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K a p i t o 1 a XXVШ.

O SMRTI.
A. PRÁVO ODKAZŮ: PODSTATNÉ OMEZENI JEHO VE SMYSLU
USTANOVENI KAPITOLY X. — O POHŘBECH A UCTÍVÁNÍ ZE
MŘELÝCH: NEPLATIŽ ZÁSADA: >0 MRTVÝCH JEN DOBftEc. NÝ
BRŽ: >0 MRTVÝCH — JEN SPRAVEDLIVĚ*. SOUDY NAD ZE
MŘELÝMI, POHŘBY ČESTNÉ. O VÝZNAMU SMRTI.

Jako není dovoleno libovolně rozdávati majetek^),
nesmí ho také nikdo ani odkázati, komu by chtěl l a ).
Stát ovšem dovolí, aby se to či ono, co má však jenom cenu památkovou (na osobu, jež tím někoho ob
myslila), odkazovalo v závěti, ostatní jenom s pod
mínkou, že stát s tím [dodatečně] souhlas
vysloví2).
Obav, že by se tento zákon často obcházíval tím,
že lidé z okolí zesnulého včas mnohé stranou »uklidí«,
netřeba míti v našem státě více nežli ve státech ny
23
nějších '). Naopak! Tam bude skoro nemožné, aby
kdo majetek, jehož se zmocní neprávem, po delší do
bu bez prozrazení podržel. Nebude možno totiž před
stírati to, číln možno dnes — za ústav íiašich nyněj
ších — ujíti nejen soudu, nýbrž také i vůbec podezření z toho, lia př. tím, že někdo předstírá, že Věc

1. Právo
odkazu.

Podstatíié
jeho .
obmezeůí.

i) Kaip. X. [Šestý, t. řeč. »zdkon majetkový^!]!
*a) Tamtéž sta\ 119, odist. b): Prdvo odkazu. [Opakování myšlenek vy
ložených v řečené kapitole obsirněji].
2) Tamtéž [str. 119—120].
2
a) iSic! — »Obav... netřeba míti v našem atáité více nešli ve siátěch
nynějšich« [»Die Betsorgnis... kanu tn einem zweákmassig eiiigericihte-*
ten Stiaajte gewiss nicht grbsser sein als sie és gegenwartig ist«L Srtv. do
datečné poznámky!
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tu našel, dostal darem, odměnou (za prokázané služ
by) n. pod. 3 ).
Pohřby
Zemře-li občan dospělý, buď nad ním konán soud
čestné.
(v obci, k níž náležel), a budou-li vážné obžaloby,
budiž mu čestný pohřeb odepřen. Nelišiž se však
čestný pohřeb od jiného [ne čestného] nežli tím, že
při tomto nesmí nikdo — kromě nejbližších příbuz
ných — mrtvého provázeti ke hrobu.
Naopak za prokázané větší zásluhy může [stát či
obec] postaviti pomník zesnulému — aspoň kámen
na hrobě, umístiti stručný jeho životopis s vylíče
ním jeho zásluh do pamětí obce, země atd. 4 ).
Vůbec pak se snažme pamět těch, kdož příkladem
svým mohli býti k povzbuzení ostatním, uchovat a
rozšířiti tak, jak vůbec možno.
Uctívání
Nebuď dovoleno však, aby pohřbívání mrtvol dalo
památky
zesnulých, podnět ke zničení množství užitečných věcí s úmys
lem a v domnění, že se tím uctí zesnulý 5 ). Snažme
se naopak šířiti přesvědčení, že nelze lépe a důstoj
něji uctít památky zemřelých než následováním jich
ctností a dokonáním dobra, v němž učinili počátek.
Rádi však a často navštěvujme místa, kde jejich po
zůstatky tlí, a žal nad ztrátou jejich budiž mírněn
přesvědčením, jež se staň obecným, že nezmizeli do
cela, že žijí blaženěji snad nežli my, že vědí o nás
a že kdysi se s nimi — shledáme^).
B) Zajisté! Srv. kap. X. zákon III. [Právo nálezu a vynálezu], tamtéž
zákon VI. [Právo darování atd.], zejména však kap. XII.: Dozor o>bcí niad
zaměstnáním a způsobem života!
4
) Str. 34 — pod čarou pozn. 26.
5
) Josefinismus Rolzanův? Srv. dodatečné poznámky!
6
) Athanasia!
[Spis Bolzanův, v němž dokazuje nesmrtelnost
duše!).
Srv. však i dodatečné poznámky k této kapitole!
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7. T i t u l n í l i s t d o m n ě l é h o r u k o p i s u
Bolzanova,
předlohy všech dosavadních zpráv o díle Bolzanově.

