládež na ten Rubikon, ktorý ona nikdy nesmie prekročiť 
a to je  národná česť! Nech politikovia robia svoju politiku, ale 
mládež sa nesmie kompromitovať, tá  nesmie dopustiť, aby medzi 
ňu a národ padla prekážka impedimentum honestatis. Národná 
česť mládeže nesmie byť dotčená ničím, ani tieňom podozrenia 
z nepoctivosti. To, čo znesie otrlé svedomie v hurhaji politickom 
ostrieľaného politika, to neznesie ešte klíčivý život mládeže.
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Táto musí ostať čistým zdrojom sily a života. N ajstraš
nejší zjav v živote je  vidieť nevinné deti, zatížené zdedenou ne
resťou, infekciou venerickou . Beda národu, ktorý neušetrí ani 
svoju mládež ako nezbytnú rezervu zajtrajška.

Ale dosť o tom.
Ja  verím v životnú silu národa, verím v poctivý idealism 

práce slovenskej mládeže a preto mám nádej v lepšiu budúcnosť!
Ešte slovo k vám, slovenské študentky! Vás ta jná  dobrá 

ruka obdarila zvlášť veľkým pokladom, ktorý vás činí spôsobi
lými vniesť do verejného života nášho balzám, obľahčujúci bôle 
a hojaci rany, vaša harmonickejšia milosrdenstvom k človeku 
naplnená duša vás činí spôsobilými, aby ste boly červeným krí
žom v našom boji, aby sme boli vo všetkom, i vo vede, i vo verej
nom živote ľudskejšími, aby sa ten polozver — poločlovek, ktorý 
sa bije — stal celým človekom, ba aby prevládala v ňom stránka 
duchovná a v tomto smysle stal sa vyšším človekom. Áno, na 
slunci žiti, člověkem býti, — byť na slnci osvety, pravdy, lásky 
k dobru a kráse žiť a celým poctivým pracovitým človekom byť, 
vám pomáhajú študentky kolegyne.

Otvárajúc sjazd slovenského studentstva prajem Vám k Va
šej práci mnoho zdaru.



P R V Á  P R O M O C E  NA  F I L O S O F I C K É  F A K U L T Ě .

Dne 12. června 1922 byl promován na universitě Komenského 
na doktora filosofie J a n  H ú s e k.

Ř e č  r e k t o r a  a p r o f ,  d r a  A u g u s t i n a  R á t h a  p ř i
p r o m o c i .

Veľká paedagogická úloha našej university spočívá hlavne 
na pleciach fakulty filosofickej. Zaiste je veľmi dôležitým pre 
národ, aby sme mu dali dobrých právnikov. Súdy sú nedobytné 
hradby práva a spravodlivosti, sú najvážnejším činiteľom v štáte, 
sú jeho chrbtová kosť. Odborná znalosť práva je potrebná kaž
dému úradníkovi — tak isto ako mu je  potrebná morálna sila 
k vykonávaniu moci štátnej. Nie menej je  dôležitým zdravie člo
veka a národa, život je najväčšie dobro človeka a tento poklad 
nám má chrániť medecína.

Ale filosofia učí múdrosti a vychováva vychovávateľov inte
ligencie národa. Ľudské počínanie bude vždy len nedokonalým 
pokusom po dosiahnutí poriadku a šťastia, po zbadaní príčin zla. 
Ale tie pokusy vykupujú veľký mravný pokrok, udržujú ľudský 
enthusiasm , aby za nepriaznivých okolností neuhasnul. Jednou 
z vážnych úloh filosofie je : zaoberať sa štúdiumom ľudského pro
spechu — sústavne, má nás poučovať o podmienkach dobrote naj
priaznivejších a akým sociálnym sriadením možno uviesť poku
šenie k nepravosti na najnižší stupeň a aby k dobrote bolo čo naj
viac a najmocnejších pohnútok.

Keď hľadíme s tohoto stanoviska na naše dni a náš život, 
pýtam s a :

žijeme dnes v dobe zlatej? Nie! Ba niet dosť tvrdého kovu, 
podľa ktorého by sa mala nazvať. My žijeme pod zdrcujúcim ve
domím válečnej degradácie človeka, nem ravnosti; genius je  roz
trpčený cynismom a nikdy nebolo toľko hany kydané a nikdy ne
dochádzala tak snadného uverenia. Mravnosť nezávisí ani na zá
konoch ani na heslách a politickom stranníctve, ktoré dnes dáva 
generálnu absolúciu — tak ako šťastie sa nemeria pohodlím. 
K mravnosti je nevyhnuteľný i akýsi tón či duch; a sebeúcta je 
nevyhnuteľnou k šťastiu. V ušiach by nám maly znieť slová Lu- 
kiánove: „Hanba Vám, obrátili ste zbrane proti sebe, keď je  tam 
ešte Babylon“. Ethnická mravnosť národovcov československých, 
to svetlo, pod ktorým žili naši otcovia, tá  sila v nesnádzach, to 
akési uspokojenie v hodine smrti, to všetko ako by sa bolo stalo 
nepotrebným. Prišlo na nás to najsm rteľnejšie zlo, ktoré môže 
postihnúť človeka: svedomie zabočilo na bezcestie.

Táto promócia je slávnostnejšia ako iné, nielen zovňajšími 
okolnosťmi, nielen tým, že nás poctil p. min. dr. šrobár svojou 
prítomnosťou a prišli tak početní a vzácni priatelia našej univer
sity, ale slávnostná je tým, že všetci cítime, očakávame niečo, čo
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sa deje, čo sa má diať, zažíhanie svetiel, posviacku apoštolskú 
ohnivým jazykom Ducha. Chceme byť svedkovia, keď filosofická 
alma m ater Komenského posiela prvého syna do práce, do boja. 
Radosť a bázeň sa v nás chveje, radosť, že sa rojenie začalo a 
nový život, obrodenie je blízko a — bázeň, strach, či stihneme, či 
zachránime, či doskočíme?

Saša šnajder má známy obraz: anarchista. K pagode veľ- 
chx-ámu, ktorý staročia stavalo tisíce pilných rúk, do ktorého 
vložil národ všetko, čo najlepšieho žilo v tej dobe v jeho duši — 
blíži sa nahý človek s bombou horiacou na hlave. On si osobuje 
práve odsúdiť trebárs na sm rť, na úplné zničenie, čo sa jemu ne
páči, on nechápe genia národa, on nemá citu a smyslu pre svetlý 
vzlet najšlachetnejších sŕdc, nezastavuje sa pred ničím a svoju 
nadutosť, namyslenosť, ničomnosť ešte vyhlasuje za heroism.

I na našu svätyňu štátneho žitia, na základný pilier našej 
existencie, na našu jednotu československú hádžu bomby čierni 
anarchisti. Neuspokojujú sa so žiadnou revísiou, obnovením, 
opravami, nie, oni nás odsúdili k sm rti a hneď chcú aj vykonávať 
popravu.

Ako čeliť tejto  hroznej zlobe, tomuto šialenstvu? Sviera- 
cou kazajkou sa bláznovstvo nelieči; plieseň, vlhčina, hniloba, 
z ktorej sa plodia tieto nákazlivé mikroby, tá  musí byť odstrá
nená, vzduch a since pokroku a kultúry musí vniknúť až ku ko
reňu, až do najtemnejšieho kúta duše slovenskej.

K tomu je treba mnoho lásky. Prekážky sú bezpočet né a 
vznikajú z nekonečných nesrovnalostí pováh, vkusu i prirodzenej 
rozdielnosti. A tieto nesrovnalosti sa odstraňujú len vyšším tak 
tom. Jestli nemožno udržať život bez stálych a všetko pohlcujú
cich zápasov, tak nezostáva v srdci miesta pre inú žiadosť, než 
zverský pud sebazachovania, ktorý sa zvrhá \ prudkú, žalostnú, 
zahanbujúcu sobeckosť. Ale akú nežnosť, akú vďačnosť, aku 
ľudskú ctnosť môžeme očakávať od človeka, ktorý sa drží za 
vlka? A predsa vlkom nie je! Je naším bratom, ktorému treba 
pomôcť.

Najhroznejšie pokušenie veku mužského je to, čo Kristus 
nazval životnými starosťmi (merimnai biotikai). Chlapcom a ju- 
nochom ukladajú prácu ich rodičia a učitelia. Súdni rodičia ne
vykazujú synovi toľko práce, aby spravili z neho otroka. Chrá
nime čo možno najviac slobodu, voľnosť myslenia a cítenia, ktoré 
sú tak prirodzené mladosti. Vo veku mužnom neukladajú nám 
prácu tí, ktorí sa zaujímali naším prospievaním, ale prácu tú 
nám ukladá nemilosrdná tyranská nutnosť, ktorá málo dbá na
šich síl alebo nášho šťastia. A zdroj šťastia veku mužného, ro
dina, zdvojnásobňuje jeho úzkosti. Preto život stredného veku 
stále smeruje k routine a k mechanickému kráčaniu v úzkom 
kruhu. Ľudia si myslia, že pečlivost’ o vlastnú rodinu je im úko
lom dostatočným a vyhovárajú sa z povinností voči národu a
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štátu. Drobné životné starosti, merimnai biotikai, zadlávily, za
dusily sny mladosti, zalomily krýdla.

Nie je dosť poznávať cestu pravú a nepravú, lebo keď ju 
človek len pozná, tak  sa iste dá na cestu nepravú. Tedy ešte 
k poznávaniu pravdy je treba pridať iný prostriedok, ktorý pro
speje a vyvoláva dobré náklonnosti človeka, a tento prostriedok, 
ktorý musí každý žiak, či malý či veľký, v sebe vyvinúť, je silná 
osobná příchylnost’. Predmetom jej má byť osoba vynikajúca po
zoruhodnej dobroty. Zbožňovanie takejto osoby bude mu naj
lepšou ctnosťou; věrnost k nej ho povedie k tým ostatným, čo to 
samé spravili, bude mu na očiach tanúť ideál toho, čím by sa sám 
mohol stať. Jeho srdcom preniknú nové city, v jeho mysli zjaví 
sa mu poznenáhla nový svet a celú bytnosť žiaka opanuje zmena, 
ktorú sám nazve najprim eranejšie novým narodením.

Akej methody treba užiť? Akým spôsobom vznietiť dobré 
vlastnosti v srdciach, ktoré boly predtým podrobené zlým vli- 
vom? Snáď výmluvné napomenutie? Predvádzanie príkladov zo 
života? Vedenia filosofické? Kda väzí to logické dilemma, ktoré 
môže z každého človeka spraviť poctivca?

Vlastná zkúsenosť rozhoduje tu pri každej osobe, a nápo
mocný je každému zdravý cit, tajuplná túha, o ktorej hovorí 
Platon.

Aký je ten dobrý človek, ktorého obdivujeme a milujeme? 
Akým spôsobom stávajú sa ľudia najskorej nepoškvrnenými, 
šľachetnými i ľudskými? Zaiste len osobným vlivom! Boli vy
chovaní od rodičov majúcich tieto vlastnosti, žili v spoločnosti 
vynikajúcej vyšším mravným tónom, bývali svedkovia spravodli
vých skutkov, slýchali jemné slová, a spravodlivosť i jemnosť 
vošla do ich sŕdc, uspôsobila ich mravy a spravila mravný ich 
rozsudok jasným ; v mysli im nechýbajú prikázania a zápovedi, 
ktoré plnia s radosťou k tým, ktorí ich dali, často vzpomínajú na 
svojich drahých v hroboch a sami sa pýtajú : ako by sa im ten 
alebo onen skutok páčil, či by ho — alebo vyrieknuté slovo — tí 
m rtví schválili? Takýmto ľuďom žiadna podlosť nezdá sa byť 
malou podlosťou, ani jarm o zákona ťažkým, ač ho stále m ajú na 
šíji. I o samote sa zardievajú, jestli zakalí nešľachetné pomysle
nie jasnú oblohu ich m yslí; lebo nie sú nikdy samotní preto, lebo 
najhlbší úkryt srdca, pretože svedomie ich bdie i žije:

Filosofická fakulta vychováva a vysiela do života tých veľ
kých umelcov, ktorí z najjem nejšej látky, z duše mladej, majú 
vymodelovať človeka čestného, národovca horlivého, muža cha
rakterného, osobnosť kultúrnu, nositeľov pokroku. Tu sa naučia 
adepti dobra a krásy narábať dlátom a kladivom, aby odstránili 
zbytky kamenné, olámali hroty a hrany a vyčarovali zázraky Bo
žie, harmoniu duše ľudskej.

Keď škola nebude znamenať len štyri steny pod krovom, da- 
koľko lavíc so žiakmi a za stolom uťahaný, zamračený šulmajster, 
ale škola bude miesto neskonale radostného obcovania budúcich
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1 udí, v ktorých sa rodí a rastie zdravý cit, ktorých vedie silná 
příchylnost’ k svojmu učiteľovi ako vzoru pre život, ako človeku 
najlepšiemu, keď bude škola znamenať opravdu znovuzrodenie 
z ducha a pravdy, keď naša škola a naša filosofická fakulta splní 
toto svoje veľké poslanie — tak sa očistí náš život, ozdravie náš 
štátny organism a pominú, vymiznú dnešné smutné, zahanbu
júce zjavy.

Vy, pane profesore, ako osvedčený pracovník a preborník 
tohoto smeru prvý dostávate diplom doktorský fakulty filoso- 
íickej university Komenského — o Vás zaiste zaznamená kro
nika : mal hlavu plnú vedomostí, srdce plné lásky, ruky plné práce 
a bol dobrodením pre všetkých, ktorí okolo neho a s ním žili.

Ŕ e č d ě k a n a  p r o f .  D r a  J o s e f a  H a n u š e .

Dovolte též mně, abych jako děkan při prvé promoci naši 
fakulty ke krásnému proslovu Jeho Magnificence, za který mu 
srdečně děkuji, — doložil několik slov o nás, pro Vás.

My češi jsme měli velkou slavnou historii politickou a kul
turní. Historie tato zachovala naše národní sebevědomí i v smut
ných časech pobělohorských, kdy se už i naši nejlepší mužové 
třásli úzkostí o samé bytí našeho národa. A od druhé polovice 
XVIII. století, vedle cizího osvícenství, nejvíc přispěla k našemu 
kulturnímu, národnímu a politickému obrození. Naši první bu
ditelé: Piter, Voigt, Procházka, Pelcl, Dobrovský, Palacký, Ša
fařík  byli historikové. Naše slavné dějiny, zvláště husitství a 
bratrstv í se svým posledním velkým biskupem Komenským, od
dávna vábily i pozornost a zájem ciziny k našemu národu, při
pravujíce tak půdu k našemu osamostatnění (Denis).

Slovenská větev národa, sama o sobě, nemá kromě Velké Mo
ravy, příliš temné a vzdálené, tak slavné a živé historie, aby byla 
schopna probuditi národ, třebas Hus, husitství, bratrství.’ ktere 
tolik ohlasu vzbudily na Slovensku, ba v XVII. a XVIII. století 
nacházely tam nový domov a útočiště, vždy patřily a patří též 
Slovákům, dokazujíce staletou kulturní jednotu obou dvou kme
nů, právě jako Komenský, Kollár, Šafařík. Tím více nás Sloven
sko předstihne jin d e ; bohatými poklady kultury lidové, svých ná
řečí, písní, krojů, výšivek atd., zachovanými v nevídaném bo
hatství a staré ryzosti. Když Jáchym Šternberk před 100 roky 
cestoval po Slovensku, zdálo se mu, že se nachází mezi starým i 
Slovany. Jaký obdiv tyto poklady lidového umění slovenského lidu 
— evropská zvláštnost! — budí v cizině, ukázala pařížská vý
stava, která byla skutečným zjevením pro umělecký svět. Lidové 
umění československé — napsal ještě nedávno časopis „La tr i
bune de Geněve“ — ukazuje nám překvapujícím způsobem hod
notu existence malých národu v Evropě, jejichž nezávislost p ři
spěje staré Evropě zajisté novými uměleckými a literárními 
silami.
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Ale národopisné bohatství slovenského lidu má nemenší vý
znam také pro národní a kulturní obrození Slovenska, nahrazujíc 
mu takřka nedostatek velké a živé historie, čeho svědky jsme byli 
v Čechách a na Moravě, toho dočkáme se brzy i na Slovensku: 
lid, ovšem jen lid uvědomělý, vzdělaný a hospodářsky posilněný, 
dovrší národní obrození a osamostatnění Slovenska. To správně 
vycítili nej větší slovenští básníci, opěvujíce sílu a bohatství dří
mající v lidu, i nejbystřejší politikové, ukazujíce na potřebu ná
rodní, osvětové a hospodářské práce mezi lidem. Podobně naše 
universita v duchu Komenského, jehož jméno též nosí, a v duchu 
svého původce, presidenta Masaryka, hlásila se od začátku k to
muto ideálnímu demokratismu. Zvláštní stolice pro národopis, 
jaké dosud nemá ani jedna z našich universit, činnost univer
sitních extensí, jež už zahájena, vědecký sborník naší fakulty, 
připravovaný už pro tento rok a věnovaný Slovensku, podají
0 tom výmluvné doklady. A s tohoto hlediska oceňujeme i první 
promoci na naší fakultě, význačně opřenou o národopis slovenský.
1 jí přihlašuje se naše fakulta k vědecké práci o slovenském lidu 
a pro slovenský lid, jsouc přesvědčena, že jedině z tohoto lidu po
vzneseného kulturně, národně, hospodářsky vyjde plné obrození 
Slovenska, že v tomto slovenském lidu bude nejbezpečnější základ 
naší československé jednoty, nejpevnější opora naší mladé re
publiky, nejjistější záruka naší svobody se všech stran  ohrožené. 
„K ľudu, k ľudu mládež moja, hodno mu byť apoštolom!“ — 
volal k nám všem Hviezdoslav.
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P R Í V E T  J.  M.  R E K T O R A  P R O F .  D r a  R Á Ti l  A 
P R I  I M M A TR I K U L Á C I I .

Dňa 2 2 . júna 1922 bola v Bratislave v aule univerzity 
Komenského v prítomnosti všetkých dekanov a veľkého 
počtu studentstva immatrikulácia, pri ktorej príležitosti 
rektor dr. Ráth, do ktorého rúk skladali poslucháči sľub. povedal 
medzi iným toto:

„Cest človeka je tá  vážnosť, úcta, vzhľad, dobré meno, ktoré 
požívame u našich spoluobčanov, je tá dôvera, ktorú oni v našu 
poctivosť kladú. P atrí ona medzi najvzácnejšie sociálne dobra 
a statky a nedá sa vydobyť žiadnym umelým spôsobom, fígľami, 
zastieraním chýb a pokleskov, vystavovaním sa dobrými vlast
nosťami, okázalým verejným vystupovaním, česť spočíva 
v jadre charakteru, jeho rýdzosti, vo výške ducha, hľbke citu — 
a ako pravý briliant duše vyráža svoje jasné svietivé papršlekv 
i na vonok.

Beda tomu, kto nemá inej cti, než akú mu trestné para
grafy  zabezpečujú.

Treba si utvoriť, uvedomiť, sformuľovať vysoký pojem o cti 
akademického občana a udržať sa vždy a za každých okolností 
na vyske. Nie k vôli ľuďom, ale k vôli sebe, aby nikto z vás ne- 
utiekal zo spoločnosti vlastného ja  a nehanbil sa hľadieť v tvári 
samému sebe a přiznávat sa veciam najtajnejším .

Ťažká vytrvalá práca je  to; nie len strážiť vo dne v noci 
dusu svoju od poškvrny, ale pracovať, boriť sa a bojovať proti 
\setkým  pokušeniam, ktoré ju  lákajú na rozcestie, pracovať a 
nadobudat pre ňu vlastnosti, ktoré kryjú v sebe nárok na uzna
nie, \ažnost, úctu, vzhlaď, dôveru, ktoré tvoria perceptivné 
body cti. Tak sa uctí človek sám a bez pýchy získa tvrdé seba
vedomie muža čestného a uctia si ho všetci.

nmskyrh vieme, čo znamenalo civie Romanue 
sum. la k  a este viac má znamenať pre Vás každého tvrdé po
vedomie: som akademickým občanom univ. Komenského. Prial 
by som si zo srdca, aby Vás nepoznávali len po indexe a legiti
máciách, ale podľa Vášho vystupovania, abv bolo na každom 
poznat ušlachtilosť univerzitného poslucháča.
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Z P R Á V A  O D S T U P U J Í C Í H O  R E K T O R A  
P R O F .  D r a  A U G U S T I N A  R Á T H A  

p ř i  r e k t o r s k é  i n s t a l l a c i  p r o f ,  d r a  J o s e f a  
H a n u š e  (7. p r o s i n c e  1922) o u n i v e r s i t ě  K o m e n 

s k é h o  za  s t u d .  r o k  1921/22.

V minulém stud. roce 1921/22 universita Komenského pro
žívala svůj tře tí rok od svého zřízení. Bohužel nemohla universita 
do tohoto stud. roku vstoupiti jako ústav úplný.

Byly sice na počátku stud. roku 1921/22 otevřeny další dvě 
fakulty — právnická a filosofická —, ale všechny fakulty byly 
neúplné.

Fakulta právnická měla pouze první ročník — první dva 
semestry historické.

Fakulta lékařská byla opět omezena jen na III., IV. a V. 
ročník, t. j. ročníky klinické s příslušnými theoretickými obory. 
Nově zřízena a obsazena byla na lékařské fakultě řádná stolice 
orthopedické chirurgie a stolice klinické propaedeutiky.

Na filosofické fakultě byly zastoupeny tyto obory: slovanská 
filologie, historie, zeměpis a hudební věda.

Všechny professorské sbory pracovaly úsilovně o doplnění 
svých fakult otevřením chybějících ročníků a obsazením chybě
jících stolic.

Professorský sbor fakulty právnické postaral se o to, aby ve 
stud. roce 1922/23 hned na počátku zimního semestru mohl býti 
otevřen druhý oddíl právnického studia, což se také skutečně 
stalo.

Professorský sbor lékařské fakulty konal další systematické 
přípravy k otevření prvních dvou ročníků. Učiněny byly návrhy 
na obsazení stolice lékařské chemie, stolice histologie a embryo
lógie. Stolice lékařské chemie zahájila již v minulém stud. roce 
svoji činnost.

Na filosofické fakultě pracoval prof, sbor o doplnění hlavně 
oboru historicko-zeměpisného. Kromě toho se staral, aby co nej
dříve byly na fakultě zastoupeny všechny další obory, důležité 
pro kandidáty učitelství středoškolského, a zahájil jednání o za
stoupení filosofie, sociologie, paedagogiky, filologie germánské 
a románské. Jmenovitě pak navrhl professorský sbor obsazení 
kathedry pro československé dějiny a klassickou filologii.

Poněvadž všechny fakulty byly neúplné, nemohla ani frek
vence university býti dostatečně veliká.

V zimním semestru 1921/22 bylo zapsáno:
na právnické fakultě

řádných posluchačů.....................
mimořádných posluchačů. . .

174,
106,
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z nich bylo posluchačů stát. účetnictví 
Všech posluchačů dohromady bylo . 
z toho bylo ž e n .....................

Na lékařské fakultě bylo
řádných p o s lu c h a č ů .....................
mimořádní posluchači.....................
d o h r o m a d y ...........................
v tom bylo . . . .

70.
280,

12.

106,
3,

169,
15 žen.

Na fakultě filosofické bylo
řádných p o s lu c h a č ů ...........................
mimořádných posluchačů . . . .
d o h r o m a d y ...................................... ^ 5“
z nich bylo . . . .

34,
35,

.......................... 1 0  žen.

zimním semestru 1921Bylo tedy na celé universitě v 
zapsáno

řádných p o s lu c h a č ů ...........................  3 7 5
mimořádní posluchači 1 4 3 ’
d o h r o m a d y ................................  - jg
z n ic h b y lo ................................................  ; 3 7 ’ žen.

Podle státní příslušnosti bylo
Čechoslováků................................  4 ^ 1
c iz in c ů ................................

Podle národnosti byli:
národnosti české nebo slovenské 
ruské, rusinské nebo ukrajinské .
n ě m e c k é ......................
m a ď a rsk é ................................
p o l s k é ...........................
srbské, chorvatské nebo slovinské
židovské .....................
ru m u n sk é .....................
holandské . . .

34.

383,
13,
48,
55,
8,
3,
6 ,
1 ,
1 .

V letním semestru 1922 bylo zapsáno: 
na právnické fakultě

řádných p o s lu c h a č ů ................................
mimořádných posluchačů 
z nich bylo posluchačů stát. účetnictví 
Všech posluchačů dohromady bylo na

143,
60,
45.

práv. fakultě 
z nich bylo . 203,

9 žen.



Na lékařské fakultě bylo
řádných p o s lu c h a č ů ...................................114,
mimořádných posluchačů. . . .  . . 6 ,
d o h r o m a d y ..........................................   . 1 2 0 ,
z nich bylo ž e n ................................................1 2 .

Na filosofické fakultě bylo
řádných posluchačů  ................................36,
mimořádných posluchačů............................... 23,
d o h r o m a d y .....................................................59,
z nich bylo ž e n ................................................13.

Bylo tedy na celé universitě v letním semestru 1922 zapsáno
řádných p o s lu c h a č ů ................................  293,
mimořádných posluchačů. . . .  . . 89,
d o h r o m a d y ................................................  382,
z nich bylo ž e n ................................................34.

Podle státní příslušnosti byli Čechoslováci . 362, 
cizinců b y l o ..................................................... 2 0 .

Podle národnosti byli :
národnosti české nebo slovenské . . .3 0 1 ,
ruské, rusínské nebo ukrajinské . . .  1 0 ,
n ě m e c k é .......................................................... 34,
m a ď a rsk é .......................................................... 28,
p o l s k é ..................................................................2 ,
srbské, chorvatské nebo slovinské . . 2 ,
ž i d o v s k é ............................................................ 4,
h o la n d sk é .............................................................1 .

Universita Komenského měla ve stud. roce 1921/22 
24 řádné professory,

3 mimořádné professory,
4 soukr. docenty,
1  honorovaného docenta,
1  suplenta,
9 lektorů.

Na právnické fakultě byli ustanoveni 4 řád. professoři, 2 mi
mořádní prof. a 1 suplent. Kromě toho habilitován byl pro právo 
a řízení trestn í ministerský rada Dr. Albert Milota.

Na lékařské fakultě působilo 
1 2  řádných professorů,

1  mimořádný professor,
2  soukr. docenti,
1 honorovaný docent,
2  lektoři.
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Byl tedy professorský sbor lékařské fakulty proti předchá
zejícímu roku rozmnožen; neboť professor university v Krakově 
Dr. Vítězslav Chlumský byl jmenován řádným professorem 
orthopedické chirurgie na naší lékař, fakultě.

Kromě toho byl soukr. docent Dr. Miloš Netoušek jmenován 
mimořádným professorem klinické propedeutiky.

Filosofická fakulta měla v zimním semestru 1921/22 celkem 
8  řád. professorů.

V zimním semestru byl připuštěn za soukr. docenta Dr. 
Václav Chaloupecký pro československé dějiny.

Kromě toho byl bývalý docent university v Kijevě Dr. 
Eugen J. Perfeckij ustanoven asistentem historického semináře 
s učebním příkazem přednášeti 2  hod. týdně o dějinách Podkarp. 
Rusi. V letním semestru byl Dr. Perfeckij připuštěn za soukr. 
docenta dějin ruských se zvláštním zřetelem k Podkarpatské 
Rusi.

Asistentů měla naše universita v minulém roce 43, z toho 
bylo 42 asistentů na lékařské fakultě a 1 na fakultě filosofické 
v historickém semináři.

Lékařská fakulta měla kromě toho 17 klinických sekundářů. 
19 demonstrátorů a 1 zubního technika.

7 úřednictvu universitním nestaly se žádné změny. Kance
láře universitní měly 1 konceptního úředníka, 1 kvesturního 
úředníka, 3 kancelářské úředníky, po jednom pro každou fakultu, 
8  kancelářských oficiantů a kancelář, pomocných sil, I podúřed- 
níky, 15 zřízenců, rozdělených do všech universitních kanceláří 
a ústavů.

Z činnosti didaktické naší university sděluji:
V zimním semestru bylo konáno přednášek a cvičení v semi

nářích :
na právnické fakultě 8  v 26 týd. hodinách, 
na lékařské fakultě 35 ve 121 týd. hodinách, 
na filosof, fakultě 21 v 54 týd. hodinách.

V letním semestru bylo přednášek a cvičení:
na právnické fakultě 1 1  v 26 týden, hodinách, 
na lékařské fakultě 43 ve 130 týden, hodinách, 
na filosof, fakultě 23 v 58 týden, hodinách.

Rigoros bylo konáno na právnické fakultě 31 právově- 
deckých a 1 0  stá to vědeckých, vesměs podle uherského rigoros
ního řádu. Rigorosa tato konali absolventi bývalé maďař. práv. 
fakulty v Bratislavě a absolventi bývalé maďař, právnické 
akademie v Košicích.

Na lékařské fakultě složilo
II. rigorosum 40 posluchačů,
III. rigorosum 50 posluchačů.
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Na filosofické fakultě bylo konáno 1 rigorosum.
Promocí bylo v minulém roce celkem 58. Z toho byli na práv

nické fakultě 3 kandidáti promováni na doktory práv podle uher
ského řádu a 4 kandidáti na doktory věd státních rovněž podle 
uherského řádu.

Na lékařské fakultě bylo 50 kandidátu promováno na 
doktory veškerého lékařství.

Z filosofické fakulty byla konána 1 promoce.
K usnadnění studia a vědecké práce jsou k disposici kromě 

veřejné universitní knihovny ještě [akultní knihovny.
Tak naše právnická fakulta má k disposici jednak seminární 

knihovnu bývalé maďarské právnické fakulty, jednak knihy 
z ciziny nakoupené a neustále doplňované. Celkem má seminární 
knihovna právnické fakulty přes 6000 svazků.

Na lékařské fakultě jest zřízeno 16 knihoven ústavních a 
klinických a 1 knihovna fakultní. Knihovny tyto m ají dohromady 
7810 svazků, z toho je st 503 svazků slovenských a českých, 6595 
svazků německých, 269 maďarských, 321 francouzských, 8 6  an
glických a 36 jiných.

Filosofická fakulta založila ve stud. roce 1921/22 tyto se
minární knihovny: historickou, ethnografickou, hudebně-vědec
kou a slovanskou. Knihovna slovanského semináře má čtyři od
dělení: slavistické (prof. W eingart) se 1400 svazky, slovenské 
(prof, škultéty), české literárně-historické doby starší (prof. 
Hanuš) s 1400 svazky a české literárně-historické doby nové 
(prof. Pražák) s 3000 svazky. Celkem téměř 6000 sv.

Knihovna tato je umístěna v pracovně ve dvou ředitelnách 
slovanského semináře, celkem ve 14 skříních. Umístění to je ne
dostatečné a nevyhovuje vědecké potřebě. Lístkový katalog byl 
pořízen v oddělení slavistickém a v oddělení starší literatury 
české, inventář se zakládá. Knihovna seminární je  přístupna jen 
členům semináře a jest otevřena po celý den kromě polední pře
stávky; spravuje ji knihovník slovanského semináře.

Knihovna historického semináře se skládá z 4655 svazků, se
šitů a různých publikací, jež jsou umístěny prozatím v 7 skříních. 
Knihy jsou seřaděny v jednotlivých odděleních jednak podle veli
kosti, jednak podle řeči, jíž jsou psány, po případě i podle pro
blémů, jež zpracovávají, nebo podle stáří. Nejčetněji jest zastou
pena literatura německá, ale i literatura srbská a maďarská obsa
huje po několika stech svazcích, z nichž některé jsou nesmírně 
cenné a důležité. Poměrně málo jest dosud zastoupena literatura 
francouzská, ale i česká, zvláště však anglická, jež vyčerpána jest 
pouze několika málo svazky. Také časopisů, pro něž jest určena 
zvláštní skříň, jest jen několik exemplářů. Vydání pramenů 
však se nachází v knihovně již dosti značné procento a to i v pů
vodních vydáních. Ředitelé semináře usilovně doplňují knihovnu 
a vděčně vzpomínají zde ochotné podpory m inisterstva školství 
a národní osvěty.

R o č e n k a  1919—1924, s ig . 8. 113



Hudebně-vědecký seminář má 2500 svazku ve své knihovně.
Dalšímu vybudování všech knihoven věnuje se na všech fa

kultách velká péče. Velmi však překáží nedostatečné umístění 
mnohých knihoven, jmenovitě na fakultě filosofické.

Všechny fakulty, ač jsou teprve krátkou dobu v činnosti, 
učinily již přípravy k vydávání vědeckých publikací.

Právnická fakulta, která byla otevřena teprve počátkem 
stud. r. 1921/22, vykonala již všechny přípravy pro vydávání 
knihovny právnických spisu zdejší fakulty. Díla v této knihovně 
vydaná jsou většinou ještě v tisku.

Na lékařské fakultě pod záštitou a vrchní redakcí profesor
ského sboru vycházely „Bratislavské Lékařské Listy“, ed 1 . října 
1922 v rozšířené formě. Prof. Dr. Stanislav Ružička vydával dále 
s vů j  ,,časopis pro zdravotnictvo".

Ze šámosfafhvcn Duplikaci p̂řipomenout i třeba: Prof. Dra 
Vítězslava Chlumského „Učebnici orthopedické chirurgie“, prof. 
Dra Stan. Růžičky „Základy národního zdravotnictví“, jež vy
cházejí nyní též ve francouzském a německém vydání. Prof. Dr. 
Antonín Spilka vydal ve Hlavově „Pathologické anatomii“ svou 
část: „O novotvarech“.

Mezi spolupracovníky „časopisu pro zdravotnictvo“ nále
žejí též vynikající zahraniční pracovníci vědečtí. Pod vrchním 
dozorem professorského sboru lékařské fakulty konají se týdenní 
vědecké schůze Spolku československých lékařů v Bratislavě. 
Fakulta usilovalaalconala přípravy pro zařízení studia a zkou
šek veř. zdravotních lékařů na bratislavské universitě, jakož pak 
o reformu zastaralé dosavadní úpravy studia toho.

Uvedené dva odborné časopisy (Bratislavské lékařské Listy, 
časopis pro zdravotnictvo) přinášejí při původních pracích zá
hlaví a césumés v jazyku francouzském, resp. anglickém, takže 
obsah jich jest přístupen též každému odborníku zahraničnímu.

Oba časopisy mají výměnu s odbornými časopisy zahra 
ničními, v nichž se také o jejich článcích referuje.

Na filosofické fakultě za mimořádných poměru bratislav
ských a vůbec slovenských professoři filosofické fakulty od po
čátku pomýšleli na vědecký orgán, jíml by se fakulta mohla repre- 
sentovati před veřejností domácí i cizí a jenž by zároveň sou
střeďoval vědeckou práci professorského sboru a časem umožnil 
odborně publikovati i akademickému dorostu. S podporou mini
sterstva školství a národní osvěty zahájila tedy filosofická fa
kulta vydávání svých vědeckých publikací. Budou vycházeti dvě 
serie. První, periodická, sluje Skill'dík-iiiosajicla.j f a k u l t y  imi- 
veyjňLu-Kcúnenského ; jeho spoluvydavatelkou a podporovatelkou 
je Matica Slovenská. První ročník Sborníka za rok 1922 je vě
nován k 60. narozeninám p. prof. Hanušovi. První část tohoto 
ročníku, připravená ve stud. roce 1921/22, jest právě dotištěna 
a bude se rozesílati v nejbližších dnech. Druhá serie fakultních 
publikací sluje Spisu filosofické fakulty university Komenského
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a je určena k uveřejňování objemnějších prací První svazek 
této serie obsahuje ruský vytištěný spis doc. Perfeckeho „O ru 
ských letopisných svodech a jejich vzájemném pomeru ?_pr 
se rozesílá. Redaktory obou sérií těchto spisu jsou prof. Heidlei
a W eingart.

Kromě toho členové sboru prof, studovali jmenovitě o prázd
ninách knihovny a archivy na Slovensku, zvlaste v Ture. Sv. 
M artině (prof, škultéty, Hanuš, Prazak a W eingart) a v̂  P re
šově (prof. Pražák a W eingart) a v Podkarpatské Rusi (pio . j 
W eingart).

Z vědeckých styku třeba uvésti, že filosofická fakulta by a 
zastoupena o prázdninách 1922 na mezinárodním sjezdu geo
grafů a ethnografů v Marseilli prof. Chotkem, ze se prof, sbor 
účastnil veškerého jednání na I. řisskem sjezdu ucitelu vys°*°- 
školských v Praze, že jednotliví členové navazali styky s repie- 
sentanty vědeckého světa slovanského a některými cizími slavistv .

Co se týče extensní činnosti, filosofická fakulta dala podnět 
k založení Extense University Komenského, je jížp n p ra v n e jed - 
nání spěje ke konci, a sama již předem poradala Jednotlivé 
extensni přednášky, obyčejné v aule universitní Bylj_to^zaha 
jovací přednáška děkana prof. Hanuše v rijnu 1921 „Dobio sky 
a Slovensko“, dále přednášky prof. Heidlera o Havlíčkovi, pro . 
Škultétyho o Dostojevském, Pražáka o Hviezdoslavovi, prof. 
Orla večer staročeské hudby a večer sborové tvoiby J. B. lo e i 
stra  (oba za součinnosti Akad. Pěveckého Sdruženi) a P10.; 
Weingart a : „Sto let slavistiky od vydám Instituci Dobrovského.

V rámci universitních slavností uspořádala filosofická fa
kulta 2:1. června 1922 oslavu (50. narozenin prof. Hanuše s jubi
lejní přednáškou prof. Pražáka.

Mimo to konali členové sboru prof, přednášky pro širší obe
censtvo v Bratislavě, v Praze i v Brně a v nekterych slovenských 
městech.

Nejpalčivější otázkou university Komenského jest otázka 
jejího úplného vybudování, resp. umístěni. Jiz od r. 1919, ko.' 
universita byla zřízena, podnikaly professorske sboiy a akade
mický senát všemožné kroky, aby otázka tato byla ™ nejdříve 
a nejúčelněji rozřešena. Vypracováno bylo několik piojektu, ko
nána byla celá řada porad a anket, az konečne hlavne zásluhou
a přičiněním pana odborového přednosty F r a n t i s k a  Mlcocha
v m inisterstvu školství a národní osvety dostala se otazka tato 
do stadia, kdy jest již téměř definitívne rozhodnuto ze cUa u - 
versita Komenského se všemi fakultami a ústavy, tedy 1 s ce ou 
lékařskou fakultou bude nově vybudovaná na universitních po
zemcích kolem vily Lanfrancom pri Dunaji nad Biíitislavou. 
Zde má býti postaveno celé universitní mesto. Zde ma b jti pc 
stavena:
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centrální representační budova university Komenského 
nova budova fakulty právnické,
nová fakulta lékařská se všemi svými 13 ústavy a 1 0  kli

nikami,
dále má zde býti postavena

nová budova fakulty filosofické, 
nová budova universitní knihovny, 
zařízení tělovýchovy,
akademická mensa a in ternát pro studentstvo.
Kiomě toho má zde býti reservováno stavební místo pro 

čtvrtou fakultu naší university, t. j. pro fakultu přírodovědeckou.
sechny stavební programy byly již schváleny m inister

stvem skolstvi a národní osvěty výnosem ze dne 26. října  1922, 
c. 84.546/22, a projednávají se nyní ministerstvem veřejných 
prací a ostatními súčastněnými ministerstvy. Je naděje, že již 
na ja ře  1923 bude možno vypsati soutěž na generální zastavo- 
vaci pian, takže by pak bylo možno brzo — snad již v r. 1921 
prikročiti k prvním stavbám.

Je tedj dnes universita Komenského provisorně umístěna 
v budovách, v nichž ji dnes spatřujeme.

Z tohoto zatímního nedostatečného umístění university piv
nou všechny nejpalčivější stesky našich fakult.

Fakulta právnická je  stísněna v této budově, ve které právě 
jsme, v Kapitulské ulici č. 1, trp í hlavně nedostatkem vhodných 
poslucháren a seminárních místností, všechnv její místnosti 
jsou male, nízké a temné. Nedostatek tento vzrůstá každvm ro
k e m s postupným otevíráním dalších ročníku a se vzrusti-n !><• 
sluchacu. Proto je  projektováno, že fakultě právnické budou po
stoupeny všechny místnosti v druhé polovici této budo%v w  
kterých jest dnes umístěna fakulta filosofická, pro kterou má 
bytí co nejdříve postaveno provisorium v zahradě Schiffbeckové.

Lekarska fakulta má sice pro některé kliniky dosti vhodné 
ac ne dosti velké budovy, ale většina jejích klinik a ústavu trp í 
roynez nedostatkem vhodných místností. Celá řada theoretických 
ustavu podnes fakultě chybí. Poněvadž na definitivní výstavbu 
lekaiske fakulty nutno ještě čekati delší čas, usiluje professorský 
sbor, aby chybějící ústavy mohl umístiti v provisoriích jen abv 
aspoň mohla úplná fakulta činnost svoju zahájiti.
.. , Situace v dosavadním umístění ústavů jest zcela neuspoko
jivá. ústavy  tísni se stále v nemožných provisoriích. Všechnv 
snaí\y Professorskeho sboru, opatřiti pro ústavy nějaké vhod
nější místnosti, vyzněly na prázdno (nyní však jest odůvodněna 
nadeje, ze v tomto novém rcce budou určitě nejnutnější provi- 
soria zařízena, takže od počátku příštího školního roku zahájí 
činnost jiz všechny ročníky fakulty).

Nejbolestnější kapitolou ze života filosofické fakulty je 
otazka jejího umístění. Fakulta má jen 2 místnosti kancelářské,
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2 ředitelny, 3 semináře a 2 posluchárny v Kapitulské ulici, cel
kem tedy 9 místností, vesměs malých a tmavých (do poslucháren 
se vejde sotva po 30 posluchačích) a při vzrůstajícím počtu 
přednášek a při vzrůstu seminárních knihoven nebylo kde umí- 
stiti všechny přednášky, cvičení a knihy. Professorský sbor od 
počátku v každé schůzi se zabýval otázkou umístění a v nesčet
ných podáních a osobních intervencích neustával upozorňovat! 
na tento kritický stav příslušné kruhy, totiž ministerstvo škol
ství, financí, veřejných prací a min. s plnou mocí, dále zdejší 
referát veř. prací a kruhy politické. Bohužel přes veškeré toto 
úsilí ve stud. roce 1921/22 se nic nestalo, naopak, všecky kon
krétní návrhy sboru prof, byly zamítány. I nej nutnější nábytkové 
vybavení nynějších nedostatečných místností naráželo na stálé 
potíže.

Stejná nesnáze působila nemožnost opatřiti přiměřené byty 
pro professory. Kromě dvou ostatních členové fil. fakulty byli 
nuceni dojížděti na přednášky z Prahy a z Turč. Sv. Martina, 
při čemž po několik měsíců byli nuceni přenocovati v hotelích, 
nemajíce nikde jinde přístřeší. Za těchto okolností, jimiž trp í 
ovšem zdraví profesorů dojíždějících, byla jim velmi stěžována 
jejich pravidelná činnost učitelská i práce vědecká. Zejména vě
decká práce jejich v Bratislavě, bez místností a bez náležitého 
vybavení jejich vědeckých ústavů byla nemožná a své odborné 
práce i přednášky musili připravovali jinde.

Stejnou nezbytností je i ubytování studentstva a vybudování 
internátu.

Na konec chci se ještě zmíniti stručně o spolkovém životě 
studentstva na naší universitě.

Posluchači zdejší právnické fakulty sdružili se ve stavovský 
spolek s názvem „Spolok čs. poslucháčov práv“.

Na lékařské fakultě stavovský spolek čs. posluchačů lékař
ství vyvíjel svoji činnost na poli hájení stavovských student
ských zájmů, zvláště sociálních.

Kromě toho utvořilo naše studentstvo ještě tyto spolky:
Moyses, spolek slovenských katolických akademiků,
Akademická YMCA a
Achduth, spolek židovských akademiků v Bratislavě.

Ze spolkového života na filosofické fakultě nutno se zmí
niti, že v místnostech hudebně vědeckého semináře konalo po 
celý rok zkoušky a schůze „Akademické Pěvecké Sdružení“, které 
účinkovalo při universitních slavnostech vedením prof. Dra Orla.

Pro ubytování a stravování našeho studentstva jsou zřízeny 
universitní internát a akademická mensa. Prostředky na zařízení 
těchto ústavů poskytlo ministerstvo školství a národní osvěty, 
které na udržování jejich přispívá roční subvencí 150.000 Kč.

117



Akademická mensa je zřízena ve Hřbitovní ul. č. 2. In ternát 
jest jednak ve Hřbitovní ul. č. 2 ., jednak v universitní zahradě 
Schiffbeckově v Prayově ulici.

V této zahradě byly o prázdninách v roce 1921 na rychlo 
postaveny barákové stavby, ve kterých jest největší část našeho 
nemajetného studentstva ubytována.
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R E C T O R  M A G N I F I C U S 
P R O F .  P h Dr.  J O S E F  H A N U Š .

Ž i v o t o p i s .

Josef Hanuš, narozený 27. června 1862 v Dolních štépani- 
cích u Jilemnice, studoval v 1. 1874—1882 gymnasium v Jičíně 
a Kráiové Hradci, načež venoval se na pražské universitě české, 
tehdy právě obnovené, nejprve klassické, pak moderní, jmenovitě 
slovanské filologii, k níž přiveden byl hlavně přednáškami Ge- 
bauerovými. Z profesorů naň nejvíce působili Gebauer a Masa
ryk, ze spisovatelů odborných Gervinus, Hettner, Scherer, Bran- 
des, Taine, Veselovskij, Pypin, Bruckner a Jagič. Vedle svého 
vědního oboru, dějin literatury  české, věnoval se také studiu 
theorií literárně historických a kritických. R. 1886 vstoupil do 
redakce Ottova Naučného Slovníku, v níž zůstal až do konce, r. 
1888 stal se professorem československé Obchodní Akademie. R. 
1892 byl povýšen na pražské universitě za doktora filosofie, a to 
na základě dissertace o Tainovi. Dne 7. října 1903 byl habilito
ván za docenta pro dějiny novější literatury  české na základě 
spisu „Počátky novočeské romantiky“. R. 1907 rozšířil si veniam 
legendi prací o Balbínově „Bohemia Docta“ na dějiny celé české 
literatury. Dne 8 . prosince r. 1910 udělen mu titul mimořádného 
professora. R. 1921 (14. září) povolán jako řádný professor 
dějin literatury české na právě zřizovanou filosofickou fakultu 
Komenského university v Bratislavě, na níž ve škol. roce 1921 až 
1922 zvolen prvním děkanem. Ve škol. r. 1922— 23 vyvolen re
ktorem university Komenského.

Jest od r. 1912 mimořádným, od r. 1924 řádným členem 
české Akademie a mimořádným členem Král. Čes. Společnosti 
Nauk.

Ze spisu vyšly o sobě: Boži na Němcová v životě a spisech 
(v Matici lidu 1889) ; Pavel Josef Šafařík v životě a spisech 
< v Matici lidu 1895); život a spisy Václava Bolemírá Nebeského 
(Praha, 1896 ve spisech čes. Akademie) ; Mikuláš Adaukt Voigt. 
český buditel a historik (Praha, 1910, ve spisech čes. Akade
mie) ; František Martin Pelcl, česky historik a buditel (Praha, 
1914, ve spisech čes. Akademie) ; František Faustin Procházka, 
český buditel a literární historik (Praha, 1915, ve spisech čes. 
Akademie) ; Národní Museum a české obrození (Praha, I. kniha 
1922, II. kniha 1923) ; Rukopisové Zelenohorský a Králodvor
ský. Památka XIX. věku (v Ottově Světové knihovně č. 933 
až 935).

Množství prací menších i větších otištěno vedle Ottova N a
učného Slovníku po časopisech, sbornících a podobných publika
cích, zejména v Památníku české Akademie 1898, ve sborníku 
Masarykově 1910, v L iteratuře české XIX. století I., 1902 a 1911
(„Počátky novočeské romantiky“) , II., 1903 (Josef Jaroslav
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Langer), III., 1905 (Jan Pravoslav Koubek, Václav Bolemír 
Nebeský), v čes. č tenáři 1915 (M. Jan Hus a husitství za pobělo
horské protireformace a za obrození), v Listech Filologických 
(XXV II.: český Macpherson; XXX11L: Padesátiletá diskusse 
o Rukopisy; XXXIX.: Z ideových bojů doby josefínské); v Lu
míru roč. X IX .: (H. Taine a jeho theorie literární kritiky a děje
pisu), v Zlaté Praze, v Nové České Revui (I.: Jan Pravoslav 
Koubek), v českém časopise Historickém (X II.: Bohuslava Bal- 
bína Bohemia Docta; X IV .: Počátky Král. čes. Společnosti 
Nauk; Počátky kritického dějepisu v Čechách), v Novém Athe- 
neu (1920: Poslední boj o Rukopisy), v časopise Národního Mu
sea roč. 95. a n. (Musejní časopisy za redakce Palackého) a j.*)

*) Srov. podrobnější stať p iof. D ia Alberta Pražáka: Josef Hanuš
a jeho zásluhy o českou literární historii, kterou k 60tým narozeninám  
Hanušovým otiskl ve Sborníku filos. fakulty university Komenského I., 
č. 1, str. 1—-50.



P. J. Š A F A Ř Í K  
O P R O B L É M U  Č E S K O S L O V E N S K É M .

I n a u g u r a č n í  p ř e d n á š k a  r e c t o r a  m a g n i f i c a  
p r o f .  D r a  J  o s. H a n u š e .

(Po prvé otištěna v časopise Prúdy VII., 1923, str. 410—420
a 461— 468; zde přetištěna se svolením redakce Prúdů.)

Hlásiti se k velikému jménu Pavla Josefa Šafaříka, poklá
dala by si za čest každá slovanská universita. Tím větší povin
ností jest to naší university Komenského, aby v roce, kdy pa
m átka „největšího člověka, jakého kdy zrodila slovenská půda“, 
i mezi slovenským lidem byla oživena zasazením pamětní desky 
na jeho rodném domě v Kobeliarově, vzpomněla významu nej ry 
zejší ho Slováka-učence, největšího slavisty po Dobrovském a 
snad nejideálnějšího našeho člověka XIX. století. A povinnost 
ta  jest tím naléhavější, že Šafařík v sobě takřka zosobnil ideál 
československého člověka vzdělance, jak  vytvořil jej náš mladý 
stát, spojiv po tisícleté rozluce obě bratrské větve v národ je
diný a jednotný.

V době, kdy stále ještě bolestně pociťujeme československý 
problém, nepřijdu snad nevhod, když pokusím se tento ideál 
znova oživiti před zraky Vás všech a zejména naší akademické 
mládeže, jež nenajde krásnějšího vzoru pro své národní i vě
decké snahy a povinnosti.

A ještě jeden důvod přivedl mne k Šafaříkovi. Dobře bylo 
pověděno, že k řešení československého problému nejlépe se při
blížíme, když historicky přesně vyložíme jeho dějiny. V tom 
smyslu sledoval jsem na tomto místě před rokem poměr Dobrov
ského k Slovensku, v časopise musejním probrány budou názory 
Jos. Jungm anna a Fr. Palackého. Výklady ty  dnes dovršuji ná
zory Šafaříkovými, jež slovenským původem, ale také národní 
i  slovanskou vřelostí, širokým rozhledem i vzácnou upřím
ností vrhly na československý problém tolik světla, jako nikdo 
před tím.

životní osudy Šafaříkovy jsou známy. Dotknu se jen toho, 
co mělo vliv na povahu i vývoj jeho názorů československých. 
V té příčině nejsou bez významu již jeho dětské dojmy. Narodiv 
se 13. května 1795 ve slovenské vesničce Kobeliarově, Šafařík od 
dětství vyrůstal v ryze slovenském prostředí pracovitého, ale 
chudého lidu, s jeho rázovitou mluvou, s jeho bohatou poesií 
písní, pohádek a pověstí — m atka Šafaříkova byla živým jich 
skladem! — s jeho kroji, zvyky a obyčeji. A neméně jeho dět
skou duši uchvacovaly ponuré, ale velkolepé krásy hlubokých 
lesů, příkrých strán í a roklí i nebetyčných hor Tatranských.

Ale v tomto slovenském prostředí již od dětství působily na 
Šafaříka — také vlivy české. Otec, bývalý evangelický učitel, pak
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kazatel v Kobeliarově, podle rodinné tradice pocházel z česko
bratrských vyhnanců, kteří v době pobělohorské se vystěhovali 
na Slovensko. Rodina ovšem dávno se poslovenštila; přesto česká 
řeč a česká kniha, zejména náboženská, byly na kobeliarovské 
faře dobře známy, právě jako u evangelíků slovenských vůbec. 
Svou lásku ke knize, české knize, otec, horlivý čtenář, vštípil 
i nejmladšímu synovi, jehož byl prvým učitelem. Styky s jistým 
kobeliarovským písmákem tento zájem ještě utvrdily. Zejména 
k slavné bibli Kralické Šafařík již tehdy přilnul, do svého osmého 
roku prý dvakrát ji přečetl.

Nové dojmy přinesly Šafaříkovy studie, zvláště v Kež
marku, v jehož osobitém kulturním prostředí v 1. 1810— 1814 
studoval na proslulém tamním lyceu. V autobiografickém 
zlomku z r. 1835 Šafařík výslovně přiznal, že „kruh jednosmýšle- 
jících přátel mládeneckých, velenadšených pro krásu a nauku“ 
— jm enuje Jana JBenediktiho-Blahoslava — jakož i „šlechetný 
genius“ učitele Jana Genersiche, odchovance jenské university 
a nadšeného hlasatele lásky k vlasti (ovšem německé), měli „bla
hodárný, rozhodný účinek na jeho život a dali jeho duchu 
pevný sm ěr“.

Nejvýznačněji projevily se vlivy kežmarské v národním 
probuzení Šafaříkově: „Jakkoliv ze slovanských rodičů zrodilý 
a mezi Slovany zrostlý, — vypravoval o tom sám po letech — 
přec až do 16. roku svého bezmala neznal a ve vážnosti neměl ni 
národu ni jazyka materského, poněvadž učení a vychování ve 
školách uherských ode dávna k vyplenění národnosti slovenské 
směřuje. Teprve náhodou dostalo se mu do rukou české pojed
nání Jos. Jungm anna o ceně jazyka materského i vzdělanosti ná
rodní (míněno slavné rozmlouvání „O jazyku českém“ v H lasa
teli 1806!), jež dojalo ho co nejhloubéji. Jeho láska k jazyku ma
teřskému a ke slovanskému národství propukla nyní tím prud
čeji, ježto i převrácené chováni několika zaslepených Slovano- 
vrahů, jmenovitě rektora Podkonického, stářím  bezmála dětin
sky zpitomělého, jenž s učitelské stolice beze studu hlásal nená
vist a opovržení naproti Slovanům, sloužilo jen k většímu roz
nícení jejím u“.

Dobře si povšimněme: teprve buditelské nadšení Jungman- 
novo a nové české literatury  vůbec probouzí národní vědomí Ša
faříkovo; prostředí domácí působí jen nepřímo nebo negativně 
(m aďarisací). V tom smyslu šafařik  Jungm anna vždy „ctil co 
druhého otce a vzhledem mateřského jazyka i národnosti své i co 
prvního“ (v listě Palackému 18. pros. 1828).

A neméně zajímavé byly i následky národního a duševního 
probuzení Šafaříkova. Od té doby zahloubává se systematicky 
do studia české řeči a literatury, starší i novější, v knihovně ly- 
cejní bohatě zastoupené, a záhy, asi vlivem těchto studií, zejména 
spisů Dobrovského, opírajících studium české řeči a literatury 
o široký základ slovanský, přiučuje se od spolužáků srbských a
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rusínských jejich jazykům, klada tak prvé základy k pozdějším 
studiím a sympatiím slovanským.

Ještě významnější byl následek druhý: duše Šafaříkova, 
překypující „city pěkného, ctnostného, pravého“, rozezvučela se 
básněmi, takže již r. 1814 mohl tiskem vydati tenký svazeček 
jich s názvem Tatranská Múza s lirou Slovanskou (v Levoči 
1814). Oboje vlivy, české i slovenské, hlásí se z této literární 
prvotiny význačně: psána česky, ale s hojnými slovakismy, v ob
sahu prozrazuje ohlasy Jungmannova překladu Ztraceného ráje, 
Poláka, českých anakreontikú i klassicistů, ale také vlivy sloven
ského prostředí společenského a přírodního, ohlasy lidových po
věstí o Jánošíkovi atd. Tatranská Múza byla přes své mládí ne 
sice velikým básnickým činem, ale aspoň velikým slibem do bu
doucnosti. A slib ten Šafařík vskutku splnil, ovšem ne již jako 
básník, nýbrž jako učenec. A splnil jej v duchu téhož smýšlení 
československého, jaké pronikalo i jeho Tatranskou Múzu.

Jak  známo, velikou tu změnu Šafaříka básníka a učence 
ne-li podnítila, aspoň uspíšila Jena se svou tehdy proslulou uni
versitou, kam Šafařík na podzim 1815 podle zvyku slovenských 
evangelíku odešel dokončit své studie. Jenští profesoři rom anti
kové, stejně nadšení pro vědu, jako pro svobodu, vlast, humanitu : 
filolog Eichstädt, historik Luden, filosof Fries, přírodozpytec 
Oken. . . nejen Šafaříka získali vědě, slovanské vědě, ale proni
kavě zasáhli, jako celý národně politický duch jenského student
stva a něm. romantiky, horující pro všeněmectví, i národní cítění 
a smýšlení Šafaříkovo. Šafaříkovo vlastenectví se zvroucňuje a 
prohlubuje, povznáší se k vřelému všeslovanství, ke slovanské 
' zájemnosti. Slovanství to tlumočí poslední básně Šafaříkovy 
posvěcené Slavii („Mé zpěvy“ ), vřelé „Promluvení k Slovákům“, 
provázející otisk několika lidových písní slovenských v lednovém 
čísle Hromádkových prvotin 1817, a zvláště list, poslaný z Jeny 
22. dubna 1817 příteli Palackému, aby rozplašil jeho obavy o bu
doucnost národa: „Stůjte, stů jte! Ještě není prohráno, živ jest 
Bůh, živo nebe, které dříve nebo později snažení svých věrných 
prospěchem korunuje. A byť to všecko jen sen, jen idea byla, 
což je o to? Zemřeme-li jako otcové naši, ničeho nedovedše, ze
mřeme pro idee a člověk člověkem jest, že pro idee zemříti m ůže; 
břichu vděk i hovado mudruje. Potomstvo bude žehnati předky, 
kteří slávu praotců vzkřísiti mníce, životů svých vynasadili: ne- 
bude-li potomstvo, an ho snadno nebude, bude tenť, z něhož skut
kové každého člověka zapsáni jsou od národů do pronárodů. Než 
zbytečná jest bázeň vaše; procitli národové Slovanů, jak dalece 
sahají. S novým pokolením nová všudy vykvétá síla: vše, co 
mrtvo bylo, se hne. Dřímota prchla; život, život následovat 
m usí. . . “

Toto zvroucnění a prohloubení nacionalismu Šafaříkova pů
sobilo nutně i na jeho názor o poměru Slováků a Čechů. Názor 
ten byl posud neuvědomělý, tradiční, pouhý zvyk protestantů slo
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venských, posílený ovšem mocným vývojem obrození českého, 
zejména vědeckého, jenž Praze opět získal staré prvenství kul
turní. Vlivem všeslovanství a ještě více vlivem slavistických 
studií — myšlenka i prvé základy „Geschichte der slavischen 
Sprache und L itera tu r“ vznikly již v Jeně! — Šafařík byl nucen 
studovati a přemýšleti i o problému československém, s nímž 
setkával se nejen v knihách (u Dobrovského), ale také v životě, 
na př. za delšího pobytu v Praze při návratu z Jeny, kde se stýkal 
s Jungmannem, Dobrovským a j., důvěrnými styky s Palackým, 
Falkovičem a Kollárem v Bratislavě atd. Posavadní tradiční 
mínění uzrávalo tak  ve vědecké přesvědčení.

Přesvědčení to proniká již ze sebevědomé, útočné, místy až 
náruživé knížky Počátku českého básnictví, obvzláště prozodyc. 
společné práce Šafaříkovy a Palackého, vydané v Bratislavě 
v březnu 1818. Oba mladí spisovatelé, přes přísnou kritiku sou
časné poesie, literatury  i národních snah českých, s týmž nad
šením horují tu pro češtinu a je jí krásy, chtí řeč a literaturu 
českou i všecky kulturní snahy české povznésti, obroditi podle 
vzoru literatury  světové, v duchu vyšších názoru na poesii, ale 
také v duchu slovanském („vějící polousvětem procitlé Slavie 
dech“ bude záchranou i národa) a dobýti tak národů, této krů
pěji v oceánu slovanském, čestného místa v řadě národu osvíce
ných. V Počátcích promluvil „k mladým básníkům Čechům, Mo
ravanům a Slovákům, budoucí vlasti, národu, jazyka ozdobě“, 
Šafařík Čechoslovák, jenž svou vlast spatřoval od Krkonoš po 
Tatry, na březích Vltavy, Moravy, Váhu a Hronu. Ale záhy do
stal se k slovu i Šafařík Slovák.

Šafařík, rodem, vychováním i smýšlením Slovák, jenž již do 
Tatranské Múzy vložil tolik slovenských prvku, Šafařík roman
tik, filolog, historik, jenž v jazyku spatřoval vlastní podstatu ná
rodnosti, jenž již v r. 1821 hlásal, že národ jedině ve svém vla>t 
ním jazyku osvěcován a k vyššímu životu probuzen býti může, 
přirozeně pilně se zajímal a mnoho přemýšlel o všem, co se týkalo 
Slovenska a Slováků, a zejména jejich řeči a literatury.

Výmluvnými, často dojemnými doklady toho jsou Šafaří
kovy listy přátelům Kollárovi a Hamuljakovi z novosadského 
„vyhnanství“, plné horoucí lásky a touhy k slovenské vlasti, plné 
nářku nad smutnou přítomností i beznadějnou budoucností slo
venského lidu i nad netečností vzdělanějších krajanů, plné 
stesku, že nemůže pracovati na prospěch národní literatury  slo
venské jako Kollár, ale také plné významných plánu a návrhu 
k zachránění a obrození zanedbaného lidu, jeho řeči i literatury, 
a to povzbuzováním a osvěcováním, zvláště mládeže, prostřed
kem populárních spisu, ustálením spisovného jazyka pro Slováky 
pomocí mluvnice, literární společností (na způsob srbské Matice, 
již 1827) a časopisem pro osvícenější, užší vzájemností Slováku 
s Čechy a Slovany vůbec. . .
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Z lásky ke slovenštině Šafařík již cd roku 1814 počal sbírati 
lidové písně slovenské, r. 1817 vítal sbírání písní od Palackého 
a Benediktiho a podal v Hromádkových Prvotinách ukázky písní, 
aby tak vyvrátil výtky „drsnatosti našeho dialektu“, aby světu 
dokázal, „že drsnatá řeč učených skladatelů není řeč prostého 
národu“. Z jazykových, ale tehdy již také básnických a národo
pisných důvodů Šafařík od r. 1822 jednal s Kollárem o vydání 
obšírné sbírky slovenských písní lidových, jež pak Kollárem 
vskutku byla vydána (1823).

Tento živý, hluboký zájem o slovenskou řeč, slovenskou lite
raturu , slovenskou přítomnost i budoucnost zavedl Šafaříka 
nutně i k otázce spisovného jazyka pro Slováky. „Bylať doba 
ještě za času mého přebývání v Uhřích, — přiznal Šafařík v Hla
sech o potřebě jednoty spisovného jazyka (1846) — kdežto myš
lenka, kterakým spůsobem by spisovatelé slovenští ohledem na 
jazyk potřebám lidu svého, v nynějším stavu vzdělanosti jeho, 
nejlépe a s nejjistějším  prospěchem vyhověti mohli, nemálo za
ujímala duši mou. Mnoho tehdáž mezi mnou a přítelem Kollárem 
o předmětu tom i dopisně i ústně rozjímáno a p řem ítán o .. . “ 
Jakými cestami šlo to přemítání, jaké vlivy a podněty na ně pů
sobily, k jakému výsledku dospělo, vypravují Šafaříkovy listy 
K ollárovi: „I sám pravím, abychom sebe více než Čechů hleděli. .. 
Mezi tím  nechci, aby tomu tak rozumíno bylo, jakobych jazyk 
našeho lidu do knih naprosto uvésti žádal; nebo ačkoli vím dobře, 
že každý národ jediné ve svém vlastním jazyku osvěcován a 
k vyššímu životu probuzen býti může, nicméně v této příčině tak 
smýšlím, že by nastoupení cesty Bernolákovy jen větší zkázu na 
nás uvedlo. Jazyk, jímž hrstka lidu našeho mluví, není onoho 
pravidelného (ačkoli cizího) tak daleký, abychom se odtud pře
kážky zrůstu spisovatelstva a vzdělání národu slovenského 
v Uhřích obávati mohli. Já  sobě aspoň dobře jistou prostřední 
cestu, níž by se zvláště učitelům k lidu mluvícím jiti dalo, mysliti 
a představiti mohu.“ Jindy (v listech 4. a 10. března 1822) Ša
fařík  uznává rozdíly mezi češtinou a slovenštinou i půvaby této, 
nicméně „přesvědčen jest, že by tímto oddělením jen větší zmatek 
na nás uvalen byl. . . a že literatura  slovenská jest jen ratolest 
literatury  české a všech nás nej vroucnější péče býti musí, aby 
ní vždy zůstala“.

Téhož roku naznačuje Kollárovi již také příčiny svého 
mínění, pro Šafaříka charakteristické, ježto čerpány z neblahé 
zkušenosti mezi Srby. Chystaje totiž s Kollárem své bohaté 
sbírky písní slovenských k tisku, ohlížel se, jaké ovoce přinesla 
Srbům sbírka písní, Vukem nedávno před tím vydaná. „Počal 
jsem totiž rozpakovati, — psal Kollárovi 10. března 1822 — zda 
a co tím u Srbů získáno, a čeho se nám dle toho nadíti ? Tu pak 
bohužel nezískáno nic, leč že lepší lidu část národnosti a litera
tuře  ztracena. Vuk Stefanovič a jeho pomocníci nešetříce ničeho, 
což buď zastaralým obyčejem, buď domněním a zřízením církve,
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aneb kteroukoli jinou formou v národu zasvěceno, zbouřili nej
prve duchovenstvo proti sobě, duchovenstvo zbouřilo lid“ .

A podobných zmatků obává se Šafařík i v československé 
literatuře, zvláště od „nedospělých v jazyku Slavie, kteříž by 
snadně věci té (písní) zle užiti a časem tu  velikou vinu na nás 
uvaliti mohli, že jsme první ze všech zmatek a ještě větší zkázu 
do ubohého literárního našeho života přivedli. . .  Nuže tedy, co 
získáme my s našimi písněmi? Nebude-li se s nimi, nechť třebas 
nejnevinnějšími, urážeti duchovenstvo naše? a z jiné strany opět, 
nenaleznou-li se slepí následovníci, kteří to za heslo držeti budou, 
aby psali, jak  lid mluví, jako kdysi Bernolák? Což Bůh uchovej !“ 
Již nejbližší zkušenosti a zvláště události z let 1845 a n. ukázaly, 
že obavy Šafaříkovy byly oprávněné.

Jiný důvod, historicko-filologický a náboženský, Šafařík na
pověděl v listě Kollárovi z 2. února 1823: „ E jh le — Rumy 
(v Ersch Gruberově Encyklopádii Art. Bernolák) opět pletou a 
matou. — Slováci prý píší česky — to bláznovství! — měli by 
prý psáti slovensky! — Utěšeně! Než Vy Páni byste měli psáti 
rozumně. Není-li již legio „slovesností“ slovanských? Kdyby Slo
váci byli začali před tisíci lety psáti své nářečí — a Maďarů byli 
sdrúzgali — ovšem. Nyní je pozdě. Mimo to jaká památka 
XVI. stol. je  víže s Čechy! Má-li i toto jediné spojení, — tento 
jediný svazek zrušen bý ti?“ Co Šafařík mínil tou památkou, tím 
jediným svazkem, pověděl Kollárovi 24. dubna 1821: „V XVI. 
století byli Čechové i Slováci naši zároveň novo- či pravověrci. 
Drahá to pam átka! Není-li ku podivu, že i dnes evangeličtí Slo
váci češtiny se přidrží, katoličtí ji zavrhují! Arciže ta kovaná 
čeština z XV. a XVI. století husitsko-evangelická je s t !“

Jak vážně Šafařík pojímal toto své přesvědčení o poměru 
Slováků, slovenské řeči a literatury  k Čechům a k řeči i literatuře 
české, jak  hluboko kotvilo v jeho duši, jsouc zřejmě výsledkem 
mnoha přemýšlení a uvažování o slovenské minulosti, přítom
nosti i budoucnosti, zřejmo z toho, že snažil se pro né získati ne
jen Kollára a Hamuljaka,*) ale všecku československou veřej
nost. Stalo se tak v jeho „Geschichte der slawischen Sprache und 
L itera tu r“ (vydané v Pešti 1826).

V díle, jež po Kollárově „Slávy Dceři“ bylo nejmohutnějším 
vtělením slovanské vzájemnosti a již v názvu smělou abstrakcí 
konstruovalo si jednotné Slovanstvo, na první dojem poněkud 
nás překvapuje, že Šafařík oddělil dějiny řeči a literatury  slo
venské od dějin řeči a literatury české, že nestalo se to bez těž
kých rozpaků, zřejmo z jeho listů Kollárovi, tlumočících ještě za 
tisku díla obavy před následky tohoto činu. Ale duvodv, jež ho 
k tomu přiměly, byly mocnější než všecky rozpaky.

*) Bezpochyby i Palacký byl pro věc získán. Aspoň psal Kollárovi 
22. srpna 1922: „S Vašim i zásadam i, jak sem Vám již  řekl, cele se snáším ; 
ony mi již tém ěř do života vešly, —  tak mi k. p. těžko „přátelů“ m ísto „přá- 
telov“ psáti“.
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Byl to především národně buditelský účel „Geschichte“, vy
slovený již v předmluvě je jí:  dějiny řeči a literatury  vlastního 
národa mocně a vydatně působí na probuzení rozumné lásky 
k národu, oživení literárního ruchu, zušlechtění citu a tím na 
vývoj národní literatury  samé. I dějiny slovenské řeči a litera
tury  měly v tomto směru působiti na Slováky, což předpokládalo, 
aby slovenské řeči a literatuře byla věnována zvláštní péče a stať.

A neméně vymáhal toho také slovenský původ spisovatele. 
„L iteratura naše — psal Šafařík Kollárovi 4. března 1823 — jest 
arci jen ratolest literatury  české, a všech nás nejvroucnější žá
dost a nejsnažnější péče býti musí, aby ní vždy zůstala: nicméně 
však mne, co Slováka, by hodné bylo, aby tato část mé práce do
konalou obsahovala zprávu o spisovatelství našich Slováků od 
Zalana až do našich časů, a tudy něčeho aspoň nového do světa 
a na trh  nesla“. Důvod tento byl ještě zesilován Šafaříkovým 
přesvědčením o nutnosti úplné bibliografie literatury  slovenské, 
o níž psal 21. ledna 1824 Kollárovi.*)

Jiný důvod hledati nutno v celém způsobu práce Šafaříkovy 
při „Dějinách“. Pro dějiny řeči a literatury  české Šafařík měl 
dobré pomůcky, zejména v Dobrovského „Geschichte der bohmi- 
schen Sprache und L iteratu r“ (1792 a 1818), a stať tudíž záhy 
byla vypracována. Tím trapnější bylo pro něho jako Slováka, že 
k literatuře slovenské scházely mu „všaké pomůcky“ (list Kollá
rovi z února 1823). Proto, dovolávaje se slovanské sdílnosti, již 
6 . ledna 1823 žádal Kollára za přispění. A opět 2. února 1823: 
„Můžete-li Vy něco sebrati aneb aspoň ukázati, kde co k nalezení, 
učiníte mi velice vděk“. Záhy žádost pouhé pomoci mění se 
v přání, aby Kollár vzal na se vypracování celé stati.

„Kdybyste to místo mne učiniti chtěli, — psal Kollárovi již 
4. března 1823 — velice bych Vám z toho vděčen byl. Mohli byste 
tohoto pojednání i k písním místo předmluvy užiti“ . A 28. června 
1823: „Opět Vás snažně prosím, abyste se se mnou spojili a mně 
při vypracování »Slovenského knihopisu v Uhřích« nápomocni 
byli. Já  jsem zde ještě ani zbla neučinil.... čeho já  zde užiti mohu, 
to Vám známo. Vy to tuším též máte, a tak byste mohli celou tu 
práci na se vzíti. J. Jankovič by Vám snad přístup ku své sbírce 
propůjčil. Mohli bychom tento článek většího spisu mého i o sobě 
vydat snad v Pešti u T rattnera“ . A opět 11. srpna 1823: „Na 
Vás se, co se týče nářečí našeho a spisovatelů československých 
v Uhřích, cele spoléhám. Račte tak přispěti. P řijde mi to vděk co

*) „Časem svým musíme dokonalou Slovenskou (t. j. našich Slováků) 
bibliografii zhotoviti, jakou Poláci od Bentkowského mají. K této i vypomá- 
hati m ůžete a m usíte. Jen když dokonalé b ibliografie budeme m íti ve všech  
nářečích, bude moci Linde svou ideu všeslovanské literatury asi v X.—XII. 
knihách v  skutek uvésti. Až potud musíme si pomáhati krátkým i přehledy, 
a k onomu velikém u cíli pokud možná m aterialie přinášeti.“
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libý, čerstvý květ do svadlého věnce“ . ■ ■*) Jak  známo, Kollár 
nevyhověl žádosti Šafaříkově, jenž stať o slovenské řeči a lite
ra tu ře  musil dodatečně sám vypracovati, kdy stať o řeči a lite
ra tu ře  české dávno byla hotova.

Smíme-li tudíž věřiti vlastním slovům Šafaříkovým — a ne- 
věřiti bylo by urážkou jeho ideální přímosti — nebyly to tak dů
vody vnitřní, jako spíše důvody vnější (buditelská snaha, sloven
ský původ spisovatele, jenž chtěl podati něco důkladného, naděje, 
že Kollár převezme vypracování s ta ti), jež přiměly ho, aby 
v „Dějinách“ formálně oddělil dějiny řeči a literatury  slovenské 
od dějin řeči a literatu ry  české, že tím ani v nejmenším nemělo 
býti dotčeno historické jednoty spisovné řeči a jednoty literární, 
Šafařík výslovně prohlašoval opět a  opět.

* *

Pokládaje ve smyslu současných názorů některých historiků 
cizích i domácích (Schlozera, Kopitara, čaploviče a j.) K arpaty 
za prasídlo Slovanů v Evropě a Slováky za památný zbytek kar
patských a podunajských Praslovanů, Šafařík v „Dějinách“ slo
venštině přikládal zvláštní význam: spatřoval v ní zvláštní (eine 
eigene, besondere M undart) nářečí (jazyk), v nynější podobě 
nejbližší češtině (str. 34 a 375), odvolávaje se v tom na Dobrov
ského, jenž prý proti starším u svému mínění později (v (íe- 
schichte d. bbhm. Sprache und áltern Lit. 1818, 32 a v Inst it li
ti ones 1822, IV) uznal slovenštinu za nářečí zvláštní vedle čes
kého, polského a vindického; viděl v ní nápadnou příbuznost 
v tvarech i ve skladbě se starou slovenštinou a zároveň přechod 
od češtiny k chorvatštině; zdála se mu bohatší a libozvučnější* *) 
než soudobá čeština a bližší jednak staročeštině, jednak ruštině 
a polštině . .  . Vším tím Šafařík, nemoha přiznati vlastních dů
vodů, se omlouval, že „pro snadnější přehled“ oddělil stať o řeči 
a literatuře slovenské od stati o řeči a literatuře české (str. 375). 
že tu  vskutku nerozhodovaly důvody .vnitřní, zřejmo, tuším, 
z jeho výslovných prohlášení, že „Slováci z vážných důvodů od 
staletí přidali se v literatuře k Čechům“ (str. 34), že „výtvory 
slovenských spisovatelů v Uhrách jsou integrující součástí lite
ra tu ry  české“ (375). Ba vynášeje s Kollárem libozvučnost slo
venštiny Šafařík významně dodal: „Avšak to jí  ještě neoprav
ňuje ke cti jazyka literárního, k níž ji někteří novější, zvláště

*) Ještě  r. 1831 Šafařík, pom ýšleje na nové, zcela přepracované vydání 
„D ějin“, přál si, aby historii řeči a literatury slovenské s úplnou b ibliografií 
napsal Kollár.

**) Šafařík je s t  tu  tuším  pod vlivem známé rozpravy Kollárovy, jenž 
ozývá se i jinde, na př. když ke zvelebení češtiny Šafařík radí říditi se vše 
obecným i aesth etickým i zákony libozvuku , bráti zřetel na zastaralé pěkné 
slovní i jazykové form y, na mluvní výslovnost Slováků uherských, která 
prý nepochybně je s t  jem nější a často správnější než v Čechách, na pří
buzná nářečí a na analogii a důslednost (Gescb. d. slaw. Spr. 299).
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katoličtí spisovatelé chtí povznésti. Položení Slovenska a sloven
ského lidu, dějiny minulých, pro kulturu jazyka příznivějších 
dob, trvalé, obecně zavedené užívání češtiny jako řeči spisovné 
a církevní u protestantských Slováků, povaha domácích nářečí 
mnohonásobně rozrůzněných, opatrnost sama jest proti takové 
novotě“ (str. 379). Jinde Šafařík důvody ty ještě rozvádí, spe- 
cialisuje: „Pokud ve slovenských školách — píše na str. 390 — 
jen latina a m aďarština se pěstuje a mládež neučí se slovensky, 
a pokud dále mladí slovenští theologové a nastávající učitelé ne
budou se učíti pravidlům československého literárního jazyka na 
gymnasiích a lyceích, nebude československý jazyk a literatura 
v Uhřích nikdy věcí slovenského lidu, nýbrž vždy jen předmětem 
zaměstnání několika málo milovníků. Co však při známé indo- 
lenci Slováků a zvláště šlechty k jejich rodné řeči a při útisku 
kotvícím v nerozumném zájmu maďarských vlastenců, aby svou 
literaturu  dobře budovali teprve na ruinách slovakismu v Uhrách, 
jest odtud očekávati, lze snadno uhodnouti.“ Proto Šafařík, ač 
chválí rostoucí horlivost slovenských novotářů pro povznesení 
literatury  i řeči slovenské, zamítá rozhodně cestu jimi nastou
penou a v souhlase s Kollárem navrhuje jakýsi prostředkující 
způsob, jenž by snad uspokojil a sblížil nejen slovenské spiso
vatele katolické a protestantské mezi sebou, ale i s Čechy: „Bylo 
by si přáti, aby z těchto ojedinělých snah jak  katolických, tak 
protestantských spisovatelů slovenských vzájemným přimknutím 
v duchu pravé křesťanské lásky a slovenské mírnosti, klidným, 
nestranným zkoumáním a vážením si toho, co jest již dobře zdů
vodněno, povstal časem spisovný jazyk slovenský, uspokojující 
slušné požadavky osvícených vlastenců, jazyk, v němž by sice 
z pravidla česká mluvnice vzata byla za základ, ale v němž by 
zároveň také byl brán zřetel ku povaze slovenského nářečí, a to 
přejímáním slovenských slov, frásí a přípon ohýbacích (Bie- 
gungen) v té míře, aby tím jazyk dostal osobitý, ryze slovenský 
kolorit.“ Jazyk takový podle mínění Šafaříkova vyhověl by na 
straně jedné potřebám slovenského lidu, na straně druhé však 
zachoval by i na příště literárn í vzájemnost (den gegenseitigen 
L iteraturverkehr) mezi Čechy a Slováky, k opravdovému pro
spěchu obou bratrských národů (str. 389).

Jest vůbec známo, že smiřovací pokus Šafaříkův narazil i na 
siraně české i na straně slovenské. Dobrovský v recensi „Ge- 
schichte“ (ve Wiener Jahrbůcher d. Lit. 1827) sice s uspokoje
ním konstatoval, že Šafařík, sám Slovák, postavil se proti Ber- 
nolákově odluce; naproti tomu patrně nesouhlasil s oddělením 
stati o řeči a literatuře slovenské od české, přičítaje to na vrub 
jeho slovenského původu (str. 23). Tím roztrpčeněji ozval se 
Jungmann. „Jungmann — stěžoval si Šafařík Kollárovi 6 . srpna 
1826 — i v listě na mne hořekuje, že sem v hist. Lit. Slovákov 
od Čechov oddělil; ale co s tím ? Čechové neústupní v nepravé při. 
Jim  se líbí nade všecko jejich nemotornost. Jsú pravé opice. . .
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Jungm ann píše, že jim  jich Čeština lahodně zní, tíže jim  Sloven
čina naše. Srbina zženilá! — D rtina a Doležálek mi psali z Vídně, 
v těchto asi slovích (hear him !) „Ty slovakismy v čítance etc. 
etc. sú nám nesnesitedlné, mnohem nesnesitedlnější nežli naše 
germanismy etc.“ Oni vůbec za to mají, že nad lahodnost češtiny 
nic není 11a světě. Slovenská terminací a slovo jim  hned — zim
nicu působí.“ A opět 18. května 1827: „Nářek ten, na oddělování 
slovenského (ne slováckého, pro Boha ne! — o bysme toto zatra
cené slovo na věky věkóv zahladiti mohli — čert ho vyléhnul
 ) nářečí od českého v mé literatuře jest věru bezzásadný!
Od toho nemohu odstúpiti. V budúcim vydání ještě dále pokročím 
— i Bulgarové musejí od Srbóv docela odděleni býti. Jest mi 
tomu divno, že Čechové tak na nás naříkají, a sami ruky podati 
nechtějí!. . . Nynější pospolitý sloh českých spisovatelův nemůže 
nikdy národným slohem našich Slovákov býti. Jest to aspoň dle 
mého citu jakási potvora, naposledy ani ne česká, ani ne sloven
ská. Pokud si naši Slováci jakýsi svému nářečí přiměřený spi
sovný sloh, nech třebas na základech české grammatiky, nezara- 
zejí, až potud nebude u nás národné literatury, nebude u lidu 
chuti ku čtení. My spisovatelé budeme jen Braminové mezi lidem 
naším, jako sme posavad byli, a sloh náš a jazyk knižný to, co 
Sanskrit a cirkevná slovenčina. . . “

*

Ale nejen proti Čechům, nýbrž také proti vlastním k ra ja
nům Šafařík dovedl mužně a rozhodně háj it i svého přesvědčení 
„ c  m írné obnově“ spisovné češtiny, ale zároveň take o č e s k o 
slovenské národní a literární jednotě a vzájemnosti.

Stalo se to ovšem až po dvacíti létech, za poměru významné 
změněných jak pro Šafaříka, tak pro Slovensko a jeho poměr 
k Čechám.

Šafařík sám dávno opustil „vyhnanství" novosadske a pře
stěhoval se do Prahy, kde mezi obětavými, šlechetnými přáteli 
záhy zapomněl na nepříjemné dojmy, jež r. 1817 při návratu 
z Jeny si odnesl z Prahy. „Jsem k Praze a k Čechám tolika svazky 
vděčnosti a lásky připoután, že jich dobrovolně a pokud svým 
krajanům  budu moci prospívati, nikdy neopustím“ — napsal 
Pogodinovi 21. února 1836. I jeho horleni proti nové spisovné 
češtině v prostředí pražském, kde Palacký časopisem musejním 
rozhodně a šťastně čelil upřílišenému novotářství, dávno vy
chladlo; naopak Šafařík sám postavil se po bok Palackého a 
Jungmanna a nejen svými spisy, ale i vynikající účastí v Matici 
České a v redigování Musejníku významně zasáhl do vývoje 
české řeči i literatury, v létech 40— 50tých tolik slibného, ba 
konečně na polo zapomněl i slovensky mluvit.*)

*) „Mezi obědváním vyzval mne PressI, abych se Šafaříkem  hovořil po 
slovenskú, že by nás rád poslechl. Šafařík však na můj slovenský hovor
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V takových poměrech zastihl Šafaříka nový, veliký rozkol 
slovenský, podnícený a vedený Ľudevítem štúrem . Byl pro Šafa
říka Čechoslováka bolestný a působil mu těžké starosti i obavy. 
Proto když Sbor musejní, „jediný na ten čas veřejně a řádně 
zřízený, z lůna národa československého vykvetlý, tudíž ku péči 
a bdění nad prospěchem přirozeného jazyka i literatury  jeho 
mravně i zákonně povolaný“, rozhodl se sebrati a vydati „Hlasy 
o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slo
váky“ (vyšly 1846), ani Šafařík neváhal, aby „o věci tak důležité, 
mravného i duševného blaha dvou bratrských národů tak blízce 
se týkající“ projevil veřejně své smýšlení, zvláště když stalo 
se tak již dříve v rozličných spisech, naposled ve Slovanském 
národopise (1842). A není jistě bez významu, že Šafařík pro
mluvil tu v podstatě tak, jako před 20 lety v „Dějinách“, byť 
změněné poměry, články Jungmannův, Palackého a Kollárův a 
také vlastní studie, zejména o staré češtině, o slovanském dávno
věku a národopise zanechaly tu  význačné stopy.

Stať Šafaříkova, podávajíc jen „sumu a jádro jeho přesvěd
čení“, bez podrobného rozbírání důvodů, stran  jichž odkazuje ke 
článkům Jungmannovu, Palackého a Kollárovu, není veliká — 
v Sebraných spisech zaujímá pouze 20 stran — ale jest jednou 
z nejzajímavějších a nejvážnějších v celé publikaci. Psána 
vskutku z duše, šlechetné a veliké duše, povznesené nade všecky 
vášně osobní i národní a znající i sledující pouze jediný cíl: pro
spěch a blaho obou bratrských větví téhož národa, jež byly mu 
stejně drahé.

Pro důležitost věci přidržíme se, pokud to možno, vlastních 
slov Šafaříkových:

„Bylo a jest mé pevné přesvědčení, že v celém prostoru zemí 
lidem slovanským obydlených od českého Rudohoří až k městům 
Bardijovu a Humennému nad řekou Laborci v Uhřích, a napříč 
od hor Krkonoší až k Dunaji nad městem Komárnem, t. v Če
chách, Moravě a v uherském Slovensku, panuje jedna a táž řeč 
slovanská, původně a na úsvitu naší historie dokonale jediná, 
nyní však, vplyvem rozmanitých okolností v dlouhém prodlení 
času, na dvě hlavní nářečí, na české s této strany Tater čili v Če
chách, v Moravě a rakouském Slezsku, a na slovenské s oné 
strany Tater čili v severních Uhřích, s mnohými tém ěř nepo- 
znale do sebe přecházejícími podřečími, rozdělená“. Proti názoru 
před 20 lety (v Geschichte der slaw. Sprache und L iteratur) 
máme tu významné novum: 1826 slovenština byla Šafaříkovi 
zvláštním nářečím (= jazykem ), rozdílným od češtiny, jež na 
Slovensku byla řečí cizí. Nyní, právě jako 1842 ve „Slovanském 
Národopise“, z něhož doslova tém ěř opakuje vymezení hranic 
československých, Šafařík aspoň pro nejstarší dobu předpokládá

podotknul, usm ívaje se, že právě i on tak hovořil od dětinství, ale že mu to  
teď těžko připadá, neboť už cele navyknul na češtinu.“ (Sam. Tomášik ve 
Slov. Sbor. 1884, str. 642.)
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jednotný jazyk československý, tuším následkem svých studií
0 slovanském starověku a o staré  češtině (1845 vyšly jeho Po
čátky staročeské mluvnice!).

Makavým důkazem toho jest Šafaříkovi vzájemná srozumi- 
tedlnost obecné mluvy u lidu v těchto třech vlastech přebývají
cího: „Mezi všemi slovanskými národy a národky, co jich na 
světě jest, zajisté přirozený Čech a Moravan přirozenému Slo
vákovi, a naopak tento oněm nejsnáze porozumí, takže jedni 
s druhými, každý ve svém nářečí, bez veliké obtíže obcovati 
mohou, ovšem mnohem snáze, nežli buď Čech s Lužičanem, buď 
Slovák s Polákem. . . .  “

Ve Slovanském Národopise (1842) Šafařík západní slovan
štinu dělí v láskou, českou, lužickosrbskou a polabskou; uherská 
slovenština jest tu pouze jedno z obou nářečí ři či české; českého 
a slovenského. „Obojí nářečí víže až posavad od pradávní doby 
jeden a týž spisovní čili literární jazyk“ (str. 8 6 ). Vzpomínaje 
novoty Bernolákovy a jeho stoupenců, Šafařík doufal, že to ,,po- 
savadní a na vždy žádoucí Jednotě ducha ve svazku pokoje' v ce
losti na ujmu nebude“ (str. 99.).

Z této nesporné stejnosti řečí — co do podstaty a hlavních 
znaků — vyplývá Šafaříkovi i stejnost původu lidu slovanského 
v Čechách, Moravě a uherském Slovensku. S ní souvisí dále
1 úzké ono politické spojení všech tř í větví na úsvitě naší histo
rie (v IX. stol. a jistě i d ř ív e ) ; dále stejný vývoj domácnosti, 
mravů, náboženství, duševní vzdělanosti navzdor všem politic
kým proměnám. Působení Cyrilla a Methoda, a zvláště Vojtěcha, 
jež zasáhlo jen Slovensko, nikoliv sousední Podkarpatskou Rus, 
je st Šafaříkovi důkazem, že „Slováci v oné době z ohledu jazyka, 
mravův, obyčejův, citův a smýšlení, slovem celého duševního ži
vota svého, mnohem užšími svazky spojeni byli s Cechy, ačkoli 
povzdálenějšími, neboť Moravou od nich oddělenými, nežli s Ru- 
síny, ačkoli neprostředně s nimi sousedícími“.

Šafařík nepochybuje, že svazky ty  zůstaly i v následujících 
stoletích nepřerušeny, třeba o tom nemáme posud u Slováků do
kladů; později zvláště založení university Pražské znamenitě je  
upevnilo, podobně jako působení M. Jana Husí a stoupenců jeho, 
jež zasáhlo hluboko až do jád ra  Slovenska (mnoho přívrženců 
mezi Slováky, četní husitští vystěhovalci na Slovensku), takže 
z doby té počínají se nejstarší písemné památky Slováků 
v Uhřích. Odtud až do nynějška vázal všecky tři větve jednoho 
kmene, Čechy, Moravany a Slováky (až na nepatrné výjimky 
Sotáků a Bernoláka i jeho stoupenců) jeden a týž spisovný ja 
zyk, v podstatě a původem ovšem český, ale přispěním všech 
větví, také slovenské, vybudovaný: „onen uměle vybroušený, 
ohebný, přeušlechtilý, zvučný, bohatý, milý a milostný spisovný 
jazyk, který ve spisech B ratří českých a Moravských, jmenovitě 
v Bibli Kralické (v níž i Slovák Jesenský pracoval) ve formál
ním ohledu chlumu své dokonalosti došel, a jemuž ten, kdo jej
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blíže a ouplněji poznal, nikdy dosti obdivovati se a v ném se na- 
kochati nemůže, nebyl (podobně jako literatura) plod pracovi
tosti pouhých Čechův, nýbrž výkvět duševného ousilí nejvýteč- 
nějších duchův všech tř í ratolestí jednoho štěpu, Čechův, Mora
vanův i Slovákův“. Šafařík vzpomíná tu zejména učených Slo
váků Benedikta z Nedožer, Tranovského, Kalinky, Pilaříka, 
Hrabce, Masnicia, Jocobaea, Semiana, čerňanského a j. V druhé 
polovici XVII. a první XVIII. století „spisovný jazyk českoslo
venský, v Čechách a Moravě pohromami krvavých válek na čas 
přidušený, na Slovensku tím spanileji prokvítal a hojné ovoce 
nesl, jakž toho čistě a správně psaní spisové Krmana, Béla, 
b ratrův  Bahylův, Ambrosia, Hruškoviče, Doležala a mnohých j i 
ných dosvědčují“. Z počátku století XIX. Šafařík vzpomíná zá
sluh Institu tu  literatury  slovenské v Bratislavě s Jiřím  Palko- 
vičem v čele . . . Tak od času prvního světla historie až do p ří
tomné doby nacházíme všechny tř i ratolesti jednoho a téhož 
štěpu v literárním  ohledu co nejoužeji spojené: jeden spisovný 
jazyk vázal je  všecky tř i  dohromady nerozlučně, jedna poklad
nice slovenského zboží, do níž každý podle míry své majetnosti 
a síly vklady své přinášel, a z níž na vzájem každý duševnou 
potravu vážil, byla všem obecná. „Muselať jistě — usuzuje Ša
fařík  — jednota tato  založena býti na hlubokém a pevném zá
kladu, kteráž v běhu tisíce let odolala všem zevnitř na ni dorá
žejícím překážkám, i samému politickému oddělení Slovenska od 
Moravy a Čech; nikoli na choutce a zvůli jednotlivých osob, 
náčelníkův národní literatury, nýbrž na původní nejbližší po- 
krevnosti všech tř í větví národu československého, na podstatné 
srovnalosti tělesné i duševné povahy jejich, na stejnosti jazyka, 
mravův a obyčejův, na souhlasnosti snah a potřeb, na vzájemné 
všech výhodě, slovem na nutnosti a nevyhnutedlnosti věci samé. 
Jednota tato měla své pojištění v citu celého národa českoslo
venského a v osvědomění všech ušlechtilejších a osvícenějších 
jeho duší: Čech v Moravě a Moravan v Čechách ani podlé zákonů 
zemských ani podlé zvyku nebyl za cizince považován, a ačkoli 
Slováci od Moravanův a Čechův nejen občanskou správou, alebrž 
dosti dlouhý čas i vládou a panovníky odděleni byli, však proto 
předce v skutku a životu samém, úsudkem lidu, zdravým citem 
se řídícího, nikdy Slovák na Moravě a v Čechách, a naopak Čech 
a Moravan ve Slovensku, co do jazyka a národnosti za cizince 
držán nebyl. Byl-li na tomto poli vyššího národního života v po
měru jedněch ke druhým jaký rozdíl, bylť on z povahy věci p ři
ložené vyplynulý, nevynucený, žádnému ujmu nečinící: byl to 
poměr, jakýž mezi starším i a mladšími, silnějšími a slabšími, 
bohatšími a chudšími b ratry  bývá! Slováci jmenovitě vinuli se, 
navzdor kladeným jim  doma rozličnými okolnostmi, zvláště od- 
různěním se obecné mluvy, vzdáleností sídel a rozdílností občan
ské správy, překážkám, vždy dověrně a přítulně k Čechům a Mo
ravanům, dobře cítíce, že duševně blaho jejich, že pokroky v ná
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rodní osvětě a literatuře od setrvání jejich v posavadní jednotě 
závisí, a že kvapné, násilné vytržení se z lůna společné všech tří 
matky, jedné v běhu tisíce let odchované písemné řeči, jedné 
v běhu půlpáta století nashromážděné literatury, jim velikým 
nebezpečenstvím při malé náději hrozí, t. ztrátou jistého, pří
tomného a bohatého dědictví při odkázání k nejistému, chudému 
výdělku v daleké, nevyzpytné budoucnosti“.

S toutéž přímostí a upřímností Šafařík odhaluje však i okol
nosti, jež jednotu spisovného jazyka a literatury v době novější 
Slovákům stěžují, bráníce jmenovitě spisovatelům slovenským, 
aby v gram atické správnosti a vytřelosti slohu mohli závoditi se 
spisovateli českými a moravskými, a zároveň činíce čtení nověj
ších knih českých, zvláště z oboru vyšších nauk a umění, obtíž
nějším a obtížnějším. Šafařík vysvětluje to hlavně třemi p ří
činami :

Předně zmáhajícím se vždy větším a větším rozdílem mezi 
obecnou mluvou lidu českého a moravského s jedné a lidu slo
venského v Uhřích s druhé strany. „Mluva lidu českého a morav
ského postupovala téměř stejným krokem, s malými výjimkami, 
za proměnami jazyka spisovného: mluva naproti lidu sloven
ského v Uhřích, zachovavší namnoze, zvláště co do samohlásek, 
starší formy jazyka, než při tom spolu rozpadši se v hornatých 
těch sídlech, beze střediště národního života, v převeliký počet 
pokrajinských, sobě dosti nepodobných podřečí, uchýlila se tím 
patrně od pravidelných forem jazyka spisovného“. Ale ani toto 
odchýlení — dodává Šafařík — nepostoupilo tak dalece, že by 
tím jazyk spisovný byl se sta! lidu slovenskému naprosto nesro 
zumitelný.

Nemenší odcizení způsobil rychlý, až překotný vývoj nove 
spisovné řeči české, vynucený potřebou přizpůsobiti se vši-m p 
žadavkúm nové evropské védy i poesie, vývoj, o němž na Sl<> 
vensku, kulturně a zvláště vědecky zaostalém, nebylo téměř po 
tuchy ani důvodu, ježto pro prostonárodní písemnictví, tam je
dině pěstované, stačil posavadní jazyk biblický. Ale ani tato 
okolnost nemusila vésti k rozdvojení literatury, zvláště když 
v Čechách dostavila se záhy snaha o čistotu a správnost, o pů
vodní, přirozený, slovanštější ráz spisovného jazyka, a také Slo
váci časem byli by nutně dospěli k těmže požadavkům evropské 
osvěty a pak byli by se také přesvědčili, že pro širší a vyšší obory 
nauk starší biblický jazyk nestačí.

Třetí příčinu odcizení Šafařík vidí v nedostatku národních 
škol a potřebných k vyučování mládeže knih na Slovensku. „Bez 
důkladného, ousilného vyučování a přiučování se není možné 
zmocniti se dokonale kteréhokoli spisovného jazyka, zachovati 
ve psaní jeho čistotu, správnost a nevyhnutedlnou k srozumi- 
tedlnosti jednotu gramatických forem, budiž on posléze jakýkoli, 
starý nebo nový, z temena Tater nebo Krkonoší, z řečiště Váhu 
nebo Moravy neboli Vltavy vážený“. Než všecky tyto podobné
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dočasné nesnáze nedovedly Šafaříka nikdy přesvédčiti, že „by 
kvapné a násilné odtržení se Slováků od Čechův ve spisovném 
jazyku a literatuře byl krok nutností věcí požadovaný, prostře
dek k zachování a napomožení jejich duševního blaha nevyhnu- 
tedlně potřebný“. Vhodnějším, ba jedině vhodným prostředkem 
zdá se mu cesta jiná, k níž s přítelem Kollárem dospěl již před 
dávnými le ty :

„Spisovatelé slovenští, bez ujmy jednoty literární, na zá
kladu zděděného spisovného, jmenovité biblického a u evangelí
kův spolu liturgického jazyka, mohli by dále pokračovati 
zvláštní, poněkud od Čechův rozdílnou cestou, tak aby, šetříce 
podle možnosti přijatých od starodávna gramatických forem a 
neměníce pravopisu, v lexikálním a v jistém smyslu i syntaktic
kém ohledu čili v látce jazyka více na krajany své Slováky nežli 
na Čechy ohled měli, užívajíce slov a mluvení spůsobův domácích, 
tam kde Čech své zvláštní, jim  neznámé, aneb méně srozumi
telná má (jak to poněkud činili Rybay, Bartholomaeides, Fejér- 
pataky i Kollár) ; a mohlo by se, po dobrém věci uvážení a vše
stranném vyšetření, zvláště ve spisech výhradně pro obecný lid 
slovenský určených snad o krok nebo dva i dále jiti, vždy až 
potud, pokud by se tím žádoucí jednota nerušila, spisové od Slo
váků pocházející Čechům a od těchto oněm, pro rozdíl pravopisu 
i gram at. forem, naprosto nesrozumitelnými a nepřístupnými 
nestávali. Tím spůsobem by literatura slovenská v Uhřích pů
sobila zvláštní oddíl v celku, nejsoucí z něho vyňata, nýbrž 
v něm, co duha v duze, co kruh ve kruhu, obsažena. Obě strany 
by se vzájemně podělovaly svými zvláštními, každé z nich pů-‘ 
vodné náležejícími poklady; Slováci by sobě nezavřeli přístupu 
k volnému a snadnému užívání neoceněných památek staročeské 
literatury, Čechové by ze slovenských spisův čerpali hojnost slov 
a průpovědí, k dalšímu obohacování a šlechtění spisovného ja 
zyka a zvláště k zapuzování německých spůsobův mluvení velice 
prospěšných. Toť by byla blahodějná obnova a jistý  zisk, nikoli 
odvážný, násilný převrat a jistá  škoda.

To, co se děje od minulého roku na Slovensku v „Novinách“ 
a „Orlu“, nezdá se Šafaříkovi takovou přiměřenou, mírnou, 
oběma stranám  prospěšnou a tudíž vítanou obnovou, nýbrž smě
řu je  ke konečnému a svrchovanému převratu, jakýž nestal se 
v celé historii vzdělanějších slovanských národů, k převratu, 
„kterýž, bude-li důsledně a ouplně proveden a ujme-li se u ny
nějších i budoucích spisovatelů slovenských, nejen posavádní 
jednotu spisovného jazyka mezi Čechy a Moravany s jedné a 
mezi Slováky s druhé strany dokonce vyzdvihne, ale i přítomnost 
a budoucnost Slovákův v duševném a literárním  ohledu od jejich 
minulosti docela odsekne“. A odtržení to děje se dnes, „když češ
tina veseleji než kdy prokvétá, národnost a literatura rychlej
ším a zdařilejším krokem, nežli jsme sami ještě před nedávnem 
ríoufati směli, ku předu se berou“. Šafařík se obává, že tím ne-li
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staré svazky lásky mezi bratrským i národy, aspoň staré poměry 
literární vzájemnosti budou trpěti ujm u: „Bez oumyslného, dů
kladného cvičení se v spisovném československém jazyku, bez 
horlivého, stálého zasazování se o jednotu literatury, v témž 
smyslu a směru, jako posavad, odcizí se Slováci brzo docela jak 
starším u spisovnému slohu, tak i novější literatuře české; Če
chové a Moravané k nově oblíbenému podřečí a pravopisu slo
venskému nikdy nepřivyknou. Mezera mezi jazyky a literatu
rami obou stran  (ač bude-li dvou literatur) bude brzo tak veliká, 
že jí více nic nevyplní“.

Šafaříka nijak nepřesvědčuje předstírání, že mimořádné 
poměry, v nichž se Slováci v Uhřích nalézají, žádaly také tohoto 
mimořádného prostředku k zachování jich před zahynutím. Spi
sovný jazyk tu nerozhoduje — vždyť i sami původcové novoty 
dobře vědí, že jen československým spisům děkují za své probu
zení k národnímu citu a smýšlení, za své zachování Slovanstvu, 
nikoli grammatice Bernolákově.

Takové snahy zdají se Šafaříkovi nepřirozené, škodné a ne
bezpečné. Nepřirozené proto, že nevyplývají z nynějšího stavu 
rozumové osvěty a duševné vzdělanosti Slováku co pouhé pokra
čování, co nový vyšší stupeň její, nýbrž z theoretické spekulace 
v životě nezakořeněné, že neznačí mírný, povážný pokrok, nýbrž 
násilný návrat do zadu, od Iliady k abecedě, že Slováky p řip ra
vují o všecko kulturní dědictví společně s Čechy a Moravany 
pracně nabyté, ohrožují přirozený vývoj literatury i osvěty. . .

Novota ta jest dále škodlivá pro Slováky i pro celý tro jra- 
‘ tolestný národ československý, jehož síly proti jiným národům 

ku všestrannému vzdělání literatury jsou bez toho slabé, a to 
tím více, že toto „svévolné a jednostranné vytahováni se z po- 
svátných svazku pokrevenství“ jisté rozpoutá a ji/, rozpoutalo 
vášně, nesvornost, nesnášelivost a nenávist, rozepře a hádky, na 
konec vždy smutné a záhubné, bude a již jest podnětem kaceřo- 
vání nejen Čechu a češtiny, ale i oněch Slováku, „kteříž od otcu 
a matek svých v té víře vychováni byvše, že Čechové, Moravané 
a Slováci jsou jedna krev, jedna veliká rodina, že spisovný je
jich jazyk jest společné všech tří jmění, společné dědictví, v ní 
také setrvati a zemříti chtějí“.

Posléze novota jest nebezpečná, nejen tím, co vyloženo, ale 
ještě více tím, čím hrozí pro budoucnost: rozdrobenost sloven
ského nářečí na veliké množství rozdílných podřečí vzbudí jistě 
malicherné písmenkářství a slovíčkářství, spory o grammatiku 
i pravopis (podobně jako u Srbů), jež vyčerpávají síly, potřebné 
k vytvoření vlastní literatury a osvěty (Mickiewiczuv titul ná
roda filologického hrozí se státi titulem národa abecedářského!).

A co jest ještě osudnější: „Slováci, odcizivše se v krátce, 
tím kvapným vymknutím se ze společného kruhu vzdělanosti, 
posavadnímu i budoucímu písemnému českému jazyku, posa- 
vadní i budoucí české literatuře, a nemajíce ke vzdělávání vlast
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ní, samostatné, všem potřebám národu dosti činící literatury  do
statečných sil, po mnohém ousilném a bezkořistném namáhání 
vyjdou z boje naprázdno, k dalšímu vedení své véci, pro vysílení, 
slábi, k navrácení se ke starým  pramenům vzdělanosti a osvěty, 
pro přetržení starých svazků a zanedbání spisovného jazyka, 
neschopni“.

Pro to vše novota ta  naplňuje Šafaříka tesknotou a starostí, 
zvláště pro Slováky, „jichžto zeměpisná odrůznéná horami sídla, 
bez hlavního, rozptýlené oudy poněkud spojujícího města, roz
drobený na mnohá podřečí jazyk, nízký stav vyššího průmyslu 
a tudíž materiálního blahobytu, poměry k ostatním národům, 
zvláště k Maďarům, nedostatek národních škol a mnohé jiné 
okolnosti takovému odvážnému, bezohlednému podjetí se o stvo
ření nového světa, neodvislé národní Tatranské vzdělanosti a li
teratury, velice nepříznivý jsou“.

A starosti jeho jen stupňuje osud Bernolákův a jeho násled
níků: „čest a chvála některým, zvláště básnickým plodům usi
lovnosti jejich (Šafařík mínil zejména Hollého, jehož vysoce si 
v áž il) : než při tom za to máme, že to, co posud na světlo vypro
vodili, ještě není literatu ra  a že i těmi svými spisy, jimž co ve 
svém spůsobu podařilým plodům umu lidského slušné pochvaly 
odepříti nelze, mnohem důrazněji, hlouběji a rozsáhleji by nejen 
na celý náš trojvětvý kmen, nýbrž i na samé Slováky byli půso
bili, kdyby, držíce se přísněji obecného spisovného jazyka, zby
tečně byli nenovotili“ . . .

Celé tři čtvrti století přenesly se dnes přes článek Šafaříkův 
a zkorrigovaly nejeden názor jeho. Dnešní jazykozpyt popírá, že 
by kdy byl existoval nějaký jednotný prajazyk československý — 
také ne prajazyk český, slovanský nebo indoevropský — a při
pouští pouze, že byl nějaký útvar společný, ze kterého pocházejí 
Čechové i Slováci (Zubatý, Slovenština a čeština ve Sborníku 
Matice Sloven. 1922, str. 34, 35).

Ještě větší korekturu provedl sám život, nej vyšší rozsudí 
v podobných sporech : literatura, která může se honosit Hviezdo- 
slavem a Kukučinem, jichž bez pomoci slovenské mateřštiny, ko
difikované ovšem pravopisně i grammaticky Hodžou st. a Hatta- 
lou aspoň z části v duchu přání Šafaříkových a proti Štúrovi, ne
dovedeme si ani představiti, má nesporné právo existence. Slád- 
kovičův „Detvan“ — pověděl dobře M. Hodža — Bottův „Jáno
šík“, Hvieždoslavův „Ežo Vlkolinský“, „Bútora a Čutora“, „H áj
nikova žena“, Kukučínova „Rysavá jalovica“ a „Báčik z Chocho- 
ľova“ ukázaly, že slovenština je „nevyhnutelným slovesným po- 
žiadavkom v dielach, ktoré z dôvodov intímneho súvisu so slo
venskou pôdou nemôžu sa odštiepiť od svojho koreňa ani pod
statou ani rečou“, (českosloven. rozkol, 184).
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Posléze od památného 28. října  1918 změnily se — na štěstí 
právě ještě včas — a v nejbližší době ještě více se změní poměry 
politické, hospodářské, sociální, národní i kulturní, jež působily 
Šafaříkovi tolik starostí a obav o samobytí slovenské národnosti, 
řeči a literatury.

Ale to vše neujímá jeho krásnému, hlubokému, vroucímu 
projevu na ceně a významu. Jak mocně dojímal současníky, jest 
známo. „Korunou celého spisu — napsal 15. června 1818 po pře
čtení „Hlasů“ Daniel Sloboda, švakr Hurbanův, svému tchánu 
S. Jurkovičovi — jest bez odporu pojednání Šafaříkovo. Psáno 
jest pérem tak skromným, neurážlivým, citem tak vrúcným, 
umem tak hlubokým, tak prorockým a věštným, že se — přečta 
to — nebudete diviti, když Vám povím, že se mé náhledy od ně
kolika dnů ve věci slovenské značně změnily. Hov něž takové nu 
mínění od mnohých zdejších vlastenců sděleno. . . Zde vidno, co 
dobré důvody mohli“ . . . (cit. u Alb. Pražáka, Dějiny spis. slo- 
venčtiny, 881; srov. i názor M. M. Hodži o stati Šafaříkově [také 
Palackého a Jungmannově] v Hlasech t. 128 n.).

Ale Šafaříkův hlas nemá jen význam historický. Ještě dnes 
a zvláště dnes, kdy po tisícleté rozluce spojuje nás nejen náš 
mladý stát, ale i náš veliký president — osvoboditel, cech, Mora
van i Slovák v jedné osobě, kdy se ozývají hlasy, volající po 
zmodernisování národní idey a národního programu slovenského, 
kdy se otvírají nové velké obzory československé řeči i literatuře, 
kdy zejména jedná se o ustálení slovenského pravopisu a spisov
ného jazyka, zvláště také vědeckého, měli bychom všickni pilné 
čisti a rozvažovati tento upřímný projev velikého Slováka-Čecha 
a řešiti svůj vzájemný poměr aspoň v jeho duchu a zvláště 
v duchu bratrské lásky, té lásky, o níž sám napsal: „Laska jest 
mocnost přírody, silnější nade všecky odbojne a jí odporné moc 
nosti světa: tať ani ve krvi ušlechtilejších synův Slovenska, Mo 
ravy a Čech nikdy nevychladne, byť i více bylo podnětuv, neshod 
a různic, nežli jich skutečně jest.“



P R O S L O V
R E K T O R A  P R O F .  D r a  J O S E F A  H A N U Š E  

P Ř I  I M M A T R I K U L A C I  
dne  5. p ro s in c e  1922.

Mladí přátelé! Akademičtí občané a občanky!
Jako rektor university Komenského svolal jsem Vás dnes, 

abyste složili slavnostní slib, že budete se vždy svědomitě říditi 
zákony akademickými a akademickým úřadům že budete vždy 
prokazovati poslušnost a vážnost, jak  to nařizují universitní zá
kony i sama povinnost akademických občanů.

O smyslu tohoto slibu rád bych promluvil několik slov.
R. 1348 Karel IV., Otec vlasti, založil v Praze první univer

situ ve střední Evropě, pram áteř nynější české university K ar
lovy v Praze. Byl to ústav v duchu doby církevní a internacio
nální, mezi professory i studenty měli s počátku velkou převahu 
cizinci, přednášky konaly se výhradně latinou, tehdy po celé 
střední a západní Evropě jazykem církve a vědy. Přes to praž
ská universita stala se záhy požehnáním českého národa i české 
řeči a literatury. Již v letech 70tých vyšel z ní krásný, sympa
tický zjev Tomáše ze štítného, našeho největšího naukového spi
sovatele před Husem, a na počátku XV. věku na pražské uni
versitě zahájil své epochální reform y M. Jan Hus, je jí žák a 
professor . . .

O 400 let později: od polovice XVI11. stol. začínají se re
formy Marie Terezie a Josefa II., jež pronikavě zasáhly i praž
skou universitu, žalostně pokleslou vinou protireformace, a obro
dily ji v duchu západní evropské vědy i filosofie osvícenské. Přes 
to, že pražská universita byla tehdy zároveň poněmčena (potud 
byla latinská), působila mocně na naše obrození kulturní i ná
rodní. Nejen Dobrovský, zakladatel kritické bohemistiky a slavi
stiky, ale i b ra tří Thámové, Kramerius, Puchmajer, b ra tří Ne
jedlí, Jungmann a ostatní zakladatelé naší nové literatury i na
šeho divadla byli jejím i žáky. A jak mocným a požehnaným vli
vem již v prvních letech působila na kulturní, vědecký i politický 
vývoj našeho národa nová česká universita, 1882 vrácená národu, 
zosobňuje plně osobnost i zásluhy našeho velikého presidenta- 
osvoboditele.

Takovou moc má věda a osvěta, ať přichází odkudkoli, 
v jakékoli formě a řeči.

Podobné ovoce očekávají zakladatelé i celá veřejnost česko
slovenská také od nejmladší university, naší university Komen
ského. A očekávají je  tím netrpělivěji, že nynější poměry na 
Slovensku, národní, politické, kulturní, sociální i hospodářské, 
následky to staletého útisku, tém ěř křičí o pomoc a také naší 
universitě ukládají nové povinnosti a úkoly nejen vědecky vý
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chovné, ale i národně a kulturně buditelské. Aby naše universita 
těmto velikým, ale také krásným a vděčným úkolům dostála, ne
stačí ani nejhorlivější snaha professorů. K tomu nutně jest po
třebí apoštolů, kteří by símě rozhazované s universitních katheder 
roznesli po celém Slovensku, do polo odnárodněných měst i za
ostalých vesnic. A takovými apoštoly, přál bych si, abyste byli 
Vy, naši mladí přátelé. V duchu těchto apoštolských úkolů po
jím ejte i smysl dnešního svého slibu. Budete-li jej zároveň svě
domitě plniti v duchu našeho Komenského, jehož jméno naše 
universita nese, a to nejen jako akademičtí občané, ale také 
v budoucím svém povolání jako učitelé, úředníci, lékaři atd. 
svého národa, pak doufám, že ještě i my starší dočkáme se té 
krásné chvíle, že naše universita, bašta a symbol československé 
jednoty, bude požehnána nejen Slovensku, ale celému česko
slovenskému národu i našemu mladému státu.
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P R O M O C E  J OS .  Ľ U D E  V í  T A H O L U B Y H O  
n a  č e s t n é h o  d o k t o r a  u n i v e r s i t y  K a r l o v y  

v a u l e  u n i v e r s i t y  K o m e n s k é h o  
d n e  14. p r o s i n c e  1922.

P r o s l o v  r e k t o r a  p r o f .  D r a  J o s e f a  H a n u š e .

Vážené dámy a pánové! Milí hosté!
Tak slavnostní promoce naše aula dosud neviděla a snad již 

neuvidí. Vděčíme za to našim milým pražským hostům z univer
sity Karlovy, kteří zvolili si naši aulu ke slavnostnímu aktu. Od 
počátku universita Komenského ráda a hrdě se hlásila ke staro
slavné universitě Karlově jako ke své „alma m ater“ . Touto slav
ností naše vzájemnost byla takřka veřejně dokumentována.

Ale nemenší význam pro nás má také druhý moment slav
nosti. Již před rokem Karlova universita v duchu československé 
jednoty jmenovala našeho vzácného kolegu a milého přítele 
p. děkana škultétyho čestným doktorem. Dnes dostalo se téže cti 
druhému patriarchovi slovenské vědy a literatury, p. seniorovi 
Holubymu. Všem Vám jsou známy veliké zásluhy obou mužů. 
Z největších jest jistě ta, že si troufali veřejně býti Slováky, 
přesvědčenými, nadšenými, neohroženými Slováky, i v době, kdy 
na Slovensko zaléhala divošská hesla: Vyhubit! Není slovenského 
národa! Ale ani tato  nejvroucnější láska k domovině nezaslepila 
oběma patriotům oči. Dobře viděli, že pro budoucnost obou b ra tr
ských větví nezbytné jsou co nej užší svazky národní, kulturní 
i li te rá rn í; v duchu svých velikých Šafaříků a Kollárů byly vždy 
hlasateli a obránci československé jednoty. Aspoň jeden do
klad, zvláště dojemný:

V Pezinku, 28. března 1922.
Slovutný Pane Dekane!

Za laskavé blahopřání k mým narozeninám, kterými jsem 
vkročil do 87ho roku věku, vyslovuji Vaší Slovutnosti své nej
srdečnější díky. To mi je  podivné, že mé tvrzení, že Slováci a 
Češi jsou jeden národ, jen nepatrným nářečím rozdílný, s jedné 
strany se zálibou, s druhé pak odmítavě bylo přijato. Netřeba 
jiných důkazů této jednoty hledati, než odpověděti na tu otázku: 
jakou spisebnou řeč měli Slováci před Bernolákem? Nebo ta  
předbernoláčtina byla řeč česká. Ty jisté knihy měli Slováci, 
které měli češi, jenže na Slovensku se jim  říkalo, že jsou sloven
ské (co v dnešním smyslu slova naskrze nebyly), a v Čechách 
jim  říkali, že jsou české (čím i v pravdě byly). Což by tedy Slo
váci od té doby byli se stali docela od Čechů rozdílným národem ? 
Mně se to naskrze nelíbí, že mnozí Slováci od českých profesorů 
na Slovensku žádají, aby ne česky, než slovensky přednášeli, když 
my Slováci ani jen vědecké terminologie nemáme, protože jsm e
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jí  ani nepotřebovali; nebo kdyby někdo byl i napsal po slovensky 
vědecké dílo , bylo by zůstalo na skladě pro červy, nebo nebylo 
obecenstva, které by vědecké dílo bylo četlo, škoda tráp it české 
profesory slovenskými přednáškam i: ať přednášejí jen česky, 
však jim  posluchači dobře rozumějí, jako jim rozuměli před 
válkou v Praze, kde se za šťastných pokládali, že mohou české 
přednášky slyšeti. A či se čeština od té doby natolik změnila, že 
se stala nesrozumitelnou Slovákům? To se zdravým rozumem 
nikdo tvrd iti nemůže. Přál bych s i : aby vědecká díla i u nás byla 
psána jen česky, a slovenština ať se užívá v populárních spisech 
a v žurnalistice.

S výrazem hluboké úcty 
Vaší Slovutnosti nejoddanější ctitel

«/os. Ľudev. Holubu, m. p.

Jaký smysl ta jí tato slova nadšeného Slováka? Myslím, že 
ten, že Slovák, Moravan a Čech jsou jedna rodina, že všichni 
m ají domovské právo po celé československé oblasti, ať si mluví 
česky, moravsky nebo slovensky. A v tom smyslu zdají se mně 
to zlatá slova, jež dlouho budou citována, kdy už dávno nebude 
toho, jenž je napsal. Zůstanou dojemným odkazem národu a ze
jm éna jeho mládeži, odkazem tím dojemnějším, že vyplynula 
z nejryzejší lásky k národu, z úzkosti, aby se neopakovala tra 
gedie synů Svatoplukových.

Naše universita, jsouc od počátku takřka symbolem a baštou 
československé jednotyu má tudíž velký důvod, aby vždy 
vzpomínala na tuto slavnost československého sbratření. Jménem 
jejím  a jménem pana ministra školství a národní osvěty Pud. 
Bechyně, jenž mne o to výslovné požádal, srdečné gratuluji nej 
mladšímu doktorovi a přeji Vám, abyste ještě dlouhá léta mohl 
se honositi tímto čestným, ale zaslouženým titulem, symbolisu- 
jícím Vaše veliké zásluhy o slovenskou vlast i národ a zároveň 
symbolisujícím jednotu československého národa, jejím ž jste  byl 
vždy hlasatelem a obhájcem. Mnogaja Ijeta! živili!
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f  P R O F. D r. J A N H E I D L E R.
N a d  h r o b e m  p r o f .  D r a  J a n a  H e i d 1 e r  a. 

Proslovil rektor Dr. Jos. Hanuš při pohřbu na hřbitově v Leto- 
vicích dne 7. června 1923.

Těžká rána dopadla na naši mladou universitu. Náš milý 
kolega a přítel, prof. Heidler, odešel tam, odkud není návratu. 
Odešel tak náhle a neočekávaně, že nechceme tomu ani nad jeho 
rakví uvěřiti.

Provází-li naše universita a zejména professorský sbor její 
filosofické fakulty drahého nebožtíka na jeho poslední cestě, po- 
sílá-li za ním do hrobu poslední s Bohem, činí tak z hloubi srdce. 
Prof. Heidler, správně oceňuje veliký význam i úkoly naší uni
versity pro Slovensko, byl jeden z nejlepších, nejsvědomitějších 
professorů, na nějž dlouho vděčně budou vzpomínati jeho poslu
chači ; byl horlivým, důmyslným organisátorem svého odboru 
i jeho semináře, jak o tom výmluvně svědčí bohatá, vybraná 
knihovna sem inární; byl neúnavným diplomatem a bojovníkem 
za zájmy university, o čemž mnoho bych mohl vypravovati jako 
bývalý děkan i nynější rek tor; byl jedním z nejnadanějších mla
dých historiků našich, od něhož česká věda právem očekávala 
mnohou znamenitou práci z oboru nových, zvláště politických 
dějin českých.

A co nás snad nejbolestnéji skličuje, proč nejvíce želíme jeho 
ztráty, jest, že prof. Heidler, duše přímá, jemná, byl nám všem 
srdečným, obětavým, milým druhem a přítelem, slovem i vlast
ním příkladem pomáhaje udržovati přátelský, takřka rodinný 
svazek našeho professorského sboru.

Muž, jenž tolik dobrého rozsel kolem sebe, neumírá zcela, 
žije i po smrti v dobrých svých skutcích. Pro naši universitu 
nebožtík vykonal jich tolik, že památka jeho bude nám vždy 
drahá, nezapomenutelná.

Ave anima p ia !

Prof. Dr. Václav Chuloupecký:

t  J A N  H E I D L E R .

První těžká ztráta, kterou postižena byla universita Komen
ského, byla náhlá, neočekávaná sm rt Jana Heidlera. Byl z jejích 
zakladatelů. První professor všeobecných dějin novodobých na 
filosofické fakultě tohoto vysokého učení, zakladatel Historic
kého semináře téže fakulty, zakladatel a redaktor historické části 
Sborníku a Spisů filosofické fakulty, člen akademického senátu, 
jeden z nej nadanějších našich historiků, dobrý, nezapomenutelný 
přítel a kolega odešel dříve, než dokončil monumentálně založené
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své dílo vědecké a než mohl v plné m íře svými skvělými vlast
nostmi ducha prokázati naší alma m ater ony výtečné služby, jak 
si předsevzal. Jeho z trá ta  pro naši universitu je nenahraditelná.

Svým životem stal se skoro typem československého učence. 
Rodem Moravan (narodil se 7. září roku 1883 v Polici v okresu 
jemnickém) rostl a rozvíjel se v Čechách, aby pak jako zralý a 
hotový muž věnoval své síly i Slovensku. S Moravou spiat byl 
nejen rodinnou tradicí po meči i po přeslici, ale i sňatkem. A jeho 
duch patřil skutečně vždy celé naší vlasti.

Již v mládí dostal se do Čech, kde jeho otec byl ředitelem 
panství hraběte ze Šternberka v středočeském kraji, v Zásmu- 
kách u Kouřimě. Aristokratické prostředí, v němž vzrostl, zů
stavilo nejeden rys v jeho povaze. Dokonalé formy společenské, 
bezvadný, panský zevnějšek, jisto ta ve vystupování, spolu s vlíd
ností a zvláštní osobní milostí, byly vlastnosti, které získávaly 
mu lidí jakousi podmanivou silou zpravidla rázem a při prvém 
setkání. Střední školu absolvoval v Kolíně, historii v Praze, kam 
m atka jeho se čtyřmi syny, když otec před jich dospěním zemřel, 
se byla přestěhovala. Byl tudíž Heidler žákem české historické 
školy, školy Gollovy. Po ukončení akademických studií (promo
val r. 1908) pobyl i v cizině, v Anglii, Francii, v Německu, zpra
vidla za účelem badatelským, životní povolání našel jako středo
školský professor, nejdéle na obchodní akademii v Karlině. V létě 
r. 1919 byl habilitován na universitě Karlově v Praze a l l .  srpna 
1921 byl jmenován řádným professorem dějin novodobých na 
právě zřízené filosofické fakultě university Komenského. Tu pak 
po ne zcela dvouletém akademické působení, v plném rozmachu 
práce pro vědu i zařízení mladé naší fakulty, kdy přistupoval 
k provedení a realisování svých životních plánů velké koncepce, 
zastihla jej dne 28. května roku 1923 smrt. Zemřel daleko své 
vlasti, v Opatii, náhle a neočekávané, raněn srdeční mrtvicí.

Z jeho vědeckého díla zůstalo pouhé torso. Heídlerova čin
nost vědecká byla soustředěna na nejnovější dějiny našeho ná
roda v stol. XIX. Jsou i jiné práce z jeho pera, týkající se ho
spodářských dějin stol. XVII. a XVIII., ale k těmto dostal se 
Heidler více z povinnosti, bez vznětu a bez zápalu. Jeho duch 
nesl se však vždy jen k politice a ideologii XIX. stol. Byla to 
otázka našeho národního, a tu  zejména politického obrození, ony 
podivuhodné etapy, kterými svobody zbavený náš národ kráčel 
až k svému národnímu osvobození a k získání od staletí ztracené 
samostatnosti politické. Historie není ničím jiným, než vědec
kým vyšetřením vztahů mezi přítomností a minulostí. A tu je 
pochopitelné, že těchto vztahů mezi přítomností a minulostí ne
dávnou je zpravidla nejvíce a že jsou obyčejně nejživější.

K studiu dějin našeho národa v stol. XIX. přiveden byl 
Heidler snad dokonce přímým zájmem politickým. Z jeho učitelů 
akademických největší vliv měli naň Masaryk a Pekař. Ale i sám 
Goll se ho ujímal, tak jako později i Krofta. Nebyl to však Ma-
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t  JAN HEIDLER.
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saryk filosof, který Heidlera zprvu upoutal, než spíše autor české 
otázky a K arla Havlíčka. Ale pozvolna tento vliv překonán byl 
vlivem Pekařovým. Heidler vyvíjel se vědecky od sociologie k hi
storii, od kontemplativních úvah o historii pronikal k realitě, ke 
skutečnému jejím u poznání. Ovšem filosofický a sociologický 
základ zůstal vždy dobrou stránkou jeho prací vědeckých.

Již na filosofické fakultě vznikly některé jeho studie, dotý
kající se našeho národního a politického zápasu za samostatnost 
v Rakousku. Rok 1848, kdy takřka náhle probouzí se u nás poli
tický život, byl jejich osou. R. 1906 debutoval v Historickém 
Klubu přednáškou český snem ústavodárný r. 18U8; práce ta  
vyšla pak v Čes. Čas. Hist. 1907. A v souvislosti s touto prací 
vznikají pak jiné studie k tomuto období: Kapitola o radikálech 
z r. 18^8 v Masarykově Karlu Havlíčkovi (Přehled, 1911), Slo
vanská menšina v Rakousku (Pokr. revue), Radikálové naší re
voluce (Samostatnost 1911), Kritika pamětí J. Frice (čes. čas. 
Hist. 1912), Slovo o hodnotě Pamětí Fricových (Naše Doba 
1913), Dr. Ad. M. Pinkas a vznik českého programu v letech 
18^8—50 (Věstník král. čes. Společnosti Nauk 1913), O vlivu 
hegelismu na filosofii dějin a na politický program Frant. Palac- 
kého (Čes. čas. Hist. 1911). Byly to vesměs přípravné práce 
k rozměrnějšímu dílu o této době, jež pak vyšlo r. 1914 v Roz
pravách české Akademie pod názvem : Antonín Springer a česká 
politika v letech 18U8—50. Měla to býti vlastně monografie o ně
meckém učenci rodilém v Praze, jejž divý proud březnové revo
luce strhl s sebou a učinil na čas i předním českým publicistou a 
politikem. Ale zájem Heidlerův nepatří tu  výhradně této „ner- 
vosní, citové a v svém jádru  umělecké bytosti“, nýbrž po výtce 
událostem let 1848—50. Mladý autor jakoby dosud necítil se dosti 
široce připraven pro dějiny revoluce r. 1848 a je jí následků v na
šem národě, prožívá se Springrem tato osudná leta v P raze ; ale 
cílem není mu Springer sám, nýbrž události.

Politické programy r. 1848, program státoprávní, národ
nostní, panslavistický romantismus, program federalistický i vel- 
korakouský, vynořují se toho roku už ve formě do té míry propra
cované a vyspělé, že těžko bylo dívati se na ně jako na výplod re
voluce. Otázkou tou zabýval se Heidler po Springrovi. Na zá
kladě četných politických brožur, většinou vydaných za h ra
nicemi (aby tak ušly metternichovské censuře), pokusil se 
Heidler o vylíčení genese předbřeznové naší politické ideologie. 
Kniha vznikala od r. 1913 a byla hotova, už před válkou. Jsou to 
velmi důležité příspěvky k politických dějinám Čech za Františka 
a za Metternicha. Práce, která z důvodů censurních nemohla 
vyjiti za války, vyšla pak r. 1920 v publikacích Matice České pod 
názvem : Čechy a Rakousko v politických brožurách předbřezno
vých. Tím byl Heidler jaksi hotov s přípravou k našim dějinám 
v prvé polovici XIX. stol. Ovšem vracel se k době znovu a znovu, 
jak je patrné z jeho četby a z referátů. Takovým návratem k době
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revoluce a k r. 1848 byla i pozoruhodná přednáška o Karlu Ha
vlíčkovi, k terá pak vyšla ve Sborníku fil. fak. university Komen
ského r. 1922.

Odtud přistupuje Heidler pak už k životnímu svému dílu 
o Riegrovi. Už někdy r. 1913 počal sbírati m ateriál a navazovali 
styky s osobami, které s Riegrem ještě působily, především s jeho 
rodinou. Jeho ušlechtilý charakter, pevná vůle i diplomatické 
nadání při jednání urovnávaly mu tu cestu. Tyto vlastnosti vy
značují Heidlera i v boji o Museum, který spadá do těchto let. 
A patří nesporně tak k jeho zásluhám osobním, že v tomto nej
starším  našem ústavu kulturním zavládl krátce před válkou nový, 
svěžejší vzduch.

V této době bylo Heidlerovi absolvovati i habilitační pen- 
sum, které by prokázalo jeho historický rozhled i v jiných do
bách, než byl r. 1848, a zejména pak — světovou válku. Heidlerovi 
bylo nedlouho před válkou uloženo, aby se zabýval hospodářskými 
dějinami XVII. a XVIII. stol. Plodem tohoto studia jsou z části 
na archivním materiálu (moravském a vídeňském) založené 
práce: Moravská kontribuce od konce války SOtileté do reforem 
tereziánských (čas. Mat. Mor. 1917), Lánské rejstříky < :«>/<- 
ském archivu moravském (tamže 1916) a Sumární rctrakty 
z druhé generální lánové visitaci nu Moravě v letech 1669— 1673 
(tamže 1923). Práce tyto do jisté míry doplňují významnou 
práci Pekařovu o českých katastrech materiálem pro Moravu. 
Vyšly za války a po válce.

Leta válečná prožíval Heidler neobyčejně intensivně. Patřil 
k rozhodným stoupencům odboje domácího a zahraničního, k ne
kompromisním a rozhodným bořitelúm Rakouska. Byl ze zakla 
datelů české Demokracie r. 1917 a do tehdy založeného organu 
strany, v níž měly se soustřediti všecky naše strany občanské, 
psal i radikální články politické. (Snad dojde k jejich vydání 
soubornému.) Prožíval horečně všecky české naděje i obavy, ale 
nikdy nepropadl defaitismu. Jeho radost z toužebně po leta oče
kávaného vítězství měnila se však po převratu rychle v plodnou 
práci politickou, publicistickou i vědeckou. Heidler byl členem 
naší delegace v Paříži, když se projednávaly mírové smlouvy, a 
také po svém návratu působil při vytváření nového, popřevrato- 
vého ovzduší vytrvale. Jeho knížka „1 9 1 7 projevy českých spi
sovatelů, vydaná r. 1921, jsou vlastně paměti současníka i účast
níka v politických událostech za války, o různých stanoviskách 
osob v popředí politického boje, paměti, vydané v době, kdy dříve 
zaleknuté duše už příliš hlasitě hlásily se k podílu na vítězství, 
o něž se nezasloužily. Ale i k ujasnění otázek, rozvířených dobou 
převratu a tudíž k ideové konsolidaci našeho národa hleděl 
Heidler přispěti všady, kde bylo jen možno, a dáti tak národu 
správnou orientaci. Sám ve svém nitru byl skoro typem spořá
daného a pořádku milovného občana a takovými chtěl co nejdříve 
rníti i jiné. Z těchto popudů vznikly dvě přednášky, p rv n í:
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(jtázky sociální, kde pozoruhodným způsobem provádí kritiku 
Marxova Kapitálu, a d ru h á : Otázky politické, kde historicky 
vykládá vznik moderního státu, aby tak  naznačil směrnice, 
kterými by se měl národ bráti při znovubudování státu 
vlastního. (Obě vyšly tiskem v díle „Výchova a vojsko“ 1921.) 
Těchto otázek dotýká se i tře tí přednáška z této doby, proslovená 
r. 1922 v Státovědecké společnosti v Bratislavě, která pak vyšla 
tiskem ve Sborníku fil. fak. univ. Komenského r. 1922 pod ná
zvem Moderní demokratismus. Je nej propracovanější, nejzají
mavější a nej pozoruhodnější. Ale i mimo činnost akademickou 
a vědeckou snaží se Heidler, aby národ náš nedal se svésti popře- 
vratovou demagogií a aby utvořil si o zásluhách osob, které osud 
vyvolil si za jednající činitele v době našeho osvobození, obraz 
pokud možno jasný a správný. K jeho podnětu a většinou jeho 
prací založeno bylo vědecké nakladatelství „Vesmír“ , kde záhy 
po převratu vyšla celá řada vynikajících publikací vědeckých, 
většinou rázu historického, které podstatné zasáhly do myšlenko
vého vývoje našeho národa v době našeho revolučního kvašení. 
Z nejznamenitějších uvádím jenom Paměti Gajdovy (na jichž 
redigování Heidler měl i jistý  podíl), Paměti Bráfovy, některé 
práce Pekařovy (Světová válka, Sv. Jan  Nepomucký, Bílá Hora, 
Pozemková reform a), Šustovy Dějiny nové doby atd. I tu  orga- 
nisátorský talentH eidlerův zůstavil stopu, která je  hodna paměti.

P ři tom všem stále však pracoval o životním svém díle 
o Riegrovi. Už při studiích ke Springrovi setkal se Heidler 
s Riegrem a už tu  je  celá kapitola věnovaná Riegrovi, založená 
na novém archivním materiálu z pozůstalosti Riegrovy. A odtud 
je Rieger Heidlerovi takřka hlavním obsahem života. Studuje 
pilně literaturu, týkající se doby působení Riegrova, zejména 
však Riegrův archiv, jehož poznání umožněno mu bylo poroz
umění plnou vlídností vnučky Riegrovy paní Libuše Bráfovy. 
Práce ta  vyžádala si řadu let. Bohužel sm rt zmařila ji před do
končením. Přednáška, kterou měl Heidler r. 1918 na staroměst
ské radnici při oslavě stoleté památky Riegrovych narozenin (vy
šla tiskem r. 1918), naznačuje už pojetí a založení velkého díla. 
Roku následujícího vydal Heidler první ze studií o Riegrovi: 
Rieger na říšské radě v období r. 1879—85 (čas. Mat. Moravské 
1919—20), kde vysvětluje, za jakých okolností vstoupili Čechové 
na říšskou radu ve Vídni, r. 1922 v přednášce Zápisky Marie Čer
vinkou é-Riegrové (vydána byla až po sm rti r. 1924 ve Sborníku 
fil. fak. univ. Komenského), dotýká se především pořážky Staro- 
čechů, jichž Rieger byl vůdcem, téhož roku vydává studii Fr. L. 
Rieger či Ad. Iv. Dobrjanskij (tamže 1922), kde proti dosavad
nímu názoru s bezpečností dokazuje, že autorem anonymní fran 
couzské publikace z r. 1861 „Les Slaves d’Autriche et les Ma
gyars“ , v níž líčí se křivdy páchané na Slovanech v Rakousku, je 
Fr. L. Rieger. Tyto studie důležité a cenné ovšem jen naznačují. 
Heidler těmito monografickými studiemi, jež měly následovati
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četné další (právě před sm rtí obíral se prací o poměru Riegro- 
vě k Slovákům!) měly připraviti a u rov nati cestu k dílu celému. 
Zůstala nám z toho jenom část staviva, bohaté, byť i nedokončené, 
výpisky z archivu Riegrova a jiných písemností, které po smrti 
Reidlerově velmi pietně rozhodl se vydati prof. Šusta pod názvem 
Příspěvky k listáři Dra Frant. Lad. Riegra z let 1836— 1903. 
(Zatím  vyšla část prvá, obsahující materiál z let 1836—71 
v Hist. Archivu České Akademie, s výstižným úvodem.)

Práce o Riegrovi měla býti Heidlerovým dílem životním. 
Neměla to býti prostá biografie významného státníka. Práce 
o Riegrovi měla obsáhnouti tém ěř celé století XIX., ono podivu
hodné úsilí našich buditelů za kulturní i politické osvobození ná
roda. Mělo v ní býti ukázáno, nakolik o naše osvobození zaslou
žily se tyto generace mrtvých vlastenců, generace Jungmannň, 
Šafaříků a Palackých, generace Riegrova a konečně i generace 
nejnovější. .  . Snahy oněch prvých generací skončily bez úspě
chu, aspoň bez pronikavějšího úspěchu politického. Ale bez jejich 
gigantického úsilí nebylo by dílo osvobození vůbec možné. Oněm 
velkým m rtvým : Dobrovskému, Jungmannovi, Palackému, Ha
vlíčkovi, Šafaříkovi, Riegrovi přísluší lví podíl na zásluhách, 
které o dobytí naší samostatnosti získal si náš odboj doma i za 
hranicemi. V tomto pojetí osnoval Heidler svého Riegra. Zemřel 
v něm historik našeho národního osvobození.

Po jeho sm rti pomýšlelo se na souborné vydání jeho drol>- 
ných spisů historických i článků politických. Jest jen litovati, že 
k tomu nedošlo. Jeho literární a vědecký profil byl by výraznější 
a ucelenější. Bibliografie prací Heidlerových (knih, článku a 
referátů) je  v Sborníku fil. fak. univ. Komenského, roč. 111. 
(1924—25) na str. 14— 18. Heidlerův nekrolog přinesly všecky 
čelnější naše deníky k datu 29.—30. května neb ke dni 7. -8 . 
června (den 7. června byl den pohřbu v rodišti jeho paní v Ia*to- 
vicích na M oravě); z nich zvláště třeba vytknouti vzpomínku 
Mil. Weingarta v N ár. Listech 1923, č. 145, Arne Nováka v Li
dových Novinách 1923, č. 266, 280 a Jidia Gliicklicha tamže č. 
266. Obsáhlejší nekrolog spolu s oceněním vědecké činnosti 
Heidlerovy je v čes. čas. Hist. XXIX. (1923), str. 174—80 od 
autora této vzpomínky a v Almanachu České Akademie 1924, 
str. 119—26 od prof. Dr. Jos. Pekaře. L iterární a vědeckou čin
nost Heidlerovu oceňuje i prof. Dr. Jos. šiesta v úvodě posmrt
ného vydání L istáře Fr. L. Riegra.
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Z P R Á V A  O D S T U P U J Í C Í H O  R E K T O R A  
P R O F .  D r a  J O S E F A  H A N U Š E

p ř i  r e k t o r s k é  i n s t a l l a c i  
p r o f .  D r a  S t a n i s l a v a  K o s t l i v é h o  

5. XII. 1923 z a s t u d .  r o k  1922/23.

Velectěné shromáždění! Vážené dámy a pánové!

Jako odstupující rektor dovoluji si zahájiti dnešní slavnost.
Vítám co nej srdečnej i dámy i pány hosty, pány kolegy i naše 

akademické občany všech fakult, kteří jste se tak hojně sešli, 
abyste s námi oslavili installaci nového rektora Magnifika.

Podle starého zvyku začínám zprávou o naší mladé univer
sitě za školní rok 1922/23, skládaje tím takřka mravní účty svého 
rektorátu.

Studijní rok 1922/23 byl čtvrtým rokem činnosti university 
Komenského. Ač professorské sbory všech fakult pracovaly usi
lovně o doplnění vědních oborů, dosud na fakultách nezastou- 
pených, a ač byla obsazena celá řada stolic, přece nelze ještě říci, 
že by naše universita byla již úplná.

Právnická fakulta otevřela v r. 1922/23 (vedle I.) II. ročník 
a současně též III. ročník a učinila přípravy k zahájení předná
šek IV. x-očníku stud. rokem 1923/24, takže z ní vyjdou koncem 
r. 1923/24 prví je jí absolventi. Postarala se také o to, aby na ní 
mohli posluchači slyšeti všechny potřebné přednášky z přísluš
ných oborů historických, dále z právní filosofie, práva občan
ského, trestního, obchodního a směnkového, procesního, správní 
vědy a práva správního, práva ústavního, mezinárodního, národ
ního hospodářství a finanční vědy v předepsaném počtu hodin. 
Professorský sbor jedná nyní o konání přednášek z práva fi
nančního a statistiky.

Didaktická činnost lékařské fakulty byla obmezena v tomto 
roce opětně pouze na tři vyšší, klinické ročníky. Snahy profes-, 
sorského sboru, vybudovati fakultu úplnou, měly však konečně 
přece úspěch; začátkem stud. r. 1923/24 mohla fakulta přikro- 
čiti k otevření I. ročníku.

Na filosofické fakultě byly zastoupeny plněji tyto obory: 
slovanská filologie, germanistika, romanistika, klassická filo
logie, zeměpis, historie, hudební věda, filosofie, psychologie, ale 
jen v té formě, že germanistika, romanistika, zeměpis, filosofie 
a psychologie byly suplovány professory university Karlovy a 
Masarykovy.

Významným doplněním pravidelných přednášek, vítaným 
nejen studentstvu, ale i širší veřejnosti, byly pohostinské kursy 
vynikajících professorů pražské university Karlovy.

Za tuto obětavou ochotu obou spřátelených universit vzdá-
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váme srdečný dík, jako za nový projev vzájemnosti, k níž od po
čátku jsme se hlásili.

Přesto sbor professorský pracoval k doplnění oboru histo- 
ricko-zeměpisného, filosofie a sociologie, románské filologie a 
dějin umění. Významnou událostí lze nazvati i zřízení vědecké 
zkušební komise pro učitelství na školách středních v Bratislavě.

Jako lze již z toho seznati stálý rozvoj university, tak možno 
s potěšením konstatovati trvalý vzestup počtu poslucháčstva.

V zimním semestru 1922/23 bylo zapsáno:
Na 'právnické fakultě:

řádných posluchačů ..................................3.58
mimořádných p o s lu ch ačů ........................ 28
posluchačů státniho účetnictví . . . . 5.5
všech posluchačů dohrom ady.................. 441
z nich b y l o ...................................................1 2  žen.

Na lékařské fakultě bylo :
řádných posluchačů ................................... 82
mimořádných posluchačů . . . .  . . 5

úhrnem . . .  87
z nich b y l o ....................................................7 žen.

Na filosofické fakultě bylo:
řádných posluchačů ...................................62
mimořádných p o sluchačů .........................41

úhrnem . . . 103
z nich b y l o ....................................................8  žen.

Bylo tedy na celé universitě zapsáno v zimním 
semestru 1922/23 všech posluchačů ................... 631.

Podle státní příslušnosti bylo:
Č echoslováků .............................................622
c i z i n c ů ......................................................... 9

Podle národnosti by li:
československé národnosti........................532

(Slováků 354 a Čechů 178) 
ruské, rusinské neb ukrajinské . . . .  5
polské...............................   1
něm ecké........................................................35
m a ď a r s k é ................................................... 53
srbské, chorvatské neb slovinské . . .  3
r u m u n s k é .................................................... 1
h o la n d s k é ....................................... . 1
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V letním semestru stud. r. 1922/23 měla právnická fakulta:
375
28
51

454 
1 2  žen.

85
1

86
9 zen.

67
41
31

139
35 zen.

řádných posluchačů . . . • • 
mimořádných posluchačů . . . 
posluchačů státního účetnictví .

úhrnem
z to h o ................................................

Na lékařské fakultě bylo
řádných posluchačů.....................
mimořádných posluchačů . . .

úhrnem
z toho ................................................

Filosofická fakulta měla
řádných posluchačů • v • • •
mimořádných posluchačů . . -
h o s p i ta n tů .....................................

dohromady
z to h o ................................................

V letním semestru bylo zapsáno tudíž celkem
p o s lu c h a č ů .....................................................

z to h o ...........................................
Podle státní příslušnosti bylo:

Č echoslováků ...........................
c i z i n c ů .....................................

Podle národnosti byli:
československé národnosti . .

(366 Slováků a 193 Čechů) 
ruské, rusínské neb ukrajinské .
polské................................................
n ěm ecké...........................................
m a ď a r s k é    • •
srbské, chorvatské a slovinské .
holandské .....................................
r u m u n s k é .....................................

Universita Komenského měla ve stud.
26 řádných professorů,

7  mimořádných professorů, 
soukromých docentů, 
honorovaného docenta, 
suplentů, 
lektorů.

Na právnické fakultě vyučovali 4 řádní a 3 mimořádní pro-
fessoři, 1 soukromý docent, 4 suplenti a 1 lektor. Jmenovaní byli

679 
56 žen.

669
1 0

559

59
46

4
1
1

roce 1922/23:

D
1

10
8



soukr. docent Dr. Albert Milota řádným profesorem práva a 
procesu trestního, soukr. docent Dr. Richard Horná mimořád
ným profesorem dějin práva na území R. č. S. (zároveň pověřen 
suplováním stolice dějin veřejného a soukromého práva ve střed. 
Evropě). Habilitoval se pro právo občanské Dr. Vladimír Fajnor, 
president soudní tabule. Prof. Dr. Emil Svoboda vzdal se svého 
jmenování řádným professorem pro Bratislavu.

Na fakultě lékařské působilo:
1 2  řádných professorů,
4 mimořádní professoři,
2  soukromí docenti,
1 honorovaný docent.

Professorský sbor lékařské fakulty byl tudíž \ tomto roce 
rozšířen, a to: o Dra Vratislava Kučeru, jenž byl jmenován 
mimořádným professorem balneológie a balneotherapie, Dra 
Jana Buchtalu, jmenovaného mimořád. professorem lékařské 
chemie, a Dra Zdenka FrankenberKera, jmenovaného mimořád
ným professorem histologie a embryológie.

Habilitoval se Dr. Michal Šeliga pro porodnictví a gynae- 
kologii. Některé další habilitace (Dr. Bedřich Wiškowský z oboru 
rhinolaryngologie, Dr. Karel Koch z oboru pathologic a therapie 
chorob chirurgických, Dr. Miloš Klika z urologie) byly potvrzeny 
začátkem stud. r. 1923/24.

Filosofická fakulta měla v r. 1922/23 10 řádných profes 
soru. Jmenováni byli: soukr. docent Dr. Václav Chaloupocký 
řádným professorem československých dějin, soukr. docent Dr. 
Antonín Kolář řádným professorem klassické filologie. V. A. Po 
gorělov, bývalý professor university varšavské a rostovské, byl 
pověřen přednáškami z ruské řeči a literatury.

Dr. Frank YVoIlman habilitoval se pro olx>r slovanských 
tradic a literatur.

Bolestnou a těžkou ztrátu utrpěla filosofická fakulta sm rtí 
D ra Jana Heidlera, řádného professora všeobecných dějin. Vý
znam jeho osobnosti, jeho práce vědecké a zásluhy o vybudování 
fakulty filosofické ocenila universita ve zvláštní smuteční slav
nosti, konané k uctění jeho památky.

Asistentů měla naše universita v r. 1922/23 43, vesměs 
na lékařské fakultě, vyjma jediného (D ra Perfeckého) na fa
kultě filosofické. Kromě toho měla lékařská fakulta 17 klinic
kých sekundářů, na filosofické fakultě byly ustanoveny 1 po
mocné síly vědecké.

Kanceláře universitní měly 1 konceptního úředníka (přidě
leného t. č. m inisterstvu školství a národní osvěty), 1 kvestur- 
ního, 4 kancelářské, 7 kancelářských pomocných sil a oficiantu. 
5 podúředníků, 16 zřízenců, rozdělených do všech universitních 
kanceláří a ústavů.
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Z učební činnosti university uvádím:
V zimním semestru stud. r. 1922/23 bylo konáno přednášek 

a cvičení v seminářích
na fakultě právnické 23 v 81 týdenních hodinách 
„ „ lékařské 41 „ 130 „ „
,, „ filosofické 55 „ 84 „ „

V letním semestru konáno bylo přednášek a cvičení
na fakultě právnické 23 v 83 týdenních hodinách
„ „ lékařské 40 „ 138J/2 „ „
,, „ filosofické 6 8  „ 124 „ „

Na právnické fakultě podrobilo se rigorosům 146 kandidátů, 
a to 92 za účelem dosažení doktorátu veškerých práv podle uher
ského studijního řádu, 19 za účelem dosažení doktorátu politices 
podle uherského studijního řádu a 35 za účelem dosažení dokto
rátu  práv podle čsl. studijního řádu.

Na lékařské fakultě bylo 43 II. rigoros a 38 III. rigoros.
Na filosofické fakultě byla 3 rigorosa hlavní a 3 rigorosa 

vedlejší.
Promocí bylo celkem 85. Na právnické fakultě byli promo

váni : 29 doktorů veškerých práv a 13 doktorů politices podle 
uherského studijního Tádu, 2  doktoři práv podle čsl. studijního 
řádu. Doktorů lékařství bylo promováno 38, doktoři filosofie 3.

K usnadnění vědecké práce a studia slouží vedle veřejné a 
universitní knihovny ještě fakultní knihovny.

Právnická fakulta má k disposici seminární knihovny pro 
právo občanské, správní, římské, církevní a trestní, pro národní 
hospodářství a pro dějiny práva ve střední Evropě. Počet svazků 
dosahuje již 7000.

Fakultní knihovna a 16 klinických a ústavních knihoven 1 
lékařské fakulty obsahují již skoro 9000 svazků.

Filosofická fakulta má seminární knihovny: slovanskou, 
historickou, ethnografickou, zeměpisnou, filosofickou, paedago- 
gickou a hudebně-vědeckou, v celku daleko přes 40.000 svazků. 
Knihovny jsou stále doplňovány.

V této souvislosti třeba zmíniti se též o universitní knihovně, K/ 
jež za neúnavné a všestranné činnosti ředitele Jana Em lera roz
hojněna byla od doby převratu téměř o 40.000 svazků. Bohužel
je stále odkázána jen na stísněné místnosti, v nichž byla umí
stěna před převratem, ač by potřebovala pro rozvinutí své čin
nosti dalších nových. Dosavadní snahy ředitelství o získání dal
ších místností neměly výsledku.

Utěšeně se rozvíjela publikační činnost všech fakult.
V knihovně spisů právnické fakulty vydali řadu prací jak  3
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členové fakulty, tak  i pracovníci jiní. Připraveno jest vydávání 
přednášek k účelům studijním.

Lékařská fakulta soustředila publikační činnost hlavně do 
svého orgánu „Bratislavské Lékařské Listy“, jež přinášely při 
původních pracích, právě tak  jako „časopis pro zdravotnictvo“, 
vydávaný členem fakulty, záhlaví a krátký obsah v řeči fran 
couzské a anglické, takže jest jejich obsah přístupný každému 
odborníku zahraničnímu.

Tyto časopisy vyměňuje lékařská fakulta i s cizijjou.
S finanční podporou m inisterstva školství a národní osvěty 

a s počátku i Matice Slovenské filosofická fakulta 1922/23 
vydala I. ročník svého sborníku. V 17 číslech jeho (přes 800 
stran) obsažena jest řada prací členů fakutly. Spisů filosofické 
fakulty vyšly čtyři svazky. Výměnu publikací pěstuje filosofická 
fakulta s velkým počtem zahraničních slavistů.

Ze všech professorských sborů byli četní členové činní lite- 
rárně-vědecky jednak samostatnými spisy, jednak v odborných 
časopisech většími i menšími články, posudky, kritickými úva
hami, referáty.

if Z činnosti mimo universitu nutno se zmíniti o Extensi uni
versity Komenského, jež se ustavila dne 1. března 1923 za před
sednictví prof. Dra M. YVeingarta. V r. 1922 23 vykonala 19 
přednášek jednak v Bratislavě, jednak ve Vídni a ve slovenských 
městech Trenčíně, Žilině, Turč. Sv. M artině, Zvoleně, Báňské 
Bystřici. V r. 1923/24 pomýšlí na uspořádání cyklů ve Vídni, 
v městech slovenského jihu a na obnovení učitelských kursů. 
Extense jest subvencována ministerstvem školství a nár. osvěty.

Styky university s cizinou byly v r. 1922 23 velmi čilé.
Byla zastoupena na mezinár. sjezdu ethnografů a geografů 

v Marseilli prof. Drem K. Chotkem, na V. sjezdu mezinár. histo
rických věd v Bruselu prof. Drem V. Chaloupeckým, na mezi
nár. hygienické výstavě ve Strasbourgu a na universitních sla\ 
nostech Pasteurových v Paříži a ve Strasbourgu prof. Drem St. 
Růžičkou. Uvítala v Bratislavě rodáka Dra Aleše Hrdličku, ku
rá to ra  Národního musea ve Washingtoně, Dra Henryho N. Mac 
Grackena, presidenta Vassar College v New-Yorku, Dra Nicolae 
Jorgu, professora bukureštské university, A. P. Newtona, profes- 
sora londýnské university, a zástupce právnické fakulty ze S tras
bourgu.

P ři úmrtích D ra Aloise Rašína, m inistra financí, a choti 
pana presidenta republiky vzpomenul akademický senát jejich 
světlé památky.

Na naší universitě dodán byl dojemnou slavností diplom 
university Karlovy J. L. Holubymu, bohužel za nedlouho zesnu
lému. Universita oslavila památku 100 narozenin Louise Pa- 
steura, vzpomenula úm rtí slavisty Louise Legera a prof. Dra 
J. U rbana-Jam íka, otce studentstva.
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Velikou pozornost věnuje universita sociální otázce stu
dentské.

V r. 1922/23 zřízen byl Sbor pro sociální pečlivost student
stva vysokoškolského v Bratislavě, jehož zatímně kuratorium za 
řízení prof. Dra A. Miloty připravilo základy k uvedení Sboru 
v činnost. Sbor má soustřeďovati veškerou péči sociální; jako 
jeho jednu část založil akademický senát Ráthův fond, jenž má 
pečovati o onemocnělé posluchače. Témuž účelu má sloužiti též 
fond Masarykův, založený professorským sborem lékařské fa
kulty.

četné státní podpory a stipendia, jakož i subvence na šat
stvo a prádlo, svědčí o snaze m inisterstva školství a nár. osvěty 
ulehčiti nemajetným nadaným posluchačům studia co nejvíce.

Přes to těžce doléhala na naše studentstvo, po většině chudé, 
jednak bytová krise, jednak známá bratislavská drahota. Ani in
te rná t a akademická mensa nestačily, aby této bídě plně odpo- 
mohly. V internátě bylo ubytováno v zimním semestru 158, v let
ním 160 posluchačů, z nich 56 -f- 3 úplně zdarma, 31 za 50 Kč, 
ostatní za 100 Kč měsíčně.

V akademické mense stravováno prům ěrně 150 posluchačů, 
z nich 31 -f- 30 úplně zdarma, 52 -f- 40 za poloviční stravné, 
ostatní za 10, později 8 Kč denně. Vedle toho 18 posluchačům 
povolena sleva 100 Kč měsíčně.

Ježto státní subvence činila jako v roce předešlém jen 
150.000 Kč a jiných příznivců in ternát i mensa posud nemají, 
vypravují již uvedené číslice dosti, s jakými nesnázemi zápasilo 
kuratorium  letošního roku. A nesnáze ty  vzrůstají s přibýváním 
počtu chudých posluchačů, zvláště když posavadní snahy o rozší
řeni internátu byly marné a počet studentů v internátě i v mense 
se tém ěř zdvojnásobil.

Spolky studentské pracovaly jak  na poli společenském, tak 
na poli hájení studentských zájmů, zvláště sociálních. Nově 
byly založeny fakultní spolky: „P rávník“, spolek čsl. právníků, 
„Ľudevít š tú r“, spolek čsl. filosofů. Vděčně vzpomínám také 
přátelského poměru studentstva a professorských sborů. Jen ta 
kovou vzájemnou důvěrou a spoluprací naše universita může 
splniti veliké úkoly, jež od ní očekávají náš stát i Slovensko. 
Zejména připomenouti sluší harmonickou součinnost Svazu slo
venského študentstva s akademickými úřady v otázce důstoj
ného umístění university.

Práce spojené s budováním university Komenského sice po
kročily během roku 1922/23 v obojích směrech, totiž i v otázce 
definitivního jejího vybudování i v otázce zatímního umístění, 
jsou však ještě daleky svého ukončení.

Především byl ministerskou radou zásadně schválen tak zv. 
velký program universitní — výstavba universitního města na 
pozemcích u vily Lanfranconi. Pro vyjednávání s vojenskou 
správou, které trvalo delší dobu a bylo ukončeno obapolnou do
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hodou, bylo nutno odsunouti vypsání konkursu na pořízení ideo
vého zastavovacího plánu. Jest oprávněná naděje, že během le
tošního školního roku budou i tyto přípravné práce skončeny a 
universita přistoupí k budování svého definitivního a vysoké 
školy důstojného stánku.

Protože však uplyne jistě delší doba, než universitní město 
bude vybudováno, jest potřeba provisorií stále ještě naléhavou. 
Proto bylo pracováno i v tomto směru. Snahy universitních čini
telů setkávaly se s velikými potížemi, protože přese všechny 
kroky, jež podnikla universita s počátku sama, později spolu se 
slovenskými poslanci, nebylo možno příměti ministerstvo financí 
k povolnosti. Když všechny tyto kroky ukázaly se bezvýslednými 
a m inistr financí (Bečka) přímo prohlásil deputaci stavebního 
výboru university a slovenským poslancům, že peněz na tento 
účel nemá a že ani žádaných 6 milionů na vybudování provisorií 
nemůže povoliti, viděla se všechna akademická obec — professoři 
i studenti — nucenu vylíčiti svoji zoufalou situaci slovenské ve
řejnosti. Svaz sloven, studentstva svolal proto na den 5. května 
1923 veřejnou schůzi, kde mluvčí university, zástupce rektora, 
děkani fakult, zástupci Svazu slov. stud., slovenských kulturních 
korporací a j. protestovali a domáhali se nápravy tohoto naprosto 
neudržitelného stavu.

Manifestace dosáhla svého cíle. Ministerstvo financí i jiné 
rozhodující kruhy musily konečně nahlédnouti, že universita Ko
menského není ani zbytečnou, ani přechodnou, že má právo na 
život a že jest nad jiné důležitou, nepostradatelnou složkou kul
turního rozvoje Slovenska.

Jednání, vlekoucí se přes dva roky, spěje konečně k svému 
ukončení a ještě letos bude zahájena stavba provisoria lékařské 
fakulty, která umožní příštím rokem otevření 11., posledního ze 
scházejících ročníků fakulty. O provisoriu fakulty filosofické a 
doplnění fakulty právnické, aby i těmto bylo opatřeno existenční 
minimum, bohužel bude nutno ještě svesti boj nový. Universita 
však doufá, že s podporou slovenské veřejnosti, zejména politic
kých činitelů, m inistrů, poslanců a senátorů i tuto otázku rozřeší, 
a příští rektorská zpráva bude moci konstatovati, že nejnutnější 
životní podmínky university jsou splněny.

A tak kdyi zapadly nerealisovány všecky četné návrhy pro
fesorských sboru na získání starších budov pro umístění univer
sity, musila se universita spokoj iti ve svém čtvrtém roce opětné 
těmi místnostmi, jež měla k disposici při svém založení. Co jediné 
bylo získáno po dlouhém vyjednávání, v němž, bohužel, část b ra
tislavské veřejnosti postavila se proti své vlastní universitě, jest 
16 malých místností v dívčím reformním reálném gymnasiu 
v Bratislavě pro filosofickou fakultu, jež odstoupila své m íst
nosti v Kapitulské ulici právnické fakultě.

V tomto chudém, ponižujícím podruží gymnasia, jež pro 
sebe má asi 90 místností, tísní se naše filosofická fakulta, ne



mohouc vyhověli ani nejnutnějším  potřebám studentstva, a 
s trapným i pocity očekává, až bude se musit v tomto ubohém 
stavu představiti cizím učencům, tak četně přicházejícím do 
Bratislavy . . .

Vážené dámy a pánové!
Jen několik suchých dat a číslic uvedl jsem z dějin čtvrtého 

roku naší university, ale tuším postačí, aby vám znázornily, s ja 
kými nesnázemi a starostm i professorských sborů i studentstva 
zakládá se naše nejmladší universita, jediná universita na Slo
vensku, nesoucí významně jméno Komenského, kolóbka_nového 
kulturního a zejména vědeckého života na Slovensku

Zavíraje výroční bilanci svého rektorátu, nemohu nevzpo- 
menouti vděčně všech těch, kdož mé snahy a zájmy university 
jakýmkoli způsobem podporovali: pana presidenta republiky 
Československé T. G. M asaryka, jenž opětovně projevil nejživější 
zájem o naši universitu, m inisterstva školství a národní osvěty 
v Praze, m inisterstva pro správu Slovenska v Bratislavě, sloven
ských poslanců a politiků, redakce bratislavských denních listů, 
posléze a hlavně našeho akademického senátu i professorských 
sborů a ovšem i našeho studentstva.

Dvou jmen musím zvláště vzpomenouti: p. biskupa evang. 
církve Sam. Zocha, jenž se vzácnou a obětavou horlivostí spolu 
s filosofickou fakultou usiloval pro nás získati nutné místnosti 
v evang. internátě v ulici Tolstého. Zásluhu jeho nezmenšuje ani 
to, že něm. evang. obec proti svým lepším tradicím, ba proti vý
slovným slibům žádost naši nakonec zamítla.

A neméně šlechetný byl čin pana finančního revidenta Ja 
roslava Menčíka, posluchače fakulty právnické, jenž z piety 
k zvěčnělému svému otci, chvalně proslulému badateli v oboru 
československé řeči a literatury, zbylou část jeho cenné knihovny 
(na sto knih v ceně aspoň IV2  tisíce Kč) věnoval knihovně slo
vanského semináře.

Kéž by oba jmenované příklady našly záhy a hodně nasle- 
dovatelů a vzbudily živější zájem veřejnosti pro universitu i pro 
je jí studentstvo!

Vždyť přece jest to vaše universita, vedle Slovenské Matice 
hlavní a takřka jediné ohnisko kultury a zejména v£dy, té vědy,
0 níž hluboce pověděl již dávno Hurban, že je  matkou všeho du
chovního dění v národě i státě, vychovatelkou k národnosti, lid
ství i křesťanství, slovem základem života národního, právě jako 
víra. Bez vědy byl by národ ztracen, právě tak ztracen jako bez 
víry. Slováci musí proto vědu pěstovat. . .

A právě tak  to studentstvo jest uoše^studentstvo, vaši synové 
a dcery, kteří nosí v sobě vaše příští jaro, vaši budoucí intelli- 
genci, slovem celou budoucnost státu  i národa. Kdybyste, pánové
1 dámy, hlouběji nahlédli do těch mladých duší a srdcí a viděli, 
jak  všude tam raší nový život, jak  vše se v nich probouzí, jak



hledají si nové cesty a cíle, nemohli byste jim  odepříti m ravní 
podpory a rady, jíž  v dnešní kritické době tolik potřebují a tolik 
si žádají, neméně než podpory hmotné. A kdybyste zároveň po
znali, jako my, všecku tu hmotnou bídu a těžké starosti, jež do
léhají na většinu našich chudých studentu, jistě byste jim  i v tom 
podali vlídně ruky pomocné. Starati se o své studentstvo není 
jen šlechetné, nýbrž jest to svátá povinnost, m ravní dluh kaž
dého národa! Povinnosti té naše veřejnost posud neučinila za
dost, svůj m ravní dluh k svému studentstvu a k své universitě 
posud nesplatila. Ale jest už nejvyšší čas, ač nemá-li zájem ten 
p řijíti pozdě, k veliké, nenahraditelné škodě nejen studentstva 
a university, ale i kulturní a politické budoucnosti Slovenska.

Skončiv svou zprávu, přistupuji k vlastnímu, radostnějšímu 
aktu dnešní slavnosti, k installaci nového rektora Magnifika. 
Vzpomínaje 70tých narozenin svého seniora p. prof. Jos. škulté- 
tyho, professorský sbor filosofické fakulty smluvil se s fakultou 
lékařskou, z níž letos měl býti volen rektor, aby pro letos ustou
pila od svého práva. Fakulta lékařská učinila tak ochotně, a tak 
zvolen jednomyslně prof. Jos. škultéty. Měl to býti hold univer
sity zasloužilému patriarchovi slovenské literatury i jeho 
životní práci pro Slovensko, jeho řeč a literaturu. Ale skromný 
oslavenec, poukazuje na to, že nebydlí stále v Bratislavě, 
volby nepřijal. Nová jednomyslná volba povolala pak k úřadu 
rektorskému pana professora Dra Stanislava Kostlivého.

Dovolte, vážené dámy a pánové, abych Vám představil no
vého rektora Magnifika několika daty životopisnými. (Následuje 
životopis prof. Dra Stanislava Kostlivého, dále uveřejněný.)

Odevzdávaje Vaší Magnificenci symboly Vašeho rektor
ského úřadu, universitní pečeť a klíč od auly, z celého srdce 
Vám gratuluji. Dej Bůh, aby Vašim mladším silám popřáno 
bylo přivésti k šťastnému konci vše, oč my, Vaši předchůdci, 
marně jsme usilovali, aby tak naše universita Komenského byla 
opravdu požehnáním státu i národa, jak  si toho přáli je jí za
kladatelé.



r e c t o r  m a g n i f i c u s

P R O F .  M U D r .  S T A N I S L A V  K O S T L I V Ý. 

ž i v o t o p i s .

Stanislav Kostlivý, narodil se 30. X. 1877 ve Vídni, kde byl 
jeho otec místoředitelem říšského ústavu pro geodynamiku a

k0S,Stud“a fS m “ asiální a universitní konal rovněž ve Vídni a 
hvl tam  22 III 1902 promován za doktora vesk. lékařství.

Jií před tím věnoval se podrobným studiím pathologieke 
histologie a experimentální pathologie u prof. Paltaufa a chl™ 
r i Ů rof Alberta a doc. Ullmanna. Později pak venoval se chi- 

U.P , ,  odděleních p rof. Friedländera a prof. Franka.
T Ts05 odeM V  V idnfdo  Prahy, kde byl jmenován asistentem 
chirurgické idiniky prof. KnUuly.

íem l » m2 S u t o ľ a l  s ľ m S  „O c h i ru rg ic k ý  
kosách“ (vyšlou ve dvou ddechv  f ^ a c h  fle^ e  A M  ^

la d íNa návrh "  ^ u h y  K ^ o v y  p a ý j

pojjntnľ S Ä  H ÍfÄ Vv'ÄÍ íS J ľ Ä

žláz, které v j e h o  osvetlení a medicinské
probadání nalézají nezřídka i ohlasu ve sveiov
literatuře^ rozhledu a věhlasu vědeckého dovede jistě33S3ffSHSwc*
úřadu.
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P R O S L O V
R E K T O R A  PR O F. D ra  S T A N I S L A V A  K O S T L I V É H O  

K E  S T U D E N T S T V U  
p ř i  i n s t  a 11 a c i d n e  5. p r o s i n c e  1923.

Vám platí, občané akademičtí, zvlášť můj pozdrav. Mládež, 
toť budoucnost národa. Platí-li věta ta  o mládeži vůbec, platí 
zvýšenou měrou o mládeži akademické, o výkvětu in t e l l i g e n c e ,  
předurčenému k tomu, aby tvořil a doplňoval svému národu to, 
co nazýváme „kulturními statky".

Vy, akademická mládeži Slovenska, máte však ještě zvý
šenou odpovědnost před dějinami budoucnosti, že Vám za úkol 
připadá zahlazovali a opravovati škody, vzniklé Vám v staleté 
těžké porobě.

Hleďte k tomu, abyste v této své svaté povinnosti národní 
obstáli čestně, neboť možnost k tomu je Vám dána. Dnes jste 
svobodnými občany svobodného našeho státu, který jen čeká na 
Vaši součinnost a spolupráci při budování společného našeho 
domova. Co přinesete nového a — rozumí se — zdravého, ze svěží 
Vaší krve, do společné naší domácnosti, bude ziskem a obrozením 
pro nás všechny, novou vzpruhou, novým positivem svérázné ná
rodní naší kultury.

Pak ale, smýšlíte-li dobře s naším národem, musíte hleděti 
především k tomu, abyste se Vy stali opravdu dobrými. Jen tak 
bude dobrá i budoucnost našeho národa. Poctivá práce a selx>- 
obětování za vyšší cíl získaly nám znovu ztracenou naši samo
statnost, poctivá práce nám ji upevnila tak, že dnes stojíme pevně 
i v důvěře ciziny.

,,Budeme v této naší poctivé práci pokračovati, neboť 
chceme, aby naše republika byla ne-li první, tedy mezi prvním i 
dokonalými státy světa“, pravil president v nedávném svem po
selství.

Vezměte si slova ta k srdci, nezapoměňte však ani dalších, 
že třeba „myslit, pozorovat a potom tvořit“.

Pozorujte tedy nejprve sami sebe, pak jděte mezi lid a 
tvořte: 'učte je j  myslit a pozorovat, aby i on dovedl tvořit. Jen 
nechtějte býti hned vůdci národa. Buďte především jeho vzdě
lavateli, neboť těch je nám třeba nejvíce.

Doba ovšem, přiznávám, je pro nás, t. zv. intelligenci, těžká. 
Poválečná psychosa vedla téměř všude a na celém světě k jedno
stranném u přeceňování cílů materielních. Moc fysická, číselně 
vždy silnější, je  hodnocena výše, než potence duševní. Poněvadž 
se však fysická síla přes svou číselnou početnost a převahu účelně 
uplatní jen tenkráte, je-li vedena vyšším usměrňujícím intellek- 
tem, vzniklo z toho poznání nové líbivé heslo o „nivellisaci vzdě
lání“.
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Nivellisace neznamená však jen zvýšení úrovně nížin, ale 
podmiňuje i snížení výšin. Nivellisace není proto totožná se zvý
šením průměrné úrovně kulturní, o níž spolupracovati je nejen 
povinností, ale přáním a tužbou každého vpravdě vzdělaného 
člověka. Důsledná nivellisace byla by kulturním úpadkem, zlem 
tedy, před nímž nelze ani s dostatek důrazně varovati.

Doba Vašich studií budiž Vám dobou přípravy pro reálný 
život. Hleďte k tomu, aby se nestala jen přípravou k obhájení 
Vaší existence, ale vpravdě školou vyšších úkolů, které Vás v ži
votě čekají.

Valná část odpovědnosti za tuto přípravu připadá ovšem 
i na nás, Vaše učitele. Buďte ujištěni, že nám nebude chyběti 
snahy, abychom těžkému a zodpovědnému úkolu dostáli. Plňte 
však i Vy část jeho, připadající na Vás, stejně svědomitě, jako 
i my o to budeme vždy usilovati.

Poctivá snaha pro seriosní práci — které se Vám ovšem po
dle mých zkušeností nedostávalo nikdy — bude pak i nej lepší 
Vaší odpovědí na nedávné, ničím sice nedoložené, přes to však ve
řejně vyslovené pochybnosti o Vašich schopnostech k práci a ba
dání vědeckému, upírající z toho dokonce jedné z našich zdárně se 
vyvíjejících větví nutnou basis účelného působení. Jsem pevně 
přesvědčen, že v brzku i činy svými dokážete, jak  jen subjektivní 
důvody vedly k neodpovědnému výpadu proti straně, která si 
toho ani nezasloužila, ani příčiny k tomu nedala. Braňte se zbraní 
šlechetnější, než jakou jste byli napadeni: klidnou, seriosní a ob
jektivní prací.
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C E S T Y  A C Í L E  M O D E R N Í  C H I R U R G I E .

I n a u g u r a č n í  p ř e d n á š k a  r e k t o r a  p r o f .  D r a  
S t a n i s l a v a  K o s t l i v é h o  (1923/24), p ř e d n e s e n á  

p ř i  i n s t a 11 a c i 5. XII. 1923.

Není tomu ještě ani plných 50 let, co byla chirurgie — ale
spoň po své stránce technické — postavena na novou pevnou 
základnu, umožňující jí jistý  rozmach a úspěch.

Neboť teprve geniální objev Listrrvv: zabránění post- 
operativní infekce ranné pomocí antiscpsc to byl, který od
stranil nej vážnější a nejhrozivější nebezpečí každého dřívějšího 
operativního zákroku, podlamujícího důvěru v úspěšný opera
tivní výkon nejen u publika, ale neméně i u lékařů a operatérů 
samých.

My, chirurgové doby moderní, kteří jsme nyní již téměř 
všichni odchovanci nové éry aseptické, víme ovšem o hrůzách 
doby předantiseptické již jenom z. líčení knižních, nelx> nejvýše 
z ústního podání některého z našich učitelů. Proto jsou však 
dojmy ty v nás setřelé a odstupem času i značně vybledlé. Sám 
však vzpomínám nezřídka skvělých líčení svého klinického uči
tele Edvarda Alb< rta, který — ač sám odchovanec doby staré 
snad první ze svých vrstevníku pochopil význam nového objevu, 
a stal se jeho nadšeným průkopníkem. V nás pak, ve svých po
sluchačích, dovedl vznítiti svým skvělým, vlastními Isihatými 
zkušenostmi dokládaným líčením, rovněž pravé pochopení a ob
div pro mohutný převrat, který se zavedením antisepse a j k >- 

zdéji asepse — v chirurgii právě dokonával.
Tu pak teprve jsme i pochopili, proč se chirurgové první 

doby poantiseptické, zbaveni konečně těžkých pout, obmezujících 
dosavadní operativní zákroky na míru nejmenší a nej nutnější, 
vrhli zprvu téměř výhradně jen na překonání nových, četných a 
stále přibývajících problémů technických. Vždyť nyní teprve 
bylo možno přikročiti k jejich luštění, když ztratily i takové 
pokusy operativní, které se ještě před krátkém zdály býti jen 
hříšným hazardováním s lidskými životy, rázem veškeré své 
nebezpečí a staly se tak běžnou a blahodárnou pomocí pro tisíce 
trpících lidí.

Vzpomínám tu jen jediného záznamu z měsíčního raportu 
chirurgické kliniky pražské k českému místodržitelství z let asi 
padesátých, v nějž náhoda mi dala nahlédnouti. Protochirurgus 
království českého Blaschke líčí tam jednu operaci volné kýly, 
k níž se — jak píše — konečně odhodlal, „protože i na jiných 
místech takové operace již byly provedeny a protože je  úkolem 
učilišť zkoušeti nové methody léčebné, přesvědčovati se o jejich 
ceně a nebezpečí a po případě i varovati od jejich provádění“ . 
Ačkoliv pak se pacient — jak  ke konci své zprávy uvádí — po 
dlouhé nemoci a těžkém hnisání konečně přece zotavil, a operace
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se tudíž zdařila, varuje autor přece jen co nejdůrazněji před 
podobnými, nebezpečnými pokusy a slibuje „jednomu vysokému 
c. k. místodržitelství“, že se podobných odvážných operací pro 
příště vyvaruje.

A dnes — je operace volné kýly jedním z nejběžnějších a 
nej jednodušších operativních výkonů, jemuž jistě statisíce lidí 
děkuje za své uzdravení.

Nový a mohutný rozmach chirurgie, k terá se z popelky stala 
náhle velikou a obdivovanou paní, stavěl teď chirurgy před řadu 
nových úkolů, při nichž bylo řešiti a překonávati obtíže hlavně to
pografické a anatomické. Vždyť jen přesným studiem topografic
kých cest anatomických mohly se objeviti nové cesty, opanovati 
nové terény a vypracovati nové technicismy operativní, dosud 
neznámé a nepoužívané pro nebezpečí, které skýtaly.

Než stále rozšiřované pole chirurgie nemělo vlivu jenom na 
překonání četných nových problémů technických, jimiž získávány 
byly nové části lidského těla, nová ústrojí, nové orgány, ale i řada 
nových chorob; i k přesnějšímu rozpoznávání nosologické a pa- 
thologické podstaty mnohých onemocnění, známých dosud jen 
z variabilních symptomů klinických, přispěla tato „autopsia in 
vivo“ často měrou nemalou. Řada dosud záhadných, jen až v ko
nečném stadiu na pitevním stole bližšímu ohledání přístupných 
zjevů chorobných stala se nám nyní pochopitelnější a jasnější 
nejen co do průběhu a sypmtomů, ale i ve své vlastní patholo- 
gické podstatě. Pak ale bylo i včasné rozpoznání těchto chorob 
možnější a přesnější.

Cesty poznávání — vždy trn ité  — nebyly ovšem ani tu  vždy 
přímé a lehké. Přinesly nejeden omyl diagnostický, nejedno zkla
mání technické.

Diagnostické omyly a jejich nesporné zjištění ještě v prů
běhu choroby měly ovšem pro podstatu poznávání i své dobré 
stránky: vedly k prohloubení a rozšíření klinických method vy
šetřovacích, jejichž zdokonalením jediné se mohlo doufati, že se 
podaří čeliti podobným omylům. Tím však staly se i chirurgům 
podobnou nezbytnou pomůckou, jakou byly již dříve vždy lékařům 
internistům. Dnes arciť neobejde se již žádná seriosní chirur
gická stanice bez těchto důležitých pomocných věd, a snad jen 
u laiků je někdy rozšířen mylný názor, že chirurg sahá s oblibou 
k operativní autopsii, kdykoliv se mu vyskytla pochybnost o pod
statě choroby, klinicky ne dosti jasné. Po pravdě je  nám však 
explorativní operace počínáním nevědeckým, přípustným po
hříchu jen tehdy, když již bezvýsledně vyčerpány byly veškeré 
jiné známé a osvědčené pomůcky diagnostické. Ale i pak ještě 
máme exploraci jenom tehdá za dovolenou — ba nutnou —- ský- 
tá-li alespoň nějakou čáku, připojiti k ní hned další odůvodněný 
a pro nemocného prospěšný výkon operativní. Není, věřte trap 
něji deprimujícího dojmu nad ten, je-li nám ukončiti operaci, 
v niž jsme doufali, aniž přinesla žádoucího výsledku. Tu pak te-
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prve doléhá na nás vědomí naší lidské nemohoucnosti, a dobře 
jen, možno-li se utěšiti, že jen okolnosti byly nás silnějšími.

Listerův základní objev, zavedení antisepse do operativní 
chirurgie, dal tedy modernímu chirurgickému počínání teprve 
onu nutnou a pevnou basis, která umožnila nynější veliký její 
rozmach. Zbavil tím je jí výsledky prvotních nejistot a vzal jejím 
výkonům nejobávanější a nejnebezpečnější komplikaci: post- 
operativní infekci rannou.

Právem označujeme proto Johna Listera zakladatelem a 
otcem moderní naši chirurgie a nic na tom nemění ani fakt, 
že stejné myšlenky, stejné intence měl před ním již jiný badatel 
J. F. Semmélweis, jemuž jen nešťastná shoda okolností a krátko
zrakost a řevnivost jeho současníků nedopřála dopracovat i a do
žiti se toho uznání, kterého se v tak  hojné — a jistě jen zaslou
žené míře dostalo šťastnějšímu Listerovi.

Vše ostatní, co pak následovalo a vybudovalo chirurgii v roz
sáhlou a oceňovanou — ba neváhám přiznati, často i přeceňova
nou — složku našeho lékařství, bylo jen dalším prohloubením a 
zdokonalováním původního objevu Listcrova. Snad arci dočká
me se v budoucnu ještě i dalšího zlepšování dnešní naší metho- 
diky v některých detailech, na hlavních rysech však bude již 
sotva kdy co měniti.

Jestliže tedy vedla nová methodika zprvu cestou antimpsi  
(t. j. potíráním možné infekce ranné), později pak cestou ose pse 
(tedy praeventivním znemožňováním infekce vůbec) k výsled
kům skvělým, pokud se jednalo a jedná o operace v terénu dosud 
čistém, infekcí ještě nestiženém, pak dlužno po pravdě vyznali, 
že při operacích v terénu již před tím znečištěném (tedy optic
kém)  obdobných pokroků dodnes ještě docíleno nebylo.

Pravda, přinesly i tu moderní proudy již ve mnohém směru 
zlepšení a zdokonalení, než v rozsahu, i proti době staré, značně 
menším.

Avšak i problém sám je značné složitější: kdežto jde 
v chirurgii aseptické jen o to, zameziti znečištění tkáně čisté při 
operativním jejím  poranění, a problémem je tu jen prostá prac- 
vence, klade nám chirurgie septická, vedle stejné praevence, ještě 
úkol da lší: přímý boj proti nastalé již infekci, která je tu i vlastní 
podstatou choroby.

Chirurgie starých obmezovala se při řešení této otázky na 
imitování a ulehčování přirozených pochodů hojení. A protože 
bylo přírodě, správně ovšem, odkoukáno, že hledí úkolu po ozdra
vení napadeného organismu dostáti eliminací infekce — a jiných 
poznatků o boji živé hmoty proti infekci tehdá ještě nebylo — 
hleděl i chirurgický zákrok starých k tomu, aby uvolnil cestu 
k eliminaci umělým sjednáním nejkratšího spojení ložiska in
fekce k povrchu těla. Proto platilo za první a hlavní pravidlo 
v chirurgii i ono známé „ubi pus, ibi evacua“ — kde hnis, tam 
jej odstraň.
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Ani chirurgie moderní neodchýlila se zprvu podstatné od po
dobného, přírodě správně odpozorovaného a proto i pathologicky 
plně odůvodněného pravidla. Propracovanější technika, větší 
zručnost a rozsáhlejší zkušenost, získaná v chirurgii aseptické, 
dovolovala dokonce vyhověti tomu požadavku nyní rychleji a 
účelněji, než dříve.

Dnes není na př. již třeba, vyčkávati při hnisavých infek
cích, až „dozrají“, jak  se říkávalo, a stanou se tak přístupnější. 
Naopak hledí se zakročiti co nejdříve, aby jen co nejméně tkáně 
hnisáním bylo poškozeno, a aby ložisko, celému organismu vždy 
nebezpečné, co nejdříve bylo eliminováno.

Snaha pak dokázati ložisko infekce co nejdříve a nej přes
něji je jen přirozeným sledem požadavku po včasném a účelném 
zakročení therapeutickém.

Než ani přesná, včasná diagnosa nevyčerpává vše, co tu pod- 
nikati by bylo účelno. Ježto víme, že je  každá infekce podmíněna 
jen vniknutím choroboplodných zárodků do živé tkáně, kde pak, 
ať již jen lokálně, ať povšechně alteruje napadený organismus, 
zbývají ještě i dvě cesty další, jak  infekci uměle čeliti a podpo
ro vati napadenou živou hmotu v jejím  boji proti infekci a pro 
vlastní ozdravení: buď možno pokusiti se o přímé ničení, nebo 
oslabování choroboplodných zárodků samých, buď o oslabení a 
ničení nepřímé jich a jejich produktů tím, že uměle zvýšíme re- 
sistenci, resistenční schopnosti a přirozené obranné prostředky 
napadeného organismu.

Nemohu, bohužel, rozváděti zde otázku tu, hodně spletitou; 
odchýlili bychom se tím příliš od them atu naší rozpravy, a také 
spadávají problémy, sem patřící, jen z malé části do discipliny 
mnou tradované.

Proto obmezím se v dalším jen na onu část problému, zasa
hující přímo do chirurgie, která je  tém ěř — ne ovšem zúplna — 
vyčerpána bojem proti infekci t. z v. hnisavé.

Podařilo-li se ničiti tém ěř bezpečně choroboplodné zárodky 
„in vitro“, pak zdálo by se nadějné, ničiti — nebo alespoň s úspě
chem poškozovati jejich vitální sílu stejným způsobem i přímo 
v živé tkáni. Než prakse velice brzo ukázala, že jsou tu  poměry 
přece jen daleko komplikovanější, než jakými se jevily při pokuse 
ve zkoumavce. Pohříchu bylo nám totiž zjistiti, že jsou všechna 
naše t.zv. antiseptika s jistotou účinná jen v takových koncentra
cích, jež by vedle infekčního agens poškodily a alterovaly i okolní 
živou tkáň. Elektivního a přes to jistě působivého antiseptika 
dosud ještě nalezeno nebylo, a Ehrlichova „sterilisatio magna“ 
zůstala tak podnes zbožným přáním, jehož malými a nedokona
lými předchůdci jsou pokusy o celkovou therapii septických one
mocnění různými praeparáty chininovými, arsenovými a kolloi- 
dálními.

Tak ustoupila i lokální antisepse a prvotní zájem o ni již
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dávno střízlivějšímu nazírání, llaldy obsoletních antiseptík jsou 
toho snad nej lepším důkazem.

Než i to málo z nich, co přetrvalo ve dnešních modernějších 
proudech: ta  Listerova karbolka, Mosetigův jodoform, Chlum- 
skélw fenolkafr, Grossichova jodová tinktura, Carrel-Dakinův 
roztok hypochloridu a několik ještě jiných, těšících se snad víc 
jen  osobní oblibě, než skýtajících zvláštních nějakých výhod, ne
smí býti přeceňováno. Prospěch a výhoda jejich užívání nespo
čívá snad ani tak v jejich vlastnostech antiseptických, jako v lo
kálním dráždění tkáně a povzbuzení k účelnému vlastnímu od
poru a obraně.

Druhá z naznačených cest: zvyšování a posilování obran
ných přirozených prostředků živé tkáně proti infekci je v chirur
gii data novějšího; ač nikdy nebyla zanedbávána zúplna, přece 
se jí dlouho nedostávalo takového ocenění, jakého zasluhuje. Sem 
pak spadávají všechny ty pokusy o účinnou vaccino- a sero- 
therapii chirurgických infekcí, o vydráždění skrytých obran
ných sil živé hmoty vpravováním cizorodých bílkovin, stejně pak 
i pokusy s aktivní a passivní hyperaemii (lokální překrvení), a 
celý komplex t. zv. therapie fysikální, jako roentgeno- a helio- 
therapie, diathermie atd., která zejména v jednom odvětví, sem 
spadajícím, u tuberkulosy, slaví dnes své zasloužené trium fy. 
Applikace těchto method léčebných na infekce v pravdě ch iru r
gické — neboť tuberkulosa jest jí jen z části naráží dosud 
ještě na různé a značné obtíže: průběh choroby a sled jejich p ří
znaků je  tu příliš rychlý, než aby dovoloval obmezovat i se na 
prostředky léčebné nepřímé, které proto asi zůstanou vždy jen 
pomůckami druhotnými.

A stejně vratké a neúplné jsou naše therapeuticke snahy i 
na jiném poli, zajímajícím chirurgii již od dob nejstarších: 
v pathologii a therapii zhoubných nádoru. Dokud však neznáme 
ještě ani příčiny jejich vzniku, dokud jen soupeří mezi sebou 
různé theorie, dotud ovšem nelze ani doufati ve správné roz
luštění otázky racionálního jejich léčení. A když se nám i krite
rium jejich histologického složení ukázalo býti nedostatečným 
pro kliniku, therapii a prognosu, pak jsme tu dodnes odkázáni 
na čistou empirii. Em pirie však není vědou, ač ovšem přispívá 
k vědeckému badání, které je dovršeno až tehdy, podaří-li se na- 
lézti společnou basis empirických výsledku. Zatím jich však ne
máme, a proto pociťuji čím dál tím  více oprávněnost výroku 
svého učitele Kukaly: „Nechtěl bych býti chirurgem, kdyby se 
problémy chirurgie vyčerpávaly léčením zhoubných nádorů.“

Pokroky exaktního vědění, záměnu theorie v doloženou sku
tečnost lze i v chirurgii, jako všude v lékařství vůbec, najiti jen 
a jediné v prohloubení našich vědomostí o živé hmotě a v badání,
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jaké změny vyvolává choroba v synergismu a hospodářství 
buněk, určených nucenou sybiosou k přesné differenciaci práce 
s účelným jejím  dělením, ale i k účelné a úspěšné obraně společ
ných zájmů proti společnému škůdci.

Vždyť i choroby mají, jako každý úkaz v přírodě, svůj 
přesný, nezměnitelnými zákony určovaný logický sled, který 
z daných přesných praemiss vede k stejně přesnému a nezměni
telnému uzávěru. Příroda, sama tajemná, však vždy nejvíce lo
gická, nezná uzávěrů falešných a dojdeme-li někdy k nespráv
nému ocenění jejích úkazů, je  na tom vinna vždy jen naše malo
mocná ubohost a neznalost základů, která nás — ne ji — vedla 
k nesprávným konklusím.

Účinně zasáhnouti v sled a průběh choroby můžeme proto 
jen tehdy, známe-li alespoň hlavní je jí předpoklady. Účinnou 
změnou praemiss pomocí léčebné encheirese změníme pak lo
gicky též uzávěr a výsledek.

Tím je  však i dána direktiva pro každé léčebné naše sna
žení : nahrazovati všude symptomatické ošetřování nemocného 
kausálním léčením nemoci.

Proto musí však i v chirurgii ustoupiti hledisko anatomické 
o technické možnosti a proveditelnosti operativního zákroku hle
disku vyššímu — fysiologické jeho účelnosti.

Není příčiny ta jiti, že dosud nebylo vždy dbáno důležitého a 
základniho toho pravidla, a že se tak stávalo i na úkor nemoc
ných. Bylo tu pak třeba mnoho seriosní experimentální práce, 
než se podařilo objasniti vlastní pathologickou podstatu tako
vých v pravdě neblahých neúspěchů a objeviti cesty a prostředky, 
jak  jim čeliti.

Podobná pochybení, vysvětlitelná a částečně snad i omlu
vitelná z nedostatečných fysiologických a pathologických znalostí 
dřívější doby, mohla by se nám dnes zdáti kardinální chybou 
v jejím  logickém usuzování. Než, co nám skýtá záruku, že sami 
nepodléháme podobným bludům, zastřenějším  sice, méně pa
trným  a  snad i méně škodlivým, přes to však jistě neméně chyb
ným, jejichž objasnění bude zásluhou časů až budoucích?

Jako každá věda a každé umění — a chirurgie je  vědou i 
uměním současně — se ráda unáší brillancí svých výsledků a 
lehce při tom přehlédne své slabé stránky, tak i my, chirurgové 
— říká se přece „chirurgorum effectus evidentissimi“ — jistě 
nezřídka přeceňujeme okamžité naše dobré výsledky, aniž po
zději doceníme jejich slabin.

Přispívati k jejich odhalení a korigovati podle toho naše 
pozdější jednání mám proto za nejpřednější naši povinnost.

často, pravda, je  úkolem operativní encheirese jen rekon
strukce porušených poměrů anatomických, a výsledek je pak tím 
lepší a účelnější, čím více se přibližuje ideálu, stanovenému 
samou přírodou.
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Jindy zas odstraňujeme jen to, co bylo chorobou beztoho již 
neodvratně zničeno. I pak je  náš výkon fysiologicky správný, na
pomáhaje vykonati, co příroda sama pokládá za účelné: od
stran í z živé tkáně část neúčelnou a proto nepotřebnou — ba 
často škodlivou.

Konečně však pokoušíme se někdy zasahovati korektivně 
do porušeného synergism u fysiologického, a hledíme uměle opra- 
viti, co bylo chorobou změněno.

Takové problémy chirurgie vymykají se však již z prostých 
anatomických technicismů, a povstala tu řada nových otázek 
plynoucích z nových poznatků fysiologických a pathologických.

Protože však nelze v lékařství — a tím méně v aplikované 
chirurgii — experimentovati, nelze se ani hnáti za fantomem 
theorií, ale jest nám hleděti k objasnění podstaty poruch fysio- 
logické souhry, chorobou změněné a podle toho zaříditi i každé 
naše konání.

Proto jest nám však v naší moderní chirurgii bráti hlavní 
zřetel na fysiologickou — tedy životní — souhru v těle lidském, 
k níž a k chorobným jejím  změnám je nám přihlížeti v řadě 
první.

Varujm e se však zasahovati kdy rušivě v přesný sled zá
konů, daných přírodou, neboť jen ona je  opravdu a  v nej vyšší 
míře účelnou. „Primům non nocere“ zůstaňiž hlavní naší zá
sadou.

Mnohý z těchto zákonu je nám ještě záhadou, jiné jeví se 
nám dosud jistě jen zkreslené, čím hlouběji však pronikneme 
do jejich tajů, tím se nám určitěji budou rýsovati, budou ja s 
nější a srozumitelnější.

Dnes je  nám technika chirurgická již jen prostředkem k cíli. 
nikdy však cílem samým. Je ovšem nezbytnou, jako je výtvar 
niku nezbytno, ovládnouti hmotu mrtvou, dělá však jen 
operatéra, ne ještě chirurga.

Vím dobře, že daleko je jeáté do vysněného ideálu, který — 
bude-li toho vůbec kdy dosaženo — nastane, až pronikneme k zá
kladům ta jů  přírody, v níž žijeme jako je jí součást, ale která je 
nám stále ještě plna nezbadaných záhad.

Pak teprve uskuteční se v pravdě slova Celtuutova, na
psaná před téměř 2 0 0 0  roky: „že je chirurgie vědou a uměním, 
zaujímajícím v lékařství místo nej přednější, protože užívá k lé
čení vedle všech ostatních prostředků i práce rukou svých.“
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70. N A R O Z E N I N Y  
P R O F .  D r a  J O S E F A  Š K U L T É T Y H O .

P r o s l o v  r e k t o r a  p r o f .  D r a  S t a n i s l a v a  K o s t i  i- 
v é h o  p ř i  u n i v e r s i t n í  o s l a v ě  t o h o t o  j u b i l e a  

v a u l e  d n e  23. XI. 1923.

Děkuji Vám všem, kdož Jste se dnes v tak hojném počtu do
stavili k naší intimní slavnosti, abyste s námi vzdali hold sedm
desátinám našeho seniora, milého a vzácného našeho kolegy 
Josefa škultétyho.

Nemůže ovšem býti mým úkolem doceniti po zásluze význam 
tohoto v pravdě velikého muže, ani vylíčiti Vám jeho hluboký cit 
pro národ a přesvědčení národní, které nezakolísalo ani v dobách 
zlých, kdy odmítnutí lákavých nabídek znamenalo víc, než vlastní 
škodu okamžitou.

Nemůže býti mým úkolem, osvětliti vynikající účast jeho 
v kulturním probuzení a obrození nového Slovenska, tím méně 
zdůvodniti význam jeho jako badatele a učence na slovo vzatého 
v oboru jeho vlastním. To vše jest mi ponechati osobě povola
nější. Přináším mu jen upřímnou a srdečnou zdravici celé naší 
obce akademické. Mohu a smím jej jménem jejím  ujistiti naším 
oddaným obdivem velikého a stěžejného jeho životního díla, jehož 
výsledky vždy zlatým písmem zůstanou zapsány v kulturní 
historii Slovenska.

Pokládáme si všichni za velikou čest, že jej máme v řadách 
učitelstva našeho vysokého učení. A jen z této, vpravdě hluboké 
úcty a vážnosti, vyplynulo letošní jednomyslné votum našich 
volitelů, kteří jej mimo tradiční turnus postavilo na prestol 
rektora magnifica naší university. Odřekl nám však z důvodů, 
kterých nebylo lze zneuznati.

Přes to smím snad vysloviti přání a prosbu naši, aby ani po 
dosažené metě neopouštěl naše řady, ale pomáhal nám silou své 
osobnosti, svého vědění a věhlasu i nadále ještě v těžkém a odpo
vědném úkolu našem, vychovávati mládež Slovenska v pravé 
lásce a oddanosti k národu, jehož byl, je a bude vždy synem 
oddaným a na jehož osamostatnění měl svým životním dílem tak 
vynikající účast.

Vir integer scelerisque purus — budiž Vám, akademická 
mládeži, vždy světlým příkladem !

P o z n á m k a .  Po tomto proslovu následovala přednáška prof. Dra  
A l b e r t a  P r a ž á k a  o životě a díle prof. Jos. škultétyho, uveřejněná  
v podrobnějším zpracování ve Sborníku filosofické fakulty  university  
Komenského č. 18 (ročník U.t 1923).
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P R O S L O V  R E K T O R A  M A G N I F I C A  P R O F .  
Dra S T A N I S L A V A  K O S  T L I V É H O  

p ř i  i m m a t r i k u l a c i  6 ./X II. 1923.

Občané akademičtí,
povolal jsem Vás, abyste do mých rukou složili slib akademický 
— slib tedy, že budete poslušní svých akademických vrchností, 
budete zachovávati akademické zákony a předpisy a plniti povin
nosti, vyplývající z Vaší nové hodnosti akademických občanu 
vysokého učení Komenského.

Než nejsou to jen psané předpisy disciplinární a staré po
svěcené tradice, jichž jest Vám dbáti. Jsou tu ještě i jiné závazky 
k lidstvu, státu  a národu, které Vám kladu na srdce.

Doba studii je  dobou přípravy pro život. Ohlížejte se proto 
i po všem, co životem hýbe, jej tvoří a usměrňuje.

Již ve svém inauguračním proslovu k Vám vzpomněl jsem 
posledního poselství pana presidenta a citoval tam několik vět, 
které se mi i pro Vás zdály býti důležitými. Dnes upozorňuji 
ještě na jednu, která Vám muže býti přímo programem, jak 
účelně užiti dobu studií, aby Vám byla nejen přípravou pro po
volání, ale v pravdě i přípravou pro život: „vzdělání nesmí vy- 
hovovati jen jednostrannému intelektualismu, ale neméně důle
žité je pěstování charakteru a vzdělání umělecké.“

Pěstujte svůj charakter, buďte přímí a mužní. Rozvažte 
každé slovo, každý čin, který konáte, ale pak zaň i stůjte. V arujte 
se slov a činů, kterých byste později litovali.

Mládež ovšem je vždy horkokrevnější, sanguiničtéjši, ná 
chylná usuzovati již z prvního vzplanutí duše. Nevadí ani, pře- 
střelíte-li někdy. Uděláte-li však chybu a poznáte ji, neváhejte, 
upřímně ji vyznati. I to je  mužné a charakterní.

Nezanedbávejte studium politických otázek. Zákony repu
bliky daly Vám — ve véku poměrně mladém — právo volební; 
právo tedy účastniti se svým votem volebním činně v kritice 
správy našeho státu. Bylo by tudíž chybou užívati toho práva 
slepě, bez náležité informace a orientace.

Vyšší vzdělání, kterého se Vám dostalo, žádá od Vás i širší 
rozhled. Nelpěte proto nikdy na dogmatech, hlásaných ať již 
z jedné, ať z druhé strany, ale studujte problémy ty  sami, pozo
ru jte  a inform ujte se nejprve povšechně, abyste přišli k úsudku 
vlastnímu.

Tak — ale jen tak  — naučíte se také míti úctu k přesvěd
čení druhého. Naučíte se, došli-li jste  sami k názorům odchyl
ným, potírati své protivníky argum enty ducha, ne však důvody 
moci. Moc znamená vždy imperialistické násilí, kdežto je  s pře
vahou ducha spojena demokratická evoluce. Chceme-li tedy býti 
v pravdě demokratickými, nesmíme spoléhati na moc a číselnou 
převahu, ale jen na sílu argumentů duševních.
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Nepřenášejte však bojů politických v síně a studovny aka
demické. I vysoká škola je  jen a jedině školou, do jejichž síní 
patří věda. Je školou volnou, jejíž nejvyšší výsadou a právem je 
volnost přesvědčení a volnost učení.

Nemusíte ani se vším souhlasiti, co slyšíte od svých kolegů 
— ani s tím, co slyšíte od svých učitelů. Ale jako členové vyso
kého, volného učení máte bezpodmínečně uznati jejich právo 
na volnost přesvědčení — na volnost činů ovšem jen potud, pokud 
nejsou v rozporu s platnými zákony.

Vytříbením vědeckým, ne stranickým nazíráním na život 
stanete se platnou složkou veřejného života. Věřím a doufám, že 
pak splníte i Masarykův ideál po uplatnění malého člověka ve 
společnosti lidské i ve společnosti národů — člověka ne ovšem 
maiého duchem, ale malého mocí.

život malého člověka je arciť vždy životem obětí, práce a 
odříkání.

K obětem a odříkání je  však způsobilý jen ten, kdo je  silný, 
pevný a zdravý, še třte  si proto svého zdraví, hleďte k tomu je 
utužovati a upevniti, abyste byli s to, odolávati i protivenstvím, 
která Vás v životě jistě čekají.

Nejsem ovšem z těch, kteří v každém požitku vidí jen pro
hřešení proti přírodě a hlásají proto naprostou askesi. Naopak 
i požitek je  — s mírou — vzpruhou v jednotváru denních po
vinností, a živá hmota není filigranem, jehož třeba chovati 
pod skleněným příklopem. Však znáte pravidlo „gutta cavat la- 
pidem atd.“.

Nezapomínejte, že tělo lidské není složené jen z mozku a 
hmoty nervové, ale i z kostí a svalů. I těm třeba dopřáti občasné 
vzpruhy, aby si uchovaly svou výkonnost a svěžest. Proto je za
nedbávání výcviku těla zdraví tělesnému neméně na ujmu, jako 
je zanedbání ducha na ujmu kapacity duševní. Ba více: zdraví tě
lesné má významný vliv i na duševní vývoj a jeho uchování.

život intelektuála vede však pohříchu příliš často k zaned
bávání pěstění výcviku tělesného. Náhradu dobrou a každému 
přístupnou skýtá Vám za fysickou práci rozumný sport. Pravím 
ovšem výslovně rozumný, neboť i ten stane se jednostranným 
výstřelkem, přestane-li býti prostředkem k cíli a stane-li se cílem 
samým.

Nezapomínejte proto na sport a nepodceňujte jeho význam, 
ale ani nepřeceňujte. Sport sám znamená kázeň. Kázní je  však 
především i úcta k vlastním povinnostem. Povinnosti intelektuála 
jsou stanoveny jeho poměrem k druhým, k lidstvu. Vyšší tento 
cíl nesmí podlehnouti jinému, směřujícímu v podstatě jen 
k vlastní osobě. Tím je však dána i směrnice pro ty, kdož chtějí 
zůstati v sportu i v životě vždy pravými gentlemany.
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U N I V E R S I T N Í  O S L A V Y  
100. V Ý R O Č Í  N A R O Z E N Í  B E D Ř I C H A  S M E T A N Y

Akademický senát university Komenského s hudebněvě- 
deckým seminářem a  universitní extensí uspořádal h u d e b n í  
v ý s t a v k u  a cyklus přednášek o Bedřichu Smetanovi 16.—23. 
března 1924.

Výstavku Smetanovu, s níž byla spojena výstavka sloven
ských hud. rukopisů a  tisku, otevřeí slavnostním aktem v univer
sitní aule rektor dr. Kostlivý za přítomnosti členů Akademického 
senátu a  četného obecenstva. Když dozněly fanfáry z Libuše, 
p rav il:

P r o s l o v  r e k t o r a  p r o f .  D r a  S t a n i s l a v a

K o s t l i v é h o .
Prorokem svého národa nazval Bedřichu Smetanu slavnostní 

řečník při zahájení letošních jeho oslav.
Ze svého, opravdovou láskou vzníceného srdce, vyznačil 

těmito slovy jasně a nad jiné výstižně, co jsme ve svých srdcích 
dávno již byli cítili.

Vždyť opravdovým prorokem svého národa byl Bedřich 
Smetana, prorokem, který ve své velké, láskyplné duši správně 
vycítil i jeho zdravé, nezkažené jádro, plné vznět ů i hluboké pravé 
zbožnosti a čistých ideálů, plné lásky, zpěvu, tance, plné však 
i jaré, nezmařené síly.

Silný ten, zdravý, ale nešlechtěný dosud mladý strom potře 
boval však teprve zúrodnění, pěstění, aby se vpravdě stát i mohl 
druhem ušlechtilým, nabývajícím hodnot nových, a aby při tom 
neztratil na svém svéráze, který plody jeho dělá cennými a ce
něnými. •» , £

Nebál se o svůj svéráz Smetana, když šel za vyšším cílem: 
a stal se velikým, že nedbal obalů, jen jádro zústalo-li zachováno. 
Proto však byl novotářem, škůdcem, kacířem v očích malých lidí 
malého obzoru. Ve světle historie stal se prorokem, že svéráz 
vlasti své pozvedl na standart světový.

Než nejen apokalyptickým věštcem budoucnosti svého ná
roda stal se nám Smetana — jeho láska, duch a píseň stává se, 
když jeho schránka tělesná již dávno odpočívá po strastech život
ních, přímluvčím a buditelem vlasti, oporou její naděje i v dobách 
zlých, pak opěvatelem nové je jí svobody — ale i dalším jejím 
živým svědomím.

Jak mohutný to genius, který překonav i přirozené hranice 
lidského věku, zůstává svému národu rádcem a vůdcem, až jej 
přivede cestou trnitou tam, kde prorocká a zanícená mysl jeho 
svůj národ dávno byla viděla!

A nebyla to cesta lehká ani krátká, když nás nejprv světu 
jenom představil. Vždyť kouzlu jeho tónů nevymkla se ani zlo-

172



myslná, uštěpačná Vídeň. Tu vzpomínám, očitý svědek, nejed
noho z triumfálních dní vídeňské divadelní výstavy. My, česká 
menšina, vždy odpuzená, znevážněná, viděli jsme s úžasem, jak 
česká hudba náhle vítězí, jak se stává sensací a razí nám tak 
cestu do světa daleko přes rámec, tažený i v našich nejpyšnějších 
snech.

Tak nás tedy Smetana uvedl do světa.
Přejdu přes dobu pozdější, kdy Smetanova hudba šířila 

známost o nás ve světě tam, kde naše jméno — v širších kruzích 
alespoň — snad ani známo nebylo.

Než přišla doba útisku a hrůzy, kdy se druh odcizoval druhu 
a nedůvěra zachvátila vše, i národ — ba na mysli tu poklesal 
i mnohý z jeho vůdců. Tu Smetana, již mrtvý tělem, živý však 
svou láskou a svým duchem, se opět obrací ke svému národu, 
a vše, co se nesmělo říci slovy, tlumočí mu svou písní.

Tu jakoby hovořil k nám malým, zoufalým: Ty vlasti má, 
jak jsi krásná, jak  smavé tvé luhy, tvé háje! Jak  jsi milá, laš- 
kovná, naše Vltavo, jak mohutná a mocná potom, když se oba 
proudy tvé spojí! Jak velebná a m ajestátní líbáš Vyšehrad, kde 
Libuše nám věštila: Náš drahý národ neskoná!

A vzpomeň, malomyslný, na doby Tábora. Tvé síly, národe, 
ty nejsou zmařeny; jsou jen ukryté a spí — však se otevře Blaník!

I otevřel se Blaník, a nová sláva vzešla národu.
Avšak Blaník pohádky se otvírá jen jednou za sto let. Sku

tečný Blaník je  v nás všech, je ukryt v našich duších, v našich 
srdcích, odkud jen vzejde láska, která ledy láme, i svornost, která 
hory níží, i pravda, která vítězí.

Nedejme nám, ni budoucím, aby se opět uzavřel Blaník.

P r o s l o v  p r o f .  D r a  D o b r o s l a v a  O r l a .
Před sto lety se narodil v zámeckém pivovaře Waldštejn- 

ském na masopustní úterý Bedřich Smetana k radosti celé rodiny 
v době, kdy již vznikla prvá opera s českým textem od Čecha 
Františka Škroupa 1825 v duchu konversační opery francouzské 
a německého singspielu. Třiadvacetiletý skladatel „Dráteníka“ 
ukázal vlasteneckým činem, že je  možno českým jazykem zpívat 
na pražské scéně. Ale nebyla to opera ještě vpravdě česká a umě
lecká.

Budoucí tvůrce je jí uzřel před rokem světlo světa. Zázračné 
dítě, český Mozart, překvapuje rodné město Litomyšl hrou na 
klavír, brzy vyrůstá v Praze jako virtuos a skladatel; uplatňuje 
se jako symfonický dirigent v Goteborgu a spěchá do vlasti 
k cílevědomé práci, v níž trpce dobývá půdy sobě a svému umění. 
Vítězí nenáhle v srdcích svého národa, a ač sklácen předčasně 
v hrob, stává se rovným Beethovenovi osudem i nesmrtelností.

Dnes, po stu letech, získává naprosté vítězství a všeobecný 
obdiv. Jeho velikost spočívá ve výši cílevědomých snah, úměr
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ných neobyčejným schopnostem, jež dovedly vyřešili tyto nej- 
vyšší mety.

Jako přívrženec výmarské školy uměl přehodnocené názory 
a nové podněty setmelit svou genialitou a z nich vytvořit dílo 
monumentální. Byl sice vedle něho Bendi, leč tomu scházela syn- 
thesa světových prvkův a kongenialita s tvůrčím duchem Sme
tanovým. J. Skuherský opravňoval formálním vzděláním theore- 
tickým k velikým nadějím, ale přísná ztrnulost zabraňovala roz- 
prouditi dílo živým pramenem melodiky a postavila se do cesty 
nutnému spádu dramatickému. Jediné Dvořák s Fibichem mohli 
závoditi se Smetanou. Ale Dvořák vítězí v cizině hudbou absolutní 
a v hudbě operní je poslušným synem Smetanovým, pokud ne- 
utkvěl v ideách konservativních. Fibich již nepotřebuje roman
tického projevu češství, aby jím spolubojoval za politickou svo
bodu, a může jiti směrem kosmopolitickým. Všichni tři jsou sice 
pamětlivi vlastního výrazu na podkladu světových vymožeností 
hudebních, ale Smetana zůstává ukazatelem cesty.

Láme okovy, jimiž dosud byla spjata česká hudba a které ji 
dosud svíraly jako hradba, oddělující domácí tvorbu od závanu 
nových myšlenek, a klade přesnou mez mezi primitivismus lidové 
hudby a hudbu umělou.

Pro Smetanu nestačí umělecké prostředky, kterými vy
jadřu je  lidový pěvec a hudebník své myšlenky. Nevidí charakter 
národnosti v citaci lidové písně ani v jejím  napodobení. Jako se 
nejeví ráz národní v applikaci národních výšivek v malířství, tak 
není národní hudbou umělou ani ta, která se spokojí motivy ná
rodní písně.

Tuto dnes samozřejmou theorii musel Smetana uvésti do 
prakse jako zakladatel moderní komické zpěvohry, jako tvůrce 
české moderní opery a symfonických básní, aby přesvědčil ne
přátele, že národ sám je soudcem, který hudbu svého geniálního 
člena přijím á za hudbu svou, a že českou hudbu umělou muže vy- 
tvořiti jen ten, kdo nejen v duši cítí česky, nýbrž je  schopen 
stvořiti dílo, povýšené nad světovou současnou literaturu hu
dební.

Smetanovo dílo je  i národní i světové jako produkt umělecké 
hudby.

Tento jedinečný význam Smetanovy tvorby měl svého času 
i příznivý reflex na hudbu slovenskou.

Byl to o dvacet let mladší Jan Levoslav Bella, nadšený Slo
vák význačné éry báňskobystřické z kruhu Moyzesova a Sládko
vičova, který 1873 zavítal do Prahy mezi mladou generaci hu
dební. Jeho upřímný přítel dr. Ludevít Procházka uvedl ho do 
Umělecké besedy, do středu kulturních snah, kde Smetana, Mánes 
a Hálek vedli jednotlivé její obory. Tam seznamuje se s prof. 
Foerstrem, mladým drem Hostinským, redaktorem Melišem a F i
bichem. Dr. Procházka zavede ho i do Slavie a představí Smeta-
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nov i, jenž ho pak zve k sobě, hraje ,,Libuši“, půjčí mu rukopis 
orch. partitu ry  „Dalibora“ , aby jej mohl studovati doma. Bella 
načerpav z nových zdrojů Smetanovy práce a posílen poznáním 
díla Schumannova a Schubertova v rodině dra Procházky, od
chází na Slovensko, aby komponoval ve směru novoromantickém.

Praha měla už geniálního stoupence nových směrů Liszto- 
vých ve Smetanovi, ale Slovensko dosud žilo z epigonismu vídeň
ských klassikův. A tu Bella je prvý, který přenáší na Slovensko 
ducha školy novoromantické z Prahy.

Tím se stává, že Bella je oficielně Václavem Zeleným při
počten k českým současným nej větším skladatelům, ke Smeta
novi, Dvořákovi, Fibichovi, Bendlovi a Skuherskému. Hostinský 
nadšeně naslouchá Bellovým písním, jež přednáší choť dra 
L. Procházky, pozdější dramatická pěvkyně opery v Hamburku 
a ve Vídni, dirigent české opery Čech dává Bellovu symfonickou 
báseň „Osud a ideál“ a Fibich o ní píše příznivou kritiku v Da
liboru.

Tak dostává se do kruhu Smetanova slovenský skladatel a 
básník Jan  Levoslav Bella.

Smetana i Bella jsou přáteli a vyznavači Františka Liszta. 
Oba zve k sobě veliký mistr, oběma kritisuje jejich skladby, oba 
mu dedikují své dílo. Smetana byl tak šťasten, že se mohl s Lisz- 
tem osobně sejiti v jeho ville na Altenberku i v Praze, ale Bella 
neměl na cestu k Lisztovi.

Smetana žije ve svém, českém prostředí, obklopen přáteli, 
ale Bella jako samojediný hlasatel nových ideí nenalézá ozvěny ve 
svém okolí a je nucen opustit vlast, když zklamaly všechny 
snahy jeho českých přátel, aby se dostal do P rahy nebo aspoň 
do Čech.

Smetana vrací se z ciziny domů, aby se chopil včas práce 
obrodné na hudebním poli, Bella z vlasti prchá, je jako odříznutá 
větev od stromu, zbavený národního prostředí.

Smetana nalezne v Sabinovi, v Elišce Krásnohorské a ve 
Wenzigovi své librettisty, ale Bella m arně hledá slovenského bás
níka, který by mu dodal text ke slovenské opeře. Dostane se mu 
sice českého textu „Jarom ír“ od Poka Poděbradského, ale na radu 
pražských přátel upouští od jeho zhudebnění, poněvadž libretto 
nemá dramatického spádu. Nemá jiného východiska, než kompo- 
novati na text Richarda W agnera (Kovář Wieland), v němž vidí 
nutné prvky dramatičnosti. Wagnerovská technika komposiční 
sbližuje Bellu se Smetanou.

Odchodem Bellovým do Sibině zbaveno je Slovensko před
stavitele novoromantismu.

Nejen idea Smetanova, ale i jeho dílo jest slavnostně uve
deno na Slovensko po převratě, když „Prodanou nevěstou“ pod 
taktovkou Kovařovicovou zahajuje československá vláda v Bra
tislavě své působení.
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Kéž by duch Smetanův bděl nad vývojem slovenské umělé 
hudby i dále, kéž by se z jeho díla učili slovenští skladatelé a kéž 
by Slovenské Národní divadlo stanulo na úrovni, na kterou Sme
tana přivedl Prozatímní divadlo pražské, svou činností repro
dukční je  pozvednuv na výši divadel evropských!

Jen  mužové, Smetanovi podobní, jak připomenul Ervin 
Šindler při slavnosti odhalení desky Smetanovy v Litomyšli, 
konají takovou práci kulturní, k terá připravuje věčný m ír; a 
žádná oslava není tak  oprávněná, jako oslava mužův, kteří žár 
světla vrhají do milionů duší, kteří ve službách pravdy usilovně 
povznášejí lidskou vzdělanost a kteří ve všech srdcích rozplame- 
ňují posvátný oheň lásky k bližnímu. Jen výsledky plodné práce 
kulturní zaznamená dějepis lidstva, jen kulturní dobrodinci 
lidstva budou nazýváni v pravdě velikými.

Tak i my dnes, kdy universita Komenského se připojuje 
k celému národu československému, aby vzdala hold velkému 
m istru, voláme se Šindlerem a končíme jeho slovy: Budiž cest 
i sláva slavnému mistru Smetanovi, našemu Bedřichu Velikému!

Poté prohlásil rektor university Komenského výstavku Sme
tanovu a výstavku slovenskou za zahájenou a četní hosté jí věno
vali svou pozornost.

*

S m e t a n o v a  v ý s t a v k a  a c y k l u s  p ř e d n á š e k .

Smetanova výstavku, již za řízení ředitele semináře pro hu 
dební vědu prof. Dra D. Orla sestavil ř. posluchač filosofické 
fakulty, okresní soudce Jindřich Květ, zaujala místnosti děkan
ství filosofické fakulty v Kapitulské ulici. Skládala se především 
z tištěných skladeb Bedřicha Smetany, jež byly vývojové i od 
borově uspořádány, a pak z tištěné literatury’ smetanovské, 
plakátů, obrazů i soch, připínajících se k osobě Smetanově. 
Pozoruhodným odděJením této výstavky bylo oddělení rukopisné, 
které obsahovalo řadu Smetanových dopisů, zapůjčených ochotně 
professorem Jiránkem a fmou M. Urbánek a F. Urbánek v Praze. 
Do oddělení tohoto vystavil professor Dr. Zdeněk Nejedlý za 
svého několikadenního pobytu v Bratislavě se souhlasem rodiny 
Schwarzovy řadu rukopisných Smetanových skladeb. Výstavka 
poskytla bratislavskému obecenstvu celkový obraz osoby Smeta
novy v jeho životě i tvoření.

K výstavce Smetanově připojila se výstava skladeb autoru 
slovenských, již uspořádal za řízení prof. Dra Orla a za pomoci 
posluchačů hudební vědy Antonín Hořejš. Zde zastoupena byla 
většina slovenské hudební tvorby především v rukopisech a pak 
tiscích, pokud byly slovenské skladby vydány. Bylo to odděleni 
výhradně slovenské. Výjimku činili čeští skladatelé, komponující 
na slovenské texty. Z autorů slovenských byli zastoupeni: Ján 
Levoslav Bella, Frico Kafenda, Mikuláš Schneider-Trnavský,
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Figuš-Bystrý, Dr. Dezider Lauko, Miloš Izák-Lehovecký, Milan 
Lichard, Ján Meličko, Karel Ruppeldt, Ján Bulla, Štefan Fajnor, 
Pauliny-Tóth. Z českých skladatelů komponujících na slovenské 
texty, zastoupeni byli: VítězslavNovák, Emanuel Maršík, Josef 
Chládek, Josef Egem, Hanuš Svoboda, Rudolf Chlup. Mimo to 
byla uspořádána i zajímavá exposice starých hudebních rukopis
ných i tištěných památek na Slovensku nalezených s notací 
chorální, mensurální i tabulaturní, starých kancionálů, vypůjče
ných z knihovny evangelického lycea v Bratislavě, i sborníků 
orchestrálních.

Obě výstavy navštívilo asi 4000 návštěvníků. Pro jednotlivé 
školy a korporace byly současně při hromadných návštěvách po
řádány přednášky o Smetanovi, provázené promítáním obrazů.

V souvislosti s výstavkou uspořádala Extense university 
Komenského cyklus přednášek o Smetanovi, v němž přednášeli: 
z university Komenského prof. Orel a Pražák, z university Masa
rykovy doc. Helfert, z university Karlovy prof. Nejedlý a z báň
ské akademie v Příbram i prof. Theurer. Program tohoto šesti- 
přednáškového cyklu byl tento:

1. 17. III. 1924. Dobroslav Orel: Smetana a Slovensko.
2. 18. III. 1924. Albert Pražák: Smetana v české literatuře.
8 . 19. 1 11 . 1924. Zdeněk Nejedlý: Smetanův život.
1. 20. III. 1924. Zdeněk Nejedlý: Smetanovo dílo.
ó. 21. 11 1 . 1924. V lad. Helfert: Poslední skladby Smeta

novy.
6 . 22. III. 1924. Josef Theurer: Komorní díla Smetanova.
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Prof .  D r. K arel La-štovka:

P R V É  T Ř Í L E T Í  P R Á V N I C K É  F A K U L T Y .

I.
Právnická fakulta byla otvírána postupně, po jednotlivých 

ročnících; prvý ročník byl otevřen v říjnu  1921, následující rok 
v říjnu 1922 byly již otevřeny další 2 ročníky, tedy prvý až tře tí 
a to proto, že mnoho slovenských posluchačů dosud v Praze a 
Brně druhý rok studujících se domáhalo toho, aby mohli 3. rok 
studií svých absolvovati již na půdě slovenské v Bratislavě. 
V říjnu  1923 byl pak otevřen ročník prvý až čtvrtý a tak celá 
fakulta v život uvedena.

Kolik studujících bylo zapsáno v prvých 3 letech trvání fa
kulty, jest patrné ze zpráv odstupujících rektorů, podávaných 
při installacích.

II .

Podle universitních organisačních předpisu jest bezpro
středním řídicím úřadem každé fakulty professorský sbor. Pro- 
fessorský sbor skládal se po celá 3 léta ze 1 řádných a 2 mimo
řádných professorů a od studijního roku 1923/21 i z 1 soukro
mého docenta. Ke schůzím byli však zváni i mimořádní profes- 
soři, kteří nebyli členy sboru, a pak ti docenti, kteří byli pověřeni 
suplenturou, aby mohli tu zájmy oborů jimi tradovaných hájiti. 
Ovšem suplující učitelé, kteří nebydleli trvale v Bratislavě, do
cházeli do schůzí sboru jen výminečně.

Toto faktické rozšíření sboru bylo nutné, poněvadž jen tak 
bylo možno, aby rozsáhlá agenda mohla býti sborem beze znač
ného přetížení plnoprávných členu sboru zpracována.

Jednací řád professorského sboru z péra prof. Dra Sonnuru, 
usnesený ve schůzi sboru dne 16. III. 1922, byl schválen \ý  
nosem m inisterstva školství a národní osvéty ze dne 6./V1I. 1922 
čís. 39.824.

Těžiště správy fakultní spočívá ovšem na děkanovi fakulty, 
který jest přednostou fakulty. Prvým děkanem byl hned v prvém 
sboru, konaném dne 4./VI. 1921 zvolen na zbytek studijního roku 
1920/21 prof. Ráth, poněvadž však nastoupil ihned zdravotní do
volenou, úřadoval fakticky současně zvolený proděkan prof. La- 
štovka. Na studijní rok 1921/22 byl zvolen děkanem prof. La- 
štovka a  proděkanem prof. Svoboda, na studijní rok 1922/23 dě
kanem prof. Laštovka a proděkanem prof. Sommer, na studijní 
rok 1923/24 děkanem prof. Ráth a na studijní rok 1924/25 děka
nem prof. Sommer.

Úkolem děkanovým v prvé řadě bylo vybudovati kancelář 
děkanskou. Kancelář byla umístěna v prvém poschodí budovy 
v Kapitulské ul. č. 1, v místnostech, jež po zřízení katolické theo
logické fakulty byly pro je jí účely přenechány, ale náležely ode
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dávna maďarské právnické akademii, a zábírá 4 místnosti (kan
celář děkanovu, 1 kancelářskou místnost, 1 místnost pro pedela 
a 1  předsíň).

Personál kancelářský skládal se zprvu z 1 kancelářského 
úředníka, který však v posledním roce požíval zdravotní dovo
lené, z 1  kancelářské pomocnice jazyka maďarského znalé a 
1 úředního zřízence. Vzrůstající počet právníků a likvidace zru
šené maďarské fakulty činily později nutným pribratí ještě 
1  kancelářskou pomocnici pro psaní na stroji, 1  pedela a 1  vý
pomocného zřízence, zejména na topení v zimních měsících.

III.

U každé vysoké školy, jež se nově zřizuje, vzcházejí značné 
úkoly organizační. Jest třeba opatři ti jednak místnosti učební, 
jednak síly učitelské, jednak knihovny k vědeckému školení stu
dujících v cvičeních seminárních a posléze jest třeba míti stále 
na zřeteli i potřeby studentstva a sociální péčí o ně (internáty 
stipendiemi, mensou a pod.) studium jeho ulehčovati.

Fakulta právnická měla štěstí, že všechny tyto základní 
úkoly a potřeby fakulty byly všemi členy professorského 
sboru hned od počátku jasně poznány, cesty k splnění těchto 
úkolů vhodné zevrubně uváženy a pak se vší důsledností a roz
hodností sledovány a hájeny.

1. Pokud se týče místností, byla celá fakulta právnická umí
stěna v budově v Kapitulské ul. č. 1, v místnostech, jež před ní 
zaujímala katolická fakulta theologická. Bylo to v prvém po
schodí 7 místností, z nichž 4 byly vyhrazeny kanceláři děkanské, 
1 větší byla určena za seminární knihovnu odboru judiciálního, 
1  za sborovnu a 1 malá tm avá prozatím pro seminář práva řím 
ského. V 2. poschodí byly 3 posluchárny (2 větší, 1 menší), 
1  místnost pro seminář dějin práva československého a práva 
středoevropského a 1  místnost pro seminář oddílu státovědeckého.

Místnosti tyto ani nevyhovovaly ani nedostačovaly; nevyho
vovaly po stránce zdravotní, jsouce nízké, málo vzdušné, tmavé, 
bez slunce, těžce vytopitelné; nedostačovaly ani velikostí ani 
počtem, ježto chyběly větší posluchárny pro 3. a 4. ročník, další 
místnosti pro seminární knihovny a seminární cvičení, pro 
přísné a státní zkoušky, pro studentské odborné spolky a p.

Nedostatky ty  v prvém roce nebyly sice ještě tak trpce po
ciťovány, ale mohly již oddáliti včasné otevření judiciálního a 
státovědeckého oddílu studijního a tak  dobudování fakulty 
ohroziti.

Professorský sbor proto hned od počátku četnými pamět
ními spisy upozorňoval ministerstvo školství a národní osvěty na 
nedostatek místností a katastrofální důsledky toho pro další roz
voj fakulty a snažil se vhodnými návrhy kalamitě této čeliti. 
Poněvadž bylo jasno, že vybudování jednotného universitního
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města, na universitních pozemcích u villy Lafranconi anebo na po
zemcích hradních, nebude lze v krátké době zahájiti, bylo shle
dáno jediné možné řešení v tom, že bude celá budova označená 
v Kapitulské ul. číslem 1 a na Domském náměstí číslem 11 ode
vzdána účelům právnické fakulty. Tato veliká čtvercová budova na 
pare. čís. kat. 252. v Starém  Městě s malým dvorem uprostřed a 
prvotně zapsaná ve vložce 1024 na jméno uherského studijního 
fondu byla pokládána za 2 domy a to jeden do Kapitulské ulice 
jdoucí a číslo 1 nesoucí, druhý na Domské nám. hledící a číslem 11 
označený. Oba domy jsou zcela symetrické a obsahující tedy 
skoro stejně místností. V přízemí jich byl umístěn rektorát 
(5 místností), kvestura ( 1  velká m ístnost), dále 2 byty (pro do
movníka a pedela). Prvé a druhé poschodí trak tu  na Domském 
náměstí bylo přikázáno fakultě filosofické, jež byla r. 1921 
rovněž otevřena a ovšem bylo pro stále rostoucí potřeby této fa
kulty nedostatečné. Snahy fakulty filosofické nesly se proto 
k tomu, aby byl pro ni nalezen nebo postaven objekt, kde by roz
manité obory, na něž fakulta filosofická se differencuje, mohly 
všechny nalézti společný útulek. Bylo věci velmi na prospěch, že 
snahy oboru sesterských fakult se takto sjednocovaly. Obě fa
kulty potřebovaly celé řady nových místností a chtěly, aby byla 
každá fakulta vždy v jedné budově soustředěna. Což bylo přiro
zenější než že filosofická fakulta uznávajíc, že ani celá budova 
v Kapitulské ul. by je jí zvýšené potřebě nevyhovovala, aspiro
vala na jinou větší budovu a ponechala dosavadní své místnosti 
právnické fakultě, pro niž celá budova v Kapitulské ulici a na 
Domském náměstí byla uznána za postačitelnou.

žádost professorského sboru za přikázání celé budovy pro 
účely právnické fakulty byla pak předmětem dlouhých jednání 
s ministerstvem školství. Ministerstvo řešení sborem navržené 
uznalo za správné a zásadně projevilo s ním souhlas; průtah byl 
však způsoben tím, že dlouho trvalo, nežli byly pro fakultu filo
sofickou najaty  místnosti, do nichž se mohla nastěhovati. Pro- 
fessorský sbor právnické fakulty obával se již, že snad ani v stu
dijním roce 1924/25 nebude potřebných místností a že provoz 
fakulty právnické bude velmi stižen. Bohudík četné vlivné osoby 
slovenské a mezi nimi na prvém místě m inistr s plnou mocí pro 
správu Slovenska Dr. Kállay a tehdejší m inistr unifikací 
Dr. Markovič a rovněž i studentstvo zcela spontánně domáhali se 
urychleného řešení. A tak došlo k tomu, že ministerstvo školství, 
v jehož čele byl již m inistr Dr. Markovič, v zásadě celou budovu 
přiřklo fakultě právnické a souhlasilo s tím, aby budova byla 
vhodně adaptována. Když pak skutečně filosofická fakulta vystě
hovala se do nových místností v budově reál. gymnasia v Dunaj
ské ulici a na Františkánském náměstí a rektorátni kancelář pře
stěhovala se v lednu 1925 do najatých místností v Kristinově 
ulici č. 1, dostala se celá budova v Kapitulské ulici do rukou práv-
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nické fakulty až na 3  místnosti v přízemí, jež byly prozatím po
nechány pro kvesturu.

Pokud jde o adaptace, záležely v tom, že bylo připraveno 
tak zv. auditorium maximum pro 2 0 0  posluchačů (I. ročník) a 
že bylo celé 2 . poschodí zvýšeno a v podkroví zřízen byt pro pe
dela a řada místností seminárních a zkušebních. Potřebné pro
jekty vypracoval po zaměření budovy referát pro veřejné práce 
v Bratislavě (architekt Vojtěch Šebor). S nej větším možným 
uspíšením byl vypracován rozpočet a dne 4. VI. 1924 předložen 
projekt i rozpočet stavební ministerstvu veřejných prací a mi
nisterstvu školství a národní osvěty k prozkoumání a schválení. 
Poněvadž pak i ministertvo financí potřebný náklad v době co 
nejkratší povolilo, byl celý projekt všemi instancemi co nejdříve 
projednán.

Velikou zásluhu o urychlené projednání věci má vedle dě
kana prof. Dra Sommra stavební referent právnické fakulty uni
versity Komenského prof. Dr. Richard Hovna, který čet
nými osobními intervencemi brzké vyřízení věci vymáhal, a 
s radostí nutno konstatovati, že všechna zúčastněná ministerstva
1 m inisterstvo s plnou mocí pro správu Slovenska, byvše o ne
vhodném stavu ubikací právnické fakulty informována, potře
bám právnické fakulty se vší ochotou vyšla vstříc, začež se na 
tomto místě vyslovují vřelé díky.

Se stavbou bylo započato 6 . srpna 1924 a byla do vánoc do
hotovena v celku. Právnická fakulta jest nyní umístěna v jedné 
budově, zřízené na pare. čís. kat. 252 v Bratislavě, vložka po
zemková čís. 6020 a vlastnicky připsané ve smyslu § 5 zák. čís. 
354/21 na jméno československého státu. Budova sama obsahuje 
vedle 3  místností kvestuře universitní ponechaných a 1 bytu 
pro zřízence kvesturního vesměs místnosti pro potřeby práv
nické fakulty: posluchárny, seminární knihovny, byty pro za
městnance právnické fakulty, spolkové místnosti a pod.

Nynější stav jest ovšem stále jen provisoriem, jež ustoupí 
definitivu, až bude u villy Lafranconi projektované universitní 
město vybudováno, ale možno říci, že potřebám fakulty, ne- 
vzroste-li snad neočekávaně počet posluchačů, na několik let vy
hovuje. Fakulta jest jakž takž ubikačně zabezpečena, místnosti 
pro přednášky, semináře, cvičení i zkoušky opatřeny a tím i jistý 
klid do prací fakulty uveden.

2. Druhou nezbytnou podmínkou řádné práce university 
jest dostatečný počet učitelských sil. Po té sttránce obraz práv
nické fakulty není uspokojivý.

Prví professoři r. 1921 jmenováni byli 4 řádní a 2 mimo
řádní a všichni tvořili professorský sbor. Pro oddíl historicko- 
právní byl tu 1 professor řádný Dr. Sommer pro právo římské a
2 mimořádní (Dr. Tomsa pro právní filosofii a Dr. Vážný pro 
právo řím ské), pro oddíl judiciální byli tu 2 řádní professoři Dr. 
Ráth a Dr. Svoboda, oba pro právo soukromé, oddíl státově-
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decký byl zastoupen 1  professorem řádným pro právo správní 
(Dr. Lašťovka). Všichni professoři byli již habilitovanými do
centy právnické fakulty Karlovy university, Dr. Svoboda byl 
řádným professorem české techniky, Dr. Sommer mimořádným 
professorem na Karlově universitě.

Úkolem řádných professorů v každém oddílu studijním  bylo 
pečovati o vybudování svého oddílu opatřením dalších sil a 
knihoven seminárních.

A tu třeba vzpomenouti prof. Sommra, který jako starší do
cent Karlovy university v Praze potřeby universitní dobře znal 
a jako vysokoškolský referent v m inisterstvu školství velmi in
tensivně se o vychování právnického dorostu učitelského staral. 
Věc ta  nebyla snadná, uváží-li se, že zdatní lidé nacházeli 
v prvých dobách po převratu v státních i soukromých službách 
místa mnohem lépe dotovaná a že bylo třeba vskutku idealismu 
k tomu, aby odolali svůdnému lákání po výnosné karieře sou
kromé a věnovali se dráze vědecké.

Zásluhou prof. Sommra bylo, že prvý (historickoprávní) od
díl studijní mohl býti v době poměrně krátké skoro úplné obsa
zen. Římské právo (16 hodin rozdělených nejméně ve 2  se
mestry) bylo zastoupeno prof. Sommrcm a Vážným; pro dějiny 
práva v území republiky československé (-1 hodiny dějin práva 
v zemích českých a 2 hodiny dějin práva na Slovensku) byl po
volán JUDr. Richard Homa, soukromý docent dějin práva v ze
mích českých na právnické fakultě Karlovy university od .‘10. 
XII. 1921. Dne 30. IX. 1922 byl jmenován v Bratislavě professo
rem mimořádným.

Pro právo církevní byl povolán JUDr. Vratiula r fíuiek, 
smluvní úředník m inisterstva školství a národní osvěty, který 
byl habilitován r. 1921 pro týž obor na Karlově universitě a <>d 
studijního roku 1922 23 suploval právo cirkevní na právnické 
fakultě v Bratislavě; r. 1924 byl jmenován tu mimořádným pro
fessorem.

Neobsazena jest dosud stolice dějin práva veřejného a sou
kromého v střední Evropě, kterou supluje prozatím prof. Honia.

Oddíl judiciální byl zastoupen od počátku 2 professory řád
nými Ráthem a Svobodou, jejichž nominálním oborem bylo čsl. 
právo soukromé (18 hodin rozdělených na 2  semestry), a bylo 
třeba opatřiti síly učitelské pro právo trestní, soudní řízení a 
právo obchodní a směnečné.

Konání přednášek z práva a řízení trestního (10 hodin ve 
2 semestrech) bylo zabezpečeno tím, že JUDr. Albert Milota, 
ministerský rada v ministerstvu spravedlnosti byl připuštěn dne 
16. II. 1922 za docenta čsl. práva trestního a řízení trestního; 
řádným professorem pro týž obor byl pak jmenován 30. IX. 1922.

Prof. Svoboda se koncem studijního roku 1921/22 vzdal 
své professury z důvodu soukromých, za to však byl za soukr. do
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centa práva soukromého připuštěn 9. VIII. 1922 JUDr. VladiwÁi 
Fajnor, president soudní tabule v Bratislavě.

Vedle toho byl prof. Svoboda, k terý byl zatím jmenován 
řádným professorem práva soukromého na Karlově universitě 
v Praze, pověřen konáním 2hodinného kollegia o některých par
tiích práva soukromého (rodinné, dědické, knihovní, náhrada 
škody).

Konání přednášek z československého práva obchodního a 
směnečního (7 hodin) bylo svěřeno prof. Dru Vážnému a Hor- 
novi, z československého řízení soudního, ( 1 2  hodin po 2  se
mestry) prof. Ráthovi a Milotovi.

V oboru státovědeclcém jsou povinnými předměty právo 
ústavní, nauka správní a československé právo správní, nauka 
o národním hospodářství a národohospodářská politika, finanční 
věda se zvláštním zřetelem k československému zákonodárství 
finančnímu. Jediným zástupcem tohoto oddílu byl od počátku 
prof. Laštovka pro právo sp rávn í; ostatní předměty byly obsa
zeny ta k to :

Pro národní hospodářství byl na pražské Karlově univer
sitě habilitován roku 1922 JUDr. Ant. Basch, tajemník ústředny 
obchodních a živnostenských komor, a byl pak pověřen, aby od 
letního semestru 1922/23 četl o národním hospodářství i na naší 
fakultě a aby suploval přednášky o finanční vědě.

Právo ústavní přednášel v studijním roce 1922/23 prof. 
Laštovka, od následujícího studijního roku bylo pak kollegium to 
svěřeno JUD ru Janu Matějkovi, tajemníku m inisterstva ob
chodu, který byl na právnické fakultě Karlovy university habi
litován v říjnu 1922.

Povinnými přednáškami, jichž návštěvu musí kandidáti ju- 
dicielní a státovědecké státní zkoušky vykázati. jsou dále

a) 4 hodinné semestrální kolegium o dějinách právní f i
losofie, jež čte prof. Tomsa jako svůj obor nominální,

b) 4 hodinné semestrální kollegium o statistice, jež na naší 
fakultě čte řádný professor statistiky na Masarykově universitě 
v Brně JUDr. Dobroslav Krejčí,

c) 4 hodinné semestrální kollegium o praktické filosofii, jež 
od počátku suploval mimořádný profesor Masarykovy university 
v Brně Dr. Arnošt Innocenc Bláha. Od studijního roku 1924/25 
koná se přednáška ta  na filosofické fakultě v Bratislavě.

Ve smyslu ministerského nařízení § 7 ze dne 24. XII. 1893 
čís. 204 ř. z. a vl. nařízení ze dne 18. IX. 1919 čís. 510 má býti 
na právnických fakultách zabezpečeno i pravidelné konání před
nášek o následujících disciplinách:

1. Úvod do věd právních a státních. Přednášky ty  koná 
prof. Tomsa.

2. Právo mezinárodní. Předmět ten jest i zkušebním před
mětem při 3 (státovědeckém) rigorosu a suplentura jeho byla 
svěřena prof. Tomsovi.
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3. Soudní lékařství, o němž čtou professoři lékařské fakulty 
v Bratislavě MUDr. František Prokop, řádný professor soudního 
lékařství a MUDr. Zdeněk Mysliveček, řádný professor psychia
trie  a neurologie.

4. S tátní účetnictví. Přednášky o něm byly svěřeny profes- 
soru státní obchodní akademie v Bratislavě Rudolfu Chlupoví 
jako lektoru.

5. československé právo finanční, jež přednáší po 4 hodiny 
v 1 semestru prof. Laštovka jako doplněk práva správního.

O československém právu horním a československém záko
nodárství agrárním  se zvláštním zřetelem k historickému vývoji 
agrárních poměrů nebylo lze dosud čtení zahájiti, za to však 
bylo k podnětu ministerstva školství zabezpečeno konání před
nášek o právu dělnickém a to tak, že stránku národohospodář
skou bude vykládati docent Dr. Bascli, positivní právo českoslo
venské prof. Laštovka. Rovněž bylo PhDru Janu Wagnerovi, 
generálnímu sekretáři Slovenské Pojišťovny, svěřeno jako lekto
rovi čtení o uvedení do pojišťovací techniky a do organisace po
jišťování. Posléze byl vzhledem k živým stykům s Francií po 
věřen Léon Chollet, lektor jazyka francouzského na filosofické 
fakultě, konáním praktického cvičení z jazyka francouzského pro 
právníky, t. j. se stálým zřetelem k politickým, správním a soud 
ním institucím republiky francouzské.

Z vylíčeného jest patrné, že se professorskému sboru zdařilo 
sice obsaditi všechny povinné předměty učiteli vysokoškolskými 
(buďto professory nebo docenty), že však nebylo lze dosíci toho. 
aby každý předmět byl obsazen učitelem pro tý t  olxír jmenova
ným nebo habilitovaným a že i tam, kde se zdařilo opat rit i do
centy pro ten který obor habilitované, někteří z docentu těch 
nejsou docenty zdejší fakulty, nýbrž fakulty pražské, kam take 
v prvé řadě tíhnou.

Professorský sbor samozřejmě usiluje o to, aby byly všechny 
předměty obsazeny silami pro ten obor nominálními, a to již 
proto, aby byla zabezpečena pro výchovu i vědeckou práci nutná 
součinnost professora se studentstvem a celou universitou i jejím  
prostředím a aby zdejší professoři namahavými suplenturami ne
byli vědecké práci ve svém vlastním oboru odnímáni.

Professorský sbor také doufá, že, přes to, že způsobilých 
kandidátů na kariéru vysokoškolskou jest nyní málo, bude moci 
v brzku nové habilitace provésti. Sboru professorskému velmi zá
leží na tom, aby mohl k vědecké práci a za své nástupce vychovali 
v hojné míře i dorost slovenský. Někteří posluchači v seminá
řích vědeckých pracující opravňovali k nej lepším nadějím, ale 
zdá se, že nedostatek právníků ve všech oborech veřejného i ho
spodářského života na Slovensku jest tak značný, že ještě na 
dlouhou dobu zaujme veškeren dorost právnický.

3. Předním úkolem právnických fakult jako částí vysokých 
škol jest pěstovati právni vědu a vědy politické vůbec. V tom

184



smeru nutno přihlédnouti jednak k učitelstvu fakultnímu jednak 
k studentstvu.

a) Pokud jde o studentstvo, padají v úvahu jako prostředky 
k doplnění, rozšíření a prohloubení jeho právnických znalostí 
podle stanov seminárních schválených výnosem ministerstva 
školství a národní osvěty ze dne 28. XI. 1922 čís. 127450 jednak 
praktická, jednak seminární cvičení. Kdežto praktická cvičení 
(repetitoria), k terá jsou na naší fakultě pro každý oddíl studijní 
po 2  hodinách povinná, sm ěřují k tomu, aby přednesená látka 
byla zopakována a na praktických případech blíže objasněna a 
tak studenti způsobem poutavým do právní a státovědecké praxe 
uváděni, sledují seminární cvičení účel převážně vědecký, totiž 
dáti studujícím návod k samostatné práci vědecké.

Na právnické fakultě jsou zřízeny semináře dva a to:
a) seminář věd právních,
b) seminář věd státních.

Seminář věd právních má toho času 9 oddělení, to tiž :
1 . seminář romanistický,
2 . „ práva církevního,
3. „ dějin práva středoevropského,
4. „ „ „ československého a slovanského,
5. „ právní filosofie,
6 . „ práva občanského,
7. „ „ obchodního a směnečného,
8 . „ civilního řízení soudního,
9. „ práva trestního.

Seminář věd státních má toho času 5 oddělení, to tiž :
1 . seminář práva ústavního,
2 . „ „ správního,
3. „ národohospodářský,
4. „ práva mezinárodního,
5. ,, „ finančního.

členové seminářů jsou povinni účastniti se seminárních 
prací, zejména vypracovati uložené práce písemné; za tím úče
lem mohou používati seminárních knihoven.

Velmi důležitým úkolem jednotlivých učitelů fakultních bylo 
tyto seminární knihovny založiti a vhodnými základními knihami 
opatřiti. Prvé nákupy knih obstarával — částečně ještě před zří
zením university — prof. Sommer za pomoci docentů D ra Horny, 
Buška a Matějky. Doplňování knihoven bylo pak věcí správců 
jednotlivých oddělení seminárních. V mezích úvěru m inister
stvem školství povolených bylo lze zakoupiti základní díla do
mácí i cizí literatury, zejména německé, francouzské, a tak 
seminární knihovny pro studium v seminářích uspokojivě vyba- 
viti. V tom směru zejména seminář práva římského výběrem
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knih a uspořádáním plně se vyrovná podobným institucím na 
cizích universitách.

Značnou obtíží bylo zakoupené knihy vhodně umístiti, to jest 
skříně i místnosti opatřiti a knihy zkatalogisovati. Velikou záva
dou tu  byl nedostatek místností a nedostatek personálu knihov
nického a musili nejnutnější katalogisaci provésti v hodinách 
neúředních správcové seminárních knihoven sami.

Doufáme, že v nových pohodlnějších místnostech dojdou 
seminární knihovny plně svého účelu jako nutné pomůcky pro 
praktická a seminární cvičení, na nichž se studentstvo se znač
ným zájmem účastní.

b) Učitelé vysokoškolští na právnické fakultě byli si vždy. 
i když byli povinnostmi svého úřadu plně zaměstnáni, vědomi 
svého vědeckého povolání.

Toto' úsilí o vědeckou práci a neutěšené poměry na trhu 
knižním vedly profesorský sbor k tomu, že hned v listopadu 1921 
se usnesl vydávati Knihpvnu fakulty právnické university Ko
menského v Bratislavě, aby v ní byly otiskovány původní práce 
učitelů vysokoškolských. Knihovna obdržela stálou podporu mi
nisterstva školství, a to na rok 1923 a 1921 po 25.000 K č; vedle 
toho byla pro rok 1923 povolena mimořádná podpora per 25.000 
Kč. Knihovnu řídí prof. Dr. Ráth s pomocí redakční rady, v níž 
zasedají seniorové druhých oddílů studijních prof. Sommer a 
Laštovka.

V knihovně byly vydány v Bratislavě dosud tyto spisy:
Svazek 1 . Dr. Ant. Basch: Theorie inflace, 1922.

„ 2. Prof. Dr. Albert Milota: Působnost zákonů trestních,
díl 1., 1922.

3. Prof. Dr. Bohuš Tomsa: Idea spravedlnosti a práva 
v řecké filosofii, 1923.

„ 4. Prof. Dr. Jan  Vážný: Actiones pucnales, 1923.
5. Dr. Rudolf Rauscher: Dědické právo podle českého 

práva zemského, 1922.
6 . Prof. Dr. Jan  Vážný: Římské právo obligační, část 1., 

1924.
„ 7. Dr. Jan  šim ák: československé státní území, 1924.
„ 8 . Prof. Dr. Leopold Heyrovský: Civilní proces římský,

1924.
Ve vydávání se stále pokračuje.
4. Péče o právnické studentstvo byla částí péče celé uni

versity o všechno poslucháčstvo a pojednává se o ní v kapitole 
zvláštní.

Státní zkoušky.
Při každé fakultě právnické jsou zřízeny státní komise pro 

státn í zkoušky, neboť podle zák. ze dne 20./IV. 1893, č. 6 8  ř. z.,



a zákona ze dne 27./V. 1919, čís. 290 Sb. z. a m, jest složení 
3 státních zkoušek podmínkou pro nabytí způsobilosti k veřejné 
službě.

Zákon tento a nařízení a instrukci k tomu vydané platí i pro 
právnickou fakultu university Komenského dle § 2 vládního na
řízení ze dne ll ./V II I .  1921, čís. 276.

Zkušební komise byly zřízeny počátkem studijního roku 
1921/22 na 3 roky a byly obnoveny na další 3 léta počátkem 
studijního roku 1924/25. Předseda prvé státní zkoušky (t. zv. 
historickoprávní) jest prof. Dr. O takar Sommer, zkušebními ko
misaři pro právo římské prof. Vážný, pro dějiny práva v území 
republiky československé a dějiny práva veřejného i soukromého 
ve střední Evropě (zkouší se jako 1 předmět) prof. Dr. Horná, 
a Dr. Tomsa, pro právo církevní professoři Dr. Bušelc a Dr. 
Laštovka.

Předsedou státn í zkoušky judiciální jest prof. Dr. Augustin 
Ráth, náměstkem prof. Dr. Albert Milota-, zkušebními komisaři 
jso u :

a) bez obmezení na určitý zkušební předmět professoři práv
nické fakulty Laštovka, Sommer, Milota, Tomsa, Vážný, 
Horná,

b) pro právo soukromé Dr. Vlad. Fajnor, soukr. docent a pre
sident soudní tabule,

c) pro právo trestn í Dr. Ant. Kissich, hlavní státní zástupce,
d) pro soudní řízení Dr. Vladimír Kmo, advokát v Bratislavě.
e) pro obchodní a směnečné Dr. Ľudevít Medvecký, advokát a 

poslanec, a Dr. Karel Vršťala, generální tajem ník plodinové 
bursy.
Předsedou státní zkoušky státovědecké jest professor Dr. 

Laštovka. Výnosem ministerstva školství a národní osvěty 
ze dne 21./IX. 1924, čís. 80.508/IV, byli jmenováni na funkční 
období 1924/25 až 1928/29 členy zkušební komise profesoři: 
JUDr. Albert Milota, JÚDr. Bohuš Tomsa a JUDr. Richard 
Homa, a to beze všeho omezení, pokud jde o zkušební předměty, 
dále soukromí docenti Karlovy university v Praze JUDr. Jan 
Matějka, tajem ník m inisterstva obchodu pro právo ústavní a pro 
nauku správní a čsl. právo správní, a JUDr. Antonín Basch, 
místotajemník ústředny obchodních a živnostenských komor, 
pro nauku o národním hospodářství a národohospodářskou poli
tiku a dále pro finanční vědu se zvláštním zřetelem k čsl. zákono
dárství finančnímu.

Dále jmenováni členy téže komise a na totéž funkční období 
JUD r. Josef Kállay, m inistr s plnou mocí pro správu Slovenska 
v Bratislavě, JUDr. Ľudevít Kovács, advokát v Bratislavě, 
a JU dr. Jan  Moural, ministerský rada v ministerstvu s plnou 
mocí pro správu Slovenska v Bratislavě, pro nauku právní a čsl. 
právo správní; JUDr. Karel Vršťaia, generální tajemník Plodi
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nové bursy v Bratislavě, pro nauku o národním hospodářství a 
národohospodářskou politiku; JUDr. Václav Braehtl, president 
generálního finančního ředitelství v Bratislavě, a František Je
řábek, ministerský rada u generálního finančního ředitelství 
v Bratislavě pro finanční vědu se zvláštním zřetelem k čsl. záko
nodárství finančnímu.

Počet zkoušených a výsledek zkoušek jsou patrné z této 
tabulky.

A. Historickoprávní státní zkoušce se, podrobilo:
a) v studijním  roce 1922/23 94 kandidátů, z nich 18 s vyzna

menáním, 40 s prospěchem dobrým, 25 s prospěchem do
statečným, 1 1  reprobovaných,

b) v studijním  roce 1923/24 130 kandidátů, z nich 23 s vy
znamenáním, 38 s prospěchem dobrým, 47 s prospěchem 
dostatečným, 2 2  reprobovaných.

B. Státovědecké státní zkoušce se podrobilo:
a) v studijním roce 1922/23 6  kandidátů, z nichž 3 s vyzna

menáním, 1 s dobrým, 1 s dostatečným, 1 s prospěchem ne
dostatečným,

b) v studijním roce 1923/21 7 kandidátu, (z nichž 2 s dobrým 
prospěchem, 5 s dostatečným).

C. Judiciální státní zkoušce se podrobili:
a) v studijním roce 1922 23 1 kandidáti, (1 s vyznamenáním, 

2  dobře, 1  dostatečně),
b) v studijním roce 1923/24 17 kandidátů, (a to 8  s vyzname

náním, 2 dobře, 3 dostatečně, I nedostatečné).
Do působnosti professorského sboru náleží udílet i dnipimit 

iuris pod autoritou university.
Podmínkou nabytí doktorátu juris jest |x>dle § 3 \i nan.o-m 

ze dne 11./V III. 1921, čís. 273 Sb. z. a n., složení 3 rigoros a pro
moce, tak  jak  jest to předepsáno pro university v zemích českých.

Prvému (historickoprávnímu) rigorosu podrobili se:
a) v studijním roce 1921/22
b) v studijním roce 1922/23 31 kandidátů,
c) v studijním roce 1923/24 56 kandidátů,

druhému (judicielnímu) podrobili se:
a) v studijním  roce 1921/22
b) v studijním roce 1922/23 1 kandidát,
c) v studijním roce 1923/24 16 kandidátů,

třetím u (státovědeckému) rigorosu podrobili se:
a) v studijním roce 1921/22
b) v studijním roce 1922/23 3 kandidáti,
c) v studijním roce 1923/24 4 kandidáti.
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Promováno bylo na doktory práv:
a) v studijním roce 1921/22
b) v studijním  roce 1922/23 2 kandidáti,
c) v studijním roce 1923/24 2 kandidáti.

Podle § 5 vládního nařízení ze dne 12./V11I. 1921, čís. 276 
Sb. z. a n., mohli na právnické fakultě university Komenského 
absolventi maďarské právnické fakulty v Bratislavě a maďarské 
právnické akademie v Košicích skládati až do 31./VII. 1924 
přísné a státní zkoušky podle uherského studijního řádu, který 
byl vydán na základě Nej vyššího rozhodnutí pro státní zkoušky 
výnosem uherského m inisterstva školství ze dne 5./X. 1911, 
čís. 128.000/1911, pro přísné zkoušky pak výnosem čís. 28.291 
(R. T: 1883, čís. 144).

Pro tyto zkoušky, při nichž bylo v každém případě přihlížeti 
v jednotlivých zkušebních předmětech k právu československému, 
vydalo ministerstvo školství instrukci výnosem ze dne 8 ./III. 
1922, čís. 111.581/21, jejíž § 3 byl doplněn výnosem ze dne 20./V. 
1922, čís. 40.489/22 ustanovením o výši taxy za posouzení diser
tační práce.

a) Komise pro státní zkoušku právovědeckou podle uher
ského studijního řádu, byla složena ta k to :

Předsedou prof. Dr. Augustin Ráth.
Zkušební komisaři: Prof. Dr. Horná, Dr. Vladimír Fajnor, 

soukr. docent a předseda soudní tabule v Bratislavě, Dr. Josef 
liállay, m inistr československé republiky, Antonín Kissich, 
hlavní státní zástupce v Bratislavě, Dr. Ludevít Kovács, župní 
hlavní fiškál při župním úřadě v Bratislavě, Dr. Jan Krno, notář 
a president notářské komory v Bratislavě, prof. Dr. Karel 
Laštovka, Dr. Ludevít Medvecký, advokát v Bratislavě, prof. 
Dr. Albert Milota, Dr. Samuel Slabeycius, advokát v Bratislavě, 
prof. Dr. Otakar Sommer, prof. Dr. Emil Svoboda, prof. Dr. 
Bohuš Tomsa a prof. Dr. Jan Vážný.

Zkoušce se podrobilo:
v studijním roce 1922/23 a 1923/24 po 1 kandidátu.
b) Komise pro státní zkoušku státovědeckou podle uher

ského studijního řádu byla složena takto:
P ředseda: Prof. Dr. Karel Laštovka.
Zkušební komisaři: Prof. Dr. Richard Horná, František 

Jeřábek, ministerský rada při Generálním finančním ředitelství 
v Bratislavě, Dr. Josef Kállay, m inistr československé republiky, 
Dr. Ludevít Kovács, hlavní župní fiškál v Bratislavě, prof. 
Dr. Augustin Ráth, prof. Dr. Otakar Sommer, prof. Dr. Bohuš 
Tomsa.
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Zkoušce se podrobili:
a) v studijním  roce 1922/23 2 kandidáti s úspěchem dobrým 

s vyznamenáním,
b) v studijním roce 1922/23 2 kandidáti s úspěchem do

statečným,
c) v studijním roce 1923/24 3 kandidáti s úspěchem do

statečným.

c) Mnohem větší byl počet kandidátu doktorátu. Podle 
uherského studijního řádu byl doktorát dvojí:

a) iuris, k jehož nabytí bylo třeba složití 3 rigorosa a před
ložití dissertaci,

b) politices, jenž předpokládal složení 2  rigoros a dissertaci.

K nabytí doktorátu iuris složilo:
A. V studijn ím  roce 1921/ 2 2 :

I. rigorosum 1 1  kandidátů, z nich 1 s prospěchem výtečným, 
6  s dostatečným a 4 s nedostatečným,

II. rigorosum 7 kandidátů, z nichž 5 dostatečně, 2 nedosta
tečně,

III. rigorosum 7 kandidátu, z nichž 3 dostatečně, 4 nedosta
tečně.

B. V studijním roce 1922/23:
I. rigorosum 19, z nichž 1 s prospěchem výtečným, 11 s do

statečným a 7 nedostatečně,
II. rigorosum 25, z nichž 2 výtečně, 14 dostatečně a 9 nedo

statečně,
III. rigorosum 29, z nichž 2 výtečně, 13 dostatečně a 1 1 ne

dostatečně.
C. V s tud ijn ím  roce 1923/ 2/ :

I. rigorosum 38, z nichž 4 s prospěchem výtečným, 22 s do
statečným a 2  nedostatečně,

II. rigorosum 30, z nichž 1 s prospěchem výtečným, 20 s do
statečným a 9 nedostatečně,

III. rigorosum 43, z nichž 1 s prospěchem výtečným, 26 s do
statečným a 16 nedostatečně.

Doktoři politices mohli nabýti doktorátu iuris, jestliže složili
2  doplňovací rigorosa a předložili dissertaci.

I. doplňovací rigorosum složil v studijním  roce 1921/22 
1  s prospěchem dostatečným,

v studijním roce 1922/23 12 kandidátů, z nichž 8  dostatečně 
a 4 nedostatečně,

v studijním roce 1923/24 10, z nichž 2 výtečně, 5 dostatečně,
3 nedostatečně.

II. doplňovací rigorosum složilo v studijním roce 1921/22 
5 kandidátů s prospěchem dostatečným,
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v studijním roce 1922/23 7 kandidátů, z nichž 1 s prospě
chem výborným, 5 s dostatečným, 1 nedostatečným,

v studijním roce 1923/24 18, z nichž 14 dostatečně, 4 nedo
statečně.

Na doktory práv bylo promováno:
v studijním roce 1921/22 3 kandidáti,
„ „ „ 1922/23 29 kandidátů,
„ „ „ 1923/24 43 kandidátů.

K nabytí doktorátu politices složilo :
I. rigorosum v studijním  roce 1921/22 8  kandidátů, z nichž 

5 dostatečně, 3 nedostatečně,
v studijním roce 1922/23 10 kandidátů, z nichž 9 dostatečně, 

1 nedostatečně,
v studijním roce 1923/24 12 kandidátů, z nichž 7 dostatečně. 

5 nedostatečně.
II. rigorosum v studijním  roce 1921/22 2 s prospěchem do

statečným,
v studijním roce 1922/23 9, z nichž 7 dostatečně, 2 nedosta

tečně,
v studijním roce 1923/24 11, z nichž 9 dostatečně, 2 nedosta

tečně.
Na doktory politices bylo promováno:

v studijním roce 1921/22 4 kandidáti,
„ „ „ 1922/23 13 kandidátů,
„ „ „ 1923/24 7 kandidátů.

Doctorem iuris stal se i doctores politices, složil-li 1 doplňo
vací rigorosum a dissertaci. Zkoušku tu konal v studijním roce 
1924/25 jeden kandidát s výsledkem nedostatečným.

Spolkový život.
Studentstvo na právnické fakultě bylo sdruženo zprvu v jedi

ném odborném fakultním  spolku; to byl Spolek československých 
posluchačů práv v Bratislavě, jehož stanovy byly ministerstvem 
s plnou mocí v r. 1922 schváleny. Politické rozpory v slovenském 
táboře panující se přenesly později i do spolku a vedly k tomu, že 
se od spolku odštěpil a samostatně ustavil r. 1923 nový spolek 
„Právník“. Nový spolek s upřímně československou orientací 
záhy překonal počtem spolek starší, a tak brzy došlo k tomu, že 
starý  spolek a členové jeho vstoupili do spolku „Právník“. Po
sluchači práv jsou tedy nyní soustředěni v jeden spolek fakultní. 
Spolek vyvíjí bohatou činnost zejména tím, že zprostředkuje vý
dej a prodej učebnic a lithografií. Závada byla, že neměl dosud na 
fakultě vhodné místnosti, ale tomu bude při adaptaci budovy od- 
pomoženo. Spolek „Právník“ náleží k ústřední organisaci stu
dentské, totiž k Ústřednímu Svazu Slovenského Studentstva.
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P rof. D r. M iloš W eingart:

P R V É  T Ř Í L E T Í  F I L O S O F I C K É  F A K U L T Y .

První tříletí filosofické fakulty university Komenského byla 
téžká doba. Nelze zapomínati, že začátky této fakulty padaly 
do doby, kdy bylo životu státním u zápasiti ještě s potížemi doby 
poválečné, zejména na Slovensku. Nedostatek místností, nedo
statek vhodných pracovníků, potíže rozpočtové, zprvu též nestálé 
valutní poměry a potíže styku s cizinou — to vše vymáhalo od 
tvůrců fakulty mnoho energie a tvořilo zatěžkací zkoušku jejich 
nervové síly. P ři tom třeba poznamenati, že při všech těch po
tížích se prvním professorům nedostávalo vždy plné podpory 
s těch stran, kde jí byli potřebovali, často nacházeli pře
kážky, a to i při svých jednáních úředních, kdy šlo o zajištění 
životních nezbytností fakulty, př. nej primitivnějšího nábytku: 
ale také v kruzích mimoúředních bylo třeba delší doby k tomu, 
nežli fakulta byla po zásluze respektována. Zejména je třeba 
poukázati na to, že professoři byli za své horlivé působení vydáni 
s jisté strany také politickým útokům.

Nicméně všecky tyto nesnáze nezalekly professorú, kteří byli 
budovateli této fakulty, a díky jejich neúmornému úsilí ve 
čtvrtém  roce svého trvání, počátkem letního běhu 1925, byla 
fakulta obsazena a zařízena tak, že umožňovala na všech odbo
rech úplné a pravidelné studium, a poskytovala také poslucha
čům ve svých seminářích dosti příležitosti k vědecké práci. 
Všeho ovšem nebylo ještě dosaženo. Sbor professorský pokračuje 
ve svém úsilí, jednak aby doplnil obory, dosud suplované, vlast
ními silami, jednak aby rozmnožil místnosti fakultní, což se má 
stáli brzkým získáním celé budovy dívčího reál. gymnasia v Du
najské ul., jednak aby doplnil knihovny a zařízení svých semi
nářů. V tomto vzpomínkovém článku nemohou ovšem býti za
chyceny všecky podrobnosti fakultního vývoje, nýbrž aspoň 
některé hlavní rysy, zejména pokud nejsou zahrnuty do rektor
ských zpráv.

I.
První starostí professorského sboru byla v prvních třech 

letech ustavičně snaha, rozšířiti ten malý kroužek a získati zá
stupce všech oborů filosofické fakulty, především ovšem těch, 
kterých je potřebí pro státní zkoušky. V prvních dvou semestrech 
byla na fakultě zastoupena jen slovanská filologie (4 professu- 
ram i), historie (1), národopis (1) a hudební věda (1). Byla 
tedy v I. roce fakulty zde jenom jedna zkušební skupina pro 
státní zkoušky, totiž čsl. II. z. (českoslovenština s historií a ze
měpisem). A také tuto skupinu bylo potřebí doplniti přednáš
kami a cvičeními ze zeměpisu. Tato mezera byla vyplněna tím, 
že se prof. Chotek uvolil od poč. zim. 1922 3 suplovati zeměpis
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té ľ p r o f Uy?rí°F n l nÄ  stud' r ‘ 1 9 2 3 / 4  vp loval zeměpisiez pioi. J i n \  . Danes  (z Karlovy university), když se navrátil
z A ustrálie Toho pak vytřídal v let. sem. 1925 £  V  S  

Historie byla zpočátku zastoupena jen kathedrou všeobecných 
dejm novověkých. Proto od samého počátku sbor se staral o obsa
r í h l í " Z t r -  ? sJ“ sl“r sk ích ' » První své schůzi

1 9 2 4  “ vazal jednaní s Dr. Václavem Chaloupeckým kterv

Slovensku p ľ o f r h l f 0  inspekt01' aťchivů a knihoven na
dne 6  ledna 1 9 ^  n h l.Ur u y sef habllltov£d na zdejší fakultě une o. ieana 1922 a byl hned nato dne 29. prosince 1922 imo
ncwan radnym professorem československých dějin Ale brzy po
p rrf  Htlľdlm r í 11 a rnaľ ’ fakuitě katastrofální ránu úmrtím prof. Heidlera dne 28. května 1923. V suplování jeho oboru se
K ro fä  r  a ,n0U Lhotou a řídkou nezištností prof. Kamil 
A) of ta (z Karlovy university), který byl tehdy vyslancem -i 
zplnomocněným ministrem ČSR. ve Vídni. Přese všediny povin 
w X  f a  zaměstnávaly ve Vídni, prof. K rofta neváhal 
každého týdne ve středu zajeti ke 3 hod. přednášce Tato ieho
senľeľtru íg-A ° t  1? 0Čát^ u, sí,ud- roku 1 9 2 3 ' 4  do konce zimního emestiu 19_o, potom byla bohužel zakončena povoláním nrof
K ioíty  na vyslanecke místo do Berlína. Kromě toho bylv v oboru
J , ! ' ie zastoupeny ruské dějiny doc. E. J. Perfeckym  který s e
habilitoval dne 9 . srpna 1922 a obdržel učebný příkaz pro dějiny
Podkíirputske Rusi Koncem stud. roku 1923/4 se ještě habili-

7  i p n da°C1 9 2 4 f a  d í  fT * * *  Pr°  ? T ° Cn^ ' č d ^  h fstm íc k éy  srpna 1924) a doc. J. Eisner pro všeobecnou praehistorickon 
archeologu se zvláštním zřetelem k dějinám národa českosloven 
2 °- C| naym doplňkem oboru historického bvly dějiny vvtvir-
stače " S Se doc. Fr.since 1J 3. Byl jmenován radnym prof. dne 22. prosince 1921.

V oboru slovanské filologie  byla zastoupena tato odvětví- 
" " I “ “ “  se slovanským ja sy k ,,* ,/..,;  d iY , ľt 

ceske literatury, novější literatura česká s literaturou sloven
skou, a ad personam řeč a literatura slovenská Když prof

rokil věku dneP2? °d6§el d° PenS6’ dosáhnuv 70.'
práva abv n ř e d S L padu, 1923’ a nepoužil nabídnutého mu p ia \a , aby přednášel dale jako professor čestný převzal prof
W emgart kromě seminárního oddělení staroslověnského také
Í924 6nK  J,aZyp5eako?!ovenaký (návrhem sboru z 18. června 
1924). Biatislavska družina slavistu byla doplněna tím že no
t ä ľ 1?  Jl  iani yl- povolán Prof- v - A. Pogorělov který před
a v Ktech 1920 U" 'v2l rsitach, ve. Varšayě a v Roštově na Donu 
a v letecn 1920— 1922 jako knihovní úředník v Sofii Prof Po-
gorelov začal prednášeti počátkem letního semestru 19^3 smluv 
vencerľ9fS SOprreľ  * *  ™ské b >̂ i - e n t ^ n  dne 2 1S i  S i?= r ä  aÄ
obdržel pro tento obor plný učebný příkaz 3  3
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Ale slavisté bratislavští od počátku usilovali o to, aby na 
fakultě byly zastoupeny také ostatní íiioiogie a aby tak zde bylo 
umožněno studium čistě filologických zkušebních skupin, které 
obyčejně každé filosofické fakultě dodávají hlavní kádr poslu
cháčstva. Poněvadž se v počátcích fakulty projevoval mezi poslu- 
chačstvem zájem o studium latiny, sbor navázal jednání s doc. 
pražské university A. Kolářem, jenž nabídku přijal, a byl dne
29. prosince 1922 jmenován řádným professorem klassické filo
logie. Těžší bylo obsazení filologií živých jazyků. Sbor od po
čátku pomýšlel na to, aby pro obor románské filologie získal 
některého professora Francouze. Když však toto jednání nevedlo 
k cíli, uvítal s uspokojením, že lektor francouzského jazyka na 
pražské universitě p. Léon Chollet byl doporučen zdejší fakultě 
a byl (na návrh fakulty ze dne 5. května 1922) pověřen před
náškami z oboru novodobé řeči a literatury francouzské. Na 
fakultě se však jevil velký nedostatek přednášek a cvičení jazyko- 
zpytných, která konal jediný professor Weingart. Proto sbor 
pečoval o to, aby jazykozpyt byl ještě jinak zastoupen, jak toho 
také vyžaduje jeho studijní důležitost. A tak navázáno jednání 
s linguistou pražské university, mř. prof. Josefem Baudišem, 
jenž nabídku přijal a byl jmenován řádným professorem srovná
vacího jazykozpytu indoevropského a všeobecného a filologie 
keltské se vztahem ke kulturám středověkým dne 1 2 . března 
1924; zároveň byl pověřen suplováním přednášek a vedením 
seminárních cvičení z filologie germánské a anglické.

Vedle historického a filologického oboru nejdůležitější 
součástkou filosofické fakulty jest obor filosoficko-paedagogický. 
V prvním roce, dokud tu fakulta neměla vlastní síly, bylo poslu
chačům doporučováno, aby navštěvovali přednášky prof. Bláhy 
(z Masarykovy university), který tehdy suploval na právnické 
fakultě. Ód zimního semestru 1922/3 suploval filosofii, zvláště 
je jí dějiny, též prof. Bok. Tomsa (ze zdejší právnické fakulty). 
Konečně dne 12. března 1924 byl jmenován doc. Josef Král 
(z Karlovy university) řádným professorem filosofie a sociolo
gie. Od letního semestru 1923 přednáší také prof. Stanislav Ků
žička (ze zdejší lékařské fakulty) pro posluchače filosofie 
o školní hygieně.

Ale všecky tyto cenné přírůstky sboru professorského a uči
telského nestačily na obsazení všech oborů. Proto podal prof. 
Pražák cenný podnět již roku 1922, aby byla zahájena výměna 
professorů československých filosofických fakult. K uskutečnění 
„výměny“ sice nedošlo, neboť nikdo z professorů zdejší fakulty 
nebyl navzájem pozván k přednáškám v Praze nebo v Brně, ale 
podnět ten přinesl to cenné ovoce, že nastala těsnější součinnost 
mezi sesterskými fakultami v Bratislavě a v Brně v ten smysl, 
že obory, nězaštoupené dosud v Bratislavě, byly suplovány pro- 
fessory těchto oborů z Brna. V zim. semestru 1922/3 počali zde 
tak  působiti prof. Otokar Chlup (pro paedagogiku) a Jan Krejčí
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(pro germanistiku) ; v zim. sem. stud, roku 1923/ 1 přibyli ještě 
prof. P. M. Haškovec  (pro romanistiku), oba sem. 1924/5 prof. 
N a vrá ti l  a Gliicktich (pro h is to r ii) ; od zim. sem. 1924/5 prof. 
Jarnik  (pro rom anistiku). Vedie toho se konalo od ledna do 
května 1923 také 8  týdennich kursu šestipřednáškových, v nichž 
přednášeli někteří professoři pražské filosofické fakulty.

Konečně usiloval sbor o lektoráty a praktická cvičení zvláště 
v oborech jazykových. Lektorát češtiny byl od počátku obsazen 
doc. Fr. Wollmanem, lektorát slovenštiny ředitelem gymn. I)oh. 
H aluzickým ; tyto oba lektoráty byly sem přeneseny z lékařské 
fakulty. Ve stud. roce 1922/3 přibyl lektorát rumunštiny (Dr. 
Jindř. F la jšhansová) , srbochorvatštiny (Šimon Vlahov, jenž 
koncem zim. sem. 1923/4 odešel), lektorát hudby (Fr.  K a fn id a ) ,  
knihovnictví (řed. univ. knihovny Jan E m ler)  a ochrany pa
mátek (konservátor Dr. Jan H ofm an).  Ve stud. roce 1923/4 
přibyl lektorát m aďarštiny (Dr. Gisela A rtbau crová;  původně 
se jednalo o tento lektorát s Dr. št. Hlavatým, ale ten zemřel) 
a lektorát ruštiny (prof. V. A. Pogorélov) .  Jednání o obsazení 
lektorátu angličtiny se nepodařilo; v letním běhu 1921 byly uči
něny přípravy k obsazení lektorátu němčiny (Dr. K. šk vá ra )  
a polštinv (Dr. J. P o g o n o w sk i): oba působili od poč. st. r. 
1924/5.

úhrnem  pak je třeba zdurazniti, že při starostech o rozmno
žení sil učitelských byl si sbor professorský vždy dobře vědom 
toho, jak choulostivým a odpovědným úkolem je řešení všech otá 
zek personálních. Vždyť šlo v těchto případech o první obsazení 
vědeckých oboru na celá desetiletí, o otázku, jakým směrem se po- 
nese učitelské i vědecké působení jednotlivých oboru na Sloven 
sku v době tak důležité jako je právě naše. Proto sbor v každém 
jednotlivém případě povolávání nových sil pečlivé zkoumal a oce
ňoval nejen vědecké kvality navrhovaných, ale zejména také je 
j ich  vlastnosti osobní, obzvláště charakterové,  a jejich eventuální 
místo ve veřejném a národním působení na Slovensku. Veden 
těmito úvahami, sbor nechvátal s rozmnožením učitelských sil 
a neusiloval o kvapný, jen kvantitativní jejich vzrůst. Naopak, 
přihlížejíce jen ke zřetelům věcným, vědeckým a národním, 
první professoři uvažovali vždy o osobních otázkách s krajní opa
trností. Za zásluhu jest jim  přičísti zvláště to, že v otázkách jm e
novacích a habilitačních dovedli odolati všem postranním pod
nětům a vnějším vlivům, ať už politickým či osobně stranickým. 
Rychlejší rozmnožení sboru professorského bylo by snad bývalo 
možné povoláním některých odborníků cizích, ať slovanských či 
jiných. Není sporu o tom, že ve zvláště důležitých, výjimečných 
případech jest i tato cesta možná. Ale sbor professorský se b rá
nil této cestě. První professoři fakulty měli vždy na paměti, že 
véda jest u nás také záležitostí národní a že trvalo velmi dlouho, 
nežli jsme se převratem domohli rozmnožení našich vysokých
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škol. Statek tento, tak těžce získaný, jest třeba dochovati pře
devším našim vlastním, domácím odborníkům. Ti m ají vždy 
— ceteris paribus — při obsazování stolice obdržeti přednost, 
aby tak byla dána přední podmínka k uplatnění sil národa ve 
všech oborech vědecké práce. Proto sbor professorský raději 
nechával některé stolice neobsazeny, vypomáhaje si suplováním, 
a čekal, až se vyskytnou kvalifikovaní domácí kandidáti; ukva
pené obsazování professur a zaplnění fakulty cizími kandidáty 
pokládali první členové sboru za nepochopení zájmu čsl. vyso
kých škol a čsl. vědy. že při tomto plánu personálním sbor pro
fessorský počítal a počítá s kvalifikovanými kandidáty Slováky. 
rozumí se samo sebou a snad blízká budoucnost to ukáže.

II.

Nejvíce trpkosti a organisačního úsilí vymáhala na členech 
sboru professorského palčivá otázka umístění filosofické fakulty, 
že nečetné místnosti, prozatím zaujaté v Kapitulní ul., nestačí 
a nevyhovují ani odborně ani hygienicky, bylo od počátku jasné. 
Sbor se otázkou umístění nejvíce zabýval v každé své schůzi a 
ustavičně hledal objekty, které by doplnily nebo vůbec nahradily 
místnosti v Kapitulní ul. Když bylo patrné, že definitivní vý
stavba universitní čtvrti na pozemcích Lafranconiho je hudbou 
daleké budoucnosti, sbor nejvíce úsilí vynakládal na to, aby se 
stavěla provisorní budova pro filosofickou fakutu, která by sta
čila po několik desítiletí, a to v universitní zahradě Schiffbeckově. 
Tato jednání dospěla tak daleko, že byl konečně vypracován (na 
ja ře  1923) definitivní plán této budovy s podrobným programem 
a rozvrhem místností pro všechny obory. Projektantem  byl arch. 
šillinger, který tehdy byl zaměstnán v bratislavském referáte 
ministerstva veřejných prací. Nicméně stavba ta byla stále od
kládána, hlavně pro potíže rozpočtové, a na konec k ní nedošlo. 
Sbor tudíž současně hledal hotové objekty, které by bylo lze ihned 
zakoupiti nebo najmouti. Tak jednáno o novostavbu YMCY, 
o novostavbu v Ivánkově ul. ve vilové čtvrti, o hotel českoslo
venský dům, o hotel Royal, a o in ternát evangelického lycea.

Konečně nej úspěšnějším se ukázal podnět prof. Dobr oslavo 
Orla, podaný ve schůzi sboru dne 18. ledna 1923, aby sbor usi
loval získati část rozsáhlé budovy dívč. reál. gymnasia v Dunaj
ské ul. Rozlehlá a zánovní tato budova nebyla celá zaujata 
gymnasiem; v jejím  levém křídle byl dívčí internát, sklad stát. 
nakladatelství a j. Přestěhováním stát. nakladatelství a pře
místěním dívčího internátu do učitelského ústavu byla část levého 
křídla uvolněna. Bohužel, životní zájem fakulty o získání těchto 
místností nebyl zpočátku dosti chápán. Vyskytlo se mylné do
mnění, jakoby fakulta usilovala o zrušení dívčího gymnasia, a 
vyskytly se různé administrační překážky. Situace byla tak ne- 
piatá. že sbor se v březnu 1923 jednomyslně usnesl, že zast.r, i
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přednášky i cvičení, neobdrží-li místnosti v gymnasiu do pod
zimu 1923. Ale i přes to zápas o tyto místnosti trval ještě potom 
déle nežli rok. Na podzim, teprve po začátku zim. sem. 1923/4, 
bylo ztíží uvolněno pro fakultu 16 místností v mezzaninu levého 
křídla, a teprve o letních prázdinách 1924 vyprázdněny ještě 
některé místnosti v přízemí a levé křídlo I. patra. Když pak se 
ukázalo, že ani tak nelze stěsnati celou fakultu na jednom místě, 
bylo zmocněno děkanství, aby pro své úřední účely hledalo míst
nosti jinde, což se podařilo až na podzim r. 1924 nájmem I. patra 
ve františkánském  klášteře.

Všecky tyto místnosti, v Dunajské ul. i u Františkánů, bylo 
třeba k účelům fakultním přestavěti a adaptovati, což se rovněž 
neobešlo bez trapných nesnází. A stejně těžce bylo opatřováno 
nejnutnější nábytkové zařízení do těchto místností. Po této 
stránce čeká na sbor ještě mnoho těžkého úsilí. Ale sbor pro- 
fessorský neustane, dokud se mu nepodaří získati pro fakultu 
celou gymnasijní budovu tak, že se postaví pro dívčí gymnasium 
budova náhradní, a dokud se mu nepodaří celou tuto budovu 
k účelům fakultním vhodně adaptovati a zaříditi.

III.
K vlastní učitelské činnosti bylo především zapotřebí, aby 

filosofická fakulta měla ve všech svých oborech dobré seminární 
knihovny. Bylo to tím důležitější, že také universitní knihovna 
byla teprve ve stadiu budování. Počátky seminární činnosti, kdy 
knihoven vůbec nebylo a professoři neměli v Bratislavě ani cvi- 
čebných textů ani pomůcek ku přípravě přednášek, byly smutné. 
Nicméně hned v prvním roce (1921 2) ministerstvo šk. a nár. 
osvěty chápalo tuto potřebu, a každému professoru poukázalo 
značnější částky, jimiž bylo lze zakupovati značné množství knih. 
Nákup ten byl ovšem ztěžován tehdejšími poruchami poštovními, 
zvláště pokud šlo o styk se slovanskými zeměmi, a ustavičně se 
měnícími poměry valutárními. Mimo to mnoho odborných knih 
ze starší doby bylo rozebráno a vůbec trh  knihkupecký ještě trpěl 
válečným rozvratem. Professoři prohledávali kdekteré antikva
riáty  i soukromé knihovny, někteří se vypravili též za nákupem 
do Rakouska, Německa a Francie (jako prof. Chotek, Pražák a 
W eingart). Pro historický seminář byla již předem zakoupena 
jistá  zásoba knih zvláště jihoslovanských péčí prof. Jar. 
Bidlo a sl. doc. Milady Paulové (z pražské un iversity ); 
pro hudební seminář získal prof. Orel některé nákupy theo
logické fakulty, která byla založena r. 1919 a nevešla v ži
vot. Na ostatních oborech se musilo začínati zcela od počátku. 
Nicméně byly zakoupeny některé cenné soukromé knihovny 
v celku (tak zvláště pro slovanský seminář knihovny prof. 
Pastrnka, Hanuše a vídeňského slavisty Josefa Karáska) a vů
bec se podařilo vybudovati knihovny aspoň těch ústavů, které od
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počátku stud. r. 1921/2 na fakultě existovaly, slušným způso
bem. Bohužel, silné škrtání ve vysokoškolském rozpočtu v násle
dujících letech zarazilo vzrůst těchto prvních ústavů a ohrozilo 
rozvoj seminářů, které se teprve později postupně zřizovaly, tak 
zejména seminářů v oboru filologií živých jazyků a srovnávacího 
jazykozpytu. S tatistiku jednotlivých ústavů podávají výroční 
rektorské zprávy. Obnovení mimořádných dotací a zvýšení řád
ných dotací, které dnes (ročně po 1000 Kč) nestačí ani na před
placení nejdůležitějších časopisů, jest životní otázkou pro další 
existenci vědeckých ústavů filosofické fakulty.

Důležitým doplňkem knižního studia professorů a studentů 
mají býti studijní cesty a exkurse. Bohužel, po té stránce jsou ^  
první roky filosofické fakulty dosti chudé. Někteří professoři se 
účastnili v cizině mezinárodních vědeckých sjezdů (tak zejména 
prof. Chotek sjezdu geografů v Marseilli a prof. Chaloupecký 
sjezdu historiků v Brusselu), jak to zaznamenávají rektorské 
zprávy. Skoro všichni professoři měli příležitost konati studijní 
cesty po Slovensku; někteří také na Podkarpatské Rusi. Někteří 
professoři vykonali kratší cesty do Rakouska, Německa, Maďar
ska, Itálie, Francie a Polska; doc. Wollmann do Jugoslávie. Z po
sluchačů jen členové ethnograficko-geografiekého semináře do
stali podporu k exkursím po Slovensku. Větší a nákladnější stu
dijní cesty konati nebylo možné.

IV.

V souvislosti s ponenáhlým zlepšováním umístění a zařízení 
fakultních seminářů byla také potěšující skutečnost, že pone- 
náhlu mohli býti professoři s výsledky své učitelské činnosti lépe 
spokojeni. Počet posluchačů ponenáhlu vzrůstal, takže na podzim 
r. 1924 byl skoro tronásobný proti zahájení na podzim r. 1921.
A zlepšovala se též postupně také jejich jakkost, neboť každým 
rokem přicházeli posluchači, jejichž předběžné studium se dálo 
ne-li zcela, aspoň již většinou na středních školách českosloven
ských, takže byli lépe připraveni. Zařízení seminářů, jak  ho bylo 
dosaženo před počátkem r. 1925, dávalo těmto posluchačům pří
ležitost k úspěšnému studiu, v některých oborech dokonce lepší, 
než jaká se jim  naskytá v přeplněných seminářích pražských.

Vedle učitelské a organisační činnosti professoři filosofické J  
fakulty od počátku si byli vědomi toho, jak  je důležité, aby se 
věnovali také výzkumné a literární práci vědecké, šlo o to, aby 
mladá fakulta vlastními publikacemi dokumentovala před vě
deckým světem domácím i cizím svou vědeckou produktivitu, 
aby se učinila nezávislou vědeckou skupinou, a aby také splnila 
svůj úkol ve studiu Slovenska, které teprve po převratě bylo 
svobodně možné. Proto již ve tře tí schůzi sboru dne 17. listo
padu 1921 podal prof. Weingart odůvodněný návrh, aby fakulta
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vydávala svůj vědecký Sborník. Návrh ten byl jednomyslné 
přijat. Zpočátku jednáno, aby spoluvydavatelkou byla Matica 
Slovenská, jež odpověděla kladně dne 9. prosince 1921.

Po skončeném přípravném jednání zvoleni dne 23. března 
1922 redaktory prof. Jan HeicLler pro obor historický a prof. 
Miloš Weingart pro obor filologický; tento zároveň vzal na sebe 
redakčně adm inistrativní a rozpočtové práce. Ministerstvo škol. 
a nár. osvěty povolilo na Sborník subvenci, která jest od počátku 
roku 1923 dotací řádnou; vedle toho občas ministerstvo, pokud 
mu to dovoloval rozpočet, povolovalo též podporu mimořádnou, 
zejména když Matica Slovenská od r. 1923 přestala publikace 
fakultní podporovali, poukazujíc na rozpočtové nesnáze. Mini
sterstvu škol. a nár. osvěty přísluší tudíž dík a uznání za to, že 
činně projevilo pochopení pro vědecké snahy této fakulty. Po 
úm rtí prof. Heidlera ujal se redakce historické části prof. Václav 
Chaloupecký. Ještě za spoluredaktorství prof. Heidlera bylo roz
hodnuto, že objemnější práce budou vycházeli zpravidla mimo 
Sborník ve zvláštní sérii „Spisy filosofické fakulty“ .

Program fakultních publikací vypracoval prof. Weingart, 
prof. Heidler jej spolupodepsal. Jest otištěn v předmluvě prvního 
svazku Sborníku a zde jej reprodukujeme:

V dobe nášho národného prebudenia, od polovice osemná
steho do polovice devätnásteho storočia, mesto Bratislava či 
povedzme starý  Prešporok malo význam ako kultúrne stredisko 
Slovenska, hoci nie jediné, predsa len dôležité. V Preš porku 
vydal Pavel Doležal roku 1716 mluvnicu československú „Clram- 
matica slavo-bohemica“ s pamätihodnou předmluvou M a t e j a  
Béla, písanou na obranu českého jazyka.Bél pracoval v Prešporku 
vyše tridsiatich rokov a vytlačil tu svoju mluvnicu (1729) i dva 
sväzky diela o historických prameňoch (1736— 1746). d ram a
tika Doležalova, zachovávajúc v starej čistote českú reč biblickú, 
bola vítanou pomôckou patriarchovi slovanskej vedy Jozefovi 
Dobrovskému pri jeho kodifikácii novočeskej reči spisovnej. Tak 
Slovák podal na prahu novej doby ruku Čechovi v práci o naj
drahšom m ajetku národa, ktorým je  vždy spisovná reč. (Násle
duje přehled literárního a vědeckého života ve starém Prešpurku 
až do doby Štúrovy; str. V—IX.)

Nádejný vývin slovenského strediska kultúrneho v Preš- 
porku bol v polovici rokov štyridsiatych násilím pretrhnutý. 
V junuári roku 1844 boly Štúrove prednášky zapovedané a jeho 
mladí druhovia odišli do Levoče. Ale š tú r  sám tlačil v Prešporku 
Slovenskje Národňje Novini i s Orlom Tatránskym (1815— 
1848), tiež oba svoje spisy teoretické, „Nárečja slovenskuo“ a 
„Náuku reči slovenskej“ (1846), ba ešte r. 1853 uverejnil tu 
svoje Spevy a piesne. Tiež prvá gram atika Martina Hattalu. 
„K rátka mluvnica slovenská“, vyšla ešte roku 1852 v Prešporku. 
Ale Prešpork sám stával sa potom Slovákom cudzím m estom;
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revolúcia roku 1848 pretrh la spojenie Prešporka so slovenským 
i českým životom kultúrnym. Len časť politickej tlače slovenskej 
našla tu svoje miesto. Tak bolo tem er cez tr i štvrte storočia, cez 
dobu, keď veda vôbec a tiež vedy filozofickej fakulty urobily naj
krajší pokrok.

Keď sa Prešporok stal Bratislavou a nová universita Komen
ského, v nej založená, pripadla Slovensku ako veľký a ešte nedo
cenený dar národného oslobodenia, objavilo sa jasne, že treba 
nadviazať na vedecké a vôbec kultúrné tradície starého Preš
porka. Menovite filozofická faku lta  mladej university, otvorená 
v septembri 1921, cítila tesný súvis s racionalistickými i roman
tickými záujmy slovenského Prešporka; veď tie obory vedecké, 
ktoré sú od počiatku na nej zastúpené — slovanská filológia, hi
stória (s hudobnou vedou) a národopis — sú priamym pokračo
vaním práce tých učených buditeľov, ktorí v Prešporku pracovali 
alebo sa vzdelávali, a sú pre Slovensko dôležité i so stanoviska 
národného.

Universita je  nielen vysoká škola, ktorá pripravuje svojich ‘i  
poslucháčov k ich praktickému zamestnaniu, ale je  predovšetkým 
ústavom bádateľským, ktorý je  povolaný k tomu, aby slobodne a 
rýdze pestoval vedu a vedecky produkoval. Dôležité vedecké pro
blémy objavujú sa na Slovensku vo všetkých odvetviach nauko
vých ; mnohé z nich však, a síce problémy osobitne významné i so 
stránky národnej, problém y slovenskej historie a filologie, patria 
do kompetencie filozofickej fakulty a iba s ňou, založením tejto 
vedeckej inštitúcie, na ktorej spoločne pracujú odborníci sloven
skí i českí, môžu byť s úspechom riešené, čo Palkovič a Tablic 
navrhovali, ale uskutečnit’ nemohli, môže byť teraz oživotvorené. 
Filozofická fakulta s radosťou pristupuje k te jto  čestnej povin
nosti. A aby hneď na začiatku svojej činnosti podala dôkaz o tom, 
že chce byť bádateľským ústavom Slovenska v obore vied na nej 
zastúpených, uzavrel sbor profesorský vo svojom zasadnutí už 
dňa 17. novembra 1921 jednomyseľne vydávať Sborník  vedeckých  
prác fakulty ,  ktorého prvý sväzok sa tu predkladá verejnosti.

Vydávať vlastné spisy fakúlt a celých universit bolo pred 
vojnou za dlhé desaťročia dobrou zvyklosťou universit ruských 
a prajem e si úprimne, aby ich obsažné a cenné Izviestijá môhlý 
čím skorej opäť vychádzať. Tiež university švédske, anglické a 
americké vydávajú svoje spisy. Na našich universitách nemohla 
byť táto vec hlavne z nedostatku prostriedkov dosiaľ obecne roz
šírená, ale sa úfame, že teraz vznikne celá reťaz vedeckých spisov 
fakultných. Za radostnú skutočnosť, že naša fakulta mohla začať 
vydávanie svojho Sborníka, ďakujeme pomoci m inisters tva  škol
s tva  a národnej o sve ty ;  ale ešte väčšou vďačnosťou povinní sme 
Matici S lovenskej,  ktorá so vzácnym porozumením sa podujala 
uskutočniť náš návrh a vezme na seba veľkú časť výdavkov, ná 
ktoré pomoc ministerstva nestačí.
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Sborník filozofickej fakulty bude obsahovať:
1 . pôvodné vedecké práce, a to monografie alebo i sústavné 

spisy z vedeckých oborov na fakulte zastúpených,
2 . kritické úvahy a bibliografické prehľady o nových spisoch 

odborných,
3. úradné zprávy dekanstva o činnosti fakulty.
Spolupracovníkmi Sborníka budú iba členovia, faku lty ,  t. j.

profesori a docenti, v jednotlivých prípadoch tiež iné učiteľské 
sily. Redakcia prízvukuje, že sa bude usilovať, aby postupom času 
i vedecký dorost fakulty mohol tu uverejňovať svoje príspevky, 
práce disertačné a habilitačné, lebo sbor profesorský pokladá za 
jednu zo svojich hlavných povinností, vychovať si predovšetkým 
zo slovenských poslucháčov pilných vedeckých pracovníkov, ktorí 
by boli súci, raz zaujať miesta terajších profesorov.

Sborník bude vychádzať po ročníkoch, ale tak, že každý roč
ník bude složený z istého počtu prác od seba oddelených, z kto
rých väčšie budú samostatne uverejnené v osobitných číslach. 
Objem ročníka bude závisieť na dostatku prostriedkov.

Sborník bude uverejňovať práce písané po slovensky i po 
česky, podľa vôle autorov, a už tým bude dokumentovať snahu  
faku lty  po úplnej národnej shode a  ku ltúrnej jednotí českoslo
venskej. Okrem toho budú pripustené iné jazyky slovan.sk? a 
cudzojazyčné resumés.

Za obsah svojej práce zodpovedá každý autor sám, a tu 
treba s dôrazom sa osvedčiť, že autori Sborníka — ako je to 
samozrejmé od nich ako odborníkov a  universitných učiteľov — 
nechcú nič iného než pestovať rýdzu, čisto objektívnu a nestrannú  
vedu, bez akejkoľvek tendencie. Majúc pred očima príklad veľ
kých učencov nášho prebudenia, ktorých p a m ia tk a  žije v Brati
slave, Kollára, Šafárika a Palackélio, nepoznajú iných cieľov v , 
svojich odborných prácach okrem vedeckej p ra vd y  a záujm ov  
československého národa. Ich odborné povolanie kladie im povin
nosť, aby usilovne hľadali vedeckú pravdu, používajúc pri tom 
prísnej vedeckej kr i t iky ,  a aby poznanú pravdu povedali a vždy 
bránili. Sbor profesorský je si vedomý toho, že i fakulta filozo
fická ako škola vôbec je zjav nielen kultúrny, ale tiež politický; 
političnosť táto je však iba nepriamym dôsledkom existencie 
školy a nesmie sa nikdy dopustiť, aby ktorákoľvek škola a do
konca universita slúžila akýmkoľvek vonkajším vplyvom a zrete
ľom stranníckej politiky. Sbor profesorský je odhodlaný postaviť 
sa energicky proti všetkým tendenciám, ktoré by chcely zneuziť 
vedy v ktoromkoľvek smere, a chce zamedziť každé spolitizovanie 
fakulty a  vedeckých oborov na nej zastúpených.

Slovenských čitateľov prosíme, aby, prijím ajúc naše práce, 
vždy verili, že základom našej činnosti na filozofickej fakulte 
university Komenského je úprimná láska k Slovensku, hoci o nej 
azda vo svojich prácach nehovoríme veľkými frázami. Naša 
práca pri budovaní novej fakulty je  priťažká a nemá vždy tých
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úspechov, ktorých by sme si sami priali, lebo nepriaznivé okol
nosti sú mocnejšie od nás; vo svojich prácach môžeme sa i po
mýliť, lebo sme ľudia chybujúci. Ale cieľ náš je  jasný: i pri všet
kých ťažkostiach a prekážkach čestne zastupovať svoje obory ve
decké, v nich prísne vychovať svojich poslucháčov, predovšet
kým Slovákov, a pokiaľ sily budú, prispieť k pravému kritickému 
riešeniu vedeckých problémov slovenských — jedným slovom, 
nehľadiac na všetky iné zretele, vyplniť svoj úkol bádateľský á 
učiteľský.

To je smysel našej činnosti na Slovensku a pre Slovensko. 
V Bratislave, v m áji 1922.

Za sbor profesorský: 
redaktori

Ján Heidler. Miloš Weingart.

Ve smyslu tohoto programu fakulta vydala do konce stud. 
roku 1923/4:
S e z n a m  d o s u d  v y š l ý c h  f a k u l t n í c h  p u b l i k a c í .

Ročník 1. 1922—1923. Stran 838.
I. Sborník filosofické fakulty, I. roč., č. 1— 8 . 1922— 1923. 

S tran  X III. 214. Jednotlivé články: <5. 1. Prof. Dr. Albert Pia- 
žák: Josef Hanuš a jeho zásluhy o českou literární historii. 
Č. 2. Prof. Dr. J. škultéty: Pavel Jozef Šafárik, č. 3. Prof. Dr. 
Jan Heidler: Moderní demokratismus, č. 4. Prof. Dr. Jan Heid
ler: Karel Havlíček, č. 5. Prof. Dr. K. Chotek: Ethnické rozdíly 
v anthropologii dítěte (se zřetelem k Slovensku), č. 6 . Doc. Dr.
E. Perfeckij: Dvě stati k dějinám Podkarpatské Rusi. č. 7. Prof. 
Dr. D. Orel: Z korrespondence Pavla Křížkovského. č. 8 . Prof. 
Dr. D. Orel: Počátky umělého vícehlasu v Čechách.

II. Sborník filosofické fakulty, roč. /., č. 9— 12. 1922— 1923. 
S trany 215—326. Separáty: č. 9. Prof. Dr. V. Chaloupecký: 
K nejstarším  dějinám Bratislavy.) (Rozebráno.) č. 10. Prof. Dr. 
Jan Heidler: Fr. L. Rieger či Ad. Iv. Dobrjanskij? (Rozebráno.) 
Č. 11. Prof. Dr. A. Pražák: Jan Šalamoun Dobromíř Petén (Pe- 
tian.) (Rozebráno), č. 12. Prof. Dr. M. Weingart: Problémy 
a methody české literární historie. (Rozebráno.)

III. Sborník filosofické fakulty, roč. č. 13. 1922— 1923. 
S tran 230 a IV. Prof. Dr. A. Pražák: Slovenská otázka v době 
J. M. Hurbana.

IV. Sborník filosofické fakulty, roč. /., č. 14—17.1922— 1923. 
S trany 559—838. č. 14. Prof. Dr. A. Kolář: Starověké dělení 
attické komoedie. č. 15. Pŕof. Dr. J. Húsek: Fonetické a ethno- 
grafické studie z moravsko-slovenské vsi. č. 16. Prof. Dr. M. 
Weingart: Dobrovského Institutiones. část I.: Církevně-slovan- 
ské mluvnice před Dobrovským, č. 17. Prof. Dr. M. Weingart: 
Příspěvky k studiu slovenštiny.
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R o čn ík lI .  1923— 192i .  S tran  003.

s t  J n i w T f / v  »S0fiehé fakulty č. 1 8 -2 8 .1 9 2 3 -1 9 2 1 . 
b tran  368. č. 18. Prof. Dr. A lb er t  P ražák:  Jozef škultéty č  19

ľ v ro D s k o u ^ s T p  Kf t : P/ ' SOb€ní kultury antické níl ku ltu ru  
č  2 1 P m f 'n, r  w DÍ '  A lb er t  P r a ia k : Hviezdoslav a Dante, 
c. - 1 . Prof. Di. hohu š Tomsa:  Filosofické základy Ciceronovv 
nauky o prac, a státu. C. 22. Dr. Vilém Neubertův Sh>r-
véníkSJ ° Vy Se" '  &  2 3 ' P r 0 f - D ' '  D o b ro v s k ý  a S k L

^r* Sborník  filosofické faku lty ,  roč. II č 21 1923 199J
S t.au  48. Prof. Dr. K am il  k ro /ta  fk o n ec  siartho  b h c rs to
0 , S borník  filosofické fakulty, roč. II č 25 1023. iqoi
S tran 166. Prof. Dr. Dobroslav O A :  Já„  L e v o s t  B e S “

VII. Sborník  filosofické faku lty  č II č °o  1993 in >,
S ta n  19. Prof. Dr. f i t

S p i s y  f i l o s o f i c k é  f a k u l t y  u n i v e r s i t y  Ko 
m e n s k é h o .

. • č - ^D oc. Dr. E. J. Perfeckij :  Ruské letopisné svodv a ieiich 
ajemny pomer (rusky). V Bratislavě 1922. S tran X a 1 0 1

Ä  & K  Ä ä
s l a v ě m ó :  s Ä / i x x ' s S ' Ä . ^ r  s ' ” v" ,,sk o  v  

,.Qt, P ľ o f - P r - M iloé Weinaart:  B y z a n ts k é  k r o n ik y  \ lit*. 

l í £ S t ”an .?77nSké' ^  '  °ddíI *' a wWil *  V ‘‘rati-

v  Ä K I T " * * "  S r b o c h o r v á ts k e  d r a m a .

• pu^^^ace mély vesměs pékný úspěch doma i 71 hi-mi

Ivrome celných jednotlivých „čencu a veřejných^ n r a c o v n i Ä '
výměnoí tvto odbm-ní ,d"Stáv!lji í akultnl Publikace dar,™ nebo ymenou tyto odborne knihovny, korporace a ústavy:

Xj  S e z n a m  ú s t a v ů ,  s p o l e č n o s t í  a r e d a k c í  
, l m Z  Se P o s í l a j í  p u - b l i k a c e  f a k u l t n í  Í a í e m  

n e b o  v ý m ě n o u :

i  Zéhřebě-  Jui5 s'0 7 " s.kil
derľ i a a, L Béle.h, adé- "» “  v š o f b  - T k l *
-7 e s k ý T m f k T S c 'h iK rap°Vř “  spolek ve vľdnl.y -ky archiv v Praze. — Archiv hlavn. města Prahy.
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— Archiv m inisterstva zahraničních věcí v Praze. — Moravský 
zemský archiv v Brně. — Bibliothěque Nationale v Paříži. — 
Universitätsbibliothek v Berlíně. — N ational-(friiher Hof-) 
bibliothek ve Vídni. — Bibliothek der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften v Mnichově. — Děkanství lékařské fakulty 
university Komenského. — Děkanství právnické fakulty uni
versity Komenského. — Děkanství filosofické fakulty university 
Masarykovy v Brně. — Děkanství filosofické fakulty university 
Karlovy v Praze. — Slavjansko Družestvo v Sofii. — Institut 
zachodnioslowiaňski v Poznani. — Institut Narodowy hr. Osso- 
liňskich ve Lvově. — Institu t Slave v Paříži. — Slavisches In
stitu t v Lipsku a v Berlíně. — Instituto de 1’Europa Orientale 
v Římě. — Kancelář presidenta RČS v Praze. — čsl. tlačová 
kancelária v Bratislavě. — Historický klub v Praze. — Klub 
moderních filologů v Praze. — Slovenský klub v Bratislavě. — 
Knihovna university Komenského. — Knihovna městská v B ra
tislavě. — Knihovna university Masarykovy v Brně. — Knihovna 
Národního musea v Praze. — Knihovna university Karlovy 
v Praze. — Knihovna Národního Shromáždění v Praze. — Mini
sterstvo školství a národní osvěty. — Ministerstvo pre správu 
Slovenska. — Dialektologičeskaja Komisija v Moskvě. — Mu
zeum Východoslovenské v Košicích. — Museum městské v Kla
tovech. — Osvětový odbor Zemského vojenského velitelství v B ra
tislavě. — Redakce (kromě denních lis tů ) : Archiv fů r slavische 
Philologie. — Bulletin de la Société de linguistique. — časopis 
archivní školy. — český časopis Historický. — časopis Matice 
Moravské. — časopis Národního Musea. — časopis pro dějiny 
venkova. — Čechoslovák. — Naše Doba. — Dunaj. — Srpski 
književni Glasnik. — Naše kniha. — Listy filologické. — Le 
Monde Slave. — česká Mysl. — Jugoslavenska Njiva. — Obzor 
národohospodářský. — česká Osvěta. — Slovenské Pohľady. — 
Práce z vědeckých ústavu (a Spisy) filosofické fakulty univer
sity Karlovy. — Prúdy. — česká Revue. — Revue des études 
slaves. — Paedagogické Rozhledy. — The Slavonic Review. — 
Naše Řeč. — Rocznik slawistyezny. — Sbírka přednášek a roz
prav Extense university Komenského. — Slavia. — Spisy filoso
fické fakulty university Masarykovy. — Střední škola. — Naše 
Věda. — Věstník Matice Opavské. — Národopisný Věstník česko- 
slovanský. — Všehrd. — Zeitschrift fů r slavische Philologie. — 
D ále: Školský referát civilní správy Podkarpatské Rusi v Užho- 
rodě. — Slovanský seminář v Brně. — Slovanský seminář v Praze.
— Seminar Srpski v Bělehradě. — Seminar slavenske filologije 
v Záhřebě. — Seminar za slavensko filologijo v Lublani. — Se
m inar na slavjanskata filologija v Sofii. — Seminarjum slawi- 
styezne ve Varšavě. — Seminar fů r slavische Philologie ve Vídni.
— Seminar fů r slavische Philologie ve štýrském  Hradci. — Slavi
sches Seminar ve Vratislavi. — Slovanský seminář v Oslo. — 
Seminář historický v Brně. — Seminář historický v Praze. —
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-  Istorički seminar v Lublani
— Seminar j um historyczne ve Varšavě. — Seminarjum nrawa
^ B e S  Ve S o e S ' 7  Seľ Íľ ir  fUr osteur»Päische Geschichte
a  lT '  o i“  Societe des etudes cooperatives v P a ř í ž i  Král-
česká Společnost Nauk v Praze. — Starosta města Bratislavy. 

S \az osvetový v Bratislave. — Svaz osvětový v Praze —
imenvľZÄ  ,naukowTe ve. Lvově- ~  Tovarystvo náukové meny ševcenko ve Lvove. — Universita v Leijdenu __
— nm v T f U‘ ~  University v Irkutsku a ve Voroněži. 
v -  Universita v Ženeve. — The Columbia University v New

orku -  The New York Public Library. _  čsl. vědecký ústav 
vojensky v Praze. — Vyslanectví RčS ve Vídni. — županát 
v Bratislave. — čsl. mezinárodní služba výměnná v Praze.

V.

fold  m°nf Čin^ filosofická fakulta kromě svého významu bádá
t e í v í s t f ä n í  ľ ? -h  pľaktlSký úkol> vychovávali kandidáty učitelství stiedoskolskeho a verejne knihovní služby. Professorský

,staraI 0  zřízení vědecké zkušební komise pro 
kandidáty učitelství stredoškolského. Ministerstvo š. a n o výn 
ze dne 13. listopadu 1922, č. 111.27(5, vyslovilo s tím zásadní sou 
hlas a sbor dne 7. prosince 1922 schválil složení zkušební komise

Í referent prof- W eingart. Po schválení min š  a n o’ 
ze dne 24 ledna 1923, č. 136.773-11., začala zkušební kom isi íun 
govati ustavivši se tak, ze na tříletí 1923— 1926 byl ředitelem
přof 7 '/ il jeh° námí*stkťm I)n’!- 1 '• ' ' ■prof. škultéty se po svem pensionovám %zdal funkce ředitelské

ÄľvľeľpXSľ na Pr0f- Jeho W
Examinátory byli:

V e d e c k a  z k u  š e b n í k o m i s e  p r o  u č i t e l s t v o  
n a  s t ř e d n í c h  š k o l á c h  v r. 1922/3

Ředitel:
Dr. Josef škultéty, ř. univ. profesor.

Zástupce ředitele:
Dr. Václav Chaloupecký, ř. univ. profesor.

Examinátoři:
Pro jazyk československý jako vyučovací:
Dr. Josef škultéty, ř. univ. profesor.

Pro jazyk československý:

rw ’\°n ^  J lT}UÛ ’i 7  Univ- Profesor Pro literární historii.
T)r M M  W Í  r : unlv< Profesor pro literární historii.
D . Miloš Weingart, r. univ. profesor pro jazykozpyt.
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Pro dějepis:
Dr. Jan Heidler, ř. univ. profesor,
Dr. Václav Chaloupecký, ř. univ. profesor.
P ro zeměpis:
Dr. Karel Chotelc, ř. univ. profesor.
Pro klassickou filologii:
Dr. Antonín Kolář, ř. univ. profesor.
Pro filosofii:
JUD r. a Ph. Dr. Bohumil Tomsa, mimoř. univ. prof, práv

nické fakulty Komenského university v Bratislavě.
Pro jazyk německý:
Dr. Jan Krejčí, ř. prof, university Masarykovy v Brně.
Pro jazyk francouzký:
Dr. Prokop Haškovec, ř. univ. prof, university Masarykovy 

v Brně.

Pro jazyk německý a anglický:
Dr. Josef Baudiš, mimoř. prof, university Karlovy v Praze.
Exam inátor při předběžné zkoušce filosoficko-paedagogické: 
Dr. Otakar Chlup, mimoř. prof. Masarykovy university 

v Brně.

V ě d e c k á  z k u š e b n í  k o m i s e  p r o  u č i t e l s t v o  
n a  s t ř e d n í c h  š k o l á c h  v r. 1923/24.

Ředitel:
Dr. Josef škultéty, ř. univ. profesor.

Zástupce ředitele:
Dr. Václav Chaloupecký, ř. univ. profesor.

Examinátoři:
Pro jazyk československý jako vyučovací:
Dr. Josef škultéty, ř. univ. profesor.

Pro jazyk československý:
Dr. Josef Hanuš, ř. univ. profesor pro literární historii. 
Dr. Albert Pražák, ř. univ. profesor pro literární historii. 
Dr. Miloš Weingart, ř. univ. profesor pro jazykozpyt.

Pro dějepis:
Dr. Václav Chaloupecký, ř. univ. profesor.
Dr. Kamil Krofta, ř. prof, university Karlovy v Praze.
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Pro zeměpis:
D i. Karel Chotek, ř. univ. profesor.

Pro klassickou filologii:
Di. Antonín Kolár, ř. univ. profesor.
Pro filosofii:

faknií!-?'1’ a Pí ' . ř ť- B?humil To mm, mimcř. prof, právnické fakulty Komenského university v Bratislavě.
Pro jazyk německý:
Dr. Jan Krejčí, prof, university Masarykovy v Brně.
Pro jazyk francouzký :

v Brně. Pr°k°P M' Hašk°v™> prof, university Masarykovy

Pro jazyk německý a anglický:
Dr. Josef Baudiš, ř. univ. prof.

Exam inátor při předběžné zkoušce filosoficko-paedagogické 

v Brně! CMUP' prof' Masarykovy university

Statistika státních zkoušek jeví m takto:
Z a l é t n i  b ě h  1923:

iaz . m a T ) trÍfÍkaČ ní Zk° UŠka (P r ° f ' K alčok - a Pro b - H . Z * vyuč.

V e  s t u d .  r o c e  1923 4 :

l^byľreprobován,0na*° a

2  n o s tS f tQk°U'Škř  Zť:,sku,piny H Z (Šmoranec, Troch ta),2 nostrifikační zkoušky kandidátů, aprobovaných Důvodně
šický°N F r )11 JaZykem maďarskym (Dr- Orban Maď. Lat. a Bor- 

1 při nostrifikační zkoušce reprobován.

V e  s t u d .  r o c e  1924/5:

1 reprobován, Vyk° nal° Zk° UŠkU filosofick°-Paedagogickou,

!  zk o u šce  < F i k F ’ - n:  ■ — *

k0" á,,y “  filosofick'í fak,ilté 
ve stud. roce 1922/3 jedna z angličtiny;
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ve stud. roce 1923/4 jedna ze slovenštiny, jedna z ruštiny, 
jedna z němčiny,jedna z maďarštiny, jedna z franštiny; ve stud. 
roce 1924/5 čtyři z franštiny  a jedna z němčiny.

Konečně filosofická fakulta vyslala v letech 1922— 1924 
také několik doktorů filosofie. Uvádíme jména doktorů, jejich 
dissertace a referenty o těchto dissertacích:

V e  s t u d .  r o c e  1922/3:
1. Dr. Jan Húsek: Moravskoslovenská dědina Nová Ves u 

Uh. Ostrohu, monografie národopisná a dialektologická. Refe
ren ti: prof. Chotek a W eingart. Výňatky z této disertace byly 
otištěny ve Sborníku fil. fak. č. 15.

2. Dr. Fr. žákavec: Chrám znovuzrození (vyšlo v Praze 
u štence 1918). Referenty byli prof. Orel a Heidler.

3. Dr. Milan Svoboda: Rozbor staročeského „čtenie zimnieho 
času“ se zvláštním zřetelem k tomu, zdali a pokud jsou v něm 
stopy církevněslovanského překladu Písma. Referenti prof. 
W eingart a Pražák.

4. Dr. Vilém Pražák: L iterární práce Hynka z Poděbrad po 
stránce látko vědné a jazykové. Referenti prof. Hanuš a Wein
gart. Výtah z'této dissertace viz ve Sborníku fil. fak. č. 22.

V e  s t u d .  r o c e  1923/4:
5. Dr. Vlastimil Blažek: Rozprava o Ferdinandu Paerovi. 

Referenti prof. Orel a Chotek.
6 . Dr. Josef Jirásek: Slováci a Rusko. Referenti prof. Hanuš 

a W eingart. Výňatky uveřejněny v Prúdech 1923.
7. Dr. Josef Knap: Jaroslav Hilbert, tvůrce moderního dra

matu českého. Referenti prof. Hanuš a Pražák. Vyjde tiskem 
v praze

8 . Ďr. Ant. štefánek: Osvietenská filosofia a jej vlivy na Slo
vensku. Referenti prof. Král. a Tomsa.

V e  s t u d .  r o c e  1924/5:
9. Dr. Miloš Jirko: Románové dílo Jiřího K aráska ze Lvovic. 

Referenti prof. Hanuš a Pražák.
*

Toť jenom několik hlavních rysů ze života filosofické fa 
kulty za první tříletí, četba fakultních protokolů o zasedáních 
sboru professorského, chovaných v archivu děkanátu, poučuje 
ještě o mnohém jiném úsilí na poli didaktické, vědecké i veřejné 
činnosti, takže v nestranném čtenáři jistě vznikne podivení nad 
tím, kolik úsilí vyvinul tento nepatrný hlouček nadšených pra
covníků. Pracovníci, kteří v týchž letech působili na ústavech již 
zavedených a starých, jako v Praze a jinde, nemohli ani míti ná-
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ležíte představy o tom, co v Bratislavě bylo nutno vykonati a co 
vskutku bylo vykonáno. Jsem proto přesvědčen, že teprve násle- 
ť-11̂ n e r a c e  ocení plně práci těchto prvních pionýrů z filoso
fické fakulty i z celé university Komenského, a že na tuto práci 
bude vzpominati s uznáním a s díkem. Ti však, kdo tvořili filoso
fickou i ostatní fakulty university Komenského, mohou míti 
uspokojující vědomí, že vykonali, co vykonati bylo možno, že p ra
covali dobře a že jejich práce časem zvítězí.
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Prof. Dr. Miloš Weingart:

E X T E N S E  U N I V E R S I T Y  K O M E N S K É H O .

Od počátků university Komenského bylo jasné, že důležitou 
součástkou je jí činnosti musí býti také činnost extensní: neome- 
zovati učitelskou a výchovnou činnost profesorů a docentů jenom 
na interní přednášky a cvičení pro vlastní poslucháčstvo, nýbrž 
doplniti tuto první povinnost také kulturní, výchovnou prací 
mezi širším i vrstvami inteligence na Slovensku,.

Právě takováto činnost extensní je cennou pomůckou k tomu, 
aby nová universita vešla ve své zemi v širší známost, aby lépe 
srostla s obecenstvem, aby navázala a utužovala osobní styky 
mezi členy university a intelligenty jiných stavů, zejména po ven
kovských městech, a vším tím aby se universita Komenského 
prokázala vůdcem duševního života na Slovensku.

Ale kromě toho extensní činnost má tu velký význam také 
pro obecenstvo samo, neboť v dobách předpřevratových na Slo
vensku nic podobného pořádáno nebylo, professoři universitní ne- 
organisovali přednáškovou a lidovýchovnou činnost. Teprve tedy 
extensní činností university Komenského dostalo se obecenstvu 
možnosti, aby se informovalo o přítomném stavu a methodách 
různých vědeckých odborů a o nejnovějších výsledcích v řešení 
rozličných vědeckých problémů.

Konečně ovšem má extensní činnost na Slovensku také ob- 
• zvláštní význam národní, jsouc důležitým článkem v celé obrodné 
I činnosti, která se na Slovensku po převratě organisuje, a cennou 

pomůckou k posilování národního cítění.
Tyto všecky motivy zaměstnávaly také mne, poněvadž již 

v Praze jsem byl trvale činný na poli lidovýchovy, pracuje od 
roku 1916 ve „Svazu Osvětovém“ jako přednašeč, potom i jako 
člen rady Husovy školy a jako člen komise pro „Seznam vhod
ných knih pro veřejné knihovny“. Na spolupráci se Svazem Osvě
tovým jsem měl nejkrásnější vzpomínky a viděl jsem, že práce 
ta, ať šlo o vnitřní organisační činnost, ať o přednášky po růz
ných částech Prahy, ať i o přednášky po venkovských městech 
v Čechách, je dobrá a plodná. Proto jsem také ještě za svého po
bytu v Praze rád pracoval i pro Extensi českých vysokých škol 
pražských, byv jmenován r. 1919 jejím  sekretářem po obchodu 
p. m inistra Kybala z tohoto místa.

Po příchodu do Bratislavy jsem extensní práci položil mezi 
první body svého pracovního programu, a proto již koncem prv
ního semestru zdejší činnosti, v únoru 1922, podal jsem všem fa
kultám tento n áv rh :
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N á v r h  n a p ř i p r a v o v á n í  E x t  e 11 s e u n i v e r s i t y  
K o m e n s k é h o .

(EUK).

 ̂ Není treba vykládali šíře o tom, že universita Komenského, 
jejíž význam pro povznesení duševního života slovenského z do
savadní úrovně je jistě větší než význam sesterských universit 
v ostatních částech republiky, má vedle svých četných úkolu vě
deckých — badatelských — a učitelských — vychovatelských__
také ten důležitý úkol, aby i ve vrstvách mimouniversitních budila 
zajem a pochopení pro vědeckou práci a ítm je pozdvihovala, a aby 
je také obohacovala faktickí/ doplňováním jejich vědomostí. Důle
žitou částí universitní práce bude tudíž práce extensní. Význam 
extense nyní sice již poněkud klesl v Čechách, ale právě a přede
vším její zásluhou za 23 let působení pražského Výboru pro po
řádání lidových přednášek českých vysokých škol pražských byla 
v Čechách lidovýchovná práce rozšířena a povznesena, a  počátky 
extense měly i tam důležitost neobyčejnou. Na Moravě čilý ruch, 
který rozvíjí extense brněnská, a hojná účast obecenstva v jejích 
podnicích ukazují, jak extensní práce je tam ještě zapotřebí. Na 
Slovensku bude extense universitní věcí zcela novou.

Na důležitost extense při universitě bratislavské bylo uká
záno'i od pracovníků mimouniversitních, na př. od posl. Dr. F. 
Lukavského při debattě v kulturním výboru 11a podzim 1921 a 
\ článku ředitele univ. knihovny J. Emlera v Slovenském deníku 
dne 3. ledna 1922 ,,Kus kultúrnej povinnosti“.

Ostatně extense je přirozenou součástí institucí universit
ních, a poněvadž existuje již extense v Praze od r. 1898 a extense 
v Brně od r. 1919 (hned od založení Masarykovy university), 
může to být i jen otázkou času, aby vznikla i extense v Bratislavě.

Pioti bezodkladnému zřízení extense již nyní mohly by 
mluvili některé okolnosti; zejména to, že professoři fakult nové 
založených jsou i bez extense již  přes míru zaměstnám tím, že 
vedle pravidelné činnosti učitelské musí ještě pracovati o vybudo
vání ústavů při svých stolicích (tak zvláště professoři fakulty fi
losofické musí budovati seminární knihovny zcela od počátku); 
pi oti extensi by se mohla uváděti také ta okolnost, že dosud ani 
řádné přednášky universitní nemají dosti poslucháčstva, a že 
také podniky Svazu osvětového trp í nedostatečnou účastí, takže 
nelze očekávati pro začátek velkého zájmu pro přednášky 
extensní.

Ale proti těmto námitkám lze ukázati na jiné tři body, které 
mluví pro připravování extense již v nynější době: 1. Extesní 
činnost nemůže se zahájiti ihned; ustavení extense, schválení sta
nov a zahajovací práce si vyžadují určitého stadia přípravného.
2 . Kdyby se založením bratislavské extense bylo otáleno, mohlo 
by sestá ti, že vhodnou přednáškovou půdu na Slovensku a v při
lehlých krajích by pro sebe získala některá jiná přednášková
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organisace. 3. Ačkoli se dosud o zřízení bratislavské extense ne
jednalo, bylo v rozpočtu ministerstva š. a n. o. na rok 1922 na ni 
pamatováno.

Z těchto příčin podává podepsaný návrh na zřízení Extense 
university Komenského. Na odůvodnění své iniciativy při tomto 
návrhu uvádí, že byl v letech 1919— 1921 sekretářem Výboru pro 
pořádání lidových přednášek čes. vys. škol pražských, a že na 
jeho dvouletého úřadování uspořádala pražská extense přes 
1 0 0 0  přednášek, asi tolik, kolik za předešlých deset let.

Úkol Extense university Komenského by byl, pořádati pro 
širší obecenstvo, nezapsané na universitě, přednášky, a to jednot
livé přednášky i přednáškové cykly, professorů a docentů všech 
fakult podle jejich dobré vůle a vlastní volby, a se zřetelem na 
potřeby a přání obecenstva.

Místem přednášek by byla nejen Bratislava, nýbrž vůbec 
slovenská města (v malých místech s obyvatelstvem zcela ven
kovským extensních přednášek pořádati nelze), dále se zvláštním 
důrazem Vídeň, kde by měla EUK obzvláštní důležitost pro pod
nícení duševního života Čechoslováků vídeňských, a pak vůbec 
celá oblast čs. republiky.

Do rámce extensního spadají též různé kursy speciální, 
zejména kursy pro učitelstvo. Pořadatelstvím extensních pod
niků by se zabýval „Výbor pro pořádání lidových přednášek uni
versity Komenského“. Pro zřízení EUK by mohly býti vzorem 
Stanovy Výboru pro pořádání lid. přednášek čes. vys. škol praž
ských a Stanovy Výboru pro pořádání lidových přednášek čes. 
vys. škol brněnských (otištěné ve Věstníku min. š. a n. o. 1919/20, 
výn. č. 60.-527 ze dne 28. prosince 1919).

Tento návrh byl všemi fakultami p řija t jednomyslně a s po
těšitelným zájmem. Byl zvolen přípravný výbor, jenž schválil 
Stanovy mnou navržené. Stanovy ty byly potom schváleny rov
něž všemi sbory professorskými, akademickým senátem a na ko
nec i ministerstvem školství a národní osvěty. Ze Stanov těch oti
skuji některé charakteristické paragrafy:

S t a n o v y  E x t e n s e  u n i v e r s i t y  K o m e n s k é h o .
(zkratka EUK).

§ 1 -
Extense university Komenského je lidovýchovná instituce 

university Komenského v Bratislavě, která pečuje o lidové před
nášky, nezahrnuté v úředních seznamech universitních čtení, za 
tím účelem, aby se povzneslo vědecké vzdělání těch širších vrstev. 
jimž akademická studia přístupna nejsou.

§ 2.
Předmětem lidových přednášek extensních, konaných buď 

v souvislých řadách (kursech nebo cyklech) nebo i jednotlivě,
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jsou všechny obory vědní, pokud se hodí k lidovým výkladům. 
Zvláštní pozornost se věnuje duševním potřebám doby, národa a 
státu československého. Vyloučeny jsou přednášky k účelům 
stranicko-agitačním.

§ 3.
Pořádání těchto lidových přednášek, čili vedení Extense uni

versity Komenského svěřuje universita Komenského „Výboru 
pro pořádání lidových přednášek university Komenského“.

§ 4.
Tento výbor je složen tak, že každá fakulta university Ko

menského volí do něho po dvou zástupcích. Zástupci se volí z pro- 
fessorů a po případě i z jiných učitelských sil fakulty. Rektor uni
versity Komenského má mocí svého úřadu místo i hlas ve výboru.

§ 10.
Lidové přednášky konají professoři, docenti, lektoři, ad

junkti a assistenti university Komenského a v případě potřeby 
též z jiných vysokých škol československých, kteří projevili 
ochotu přednášeti a výborem byli k tomu dožádáni.

§ 12.

Přednášky Extense university Komenského se pořádají jed
nak v Bratislavě, jednak na celém území republiky Českosloven
ské a po dohodě s příslušnými úřady také v zahraničních kolo 
niích československých, jmenovitě ve Vídni.

§ 13.
Prostředky, jimiž výbor vládne, jsou:

a) subvence, povolené ministerstvem školství a národní osvěty,
b) dary od korporací a osob soukromých,
c) příspěvky poskytnuté od korporací a osob soukromých k po

řádání určitých přednášek.
d) vstupné, jež lze na poslucháčstvu požádati. a zisk z prodeje

programů přednášek a podobných tiskopisů.

§ 15.
O tom, jak  s penězi během studijního roku výboru poskytnu

tými bylo naloženo, má výbor, ač nestane-li se ve zvláštních pří
padech opatření jiné, v zimním běhu roku následujícího podati 
zprávu a účty spolu s předběžnou rozvahou na příští rok pro
střednictvím rektorátu university m inisterstvu školství a národní 
osvěty a dáti je na vědomí rektorátu university Komenského 
v Bratislavě.

§ 16.
Výbor pro pořádání lidových přednášek university Komen

ského má v mezích extensní činnosti podle vlastního uvážení auto-
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nomní právo součinnosti s příbuzným extensním Výborem praž
ským i brněnským a po případě též s jinými institucemi lidový- 
chovnými.

§ 17.
Výbor má právo kdykoliv tyto stanovy změniti, ovšem s do

datečným schválením ministerstva školství a národní osvěty.

§18.
Kdyby lidové přednášky usnesením ministerstva školství a 

národní osvěty byly zrušeny, sluší výboru rozhodnutí, jak  naložiti 
se jměním určeným na pořádání lidových přednášek. Rozhodnutí 
výboru podléhá schválení ministerstva školství a národní osvěty.

Zahájení činnosti extense university Komenského stalo se dne 
1. března 1923. První výbor byl složen takto: za právnickou fa 
kultu prof. Tomsa a Vážný, za lékařskou prof. Netoušek a Polák, 
za filosofickou prof. Orel a W eingart; rektor prof. Hanuš. Tento 
výbor fungoval pro zbytek stud. roku 1922/3. Roku 1923/4 na
staly jen ty změny, že místo prof. Orla nastoupil prof. Chotek a 
místo rektora prof. Hanuše rektor prof. Kostlivý. První před
nášku extensní vůbec konal prof. Stan. Kostlivý v Bratislavě 
v březnu 1923 na thema „O první pomoci“.

Podáváme dále výkaz o činnosti Extense. Rozhodně nej
úspěšnější je jí prací jsou přednášky po venkovských městech slo
venských. Tyto přednášky, konané obyčejně ve velkých sálech di
vadelních (biografových) nebo ve dvoranách župních domů a rad
nic, těší se nejživější pozornosti, bývají co nejčetněji navštěvo
vány a to obecenstvem velmi pozorným a vděčným, účast 300 až 
100 osob není při nich vzácností, naopak, většinou. Stalo se zvy
kem, že professoři na svých extensních cestách se neomezují na 
přednášku, nýbrž kromě přednášky také navazují přátelské roz
hovory a debatty o aktuálních otázkách s představiteli místní 
intelligence. Tyto rozhovory a porady mívají někdy ještě větší 
význam nežli přednáška sama.

Podobně plodné a radostné jsou cykly Extense university 
Komenského ve Vídni, které se staly, doufejme, již trvalou insti
tucí. Jsou pořádány pečlivou spoluprací Akademického spolku ve 
Vídni a konají se zpravidla v sále Slovanské Besedy (v I. okresu, 
vedle hotelu „Pošta“ ).

Z p r á v a  o č i n n o s t i  E x t e n s e  z a  obč .  r o k  1923.
A. Přednášku na jaře 1923:

prof. Kostlivý, 1 předn. v B ratislavě: „O první pomoci“ ;
prof. Krofta, 6  předn. v Bratislavě: „O ústavním vývoji Slo

venska“ ; „ .
doc. Perfeckij, 1 předn. v B ratislavě: „O ruských slavjano-

filech“ ;
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prof. Horná, 1 předn. ve V ídni: ,,0  historickém opodstatnění 
hranic RČS.“

B. O prázdninách 1923 (od poloviny září do 5 . ř í jn a ) :
a) V kursech po slovenských městech, pořádaných společné 

s Extensí pražskou a brněnskou:
prof. Chaloupecký, 5 předn. po 1 v Trenčíně, žiliné, Turč. 

M artině, Zvoleně, Báň. Bystřici: „Idea čsl. státu a její historický 
vývoj“ ;

prof. Weingart, 5 předn. po 1 : Trenčín „Kto sú Slovania“, 
Žilina „Počiatky slovansk. písomníctva“, M artin „Úkoly slovan
skej filologie na Slovensku“, Zvolen „Počiatky slov. písom
níctva“, B. Bystřice „Miesto slovenčiny v rodine slov. jazykov“ ;

b) v kursu pro lidových, pracovníky, v srpnu v Kremnici: 
prof, škultéty, „Ako vykladať históriu Slovenska“ (1  h o d .); 
prof. Pražák, „O literatuře české“ (3 hod.).

C. Podzimní kursy bratislavské (po 6  předn.):
prof. Tomsa: Přehled dějin filosofie, č. I. Starověk; 
prof. Weingart: Junácké zpěvy jihoslovanské; 
prof. Kolář: Vliv antiky na kulturu evropskou; 
prof. Tomsa: Přehled dějin filosofie, č. II. Středověk; 
prof. Orel: J. L. Bella (K 80. narozeninám, s ukázkami 

sk ladeb);
prof. Vážný: Vybrané kapitoly z práva ant iky;  
prof. Polák: O lécích a jedech.

D. Přednášky venkovské do konn r. 1923:
a) Cyklus v Nitře, 1 . polovina:

1. 10./XI. prof. Weingart: Slovania, ich počiatky a sU \ 
prítomný.

o' Pro^' Pražák: Slovenská literární přítomnost,
o. 24./X I. prof. Weingart: Myšlienka slovanskej vzájom

nosti a je j historický vývoj.
c' Í ’̂ y Í t  Pr °f- Chotek: Hlavní otázky čsl. národopisu.
• . 8 ./X II. prof. Orel: J. L. Bella (s produkcí Akademického 

peveckeho sdružení).
6 . 15./X II. prof. Horná,: Historické odůvodnění hranic re

publiky československé.
b) cyklus na slov. východě:

26./XI. Prešov
27./XI. Bardiov
28./XI. Košice
29./XI. Spiš N. Ves
30./XI. Levoča

l./X II. Kežmarok

prof. Weingart: 
Myšlienka slovanskej 

vzájomnosti.
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Táž města 2.—9./XII. prof. Horná: Historické odůvodnění 
hranic republiky československé.

Vídeň, 8 .—9./XII. prof. Pražák: Literární a kulturní obraz 
českého života v letech šedesátých, za počátků sokolství; pořádala 
Sokolská župa dolnorakouská.

Z p r á v a  o č i n n o s t i  E x t e n s e  z a  o b č .  r o k  1924.
V občanském roce 1924 pořádala Extense university Ko

menského pod ideovým, administrativním i finančním vedením 
podepsaného předsedy tyto lidovýchovné podniky:

A. 6ti přednáškové kursy v Bratislavě:
a) v období zimním a jarním  do letních prázdnin 1924:

1. prof. Weingart: Staročeská poesie.
2. prof. Růžička: Eugenika.
3. prof. Kolář: Demokracie starověku.
4. prof. Chaloupecký: Palacký a naše národní osvobození.
5. prof. Tomsa: Dějiny novověké filosofie do Kanta.
6 . prof. Horná: Vývoj hranic ČSR (3 hod.),

prof. Bušek: Rozluka církve a státu (3 hod.).
7. prof. Pražák: Hlavní směry nové české literatury.
8 . prof. Orel, Pražák, Nejedlý, Helfert, Theurer: Jubilejní 

cyklus o Smetanovi.
celkem 8  kursů  48 přednášek.

b) na podzim do vánoc 1924:
prof. Buchtala: Vybrané kapitoly z lékařské chemie, 
prof. Vážný: Dějiny římské ústavy, 
prof. Tomsa: Filosofie přítomnosti.

celkem 3  kursy  18 přednášek.

B. J e d n o t l i v é  p ř e d n á š k y  v B r a t i s l a v ě :  
Prof. Pražák: O moderní české poesii (za součinnosti 

YWKY, 2 přednášky).
Prof. Weingart: 0  jubileu Macharově (za součinnosti orga-

nisace rotm istrů).
Prof. Weingart a Dr. Pogonowski: Slavnost Sienkiewiczova 

24. X. při převezení jeho ostatků do vlasti (2 přednášky).
Prof. Weingart: O studiu na filosofické fakultě (k zahájeni 

studijního roku).
Celkem 5 přednášek.

C. J a r n í  c y k l u s  v N i t ř e :
Prof, škultéty: Starobylá N itra.
Prof. Tomsa: Tolstoj jako filosof.
Prof. Lašťovka: Správní problémy Slovenska.
Prof. Růžička: O novou zdravotní kulturu.
Celkem 4 přednášky.
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D. C y k l u s v e V í d n i  (v součinnosti s Akademickým
spolkem ):

a) pred prázdninam i: prof. Horná: 0  hraničních problémech 
Slovenska;

prof. Král: Masaryk jako filosof.
b) po prázdninách: prof. Buěek: O poměru moci duchovní a 

světské v Čechách předhusitských;
prof. Weingart: O slovanské vzájemnosti (ke lOOlet. jubileu 

Kollárovy „Slávy dcery“ ).
Celkem 4 přednášky.

E. C y k l u s  n a  s l o v e n s k é m  v ý c h o d ě :
a) Prof. Honia: „Náš spor o Javorinu“, v Levoči, Spiš. 

Nové Vsi, Kežmarku, Popradě, 4 přednášky.
Prof. Weingart: „Dějiny slovanské vzájemnosti“, v Popradě, 

„Přehled slovanských jazyků a národů“, v Levoči, 2  přednášky.
b) Prof. Horná: „Národnostní problémy v Polsku“, v P re 

šově, Spiš. Nové Vsi, Levoči a Kežmarku, 4 přednášky.
Celkem 10 přednášek.

F. J e d n o t l i v é  p ř e d n á š k y  n a  s l o v e n s k é m
z á p a d ě :

Prof. Kůžička: O eubiotice, v Trenčíně, 1 přednáška.
Prof. Chotek: O problémech slovenského národopisu, 

v Trnavě, 1 přednáška.
Celkem 2 přednášky.

G. P ř e d n á š k y  p r o f .  O r l a  s p r o d u k c e m i  
A k a d e m i c k é h o  s d r u ž e n i :

O Smetanoví a Bellovi, v Nitře, Námestovu, i'urc. Sv. Mar 
tině a Seredu, 4 přednášky.

Celkem uspořádáno v roce 1924 96 veřejných přednášek, a to 
72 v Bratislavě a 24 mimo Bratislavu.

Sluší však podotknouti, že všecky přednášky mimobratislav- 
ské byly zásadně dvouhodinové, takže sluší připočísti ještě 24 ho
din, úhrnem tedy bylo vykonáno 120 přednáškových hodin.

Kromě těchto veřejných přednášek uspořádala Extense uni
versity Komenského z podnětu osvětového referátu při zemském 
vojenském velitelství v Bratislavě v lednu a v únoru 1921 im isi; 
pro důstojníky-vojenské osvětové referenty. Kursy tyto čítaly 
66 přednášek pro 40 účastníků. Přednášeli v nich tito  pánové:

prof. Chlup: Hlavní zásady paedagogiky a didaktiky. 10 hod.,
prof. Pražák: Dějiny československé literatury  novodobé. 

1 1  hodin,
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prof. T omša: Methodika občanské nauky 6  hodin,
prof. Orel: Methodika zpěvu. 7 hodin.
prof. Weingart: Slovenština a je jí poměr k češtině. 7 hodin.
prof. Danes: Methodika zeměpisu. 3 hodiny.
prof. Chotek: Otázky národopisné. 5 hodin.
prof. Chaloupecký: Z dějin Slovenska. 5 hodin.
lektor Emler: Veřejné knihovny. 4 hodiny,
lektor Haluzický: Cvičení ve slovenštině. 4 hodiny.
lektor Hofman: Ochrana památek. 4 hodiny.

S těmito 6 6  přednáškami vzrůstá přednášková činnost 
Extense university Komenského za r. 1924 na 186 přednáškových 
hodin.

Vedle přednáškové činnosti rozvila v r. 1924 Extense univer
sity Komenského také činnost vydavatelskou, a to toho času je
diná z Extensí v ČSR. Z podnětu prof. JUDra Richardu Horny 
a za jeho redigování počala vycházeti (lSbírka přednášek a roz
prav Extense university Komenského“ nákladem firmy Acade
mia v Bratislavě. Extense přispívá částečnou úhradou nakla
dateli. Do konce r. 1924 vyšly:

Č. 1. prof. H orná: Hranice republiky čs. ve světle historie 
(str. 38 a 3 mapy).

č. 7. prof. Weingart: Sto knih slavistových (str. 51 a 1 sní- 
mek).

Konečně se Extense university Komenského účastnila školní 
výstavky, která byla pořádána v rámci Dunajského veletrhu 
v Bratislavě 23. V III.—2. IX. 1924. Extense tam vystavovala 
3  statistické diagramy o své přednáškové činnosti, seznamy před
nášek a publikace.

Z těchto diagramů zde otiskujeme statistiku o před
náškové činnosti EUK.

S t a t i s t i k a  o p ř e d n á š k o v é  č i n n o s t i  E x t e n s e  
u n i v e r s i t y  K o m e n s k é h o  o d  b ř e z n a  1923 d o 

k o n c e  s t u d .  r o k u  1923/24:

A. P o d l e  č t v r t l e t n í c h  o b d o b í :
přednášek

březen—červen 1923 ............................................. 9
červenec—září 1923 ............................................
říjen—prosinec 1923 ............................................. 63
leden—březen 1924 ................................................ 127
duben—červen 1924....................................  6

úhrnem ............219
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B. P o d l e  m í s t :
přednášek

Bratislava ..........................................  1 6 7
Vídeň ............................   6

N itra .............................................................. . . .  . . 1 0
Trenčín .....................................................................  3
Žilina .......................................................................  2
Turč. Sv. M artin ......................................................  3
Kremnica ................................................................. 4
Zvolen ..................................................................... 2
Báňská Bystrica ....................................................  2
Námestovo ............................................................  1
Sered ................................................................
Košice .......................................................................  2
Prešov .....................................................................  2
Spiš. Nová V e s ........................................................  3
Bardiov ..........................................   2
Levoča .....................................................................  4
Kežmarok ...........•.......................................  3
Poprad ........................................................

úhrnem  ..........219

C. P o d l e  v ě d e c k ý c h  o d  b o rú:  
F a k u l t a  f i l o s o f i c k á :

Slovanská filo log ie ..................................  ;jg
českoslov. l i te r á tů m ................................................. 53
českoslov. d ě j in y .................................................... 24
Českoslov. n áro d o p is .............................................  6
Českoslov. hudba .............................................  23
Zeměpis ..............................................................  g
Dějiny filosofie ......................................................  20
Paedagogika ...................... ; ................................. iq
Klassická filologie ....................................  1 2
Ochrana p a m á te k ...............................................  4
Knihovnictví ..................................

úhrnem ............172

F a k u l t a  p r á v n i c k á :
Dějiny českoslov. p r á v a ......................................... 16
Správní p rá v o ................... i ....................................  1
Církevní právo .........................   3
Starověké právo ........................................... 6
Filosofie práva .  ....................................  6

32
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F a k u l t a  l é k a ř s k á :
přednášek

Chirurgie ...............................................................  1
Farmakologie .........................................................  6

Eugenika .......................................................  ^
15

Celkem........... 219
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Prof. Dr. R ich ard  H o m a :

P A M Ě T N Í M E D A IL E  U N IV E R S IT Y  K O M E N SK É H O .

Ve schůzi prof. sboru právnické fakulty, konané dne 
22. ledna 1922, podal prof. Dr. Richard Horná písemný návrh 
(č. j. 882/21-22), aby prof, sbor navrhl akademickému senátu 
ražení pamětní medaile universitní, kterou by vládám kulturních 
států, vysokým školám a vědeckým korporacím oznámeno bylo 
založení university Komenského v Bratislavě. V návrhu tomto 
doporučena byla dále akademickému senátu volba tříčlenné ko
mise, která by si vyžádala příslušné návrhy a rozpočty na pa
mětní medaili, vypracovala pak ve shodě s příslušnými umělci 
návrhy na medaili i na adresu, která by blíže vysvětlovala účel 
ražení medaile.

Návrh tento byl jednomyslně p řija t prof, sborem právnické 
fakulty ; odůvodněn byl tím, že podobným způsobem oznamovala 
svého času, r. 1818, Karlo-Ferdinandova universita v Praze pěti- 
styleté jubileum svého založení, r. 1919 pak česká universita 
v Praze změnu svého jména universita „Karlo-Ferdinandova" na 
„Karlova“. Stejným způsobem publikovala své založení též uni
versita v Hamburku. Rozesláním medaile Komenského university 
měly býti dokumentovány kulturní snahy československé repu
bliky a československého národa, jevící se v založeni nové univer
sity, a měly býti vyzvány vysoké školy a vědecké korporace k na- 
\ázání vědeckých styků a k výměně publikací s universitou naší.

Akademický senát jednomyslným usnesením z 20. ledna 1922 
(č. j. 1540/21-22) projevil souhlas s. návrhem professorského 
sboru právnické fakulty a pověřil vypracováním příslušných 
návrhů a rozpočtů tříčlennou komisi, do které každá fakulta 
vyslala jednoho zástupce: fakulta právnická prof. Dr. Richarda 
Hornu, lékařská prof. Dr. Antonína Spilku a filosofická prof. 
Dr. Dobroslava Orla.

Komise tato sešla se po prvé dne 20. června 1922 a počala 
ihned s přípravným i pracemi pro získání návrhů na medaili. 
Výsledek těchto přípravných prací byl ten, že vypracováním 
návrhu na medaili pověřen byl akademický sochař O. Španiel, 
professor Akademie výtvarných umění v Praze. Jmenovanému 
dána však byla direktiva, které obrazy má líc i revers medaile 
obsahovati. Direktivy tyto vypracovala medailová komise a 
schváleny byly definitivně akad. senátem dne 21. května 1924.

Již tím, že naše universita nese jméno Jana Amosa Komen
ského, bylo dáno, že na líci medaile musí býti jeho obraz. Model 
medaile byl pracován podle známého obrazu Komenského v Am- 
sterodamě. Vedle toho dal „Paedagogický ústav Jana Amosa Ko
menského v Praze“ prof. Španielovi k disposici svoji bohatou 
sbírku obrazů Komenského. Jelikož medaile měla býti ražena na 
pamět založení naší university, nese líc medaile kolem obrazu
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Komenského nápis „Universitas Comeniana Bratislavensis con- 
dita MCMXIX.“

Revers medaile obsahuje pohled na Bratislavu přes Dunaj 
z parku v Petržalce, z místa mezi kavárnou u přístaviště a klu
bovním domem jachtového klubu. Nad Bratislavou vznáší se 
střední znak republiky, věnčený lipovými ratolestmi, symbol pří
slušnosti starého Prešpurku k republice Československé. V dolejší 
části reversu medaile umístěn jest znak města Bratislavy, praco
vaný podle znaku tohoto města na známém privilegiu krále 
Zikmunda pro Bratislavu. Tato strana medaile nese nápis 
,,Bratislava — Republika československá.“ Nápis jest v jazyku 
československém, jak  se usnesl akademický senát proti návrhu 
medailové komise, k terá  navrhovala nápis latinský. Akad. senát 
vycházel asi z přesvědčení, že jméno našeho státu jest nepřelo
žitelné a chtěl snad také vyjádřiti československý ráz našeho 
státu. Jistě při rozhodování o této otázce působilo také to, že není 
dosud přesně, či vlastně správně stanoven latinský název našeho 

•státu.
Medaile byla ražena ve státní mincovně v Kremnici. Vydána 

byla ve dvou druzích: větší v průměru 7 cm a menší v průměru 
4 cm. Medaile větší raženo bylo 800 kusů. Medaile menší ražen 
byl jen omezený počet a to pro řetězy akademických funkcio
nářů. Celkový náklad na medaili obnáší 28.148 30 Kč. Medaile 
bude rozesílána v nejbližší době. Doprovázena bude zvláštním 
diplomem a zvláštní adresou, kterou sepsal prof. Dr. Miloš Wein- 
g art a prof. Dr. Richard Horná.

Kompetence medailové komise byla usnesením akademického 
senátu rozšířena v tom směru, že tato komise pověřena byla vy
pracováním návrhu na opatření slavnostních rouch pro členy 
akademického senátu a řetězů pro tyto akademické funkcionáře. 
Dále opatřila medailová komise návrhy na opatření slavnostních 
rouch pro pedely a žezel pro ně a velkého žezla pro universitního 
vrátného.

Slavnostní roucha a barety pro členy akad. senátu byly 
opatřeny podle vzoru Karlovy university. Příslušné návrhy na 
ně opatřil inspektor kreslení prof. J. Vydra. Jmenovaný opatřil 
také návrh na slavnostní roucha pro universitní pedely a žezla 

. pro ně.
Slavnostní roucha šila firm a Frant. Matějovský v Praze 

a žezla pedelská, jakož i hůl pro vrátného pracovala firm a Frant. 
Javůrek a Josef Vrabec v Praze II.

Řetězy pro akad. funkcionáře navrhl prof. O. Španiel a pro
vedla je  firm a Karel Ebner v Praze I. Pracovány jsou z bronze 
v ohni zlacené a opatřeny jsou zmenšenou medailí universitní. 
Řetěz rektorův jest pracován ze stříbra a jest taktéž v ohni silně 
zlacen. Celkový náklad na ně obnášel 15.938 Kč.
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Jan Emler, ředitel universitní knihovny:

N Ě K O L I K  P O Z N Á M E K
O V Ý V O J I  U N I V E R S I T N Í  K N I H O V N Y .

Když ministerstvo školství a národní osvěty vysílalo na pod
zim 1919 do Bratislavy ve funkci vládního komisaře knihovny 
university Komenského prvního československého jejího před
nostu, aby zřídil pro universitu Komenského bibliothéku, uložilo 
mu, aby ji opatřil k potřebám československého vysokého učení.

V Bratislavě byla v té době knihovna někdejší maďarské 
university Alžbětiny, založené roku 1914, vzniklá jmenovitě 
z bibliothéky bývalé prešpurské právnické akademie a z knihovny, 
kterou obec prešpurská při založení university jí věnovala. Jako 
třetí část byla tu  stará  jezuitská knihovna, zbylá kdysi po zru
šení řádu. Povaha těchto tří sbírek, jen nemnoho doplněných po 
dobu trvání postupně zřizované Alžbětiny university, nesla s se
bou, že v knihovně především přihlíženo bylo po výtce k mate
riálu literárním u, pokud měl těsný vztah k historickému, s tá t
nímu, právnímu a sociálnímu vývoji a k jazykové politice býva
lého státu uherského, a nevelkou částí (tím  více, že válka brzdila 
každé systematičtější vybudování) přirůstaly pomůcky pro sto
lice, postupně zřizované při zceia ještě kusé universitě. Pohříchu 
však při tom chyběla celá literatura, která, vztahujíc se k městu 
Prešpurku, při věnování městské knihovny universitě byla už 
hned podle podmínek donace zadržena pro město a jeho úkoly 
vlastní. Tím byla prvotní alžbětinské knihovně odňata část velmi 
významná, ba z nejdůležitějších.

Tak byla tato universitní sbírka knižní převzata dne 1 . října 
1919. Genese je jí a vyučovací plán i tendence bývalé university 
vysvětlují, že nebylo v ní vůbec pamatováno věcí a literatur slo
vanských. Scházely úplné, docela už v jazycích slovanských. A < 
nebylo tu — ku podivu — krom hrstky několika fragm entů a 
drobných spisů, dosahujících počtem sotva jednoho sta, ani lite
ratu ry  slovenské. Tím méně české.

československé universitní knihovně připadl tedy úkol velmi 
významný a čestný, měla-li opatřiti vše, čeho třeba modernímu 
vědeckému studiu československému. Bylo to poslání dvojí.

Jednak všeobecné, hledíc k objektivnímu vědeckému cíli a 
významu university samé, jednak se zřetelem ke zvláštní národní 
a-territoriální povaze tohoto vysokého učeni. Postupně narůstají
cím fakultám a stolicím bylo připraviti hlavní potřebný materiál 
a to neorientovaný už jen k oněm dvěma jazykovým a myšlenko
vým oblastem, které tak značnou měrou určovaly směr knižním 
zákupům podle politicko-národnostní povahy bývalého soustátí, 
nýbrž respektující rovnoměrně vědu všecku. Bohužel v době, nad 
kterou po stránce materiálních relací, zvláště k západu, sotva
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kdy bude těžší. V čase, kdy vedle soutěže nově zakládaných 
knihoven v zemích silných měn spiklo se takřka uzavření slovan
ského východu a poválečná prázdnota vyloupeného slovanského 
jihu a kdy bylo třeba teprve vyhledati cesty ke zdrojům knižním. 
Ale na prvním místě a především jiným šlo o to, aby vědecká 
knihovna, zřízená při universitě ve hlavním městě Slovenska, co 
nejrychleji měla základ literatury  slovenské z doby minulé, a aby 
i pro celou budoucnost byl pojištěn stálý nepřetržitý přírůst sou
dobé knižní a časopisecké produkce slovenské. Proto vyžádal si 
vládní komisař knihovny již v říjnu  1919, aby v rámci oprávnění 
zplnomocněného m inistra pro Slovensko vydáno bylo nařízení, 
upravující odvod povinných výtisků ze Slovenska pro universitní 
knihovnu v Bratislavě, jakožto územní vysokoškolskou knihovna 
podle analogie zemí historických. Nařízení vydáno dne 12. listo
padu 1919 pod čj. 8106 adm. ministrem Drem šrobárem (a do
plněno nařízením ze dne 10. listopadu 1920, čj. 2630). Tím za
chycena pro knihovnu aspoň od 1. ledna 1920 tisková pro
dukce z celého Slovenska. Žel, že mezera od převratu až po 
toto datum, tedy právě doba velmi důležitá, jen zvolna s ná
mahou dává se vyplniti, čímž zvyšuje se neblahý stav, že 
i léta válečná, zvláště u novin, zanechala mezery jen obtížně 
doplňované. I opětná akce o p. v. karpatoruské jen velmi pozdě — 
ač civ. správa Podk. Rusi (šk. odbor) upravila věc výnosem 
č. 1879 z 9. ledna 1920 — nesla výsledky.*)

Zajistiti knihovně jádro slovenské literatury celé doby před
převratové bylo arci úlohou, jež se mohla zmoci jen postupně. 
Hned první orientace ukázala, že sotva asi bude lze, aby knihovna 
universitní shromáždila ve vlastním knižním pokladu všecky bi
bliografické jednotky, tvořící soubor slovenského písemnictví dob 
minulých. Stačí znáti osudy české i slovenské knihy na Sloven
sku, fáze vývojové i pozdější poměry a uložení některých větších 
i drobných sbírek soukromých i pozoruhodných kolekcí korporač- 
ních, nejen světských — a na druhé straně zřetele piety nebo i lo
kálního patriotismu, aby vysvitlo, proč snésti bez mezer onen 
knižní materiál — přese všechnu touhu po tom — jest skoro ne
možné anebo proč je i nezískatelný, aby byl v knihovně po ruce 
fysicky. Proto musela býti práce rozdělena na vlastní získání a 
na druhou část postupu, aby byl knižní m ateriál aspoň evidencí 
dosažitelný, a to i s tím, k terý  se, nejsa jazykově slovenský, Slo
venska týká.

V první části byla to hlavně knihovna Ľudevíta V. Ríznera, 
po níž směřovalo úsilí přednosty knihovny. Bylo mu známo již 
před převzetím správy, že část Ríznerovy velmi závažné knižní 
sbírky, obětavým učitelem, buditelem a bibliografem pilně sná-

*) Naopak však možnost, zasílati také pražské veř. a univ. knihovně 
po exempláři slovenských p. v., jak  správa universitní bibliothéky bratislav
ské pravidelně m ěsíčně činí, podržela až posud cenný význam, pokud není 
nové zákonné úpravy o povinných výtiscích celostátních.
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šené, chová se v Hodoníně, v majetku Sdružení Výtvarných 
Umělců Morav., deponována ve sklepeních jeho Uměleckého 
Domu. Zdařilo se po dlouhém jednání, táhnuvším se až do roku 
1921, sbírku tuto za 25.000 Kč zakoupiti. Na Velikonoce 1921 
byla konečně za zvláštních kautel dopravních dovezena do bra
tislavské bibliothéky. Jejím i více než 2000 slovenskými svazky 
(zbytek asi pět set svazků náležel literatuře české a částečně uher
ské) zabezpečeno v knihovně university Komenského jádro staré 
knižní tvorby slovenské až po rok úm rtí llíznerova — 1913. 
Váha akvisice byla hlavně v tom, že kolekce llíznerova, tím dílem, 
kterým  se do Hodonína dostala, měla znamenitou část časopisu 
a novin slovenských — bohužel i tu někdy ne zcela úplných, jichž 
jen poněkud souvislejší řady staly se už od let nedosažitelnými, 
a že uchováno mnoho drobných příležitostných publikací, které, 
neochraňovány, zmizely jinde docela. Mravní význam zákupu ne
byl při tom vedlejší: aby pilná sbírka snesená v knižnici sloven 
ského nezištného bibliografa byla chována na místech, kam podle 
povahy své a jistě podle intencí sběratelových bez pochyby patří 
především.

O jiných zákupech bude ještě na svém místě pověděno. Zde 
budiž jen připomenuto, že mezery, které v sériích Ríznerových 
zůstaly, soustavně a bez přetržení se hledáním doplňují.

P ři nemnohém zájmu u převážné části veřejnosti na Slo
vensku o pomocnou iniciativu při doplňování knihovny té nesmí 
se opomenouti žádná cesta, k terá by opatřila byť jen po jednotli
vých svazcích či zlomcích, čeho se slovenskému oddělení ještě 
nedostává. Opětně užito podrobné inserce v denním tisku 
slovenském, která však teprve v roce 1925 přinesla lepší výsledky, 
otevřevši zákupům knihovny dva tři soukromé majetky k do
plnění hlavně časopisů předpřevratových, a dala přírůstky i věcně 
podstatné několika získanými ročníky slovenských novin. Při 
každém pobytu na venkově slovenském dálo se pátrání j»> 
knihách, leč často „objev“ v účinku ztroskotal — i po dohodě 
o všem potřebném — pro naprostou apatii dosavadního vlastníka, 
třeba po tříletém jednání, přes to, že na druhé straně někdy za 
tisky jinak netěžko dosažitelné žádány ceny prvotiskové. A přece 
kolik „povalu“, podstřeší a komor mohlo by — při troše dobré 
vůle — bibliografické mezery slovenského oddělení doplniti 
knihami, jež na nich pohozeny a opuštěny, a tím zachrániti slo
venské tisky před jistým zničením, jež na ně bezpečně čeká, buď 
požárem nebo vlhkem a zanedbáním — jen kdyby majitelé do
vedli přemoci indolenci k zájmu ideovému, který však je v tomto 
případě i jejich zájmem hmotným.

Pro systematické vybudování slovenského odděleni mimo 
jiné drobné zdroje zakoupena již v roce 1922 z Modry knihovna 
po prof. Dru Ivanu Zochovi (redaktoru nedokončené Ilrvatské 
Encyklopedije) a v roce 1925 knihovna po Adamu a Samu Cha- 
lúpkovi, pokud je jí značný zbytek se zachoval na evang. faře
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v Horné Lehotě u Podbrezové, kde ředitelem universitní knihovny 
byla získána a přinesla i některé staré tisky české (s nimi šesti
dílnou bibli kralickou).

Rozhojnění slovenského oddělení byly by jmenovitě na 
počátku posloužily také slovenské duplikáty. Ředitel ucházel se 
o ně přirozeně především — tam kde byly zřejmé nebo pravdě
podobné — protože by byly mohly nahraditi a ušetřiti mnohou 
pozdější akvisiční práci jinou. Hned na počátku zřízení knihovny 
university Komenského, a znovu potom ještě po třik ráte  
usilováno o ně u knihovny Musealné slov. spoločnosti v Turč. Sv. 
Martině, kteráž jmenovitě po navrácení knihovny Matice Slo
venské ze zabavení maďarského do Turč. Sv. M artina (sloučení 
knihoven při hotové už novostavbě matičního domu je logicky 
důsledné) — ještě zmnožila své multiplikáty velmi početné už 
z dřívějška, jak  je přirozené při genesi knihovny té, obdařené 
toliko knižními dary a pozůstalostmi celých bibliothék vlastenců 
slovenských.

Bohužel však z ní přes opětné přísliby nenabídnuty univer
sitní knihovně duplikáty žádné. Podobně nemohly posud býti 
získány z knihovny čaplovičovy v Dolním Kubíně — o kterouž, 
že má pozoruhodně zastoupeny tisky, týkající se Slovenska, 
ostatně jednáno hned z počátku a znovu později, aby mohla býti, 
v Oravě jsouc tak málo přístupna, inkorporována — ne-li jinak, 
třeba jako kompensované depositum — v knihovně universitní 
a tím vědecky zpřístupněna. Dnes ovšem Bratislava již si nej
hlavnější shledala jinak.

Ředitelstvím navržená form a deposita s vyhrazením vlast
nictví objevila se však jinde velmi schůdnou a idei: shromážditi 
fysicky literaturu slovenskou ve vědeckém centru, velmi příhod
nou. Po delším jednání vyvolaném iniciativou ředitelstvu 
knihovny svěřena velmi rozšafným rozhodnutím evang. konventu 
universitní knihovně jako depositum na základě řádné smlouvy 
roku 1924 tak zv. knihovna „Štúrova“, přesněji „Institutu řeči 
a literatury  československé“, náležející pod pravomoc evang. 
augsb. obce náboženské a do té doby uložená 11a galerii tělocvičny 
maď. evang. lycea. Vlastnictví církevní obce je vyhrazeno. Ale 
tím, že sbírka přenesena — jako samostatné těleso -— do skladiště 
universitní knihovny a byla v ní řádně, analogicky k ostatnímu 
materiálu, katalogisačně zpracována (na lístky však odlišné 
barvy), literatura  slovenská (ale také jinoslovanská a starší 
česká) v knihovně universitní byla podstatně obohacena a při tom 
staré knižní sbírce dostalo se bezpečného uložení a dalšího 
ošetření a odborné správy. (Podobným způsobem byly do 
knihovny uloženy i staré tisky učitelského ústavu v Levici, ne
obsahující však literatury slovenské), škoda, že nemožno vypočí- 
távati všecky bezpočetné drobnější zákroky podniknuté pro 
fysické snesení slovenské literatury  do Bratislavy.
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Ve druhé části postupu, aby byl knižní material slovenský 
a Slovenska se týkající, pokud je na Slovensku dislokován, patrný 
aspoň evidencí jeho existence a dostupný cestou výpůjční, začalo 
ředitelství universitní knihovny již v roce 1923 práce o zřízení 
souborného lístkového katalogu knihoven slovenských, jež mají 
nebo měly vědeckou intenci zakladatelskou nebo materiálově 
významných. Práce ta  konaná se záštitou m inisterstva školství 
a národní osvěty, jak  lze doufati, přinese žádoucí vědecký pro
spěch, bude-li zaručen řádný zájem knihoven, jichž se týče, a 
korporací, jimž po případě náležejí. Zatím zpracována jest z větší 
části knihovna evang. distr. lycea v Kežmarku, zcela knihovna 
(tak zv. Tranosciova) v Lipt. Sv. Mikuláši při evang. biskupském 
úřadě, dále pracuje se o knihovně evang. kollegia v Prešově a 
v brzku zahájena bude práce o knihovně v Ban. Štiavnici. Základ 
zpracování souborného katalogu je v tom, že katalogy oněch 
zmíněných korporačních knihoven, pokud tu jsou a dostatečně 
povšechně vyhovují dnešním požadavkům, jsou opisovány na 
lístky universálního form átu in duplo, z nichž jeden reponuje se 
u knihovny university Komenského, kdež se ovšem bibliograficky 
prohlédne po př. doplní, a druhý při veřejné a universitní 
knihovně v Praze. Práce na opisu jsou po partiích kusově mini
sterstvem školství a národní osvěty honorovány. Kde pak 
katalogů, jako na př. při knihovně Tranosciově, nebylo, pořízena 
katalogisace lístková úřední silou universitní knihovny v B rati
slavě. Souborný katalog přes svůj ještě neveliký rozsah vykonal 
již služby. Je arci při tom připomenouti, že je to katalog přede
vším jiným evidenční, jehož úprava je tedy modifikována.

Výhoda souborného katalogu je v první řadě v tom, /.<■ při 
zachování vzájemnosti výpůjčního nároku ke knižnímu materiálu 
universitní knihovny, velmi cenného, pro ústavy súčastněné na 
soupisu, bibliothéka bratislavská bude míti možnost zpřístupnit i 
vědeckým pracovníkům prameny, jinak bezmála nedosažitelné, 
aniž při tom, byť i v ruejmenším, bylo dotčeno vlastnictví anebo 
musily na dále býti činěny pokusy o získání nebo depositum těch 
kterých celých knihoven a byla zatěžována prostorově stísněná 
bibliothéka bratislavská početnými knihovními tělesy.

I v cizině bylo navázáno ne bez úspěchu, aby v knihovně byly 
pokud lze nej úplněji slovenské tisky z celé oblasti slovenštiny.Tak 
na Dolní Zemi a ovšem i v Americe. Kdežto ve Spojených státech 
na cestě knihkupecké podařilo se zákupní zájmy bratislavské 
knihovny o slovenské tisky výsledně podržeti v patrnosti a získati 
starší tisky, selhala takřka docela dožadovaná (ne snad jen daro
vací) pomoc u tamních organisací slovenských. Americké noviny 
soudobé arci získány — také účinným přispěním Tomáše čapka.

Nepodařilo se však v úseku péče o slovenské oddělení dociliti 
příznivého stanoviska rozhodujících činitelů při snaze, aby farní 
úřady katolické knihovny své buď jako depositum svěřily anebo 
aspoň svolily universitní knihovně k jich užitkové látkové, hlavně
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však bibliografické evidenci, jak o to přednosta knihovny žádal 
již v červnu 1920.*)

Nicméně však dnes oddělení literatury slovenské, s péčí 
ošetřované a hledě k námaze, s jakou je bylo snésti, praesentní, 
blíží se již 6000**) svazků knihovnicky zpracovaných, děkujíc ve 
svých počátcích za přírůstky velmi hodnotné také dárcům, jako 
byl hned v prvních měsících architekt Dušan Jurkovič cenným 
věnováním, později ev. biskup S. Zoch a obec Tisovec a s výměn
nými kautelami paedagogium v Modre.

Ale i jinak ovšem se stále získává a eviduje u všech prove
niencí soustavně i jednotlivě každý tisk, týká-li se Slovenska, 
hlavně také byl-li na Slovensku tištěn. Proto byly na př. získány 
staré tisky, kdysi z kláštera Stropkovského v šaryši, za války 
pohozené a před shnitím uchráněné převorem františkánů v Bar- 
dějově, odkud ředitelem zakoupeny.

P ři zakládání knihovny nej jasněji se objevily sympatie hi
storických zemí pro nejmladší, Slovensku určenou vědeckou 
knihovnu státní. Veškeré korporace, pokud byly hned v prvních 
týdnech činnosti nové správy požádány, aby věnovaly do vínku 
mladému ústavu své publikace, rády tak učinily. A tak zásluhu 
o první základy českého oddělení s literaturou vědeckou před
převratovou přísluší české Akademii pro vědy a umění, Král. 
české společnosti nauk, Matici české, městu Praze, Národopis
nému Museu československému, vydavatelstvu Vlastivědy mo
ravské atd.

Pro sběr současně vycházející literatury  české staly se 
správou knihovny analogicky veškeré a opětované pokusy a pro- 
memoria o vypracování novelly anebo aspoň o vynesení závazné 
normy, která by úpravou posavadních předpisů tiskového zákona, 
platného pro území býv. Rakouska o povinných výtiscích, 
zabezpečila knihovně bratislavské také všecku knižní produkci 
z Čech, Moravy a Slezska až do nového uzákonění celostátní 
odvodní povinnosti. Také po dvakráte u příležitosti chystaných 
a jak  se zdálo blízce nadějných osnov nového tiskového zákona 
projevila knihovní správa, vyžádavši si texty, podrobně své ná
zory případně náměty k účelné textaci, opírajíc se o zkušenosti 
již získané z oblasti platnosti ne špatného uherského tiskového 
zákona. Litovati jest, že m arně — není-li posud celostátního 
zákona a bylo-li dlouho živeno očekávání, že odvodní povinnost 
pro „volné“ výtisky bude míti zpětnou platnost do převratu.

*) Také výzva v ordinariátních listech velm i ochotně učiněná katolic
kými biskupy slovenským i počátkem r. 1925, aby pro účely oficielního vy 
dání „Nového Jungm anna“, bibliografie československých tisků do roku 
1800, universitní knihovně oznámeno bylo, co z tisků takových se ve farních 
knihovnách nalézá, nedošla ohlasu patrnějšího.

**) K atalogisace bezm ála celého tohoto slovenského oddílu byla prove
dena emerit. ředitelem gym n. Petrem Tvrdým z Huška 1920 repatriovaným, 
slovens, slovnikářem (* 1850).

229



škody, mezerami z nadějí těch v českém oddělení vzniklé hlavně 
u periodik, byly někdy těžko napravitelny. Proto vděčí ředitelství, 
že aspoň četné starší firm y nakladatelské anticipujíce ku 
příslušné prosbě důsledky obou osnov, z pravidla současné své 
tisky knihovně věnují. Až na dva následují je v tom všecky 
deníky a  některá periodika odborná (méně revue) a jistý  počet 
vydavatelstev spolkových, že by to k řádnému stavu literatury 
oddělení českého nestačilo pro potřebu československé universitní 
knihovny, je na bíledni. I to, že rozpočtová hlediska miutí potom 
k výběru, nepřipouštějíce, aby soudobá produkce česká byla 
opatřena celá.

Předválečnou a starší literaturu českou bylo pak shledávati 
z rozličných zdrojů s vydatným čerpáním z m ajetků soukromých, 
při čemž neposlední podporou byly ministerstvem školství přidě
lované duplikáty z knižních sbírek, jež jako celek zakoupilo a 
určilo především universitní knihovně pražské a brněnské. I ; ke.- 
ministerstvem školství nařízená (výnos č. 56.023/19 ze 27. ledna 
1920), aby přespočetné nebo neužívané již tisky z professorských 
knihoven středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jk>- 
stoupeny byly knihovnám universitním v Brně a v Bratislavě 
(této poskytla akce ta prozatím celkem více než 1800 sv. knih 
a periodik) — přinesla také českému oddělení některé významné 
přírůstky. Snaha o duplikáty staré literatury české, zvláště ze 
16., 17. a 18. stol. a z písemnictví období buditelského, jichž po
stoupení bylo lze se nadíti a některých znamenitých nestátních 
knihoven pražských, slynoucích svým bohemistickým materiálem 
knižním, bohužel, selhala. Asi nadobro —zvláště při definitiv
nosti útvaru Národní knihovny, jejím ž nárokům vlastní |x>vaha 
její dávala by arci prioritu. Leč jednáním o získání duplikátu 
těch a — dokud nebylo jistoty, že vzniknou aspirace přednostní 
— očekáváním, že se přece zdaří, brzdilo se soustavné hledáni a 
opatřování starých českých tisků v KLK, mimo nahodile se vy 
skytující výtěžky při hledání ze Slovenska. Za to se tn a v á  nyni 
arci zcela v popředí zájmu jejího ředitelství, neboť nelze při
pustit!, aby právě tato knihovna při svém zdvojeném poslání a 
ojedinělém postavení zůstala bez dokladů pro vědecké studium 
jazyka a písemnictví českého, tím spíše, že není v Bratislavě jiné 
knihovny, která by, byť i z části, mohla jich poskytnouti. A bylo 
by i neúčelné, kdyby měly býti shromažďovány jinde. Ovšem 
KUK při tom neopomíjela vhodných naskytujících se ojediněle 
příležitostí (jak zachyceno ve Vídni, co bylo českým, nečetným 
obsahem v souboru knihovny po prof. Konst. Jirečkovi, jak  byl 
zakoupen vídeňským fakultním  ústavem; o krásném IV. díle 
Kralické bible v tom získaném bylo psáno nedávno v čas. Společ. 
přátel starožitností čes. Roč. 1925; článek Dr. M. černé).

Oddělení slovanské, které, od počátku zakládáno, svým ny
nějším stavem, obsahujíc literární tvorbu všech kmenů slovan
ských, stalo se již velmi živou složkou studijních zdrojů mladé
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university, bylo sestavovati způsobem nadobro mosaikovým za 
obtíží, o kterých na počátku mluveno, kdy slovanský trh  knih
kupecký buď byl nedostupný nebo vydrancovaný a soukromé 
akvisice bez přímého styku nemožný. Velmi cennou pomocí byly 
tu — jako i při jiném oboru nabývání — zastupitelské úřady 
československé, které byly ochotnými prostředníky při doplňo
vání našich mezer a pro zajištění přírůstků, vyhledávaných po 
partiích i kusově. Správa knihovny neopomenula pátrati v žád
ném z kulturních center na území někdy ruském. Ministerstvo 
školství, přidělivši KUK knižní sbírku po bibliothekáři nár. 
knihovny bulharské Panajotovi a duplikáty knihovny Breyerovy 
a Naší Rěči, nežádoucí již pro univers, knihovnu pražskou, k zá
kladům oddělení zdárně přispělo.

Královská Akademie věd v Bělehradě a Bulharská akademie 
v Sofii projevila svými publikacemi ústavu sympatie, tato vě
nujíc, ona poskytnuvši je za náhradu zcela mimořádně sníženou. 
(Z balkánských akademií i rumunská se postavila do řad dárců.) 
P ři budování slovanského oddělení zvláště trpce byla pociťována 
nevýhoda odlehlosti našeho universitního sídla, pro kterouž ne
jednu odtud podnícenou chanci bylo oželeti na prospěch ústavů 
centru vědeckého života státního bližších. P ři konci roku 1925 
dostupuje počet svazků oddělení slovanského 5000 svazků knihov
nicky zpracovaných a KUK se těší, že dvě slavistické knihovny, 
velmi pozoruhodného obsahu, roku 1925 zjednané, v brzké době 
rozmnoží dnešní jeho stav o další dva a půl tisíce děl.

Je přirozené, že stejnoměrné péče v KUK dostalo se vědním 
oborům všem — rozumí se, že tím postupem, jak narůstaly jed
notlivé fakulty, případně jejich stolice. Proto poměrně nejdříve 
vybudováno bylo oddělení literatury lékařské. Správa knihovny 
snažila se pokud možno nadcházeti potřebě designovaných vy
sokoškolských učitelů, vyžadujíc si jejich desideráta již delší čas 
před zahájením jejich činnosti, znajíc, jak těžko bylo opatřiti 
v letech zakládání UK ve mnohých případech i stěžejní příručky 
a časopisy každého oboru a příslušné akademické učebnice. Při 
tom snažila se s hlediska šetrnosti, aby knižní poklad universitní 
knihovny, pokud lze, se aspoň pro první čas vzájemně doplňoval, 
bez zbytečné duplicity, s knihovnami těch kterých seminářů a 
ústavů. Hned v počátcích musilo ředitelství vejiti ve spojení 
s veškerým zahraničím, aby přírůst antikvárni literatury dál se 
žádoucí rychlostí a v nutném rozsahu a při tom s využitím do
časně příznivějších konstellací, jež zahraniční peněžní trh  někdy 
přinášel. — Z hromadných do tohoto oddělení zákupů spadá zí
skání (1923) celku knihovny — z oboru právních dějin a pra
menů — po býv. řediteli knihovny německého říšského soudu, 
prof. Dru K. Schulzovi, dosahující 3000 sv. Hned od r. 1920 
hledána cesta pro knižní styk s Anglií, ovšem tak, aby pro mě
nový handicap nebyly ústavu zcela odepřeny těžko oželitelné vě
decké příručky. Dožádaná pomocná organisace knižní Univer-
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sities’ L ibrary for Central Europe (teprve však po delší době) 
stala se nám pomocnicí pro britskou literaturu několika odborů, 
takže mohla část knih býti opatřena dosti výhodně. Zvláště kva
litnímu vzrůstu časopisů oboru lékařského je ku podpoře akce 
výměnná za Bratislavské Lékařské Listy, v dorozumění s prof. 
D r Netouškem knihovní správou iniciovaná a prováděná. Offi- 
cielní ona edice lékařské fakulty podle dohody s vydavatelstvem 
částí exemplářů jest po obdobích universitní knihovnou přímo 
zasílána řadě lékařských vědeckých ústavů, korporací a vydava
telství, jež navzájem své periodické publikace pravidelně, zpra
vidla co číslo, výměnou posílají knihovně. Tím dostává se nám 
prozatím už čtyřiceti lékařských revuí, vedle nichž také lékařské 
fakultě samotné za je jí přímé exempláře docházejí revue další 
Officielní státní služba výměnná neprojevila přání po převzetí 
výměnné akce za B. L. L., jsouc založena z pochopitelných dů
vodů při mnohosti m ateriálu na vzájemných výměnných údobích 
nejméně půlročníkových. Na jiné straně československá služba 
výměnná prospívá rozvoji naší knihovny tím, že zprostředkuje 
hojné zahraniční dary, po výtce arci americké, na prvním místě 
od Smithsonova ústavu a officielních míst a ústředí Spojených 
států.

Nelze na tomto místě vytýkati všech velmi početných mezi
národních styků KUK přímých i prostředkovaných, jak byly 
získány hlavně v prvním pětiletí činnosti.*)

Sluší však se zvláštním povděkem připomenouti tro jí dar 
(1921, 1922 a 1923) vlády francouzské, s knihami krásné litera 
tu ry  i vědeckými v počtu na 600 svazků. .Mimo to z příslušných 
fondů vlády francouzské docházela řada vědeckých periodik od 
r. 1922, jichž příděl však v roce 1924 z úsporných důvodů véno- 
vatelových byl bohužel zastaven. Velmi hodnotným obohacením 
knihovny je deponování úplného exempláře všech publikací C ar
negie Endowment for International Peace, pravidelně konti- 
nuované.

Jednotlivých dárců, pokud nestala se o nich již zmínka vzta
hem ke speciálním oddělením, v tomto přehledu ovšem nelze vy- 
počítávati dlouhým seznamem. Stane se tak jindy na místě vol
nějším. Jen o dvou je však třeba ř íc i : o věnování, které biblio- 
théce učinil hlavní městský notář bratislavský, vl. r. Bellai, určiv 
jí likvidovanou knihovnu ze svého zámku Dvorce u Bánovců, na 
8000 svazků tisků 17. a 18. věku (převezena koncem 1924), a

*) Sloužil jim  také přím ý osobní styk členu úřednického sboru v za
hraničí: O fficieln í účast na mezinárodním sjezdu knihovníků v Paříži 1923 
—  referát ředitelův, srov. Proces verbaux et mém oires [du] Congrěs inter 
national des bibliothécaires, Paris 1925, str. 248— 254; tu spolupůsobeno při 
uspořádání současné kongresové výstavy  čs. knihovnictví. N ávštěva našeho  
delegáta na mezinárodních knižních veletrzích ve Florencii [F iera inter 
nazionale del libro] r. 1922, kde zahájen prvý styk s novým kniž. trhem  
ruským , —  a opět r. 1925.
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o daru ústřední Matice školské 1923, přesahujícím 1200 sv. Ze 
zrušených m ajetku šlechtických vyžádala si KUK knihovnu ze 
zámku rak. barona Polzera v Modre, zakoupeného ministerstvem 
zemědělství, jímž jí byla z větší části, t. j. počtem 1 2 0 0  sv., vě
nována. Z pozůstalosti hraběte Jana Pálffyho dostalo se knihov
ně celkem 348 sv. podle onoho poměru, který jako náš podíl na 
pozůstalostní podstatě byl při dohodě s dědici stanovil státní pa
mátkový úřad na Slovensku. Bylo by nevděčné, neučiniti zmínky
0 depositu, kterým  pomohli osvíceným rozhodnutím vlastník
1 správa roudnické knihovny Lobkoviců nezbytné studijní po
třebě UK, svěřivše na čas knihovně je jí celý exemplář drahocen
ných Pertzových Monumenta Germaniae Historica.

V hospodářství ústavu, chudého do té doby na vlastnictví 
rukopisů, bylo mezi nej radostnějšími momenty 1924 — již pro 
blízký vztah akvisice k balkánským mohamedánským Slovanům 
— získání celé orientalistické knihovny jugoslávského učence B., 
uchovavší velmi závažné literární a kulturní dokumenty. S ní 
dostalo se knihovně na 400 rukopisu a skoro téhož počtu orientál
ních tisků, jako základu orientalistických studií zdejších (srov. 
o ní essay: Dr. J. Rypka, „Sbírka arabských, perských a turec
kých rukopisů v Bratislavě“, v Prúdech 1925, str. 184— 198).

že bylo lze zachrániti vlastně tuto kolekci v pravou chvíli 
pro vědecké badání slovanské, prostředky velmi pozoruhodnými, 
a čeliti tím  jejím u zcizení na daleký sever, umožnilo někdejší 
nadmiru munificentní věnování československé cukerní komise 
z roku 1921. Tomuto daru KUK vděčí i za jiné cenné serie, jež 
zařadila do vlastního knižního pokladu a tak mohla vyrovnati, 
co zavinila nepříznivá a mimořádná doba vzniku ústavu, jeho 
opoždění za starším i, bližšími a proto šťastnějšími sesterskými 
knihovnami, a organisační obtiže z trvale zlého umístění.

V roce 1925 přestoupil počet svazků, do KUK českosloven
skou správou od převzetí již shromážděných, 75.000. V čítárně 
vědeckých periodik se vykládá 355 revuí a časopisů, novin do
chází v té době 612.*) Celkem má knihovna 135.000 svazků.

*  *

Universitní knihovně, bohužel, bylo omeziti se na místnosti 
zcela nepostačující. Bibliothéka nachází se ve starém klášteře, 
někdy Klarisek, jehož budova ze 17. věku je vklíněna do temných 
ulic, úzkých jen 5 až 7 metrů. Domy ji obkličující jsou při tom

*) V ýstavu slovenské produkce časopisecké s mapami a diagramy, 
znázorňujícím i rozložení tiskáren a látkové i politické příslušnosti i pro 
porce a počet výtisků časopisů, konečně statistiku a jazykové rozvrzem cele 
tiskové produkce na Slovensku od roku 1920— 1924, usporadala knihovna 
v rámci exposice UK p ř i  Dunajském veletrhu 1924. Skizzu vývoje sloven
ského oddělení KUK podal obšírněji Dr. Vilém Pražak v L i d o v ý c h  Novinách 
z 10. ledna 1926 ve čl. Slovenská Národní knihovna.
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z poloviny kryty šindelem, že knihovna může vůbec žiti, nesouc 
nyní ráz a povahu knihovny, bylo výsledkem práce úmorné, která 
stravovala v prvních třech letech činnosti dnešní správy značnou 
část je jí energie. P ři převzetí ústavu byly veškeré místnosti 
správní současně vyplněny částmi knižního skladiště. Jednotlivá 
jeho oddělení byla rozdělena po úřadovnách, takže nejen ti, kdož 
vyhledávali katalogů, ale i ostatní frekvence návštěvníků přichá
zeli bezprostředně v nežádoucí styk s knihami. Hygienické zá
vady pro personál při tom nebyly podřadné. Zatím ještě několik 
prostorných místností, náležejících v disposici knihovny, bylo za
bráno podniky, jejím u cíli docela cizími, provozu ústavu hrubě 
na úkor. Veliké sálové místnosti přízemní byly zadány bratislav
skému církevnímu spolku maďarskému, jehož činnost, podle sta
nov lidovýchovná, se vyčerpávala po výtce odpoledními i večer
ními zábavami a hlučnými hodinami moderních tanců. (Na čas 
použity také ke skrytí maďarských tříd  střední školy, utajované 
úřadům školním.) Pro podniky takové budova knihovny musila 
bývati otevřena někdy ještě v pozdní hodině noční a vnitřní dvůr 
knihovny, vedoucí k otevřenému zadnímu schodišti bibliothéky, 
byl v pausách účastníky zábav rušně frekventován.

V jiné prostorné místnosti v bývalé klášterní kvadratuře 
právě pod knižními skladišti truhlářská dílna svými topnými 
procedurami s vyletujícími hoblinami byla eminentním požár
ním nebezpečím a trvalou příčinou zákroku nové knihovní 
správy. Zbytek přízemí zabrán byl byty stran, nemajících ke 
knihovně vůbec poměru, usazených sem zcela bezprávně oním 
spolkem, za to však dokonale si arrogujících zákonnou ochranu 
nájemníků.

A celé druhé patro budovy, mimo dvě místnosti užívané 
knihovnou, zabráno bylo maďarskou nestátní ľudovou školou (na 
základě — ne zcela nesporné — její smlouvy z r. 1917 s bývalým 
státem uherským). V té době pro mimořádné poměry vlastní 
budovy některých škol bvly zabrány pro účely neskolni. P r o t o  
v místnostech v II. patře budovy knihovní, škole vyhrazených, 
střídavě vyučovaly školy tři. Tak frekvence, přesahující pul tisíce 
žáků denně, užívala schodišť a korridorů i knihovně společných 
v těsném sousedství knižních skladišť, tehdy jen zcela nedosta
tečně od veřejných chodeb těch oddělených. Ve školních místno
stech v II. patře ještě po normálním vyučování konány do 9 ho
diny večerní kursy jazykové a pokračovací obchodní. V pomě
rech takových, do jakých bylo knihovně vejiti při přechodu do 
československé správy, ústav, úplně sevřený, ohrožovalo, jak 
zřejmo, nejedno vážné nebezpečí.

Bylo tedy třeba především zjednati přijatelný stav už s hle
diska bezpečnosti řadou opatření, uzávěry chodeb a domácím řá
dem závěrným a současně nabýti volnosti ze spoutání, možnosti 
zřízení nejnutnějších skladišť, i pro přírůstky, záhy se hrnoucí. 
Hned napřed však vymýtiti naprosto části skladiště z místností
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správních a obě kategorie přesně oddéliti. Teprve však prací 
tříletou, neobcházející se arci ani bez procesuálního postupu, 
podařilo se postupně vydobýti si poněkud prostoru nutného pro 
vzrůst ústavu. A umístiti zřízenectvo, pro něž, jako pro tak 
mnohé státní zaměstnance tehdy, nebylo vůbec lze v městě najiti 
ubytování. Po půldruhého roku bylo 2 nově přibylým zřízencům 
spokojiti se „bytem“ v přízemním vlhkém malém sklepě bez oken.

Tak jen krok za krokem mohlo býti zřízeno v přízemí do
statečné depot novin a domácí knihvazačství pro tisky, jichž 
vazba mimo dům je buďto nevýhodná nebo nežádoucí, a pro
storná nouzová ložnice pro zřízence (čímž pojištěn trvalý dozor 
části personálu i v době noční také pro případ požáru).

A v II. patře, když se zdařilo vrátiti jedné z kumulovaných 
škol vlastní budovu, zřízeno v uvolněných tím dvou třídách ko
nečně na první čas postačující knižní skladiště. Nicméně však 
ještě do konce roku 1925 nedalo se vynutiti oproštění knihovní 
budovy v daleko větší části II. patra od záboru ostatních m íst
ností zmíněnou školou, přes to, že jí pro zdravotní závadnost bylo 
dozorčím úřadem zakázáno v nich učiti po 1. září 1924. P atří ke 
specificky místním charakteristickým zvláštnostem, že i za ta 
kového stavu je potřebí věsti se správou školy houževnatý zápas 
o jich vydání.

Umístiti při poměrech těchto všecky posavadní veliké pří
růstky ústavní vyžadovalo arci stálého přemísťování knižního 
materiálu, tak, jak sukcessivně získávány místnosti. Ale nebylo 
ani vyhnutí, aby nebyl využit aspoň jako skladiště přechodné, 
velmi však objemné, bohužel vlhký prostor barokisovaného 
kostela XV. věku, patřícího ke knihovně, který byl čs. správou 
knihovní převzat ve stavu úžasně zuboženém. Maje vybita skoro 
všecka okna, byl hnízdištěm set holubů a jeho znečištění bylo 
nevídané. Byl brzy zasklen a vyčištěn, oltáře zbaveny nánosu 
trusu a vráceny v důstojný vzhled.

Také ovšem i interieury nádvoří obrážely velmi nedobrý stav 
celé po desítiletí zanedbávané budovy knihovní. Doložená právě 
nemožnost disponovati až po dnes celým tím objektem pro účely 
knihovní odůvodňovala i technickým instancím, že ani přes po
kyn ministerstva školství nerozhodly se použiti adaptačních 
úvěrů ve lhůtách rozpočtových. Proto bylo nutno, když se v roce 
1922 na podzim začalo čisti ve velké čítárně a vzrůstala 
frekvence knihovny, vegetační úpravou aspoň vždy z ja ra  a v létě 
poněkud zakrýti zbědovaný stav quadratury vnitřního dvora.

Leč nedalo se tím přidati pohříchu ani prostornosti ani svět
losti úřadovnám. Nestačí prostorově ani personálu při jeho do
savadním velmi početně omezeném stavu, který je v nepřízni
vém poměru ku povaze prací knihovny ab ovo zakládané, snášené 
v komplexech i zlomcích se všech stran. Voláť je jí cenný stu
dijní materiál polepším zpřístupnění ve prospěch všech uživatelů 
akademických i úředních, po zpřístupnění dalšími čítárnami a sí

235



němi katalogu. Přemístěna-li a nově zřízena 1925 čítárna uni
versitních professorů a tím  částečně uvolněna čítárna revuí, pro
jevila se zato tím silněji nutnost nové prostornější síně pro kata
logy (od počátku 1925 pořizuje se, jako důležité novum, věcný 
heslový katalog) — tím  spíše, že rychle vzrůstající návštěva 
velké čítárny (z roku 1923 do 1924 o 33%, z 1924 do 1925 o 25%) 
vynucuje si bezprostřední je jí rozšíření a vybavení, úřednictvo, 
vědomo si ovšem čestného a významného poslání svého kulturní
ho ústavu, za daných poměrů uskrovňuje se v pracovnách, postrá
dajících s dostatek světla, zavlhlých a povahou budovy zdravotně 
povážlivých — ale těší se, že po uvolnění celé budovy provedením 
připravených úpravních plánů nabude zlepšených pracovních 
podmínek.
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A L B U M  S N Í M K Ů  U N I V E R S I T Y  K O M E N S K É H O .
(Podle stavu z prosince 1925; foto štenc z Prahy.)

P r á v n i c k á f a k u l t a :
1. Snímek staré budovy v K apitulní ul. (původně jesuitská  

kolej arcibiskupa Pazm ána z r. 1630) před přestavbou 
(podle stavu z r. 1919).

2. Vnějšek z Dómskeho nám ěstí, po přestavbě 1*. 1925.
3. V nějšek z K apitulní ul.
4. Sem inář řím ského práva prof. Sommera.
5. Sem inář československého práva prof. Horny.
6. Pracovna sem ináře prof. Horny.
7. Pohled z právnické fakulty  na staré město bratislavské 

z oken pracovny prof. Tomsy.
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8. Promoční síň (au la).
9. Velká posluchárna pro I. ročník.

10. Pracovna děkanova.
11. Auditorium maximum.

F i l o s o f i c k á  f a k u l t a :

12. Děkanství filosofické fakulty, vnějšek (Františkánský klášter), 
fakultě.

13. Pohled na dívčí reál. gym nasium , levé křídlo, náležící filosofické  
fakultě.

14. Knihovna a posluchárna slovanského semináře.
15. Studovna slovanského semináře.
16. Jedna z ředitelen slovanského sem ináře (prof. W eingart).
17. Síň hudebněvědeckého semináře.
18. č ítárn a  historického semináře.
19. Pracovna historického semináře.

L é k a ř s k á  f a k u l t a :

20. Klinika orthopedické chirurgie, vnějšek.
21. Klinika orthopedické chirurgie, tělocvičný sál.
22. K linika orthopedické chirurgie, operační síň.
23. D ětská klinika, vnějšek.
24. D ětská klinika, vnitřek.
25. Gynaekologická klinika, vnějšek.
26. Gynaekologická klinika, posluchárna.
27. H ygienický ústav, laboratoř.
28. D ěkanství lékařské fakulty, palác Schiffbeck, vnějšek.
29. Budovy státn í nemocnice.
30. Budova theoretických ústavů, vnějšek.
31. Interní klinika, posluchárna.
32. Interní klinika, oddělení pro tuberkulosní.
33. Chirurgická klinika, posluchárna.
34. Chirurgická klinika, oddělení pro Roentgen.
35. Chirurgická klinika, laboratoř.
36. Kožní klinika, oddělení pro lupus.
37. Oční klinika, operační sál.

38. U niversitní zahrada u Schiffbeckova paláce, v  níž stojí mužský 
internát.

39. Internát dívčí v  Lazarské ul.
40. Vánoce v internátě.
41. Vchod do univ. knihovny (K larisseum ).
42. Dvůr univ. knihovny.
43. Řetěz rektorský.
44. Medaile.
45. žezla  pedelská.
46. Pedelové.
47. Sm etanova výstavka (1924).
48. Univ. výstavka (exposice filosofické fakulty, 1924).
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P l á n  B r a t i s l a v y

( v n i t ř n í h o  m ě s t a )  

s v y z n a č e n í m  b u d o v ,  

v  n i c h ž  j s o u  ú ř a d y  a ú s t a v y  

u n i v e r s i t y  K o m e n s k é h o .

V ý k l a d :

1 R ektorát —  K ristinova ul. 1.
2 Budova právnické fakulty  —  Kapitulní ul. 1.
3 U niversitn í knihovna —  K larisská ul. 5.
4 D ěkanství filosofické fakulty —  Františkánské nám. 1.
5 Klinika gynaekologická —  Tělocvičná ul. 5.
6 Klinika orthopedické chirurgie — Hlboká cesta 17.

7 H ygienický ústav —  Belnayova ul. 3.
8 Budovy státn í nemocnice.

9 D ěkanství lékařské fakulty —  špitá lská ul. 52.

10 Internát mužský v Prayově ul.
11 Klinika dětská — v Lazaretské ul. 6; naproti internát dívčí 

a m ensa academica v Lazaretské ul. (roh Cintorinové 2).

12 Sem ináře filosofické fakulty  v budově dívč. reál. gym nasia  

v Reichardově ul. (roh D unajské 33).
13 Ú stav pro lékařskou fysiku v budově reál. gym nasia  

v  Grosslingově ul.
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A L B U M  S N Í M K Ů
U N I V E R S I T Y  K O M E N S K É H O

Podle stavu z prosince 1925

F O T O  Š T E N C  P R A H A  

Š T O Č K Y  I T I S K  S T ÁT NÍ  T I S K Á R N Y  V P R A Z E



BUDOVA PRÁVNICKÉ FAKULTY 

(BÝVALÁ JESUITSKÁ KO LEJ ARCIBISKUPA PAZM ÁNA Z R O K U  1630) 

PODLE STAVU Z  R O K U  1919, PRED PŘESTAVBOU.
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SEMINÁŘ ČESKOSLOVENSKÉHO PRÁVA, STUDOVNA.
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SEMINÁŘ Č ESKOSLOVENSKÉHO PRÁVA, PRACOVNA ŘEDITELE 

PROF. RICH. H O R N Y .
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PROMOČNÍ SÍŇ (AULA).

VELKÁ POSLUCHÁRNA PRO I. ROČNÍK



10.

PRACOVNA DEKANOVA

---------

AUDITORIUM MAXIMUM. (ZDE SE KONAJÍ OD R. 1925 TĚŽ REKTORSKÉ 

INSTALLACE A UNIVERSITNÍ SLAVNOSTI.)
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DÍVČÍ REÁLNÉ GYMNASIUM, LEVÉ KŘÍDLO BUDOVY, 
NÁLEŽÍCÍ FILOSOFICKÉ FAKULTĚ.
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KNIHOVNA A POSLUCHÁRNA SLOVANSKÉHO SEMINÁŘE. 
(VELKÁ SKŘÍŇ VPRAVO POCHÁZÍ Z KNIHOVNY JAGIČOVY.)
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STUDOVNA SLOVANSKÉHO SEMINÁŘE.
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(PREDNOSTA PROF. VÍT. CHLUMSKÝ).
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KLINIKA ORTHOPEDICKÉ CHIRURGIE. OPERAČNÍ SÍŇ.
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POSLUCHÁRNA GYNAEKOLOGICKÉ KLINIKY.

LABORATOŘ HYGIENICKÉHO ÚSTAVU 
(PŘEDNOSTA PROF. ST. RŮŽIČKA).
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INTERNÍ KLINIKA (PREDNOSTA PROF. K. HYNEK). 
ODDELENÍ PRO TUBERKULOSNÍ.



33.

CHIRURGICKÁ KLINIKA (PREDNOSTA PROF. ST. KOSTLIVÝ). 
POSLUCHÁRNA.

34.

CHIRURGICKÁ KLINIKA. ODDĚLENI PRO ROENTGEN.



35.

KLINIKA CHIRURGICKÁ. LABORATOŘ

KLINIKA KOŽNÍ (PREDNOSTA PROF. V. REINSBERG). 
ODDELENÍ PRO LUPUS.
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ŔETÉZ REKTORSKÝ.
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4 7 .

SMETANOVA VÝSTAVKA (NA MŔE 1924) V BUDOVE FAKULTNÍ 
V KAPITULNÍ UL.

UNIVERSITNÍ VÝSTAVKA (EXPOSICE FILOSOFICKÉ FAKULTY) 
PRI DUNAJSKÉM VELETRHU V LÉTĚ 1924.


