
Z minui osti Habeše
VLADIMÍR GROH.

Obyvatelstvo Habeše je smíšeninou rozmanitých plemen, kmenů a 
kultur. V nejstarší době sídlili v Habeši hamitští Kušité, příbuzní starým 
Egypťanům, a na východ od nich negerští Nubijci. Černoši byli silnějším 
a vzdornějším živlem: kdežto Kušité se neubránili tělesnému promíšení 
s negry, zůstávali Nubijci poměrně nedotčeni hamitským sousedstvím; 
tuto vzdornost si zachovali, i když do země přišli v hojném počtu Semité 
z jižní Arabie a převládli nad živlem hamitským. Semitský podíl ještě 
zesílil (už ve starověku) příchodem židovské skupiny a pak při šíření 
islámu.

Jazykově se jeví obraz pestrého vývoje Habeše tak, že se vedle nubij- 
ských nářečí, omezených na nubijské obyvatelstvo, vyskytuje skupina 
nářečí kušiíských, kterými se mluví na východě země (somálština, nářečí 
gallaské, dankali), na jihu (území Kaffa a Sidamo) a v horách (nářečí 
agan). Je zajímavo, že nářečím agan mluví mezi sebou také habeští 
židé. Nejvíce se však rozšířila a uplatnila v Habeši nářečí semitská, jak 
odpovídá také kulturnímu a hospodářskému významu Semitů v celém 
vývoji Habeše. I sám název Habeš (Abessinia) vznikl z jména jednoho 
z přistěhovalých semitských kmenů (Chabašat); v dějinách Habeše ne
nabyl však tento kmen vůdčího postavení: to připadlo historicky i kul
turně kmeni zvanému Agaze, (Gaze, Geez), jenž také vytvořil první 
dějinám známou říši v Habeši: království aksumské. Po úpadku ak- 
sumské říše a zániku její dynastie vyvinuly se z jazyka geez nářečí 
tigerská. Jazyk geez zůstal řečí literární — pokud lze mluviti vůbec o 
písemnictví — a bohoslužebnou (u křesťanů a židů).

Nová dynastie vzniklá v 13. stol. v území Šoa byla z kmene amhar- 
ského a postavila na místo říšského jazyka amharštinu, rovněž semitský 
jazyk, jemuž jsou velmi příbuzná nářečí godžamské a šoanské. Amhar- 
ština podlehla v lecčem vlivům hamitským; od 17. stol. vzrostlo její uží
vání a v nové době je úsilovně zaváděna jako jazyk úřední a obchodní. 
Hamitské obyvatelstvo Habeše, které se skoro vesměs hlásí k islámu, se 
amharštině velmi bránilo, přijímalo však do svých nářečí dosti prvků 
z arabštiny.

Kulturní a hospodářský rozkvět Habeše nastal po příchodu Semitů. 
Styky s ptolemajským Egyptem zapjaly zemi do okruhu obvodové civili- 
sace hellenistické; přispělo k tomu i ptolemajské ovládnutí Nubie. Když 
se Egypt dostal do římských rukou, ustoupily hranice římského im
peria o něco na sever, ale Nubie rozkvetla právě v 1. a v 2. stol. po Kr. 
kulturně a hospodářsky, předstihujíc blahobytem i některé sousední 
kraje Egypta.

Patrně v této době, v 1. stol. po Kr., rozkvetlo také království aksum
ské. Mělo své mince řeckého typu a v obchodu v pobřežních městech 
kolovaly římské mince. Řečtina byla jazykem králů; je zachován nápis, 
v němž se aksumský vladař chlubí, že v jeho poslušenství jsou všechny 
kmeny sousedící s jeho zemí, na východ až do kadidlonosné Arabie, na 
západ až k Aithiopii a zlatonosnému kraji Šoa.

Kromě jmen kmenů a území, o nichž není dnes už nic známo, vyský-
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tají se v tomto nápise také jména dodnes živá: kmeny Gaze (= Geez). 
Semen (na levém břehu řeky Takazje nazývané zde Nilem), Athagan 
(— Agan), území Agame (v kraji Tigre), Aua (kolem Aduy).

Sugestivně líčí nápis, jak za Nilem (Takazje) jsou nepřístupné za
sněžené hory plné sněhu, ledu a hlubokých závějí, do nichž se člověk 
noří až po kolena. Jinde zas byly podmaněny kmeny sídlící u kopce, na 
němž tryská horký pramen a řine se vodopád; jiné podrobené kmeny 
byly na bezvodých pouštích a ve strmých horách. Aksumský král tu 
dále zaznamenává, že jeden z kmenů jménem Sesea se utekl na vysokou 
a těžko dostupnou horu, byl obklíčen, zajat a král si „vybral“ jeho mladé 
muže, ženy, děti, dívky a všechen majetek.

Moc aksumské říše však dospěla i za Rudé moře, do Arabie „šťastné“; 
podrobila si okolí Adenu, říši Sabaiů (Jemen, potomní vlast Mohame
dova). Na památku svých úspěchů věnoval král aksumský trůn božstvu, 
jehož milosti je přičítal. Trůn i pamětní nápis byly v městě Adule na 
západním pobřeží Rudého moře (nedaleko dnešní Massavy).

V nápise jsou připomínaná božstva Zeus, Poseidon a zejména Ares. 
Jestliže Zeus a Poseidon jsou zřejmě řeckým přínosem do náboženství 
aksumské říše, tedy Ares přes své řecké jméno — byl nepochybně 
domácí bůh: jemu výslovně nápis děkuje za všechna vítězství a prohla
šuje krále aksumského za jeho syna. Ares tedy zaujímal v Aksumsku 
stejné místo jako v Egyptě sluneční božstvo Ra neb Amon; v Aksumsku 
se jmenoval Mahrem, jak vyplývá z jiného, neméně zajímavého nápisu, 
jenž byl nalezen přímo v Aksumu a pochází z polovice 4. stol. po Kr. 
Deska měla na líci řecký text, na rubu obsahově shodný, ale stylisticky 
širší text psaný jazykem geez; z textu geezského byla však při nálezu 
většina už málo čitelná.

Tento druhý nápis pořídil Alzana, „král králů, syn nepřemoženého 
Area“, jemuž z vděčnosti za poskytnutou milost věnoval pět soch: jednu 
zlatou, jednu stříbrnou a tři bronzové. Aizana jmenuje na nápise své 
bratry (Saiazana, Adefa); není bez zajímavosti, že právě na tohoto 
Aizanu a Saiazanu obrátil se r. 357 císař Konstantius ve věci týkající se 
křesťanského biskupa v Aksumu.

Historicky je nápis zajímavý výpočtem kmenů a měst králi pod
daných. I Aizanova říše se rozkládala na obou březích Rudého moře a 
patrně nemusilo jí býti násilně po kouscích dobýváno, jako kdysi; král 
užívá kmenových a místních označení širšího významu. Mezi nimi je 
zvlášť zajímavé úhrnné jméno Aithiopové (v geezském znění Chabasat); 
to je první známý doklad souznaěnosti těchto jmen. Potom se uvádějí 
Kušité, obyvatelé arabského Jemenu a jakýsi národ Bugaitů, kteří 
kočovali mezi Aksumskem a Egyptem. Nápis připomíná, že tito kočovníci 
byli usazeni na nových místech, a vypočítává, co spotřebovali na živo
bytí; k pití dostávali krom vody a vína též pivo.

Kulturně-historicky je zajímavo, že se pro zásobování potravin užívá 
v řeckém textu latinského výrazu annona, který se mohl do Aksumu 
dostati jen z římského Egypta, kde se ujal v řecké úřední a odborné 
mluvě. Zároveň ukazuje tento výraz, že styky mezi Egyptem a 
aksumskou říší trvaly.

Oba nápisy svědčí, že si do říše aksumské našla cestu tehdejší světová 
civilisace, nikoliv jenom nějakým nahodilým zásahem, nýbrž trvalým
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působením. Řečtina nápisů je velmi slušná a svědčí o dobré a poměrně 
rozšířené znalosti tohoto jazyka v Aksumu. To ostatně potvrzují i jiné 
zprávy starověkých cestovatelů, kteří mluví o aksumském království, 
jeho bohatství, obchodních stycích (jejich východištěm byla právě 
Adula) a o rozšíření řečtiny.

Zdá se však, že vedle hellenistické kultury si našly do Aksumu cestu 
také vlivy iránské, pravděpodobně přes Arabii; snad je přinesli už oni 
Semité (Geez), kteří se stali prvním známým státotvorným národem 
v Habeši, snad přišly tyto vlivy dodatečně. Ukazuje na ně titulatura 
Aizanova „král králů“ (v prvém nápise se nevyskytuje) : to je příznačný 
titul perských panovníků, v tomto složení jinde nedoložený. Vládcové 
habešští — jak známo — užívají ho dodnes (něguše nagašt). Ale i jméno 
boha-otce aksumských králů Mahrem ukazuje svým charakterem na 
perské božstvo V erethragna, jehož jméno v mladším tvaru znělo 
Bahram. Převahu — a to naprostou — měla ovšem řecká kultura a vlivy 
řecko-římského Egypta; není tedy nic divného při rozvoji křesťanství 
v Egyptě, že si našlo cestu i do Aksumu.

Domácího podání habešského o počátcích křesťanství není; staří 
církevní historikové spojují počátek křesťanské církevní organisace 
s působením Aidesia a Frumentia, jenž dostal biskupské svěcení od 
alexandrijského patriarchy Athanasia (byl patriarchou 328—373), zná
mého odpůrce Áriová. Církevní historikové oplývají sice chválou nad 
úspěchy Frumentiova působení, ale skutečnost byla asi skromnější. 
Připomenutý již nápis Aizanův svědčí, že tento vládce nebyl křesťanem, 
ačkoliv podle zprávy Rufinovy a jiných dějepisců křesťanských přišel 
Fruimentius do Aksumu už asi r. 330 a stal se dokonce vychovatelem 
princů; těmito princi však byli právě Aizanas a jeho bratr Saiazanas. 
O Frumentiově působení jako biskupa v Aksumu není však pochybností; 
poněvadž byl Athanasiovcem, žádal r. 357 císař Konstantius krále 
Aizanu a jeho bratra, aby poslali Frumentia do Egypta k arianskému 
patriarchovi k nápravě ve víře.

Dosti velký význam měl příchod „devíti svátých“, to jest homo· 
egyptských mnichů, kteří působili v Aksumsku koncem 5. stol. Jim, 
anebo dokonce už Frumentiovi se přičítá původ překladů knih starého 
i nového zákona do řeči geez. Vznik těchto překladů je však otázkou, 
na niž dosud nebyla dána uspokojující odpověď. Některé části překladů 
jsou zachovány v rukopisech z 13. stol., tedy z doby před počátkem 
působení katolických misií v Habeši; jisto je ovšem, že překlady jsou 
daleko starší než doba, z níž pocházejí zachované rukopisy. Vnitřní 
rozbor překladů zatím také nevedl k cíli. Geezština nevyniká takovým 
bohatstvím výrazů a nikdy nebyla jazykem tak kultivovaným, aby bylo 
možno posouditi z překladu, které verse anebo úpravy textu se pře
kladatel držel. Ukázalo se však něco jiného a to, že překlady jeví po
měrně silné vlivy aramejské: pro pojmy geezštině cizí jsou zaváděna 
aramejská slova, která pak v řeči geez zdomácněla.

Aramejština byla ovšem velmi rozšířeným obcovacím jazykem, jenž 
mocně působil i na arabštinu, ale vniknutí aramejských slov do řeči 
geezských překladů bible nelze připisovati stykům aksumské říše 
s Arábií, ani tomu, že by snad byla bible geezská pořizována podle 
arabského překladu, jak se soudilo. Druh i okruh aramejských slov 
v řeči geez je jiný než v jazycích arabských Semitů; vyskytují se v nich
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Habešští knězi v slavnostním úboru svědčícím o vlivu východního Jtřestanslví. V pokrýv
kách hlavy nesou Desatero.

i hebraismy a to zase ukazuje na význačný podíl Židů na počátcích a vý
voji habešského křesťanství. Byli to právě Židé, kteří mluvili aramejsky 
jako mateřskou řečí, ale znali také řecký.

I dějiny těchto Židů jsou dnes po mnohých stránkách málo jasné, ale 
o jejich vlivu není pochybností. Ačkoliv se habešské křesťanství od
vozovalo a odvozuje z Alexandrie a za nejvyšší církevní hlavu pokládá 
dosud tamního koptského patriarchu, přece nepovažuje za nejposvátnější 
místo ani tuto uznávanou kolébku svého křesťanství, ani Řím, nýbrž 
Jerusalem.

Jsou však ještě výmluvnější svědectví: habešští křesťané i Židé užívají 
dosud téhož textu bible v jazyku geez, starého i nového zákona. Talmud 
není habešským Židům znám, a ani oni, ani křesťané se neřídí dělením 
knih na kanonické (to jest církevně uznávané) a nekanonické. Habešští 
křesťané mají ve svých chrámech tabot, to jest napodobení archy 
úmluvy; krom nedělí světí též sabat; křesťanské děti jsou krom křtu 
také obřezávány; platí zákaz některých pokrmů, jak je vypočítává 
židovský zákon.

Na tomto místě lze též připomenouti habešskou legendu o původu 
jejich království: v Ethiopii vládla za dob Šalomounových královna 
Makeda („královna ze Sáby“), moudrá, bohatá a krásná. Kdysi navštívila 
Šalomouna a plodem tohoto setkání byl syn Menelik. Ten byl vychován 
u otce v Jerusalemě a když dospěl, vrátil se do Aksumu provázen sku
pinou židovských kněží; sebou přinesli — krom jiného — také pravou 
archu úmluvy, která prý je dosud skryta v Aksumu.

Tato legenda má v Habeši oficiální platnost aspoň v té části, že 
spojuje legitimnost vrchní vlády s požadavkem původu od Šalomounova 
a Makedina syna Menclika; je známo, že také nejvyšší habešský řád 
v nové době zavedený, se jmenuje řád Šalomounův. Ve své konkrétní
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Habešský kostel 
v Ardjo.

podobě je ovšem pověst o původu královské rodiny habešské zcela 
legendární, ale důležité je právě vytčení vztahu k Jerusalemu a 
k židovství. Podle židovských dějin byla sestavena též habešská tradice, 
která měla prokázati, že dynastie, která se dostala na přední místo mezi 
liabešskými kmenovými vládami po zániku aksumské říše — dynastie 
šoanská — pochází od legendárního praotce Menclika. V 10. stol. po Kr. 
prý dala kněžna Judith (původem habešská židovka) vyvraždili všechny 
zbylé členy královské rodiny aksumské, aby mohla sama vládnout. Jen 
jediný malý princ byl potají zachráněn a ukryt v zemi Šoa, a když 
dospěl, ujal se tam vlády a obnovil starou menelikovskou dynastii: toto 
vyprávění je nápadně shodné s příběhem Athalje, královny judské, která 
dala povražditi všechny Davidovce, z nichž byl potají zachráněn jenom 
malý Joas.

Koncem 5. a 6. stol. dostalo aksumské křesťanství novou vzpruhu: to 
byla doba působení oněch „devíti svátých“; za Justiniana se aksumští 
králové ujímali křesťanů na druhém břehu Rudého moře, v Jemenu. 
V témž 6. století Kosmas lndikopleustes věděl o rozšířeném křesťanství 
v Habeši, o chrámech, biskupech a kněžícli. Alexandrijským vlivem 
převládl — asi od těchto dob — i u hahešských křesťanů monofysitismus, 
to jest nauka o jedné (božské) přirozenosti Kristově.

Islam našel brzo do Habeše cestu a rychle se tam šířil; křesťanství 
sice nepotlačil, ale zamezil jeho vzrůst a vývoj. Vztah k alexandrijské 
církevní vrchnosti potrval, dokonce byl i utužen, když — patrně někdy 
v 8. století — alexandrijský patriarcha ustanovil, že metropolitou habeš
ským nesmí býti žádný Habešan, nýbrž Kopt, kterého jim patriarcha 
pošle, a že tomuto metropolitovi nepřísluší právo vysvětiti si jiného 
biskupa. Budiž zde výslovně připomenuto, že toto područí habešského 
křesťanství trvá doposud.

Po úpadku aksumské říše začala se rozvíjeti v území Šoa jiná říše 
a její vladař se pokládal za krále králů. S ostatními tradicemi pěstoval 
i křesťanství, třebaže většina jeho poddaných setrvávala buď při starém 
kmenovém pohanství, anebo se přiklonila k mohamedánství. S rozvojem 
moci králů v zemi Šoa souvisí také rozvoj klášterů. Koncem 13. století 
působil Teklahaimanot, těšící se u potomstva světecké úctě, a ten
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Mešita v Harraru : 
nejstarší sídlo Islámu 

v Africe.

zreorganisoval habešské kláštery semknuv je — pokud byly v území 
ovládaném šoanskými králi —· v jakýsi celek podřízený opatovi hlavního 
kláštera. Tento hodnostář (ičege) zaujímá dodnes vedle metropolity 
nejvážnější místo v Habeši, v lecčem i význačnější než sám metropolita; 
to zřejmě souvisí s jeho domácím původem.

Snad z jakéhosi antagonismu krátce po reformě Teklahaimanotově 
vznikla podobná organisace klášterů na severu Haheše, v starém 
Aksumsku: uspořádal ji mnich Euostateuos. Tito mniši na severu jsou 
sice také monofysity, ale věří v dvojí narození Kristovo: věčné a tělesné.

V boji křesťanství a islámu, jímž byla stará kulturní vzájemnost všech 
oblastí kolem Středozemního moře roztržena na dva světy, zpstalo 
koptské a zejména habešské křesťanství jako zapadlé ostrůvky v moři. 
Hlavně o Habeši se vědělo v ostatním křesťanském světě málo. Rozšířila 
se legenda o křesťanské zemi daleko v Africe, které prý vládne kněz 
Jan. Po křižáckých výpravách vzrostl na západě zájem o habešské 
křesťany, ale styk s nimi byl jenom nepřímý, prostřednictvím habešského 
kláštera v Jerusalemě. Oslabení západní (římské) církve reformačními 
pokusy vzbudilo touhu navázati spojení s Habeši a získati ji pro papeže. 
Těmto pokusům se spoěátku vůbec nedařilo, poněvadž poslové se vůbec 
nedostali do Haheše, až teprve r. 1490 došel portugalský mnich Pedro de 
Covilham na dvůr krále králů a odevzdal list svého panovníka adreso
vaný knězi Janovi. Portugalským prostřednictvím došlo konečně ke styku 
s Římem; r. 1548—49 vydal Habešan Tasfa Sion (Petrus Aethiops) 
v Římě tiskem geezský text nového zákona, ale jenom zčásti podle znění 
ustáleného v zemi. Ostatek musel přeložiti sám, poněvadž nebylo starých 
rukopisů.

Zatím však byla něgušova říše ohrožena novým islámským útokem, 
vedeným se strany Erytreje i Somálska. Největším nepřítelem Haheše 
byl emir Muhained Granfe a tomu se podařilo dobýti skoro všech habeš- 
skýcli krajů. Něguš se obrátil o pomoc k Portugalcům, ti sice zasáhli, 
Muhameda r. 1542 porazili, ale něgušova moc zůstala už velmi oslabena. 
Podlamovali ji nejenom Turci z Erytreje, ale hlavně hamitské kmeny 
(Galia) houfně se přidávající k islámu. Něgušovi zůstalo sotva Amharsko; 
králův příklon k Římu budil velkou nespokojenost a vyvolal vzpouru.



Misionáři katoličtí a biskup dosazený Římem snažili se úsilovně spiniti 
svůj úkol. Zvlášť horlivou činnost rozvinul jesuita Pedro Paez; podařilo 
se mu nabyti vlivu u dvora a dosici, že r. 1613 se něguš výslovně přiznal 
ke katolictví, ale neobratná taktika Paezovýcb nástupců, kteří chtěli 
rychle potlaěiti domácí zvyklosti, způsobila v zemi revoluci a nový 
něguš Fasilides (1632—1665) vyhnal všechny katolické misionáře a 
přísně dokročil na jejich stoupence.

Fasilides zbudoval v Gondaru (v amharském území) vladařskou resi
denci a staral se o rozkvět země. Rád užíval pomoci lubeckého protes
tanta Petra Heylinga, ale odňal mu přízeň a moc, jakmile se Heyling 
začal pokoušeti o zasahování do náboženských věcí. Za Fasilida byly také 
obnoveny styky s alexandrijským patriarchou; byla to odpověď na 
misionářské úsilí o to, aby se habešská diecése podřídila rovnou
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* Ukázka amharského písma : začátek dopisu krále území Soa královně 
anglické (1835).

papežské kurii. Poněvadž však kurie pokládala habešskou otázku za 
velmi důležitou s hlediska církevní politiky, neupustila od svých snah 
získati habešské křesťany, a po neúspěchu jesuitů nastoupili františkáni. 
R. 1702 dosáhli sice v Gondaru — kde tehdy něguš sídlel — prohlášení 
ochoty uznávati papeže za hlavu církve, ale ani to nemělo praktického 
významu, protože poddaní se vzbouřili a něguš se stal obětí revoluce.

Jinak bylo 18. století vyplněno vzájemným bojem kmenů a jejich 
pohlavárů; amharská říše velmi trpěla a něgušovo panství se zmenšilo. 
Nejvíce se proti němu stavěly islámské kmeny Galla, ale i ve vlastní 
Habeši bylo příliš mnoho řevnivosti, takže začátkem 19. století se roz
padala na čtyři hlavní státy: Tigre (= staré Aksuinsko), Amhara, 
Godžam a Šoa. Za řádného nástupce krále králů se pokládal vladař 
amharský, sídlící v Gondaru, ale jeho prvenství nebylo uznáváno.

V těchto poměrech začaly do Habeše zasahovati jak některé evropské 
státy, tak zase znova papežská kurie, která r. 1846 zřídila dva apoštolské 
vikariáty; v severním (habešském) svěřila práci lazaristům, v jižním 
(gallském) františkánům. Také protestantské misie se hleděly uplatnit, 
ale jediný trvalý následek tohoto politického a náboženského zasahování 
Evropy do Habeše byl vznik živelného odporu proti všemu evropskému. 
Tento odpor — jak přirozeno — neochabl, když se Rritanie a Italie 
chovaly tak podivným způsobem v 70. a 80. letech minulého století za
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pokusů o sjednocení Habeše a za habešských nesnází s Egyptem a Sú
dánem, jež nastaly za vlády Theodorovy (1855—1868) a Jana IV. 
(1872—1889). Jan IV. nerozvážně nutil své islámské poddané k pře
stupu na křesťanství, poněvadž se domníval, že je tím odláká od sympatií 
s egyptskými moslimy a zejména sudanskými, kteří zle napadali Habeš. 
Janova snaha zcela selhala: vyznavačů islámu v Habeši naopak přibylo, 
stali se aktivnějšími (dodnes islam v Habeši vzrůstá!) a on sám našel 
smrt v boji se Sudánci (1889).

Nechuť k Evropanům vzrostla v Habeši ještě více za vlády pletichář
ského Menelika II. (1889—1909), jenž založil nové hlavní město (Addis 
Abebu), pomýšlel na odloučení habešské křesťanské církve od koptské 
a na připojení k ruskému pravoslaví, ale zejména zkřížil britské, italské 
i francouzské plány koloniálního imperialismu. Nejhůře to odnesla Italie 
(1896 porážka u Aduy), poněvadž ve snaze zajistiti si kolonie začala 
otevřenou politiku proti Habeši příliš aktivně, jednajíc i za zájmy 
britské a francouzské. Britanii by byla italská Habeš zajistila para- 
lysování vlivu sudánských moslimů, Francie zas ráda viděla, že se italská 
pozornost upírá na země vzdálené Tunisu.

R. 1906 uzavřely v Londýně Britanie, Francie a Italie smlouvu, ve 
které si sjednaly hranice svých zájmových oblastí v Habeši; o této 
smlouvě se mnoho mluvilo při vypuknutí nynější zápletky.

Král králů Hailasellase, jenž vládne od r. 1930, nemá pro své vladaření 
legitimního nároku, pokud jde o rodinnou posloupnost, a proto se 
setkával a setkává s odbojem kmenových vládců, kteří krom bohatství 
a vojáků mohou uplatňovati bližší příbuzenství aspoň s Menelikem II. 
nebo jeho nástupkyní Zauditu.

I Hailasellase byl zprvu přesvědčen, že prospěje Habeši dohodou 
s evropskými mocnostmi; zvlášť počítal s Francií, poněvadž francouzští 
mniši měli vliv na jeho výchovu, ale už velká cesta po Evropě, kterou 
podnikl r. 1924, nejsa tehdy ještě samostatným vladařem, ho vyvedla 
dokonale z této iluse. Přes to se nevzdal úmyslu zcivilisovati svou zemi 
a přiblížiti ji kulturní úrovni evropského světa; politické důvody ho 
však mají k tomu, aby toto „evropeisování“ Habeše svěřili raději Ameri
čanům a Japoncům.

Technika velmi vysokých napětí 
a proudu.

VOJTĚCH HER Čí k.
Rozvoj techniky vysokých napětí a proudů pokračuje dnes netušeným tempem, 

a dosahuje výsle dků ve liké důl ežitosti praktické i teoretické. Ještě donedávna 
nebylo možno v upotřebitelné míře vyrobiti ani vysokých napětí, ani velkých 
proudů. Zdroje dosud běžné (induktory, třecí elektriky a p.) našly užití jen 
v laboratořích ; do průmyslových zkušeben nepronikly jednak pro malou výkon
nost, jednak proto, že jich průmysl vlastně dosud nepotřeboval. Teprve s rostou
cím průmyslem elektrotechnickým, s rostoucími požadavky na jeho výrobky —· 
zvláště po stránce elektrické — vynořila se nutnost hledati nové způsoby výroby 
velmi vysokých napětí i velkých proudů.


