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TĚM DVACETILETÝM!

Pro vás píšu! Máte dar mladostí: jste tedy ku
podivu bohatí a mohli byste tento poklad »valo
risovat«! Vaše srdce tlukou čerstvě a silně. Oči
vám září; září tolik, že se my diváci tážeme, jak
to, že dosud nepopálily svých nositelů od té do
by, co v nich šlehají tak živé a přímé plameny.
Vaše svěží duše tlukou a chvějí se tužbami. Jste
tak velkodušní, tak srdnatí, tak ušlechtili! Ale
jste tak slabí!... Vaše duše jsou z křišťálu, a
ten jest ták křehký! Jest velmi hezounký křišťál,
irisující a vibrující krásnými odstíny; třeba však
ho chrániti od nárazů!
*

·

Od tolika a tolika let, co jsem vás viděl zblízka,
mladí lidé Poesie, Rhetoriky, University, mohl
jsem nasbírati mnoho důvěrností, studovati, co
mne vždy nejvíce vábilo: srdce mladého muže.
Stejně jako »pramenáři« objevují vodní hladinu
tam, kde by se někdy nejméně podezřívala, prá
vě tak, to vím zcela jistě, stačí sondovati trochu
vaše duše dvacetileté, aby se našel pramen try
skající enthusiasmem a ušlechtilým smýšlením.
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Miluji vás. Myslím, že vás chápu. Byl jsem při
vašich vnitřních zápasech, poznal jsem vaše ve
čery závratí, vaše vítězná jitra i vaše pády a va
še povstání.
Neboť se také z pádů povstává! Vedle nevinných
jsou i kajicníci a kajicnice; obdivujeme svatého
Jana, ale též svatého Augustina; svatou Angelu,
ale též svatou Maří Magdalenu, hříšnici z Magdaly, jež se stala velkou světicí Nového Záko
na. Byla tak milá Našemu Pánu, že se jí zjevil
prvně po svém vzkříšení, jak praví sv. Marek
v kap. XVI. v. 9.. »Vstav pak Ježíš z mrtvých
ráno, první den po sobotě, ukázal se nejprv Ma
rii Magdaléně, z nížto byl vyhnal sedm zlých du
chů.«
Jsou dva druhy nevinností: nevinnosti nikdy ne
ztracené — to jsou ty nejkrásnější! — a nevin
nosti znova dobyté. Tyto dva druhy nevinností
stály u kříže Ježíšova: svatý Jan představoval
panictví a svatá Maří Magdalena představovala
kajícnost. Nevinnost opět nabytá jest dojemněj
ší, pokornější. Vedle jinocha, jenž může říci se
svatým veselím: »Nikdy jsem nepoklesl«, setká
váme se často s mladými muži, kteří se vrhnou
nejprv na klekátko zpovědnice, a pak do vaše
ho náručí řkouce: »Zachraňte mne! Navracím se
z daleka, ah, kdybyste věděl!... Můj Bože! jak
ty pády jsou ponižující! Jak je to hanebné a níz
ké! Ale teď vím! Je tomu konec, rozumíte, ko
nec!«
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Ubohý milý příteli I Milosrdný Spasitel našich
duši, Ten, jenž zná slepení naše: Cognovit figmentum nostrum, Žalm 102, 14., nikdy se neuna
vuje odpouštěti od dvaceti věků synům marno
tratným, vracejícím se z krajin špatných, kde se
umírá hladem, k libému příbytku, kde se opět
najde hostina radosti, roucho bílé, prsten smíře
ní, kde jest možno vrhnouti se na láskyplnou
hrud", na skvělé srdce otcovo, jež všechno zapo
míná! Jest shovívavější, než my jsme slábi!

*
Zbloudilce, jsi neodvratně smuten. Vrať se!
A ty, šlechetný, jsi jistě šťasten. Setrvej!
Přemáhej své nízké choutky. Budeš odměněn hr
dostí, a budeš pociťovati, jak tvé srdce svobod
ně bije ve tvých prsou.
Stýskáš si: »Jak trapný je tento zápas proti so
bě samému, bez jednoho svědka toho, co se dě
je v uzavřeném poli srdce. Není galerie, není
diváků!«
To se mýlíš! máš celý oblak neviditelných svěd
ků: tvůj Bůh, tvůj anděl strážce a tvoji milí ne
božtíci a vyvolení jsou ti nebeskou galerií.
Ty jich nevidíš; oni tě však pozorují. Můžeš si
pomysliti, můžeš si přáti lepších diváků? Posou
dí kdo věcněji tvůj ušlechtilý souboj s neřestí,
která tě chce oloupiti o srdce?
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Kéž Bůh a přečistá Panna jsou nám pomocní,
abychom si jasně a pečlivě promluvili všichni do
hromady. Kéž žehnají těmto několika stránkám.
»Cože, voláš, zase nějaká kniha o čistotě! O lát
ce té bylo již tak často pojednáno!«1)
To je pravda! Ale předmět (zvláště tento), mů
že se pozorovati s četných hledisek, jako dia
mant rádi obracíme, abychom viděli třpyty všech
faset.
A pak, aby se tyto věci vštípily v paměť, jest
třeba častěji vraceti se k ideji povinnosti. Pro
tože naši odpůrcové bez únavy vynalézají, jak
by nás podnítili k novým neřestem, nepřestaňme
podávati nová povzbuzování k ctností. Protože
oni zpracovávají neúnavně tytéž bezbožné nebo
nemravné these, opakujeme neúnavně ideální
program Mistrův: »Blahoslavení čistých srdcí!«
Nebesa a země pominou, ale toto božské slovo
nepomine! Bude se dále týčiti v statečné výzvě
jeho věčnosti. A stejně jako vysoká a silná py
ramida, postavená v pohybujícím se písku, za
stavuje jeho vrtošivou pohyblivost, tak pevná,
nauka Páně zůstane neochvějným principem uprostřed měnících se theorií a lidských kolísání.

1) Katalog hlavních spisů: LIVRES SUR L’ÉDUCATION DE LA PURETÉ, par
Jean de Lardec. 63 pp. (Zvláštní výtisk z REVUE DES LECTURES, 1930.)
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STAV bojující
BOJ VŠECH
Myšlenka této knihy jest takováto: čistota jest
udatnost (hrdinnost, chrabrost)!
»Boj čistoty.« Tof titul.
Pod titulem by byla výzva svaté knihy: »Nechť
vstanou mládenci a hrají (potýkají se).« II. Král.
2, 14.; nebo slovo Jobovo: Bojování jest život
člověka na zemi. VII., 1.; nebo průpovědi sv.
Pavla: Pracuj jako dobrý bojovník Krista Ježí
še. 2. Tim. II, 3. Oháněj se »na pravo i na levo«.
2 Cor, VI, 7.
Svatý Pavel, jenž miloval tolik tento »dobrý boj«,
popsal kus za kusem výzbroj udatného vojína:
Vezměte odění boží, abyste mohli odolati v den
zlý, a ve všem dokonalí státi. Stůjtež tedy, ma
jíce podpásaná bedra svá pravdou, a oblečeni
jsouce v pancíř spravedlnosti, a obuté majíce
nohy přípravou evangelium pokoje, přede vším
berouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky
šípy ohnivé nešlechetníka uhasiti: a vezměte leb
ku (naděje) spasení, a meč Ducha. Eph. VI, 13.
a násl.
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Právě proto, že se díváme na ctnost jako na boj,
budeme často citovati svatého Ignáce z Loyoly. Bývalý vůdce vojska choval vždy duši vojen
skou. Řád, který se strojil založiti, měl býti řá
dem vojáků, neboť ve výrazu »Compagni de Jésus« slovo »Compagnie« (kumpanie) má smysl
válečný.
Svá »Duchovní Cvičení« pokládá za jakousi vo
jenskou školu. Představuje si Boha jako božské
ho Vůdce. Čtěte jeho rozjímání o »dvou korouh
vích«, a zvláště jeho kontemplaci o »království
Kristově«, jež doslovně tuto klademe:

první část
1. bod. — Budu si představovati krále, jehož vyvolila ruka
boží a jemuž všechna křesťanská knížata a křesťanští národo
vé prokazují úctu a poslušnost.
2. bod. — Budu si mysliti, jak týž král mluví ke všem svým
poddaným: Jest má vůle dobýti celou zemi nevěřících. Nechť
každý, kdo mne bude následovati, spokojí se toutéž potravou,
týmž nápojem, týmž oděvem jako já. Ať pracuje za dne, ať
bdí za noci, jako já, aby jednoho dne sdílel se mnou podle
míry svých prací ovoce vítězství.
3. bod. — Budu uvažovati, co by měli odpovědíti věrní pod
daní tak šlechetnému a tak dobrému králi, a jak ten, kdo by
nepřijal takových nabídek, byl by hoden opovržení celého
světa a zasluhoval by býti pokládán za nejzbabělejšího z mužů.
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DRUHÁ ČÁST
Druhá část tohoto cvičení záleží v tom, aby se převedly tři
body předcházejícího podobenství na Ježíše Krista, Pána na
šeho.
A co do prvního bodu, dojímá-li nás výzva krále pozemské
ho k jeho poddaným, čím živěji máme býti dojati, když vidíme Ježíše Krista, Našeho Pána, Krále věčného, a před ním
celý svět a každého člověka zvlášť, jehož povolává řka: Jest
mou vůlí dobyti celého světa, podrobiti všechny své nepřá
tele a vejiti takto do slávy svého Otce. Kdo chce jiti se mnou,
ať se mnou pracuje; ať mne následuje v únavách, kdo chce
se mnou požívati slávy.
Ve druhém bodě budu uvažovati, že každý člověk, jenž má
soudnost a rozum, nemůže se rozpakovati a nabídne se vel
kodušně ke všem obětem a ke všem pracím.
Ve třetím bodě budu uvažovati, že všichni, kdo se budou
chtíti přimknouti úžeji k Ježíši Kristu a dáti se do služby
svého věčného Krále a Pána všehomíra, nespokojí se tím, že
budou sdíleti jeho práce, ale bráníce se proti vlastní smysl
nosti, proti lásce tělesné a světské, učiní mu ještě nabídky
vyšší důležitosti a větší ceny ...

*

Jinoši! Mladí mužové! Vojáci, neboť kdo teď ne
ní voják? Hle, i Bůh vás zve k boji! Je to boj
duchovní, bojování o ctnost. Vaše udatenství v
bojování pozemském nedojde vždy své odměny!
Oh, co to bojů, co slavných činů
zůstalo beze slávy v temnotách!
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Avšak s božským Králem máte jistotu vítězství,
všem vám kyne sláva.
Tedy nikterak se neklamte: ctnost jest také vál
ka, a velmi tuhá válka. Jest často třeba více
heroismu, když válčíte proti sobě, než když bo
jujete proti nepříteli »v širém poli«.
*
A pak tato válka jest delší. Bylo třeba bojovati
celé čtyři roky proti nepřátelským národům. Za
čistotu třeba bojovati celý život. Doživotní po
hotovost: »qui vive«? (Kdo tu, kdo tu?); stále
»in praecinctu«, jak říkali Římané.
Můj Bože! jaká to těžká povinnost stále býti »v
odění«, stále »opásán«! I mír zůstává vždy mírem ozbrojeným. »Si vis pacem, para bellum.«
Příměří pravé nastane až v nebi! Proto neodha
zuj meče, neodkládej vojenského odění, neboť
nikdy nemůžeme říci při konání této povinnosti:
Už jsme ji vykonali.
Čistota jest stav vojenský, bojující. Alespoň je
to podmínka normální. Jednou pro vždy, musí
me se míti na pozoru před vyjadřováním abso
lutním, jež jest postupem zjednodušujícím a ne
přesným. Lidské skutečnosti obyčejně nebývají
rozťatý, nýbrž nuancovány, takže neměnné vzor
ce jsou v matematice, ne však v oblasti psycho
logické.
Při každém vyjádření dlužno tedy dbáti výjimek,
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zvláště v tak delikátní látce, kterou projedná
váme, budeme však tvrditi, že vítězství čistoty
dobývá se jen mečem. »Nepřišelť jsem poslat po
koje, ale meč,« Mat. 10, 34. pravil božský Mistr.
Možno obrátiti na mnoho křesťanů, co svátý Pa
vel pravil o hříšnících, nezískaných ještě Evan
geliu: »Jsem tělesný... ne co dobrého chci, to
činím: ale činím to zlé, kteréž mám v nenávi
sti... Ne já to činím, ale hřích, kterýž přebývá
ve mně. Vím zajisté, že ve mně, to jest v mém
těle, nepřebývá dobré; nebo chtění se mne při
drží; ale činění dobrého nenalézám. Nebo ne co
dobrého chci, to činím: ale činím to zlé, které
hož nechci. Pakli čehož nechci, to činím: již ne
já to činím, ale hřích, kterýž přebývá ve mně ...
Libuji sobě v zákoně božím podle vnitřního člo
věka: ale vidím jiný zákon v oudech svých, kte
rýž odporuje zákonu mysli mé, a jímá mne pod
zákon hříchu, jenž jest v oudech mých. Nešťast
ný já člověk! Kdo mne vysvobodí z těla smrti
této? Epištola k Římanům, VII, 14. a násl.
Výrazné slovo »zdrženlivost« již nás poučuje, že
si třeba činiti násilí, abychom potlačili špatné
náklonnosti. R. P. Vermeersch, S. J. napsal (v
knize De castitate: »Plerique ... etiam eorum
qui integris moribus praediti sunt, cum naturali propensione ad luxuriam, luctari debent. P.
86, no 93. Většina lidí, i těch, jejichž mravy jsou
bezúhonné, musí zápasiti s přirozenou náchyl
ností k smilstvu.«
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Guibert je téhož názoru: »Za obyčejných pod
mínek ... čistota jest pravé vítězství. Kromě
vzácných výjimek svádějí se tuhé boje v lidské
bytosti mezi rozumem a smysly... Přiznati, že
jste pokoušen, toť prostě přiznati, že jste člově
kem.« (La Pureté, p. 9).

*

Všechno to jest zvláště pravda kolem dvacáté
ho roku. Čistota, příteli, jest pro tebe první ctno
stí. Nikoliv co do hodnoty, neboť tu jsou na prv
ním místě ctnosti božské, majíce přímo Boha za
předmět; ale v tom smyslu, že čistota vyžaduje
od tebe nejvíce bojů a ušlechtilosti.
Poslušnost jest ctností mužovou, ale čistota jest
ctností jinochovou. »Jinochu, ještě méně smíš se
diviti častému opakování a úsilnosti pokušení
těla. Vysvětluje se vědecky fysiologickou přitaž
livosti, která normálně ve věku první dospělo
sti má se v tomto smyslu cvičiti, a která nepra
videlně vyvstává dříve u povah (temperamen
tů) ... vyšinutých z rovnováhy předraždujícím
chaosem moderního života. Nadpřirozeně se vy
světluje, protože jest vůči všem oblíbenou zbra
ní Satanovou, a že proniká snadněji ve věku,
kdy tlak nového a kypícího života proráží brně
ní, Myslím, že v stupni více nebo méně silném,
jsouc obtíží nebo nebezpečím,přechází jako škod
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livé jarní povětří po všech duších mladých.« Les
âmes libres par Luc Miriam, p. 49.
Týž spisovatel napsal o čistotě brožurku s tím
to poutavým titulem: Zápas pro život. Je to an
glické rčení »Struggle for life«, uplatněné na ži
vot duchovní.
Jistému jinochu, stěžujícímu si, že má pokušení
proti čistotě, odpověděl Lacordaire 22. února
1851: »Vášeň, kterou trpíte, nejvíce lidi tyranisuje a jest všeobecná, a vítězství, jež Evangeli
um nad ní dobylo, jest jedním z důkazů božství
křesťanství.«
*
Život Svatých, upřímně napsaný, zjevuje nám,
že i oni cítili osten této vášně. Ovšem, jest tře
ba vyjmouti jisté privilegované vyvolence milo
sti, a i tento pokoj absolutní nebyl často než od
měnou vítězství zvláště odvážného, jako u tako
vého svatého Tomáše Akvinského. Jiní (mluvím
o Světcích!...) poznali poliček Satanův. Stačí
uvésti svatého Alfonse Rodriqueza, svatého Jo
sefa Kupertinského, svatého Kamila z Lellisu,
svatou Angelu, svatou Kateřinu Sienskou.
Svatý Petr Damián, aby uhasil nepravé zápaly
krve, potápěl se do ledové vody, jak čteme v
Breviári na den 23. února.
Svatý Benedikt se válel v trní, aby »umrtvil roz
koš bolestí«; tak čteme rovněž v Breviáři 21.
března.
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Tedy i Svatí zakoušeli, že duše jako těla zdají
se podrobeny zákonu tíže, přitažlivosti z dola.
Rozjímejte pohnutlivou stránku svátého Jeroný
ma: »Ó, kolikrát já sám na poušti, v oné širé pu
stině, jež vypálena žáry slunečními strašného
mnichům skýtá příbytku, viděl jsem se účasten
rozkoší římských. Seděl jsem samoten, poně
vadž hořkostí jsem byl naplněn. Nevzhledné údy odpudivě trčely z pytloviny, a krabatá ků
že v špinavou plet a mouřenínskou osmahla. Den
ně slzy, denně úpění, a když někdy spánek nezaplašitelný mne vzdorujícího přemohl, nahé ko
sti stěží spolu držící na holou zemi jsem srážel.
O jídlech ovšem a o nápoji nemluvím, kdyžtě
i churavějící mnichové studenou vodu pijí a va
řeného něco pojísti rozmařilostí by bylo. Ten te
dy já, když ze strachu před peklem v taký ža
lář jsem se odsoudil, štírův toliko a dravcův jsa
druhem, často při rejích dívek jsem se ocital.
Tvář má od postů byla zbledla, a mysl v těle
studeném vřela žádostmi, a před člověkem tě
lesně již odumřelým vyšlehovaly samé plameny
vášní smyslných ... Vzpírající se tělo několika
nedělní lačností jsem ujařmoval... A sám na se
be rozezlen a zatvrzen, sám do pustin jsem bě
hal. A kde hloubící se údolí, kde drsné hřbety
hor, kde srázné skalisko jsem zřel, tam místo
mojí modlitby, tam přebídného těla mého káz
nice.« List XXII. Eustochii, O panenství. A od
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važuje se vynésti takovýto konečný úsudek:
»Ochrana čistoty jest jistou formou mučedni
ctvím.«
*
Prvním důsledkem toho, co předchází, jest, že
jinoch nemá nikdy ztráceti mysl, aniž se diviti,
že zakouší jistá pokušení. Často se zasmušuje,
protože neznaje než svůj stav osobní, domnívá
se, že jest jakýmsi odřezkem zvláštního života.
Kdyby znal důvěrně jiné duše, kdyby mohl nahlédnouti do jejich tajných koutů, pochopil by,
že pokušení jest stav obecný, normální podmín
ka časného života. Čemu se velmi diví ten, kdo
studuje lidi, toť základní jejich podobnost. Sa
mozřejmě jeden jest pokoušen více, druhý mé
ně; jeden pokušení podléhá, druhý mu odolává.
V podstatě však jinoch podobá se tak silně dru
hému jinochu! člověk člověku, muž muži a sta
řec starci!
Praví Sainte-Beuve v knize o Rozkoši (Volupté
p. 133): »Když jsme trochu sestárli a srovnávali,
ku podivu vidíme, do jaké míry základ našich
osudů jest týž! Domníváme se, že chováme v so
bě neporovnatelná tajemství ... jestliže však jen
trochu otevře se nám srdce druhých, srdce těch,
do nichž vrážíme lokty na ulici, podivíme se,
když zpozorujeme v něm zcela podobnou bídu,
stejné těžkosti a výpočty, kudy by bylo možno
z nich se dostati... Každé dospělé lidské srd
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ce přechází skrytými fásemi,... jež se jen málo
mění.«
Stejně svědčí ve své knize Psychonévroses (p.
417) doktor Déjerine: »Ať je to kníže vědy, ba
ron financí, dědic trůnu nebo nejposlednější z
jeho poddaných, city, jež pohýbají lidmi, jsou si
zcela podobny.«
A odtud, abychom si to řekli mimochodem, uži
tečnost té vniterné optiky, toho prozkoumává
ní našeho vnitřního vesmíru, jež se zove zpyto
váním svědomí. »Každý člověk, poznamenává
správně P. Bourget, nese v sobě lidstvo«, takže
kdo dobře proniká srdce, to své srdce!, dobře
bude pronikati všechna lidská srdce. P. de Ponlevoy napsal v Životě P. de Ravignana: »Naučil
se znáti lidi ve svém srdcí!«
*

Druhá poznámka: právě proto, že cudnost vy
žaduje boj a vítězství, jest velmi slavné pro Cír
kev katolickou, že byla velkou školou ideálně
čisté lásky a panenství.1)
1) „Když Staří mluví o lásce, tu třeba rozumět! nejčastěji smyslnost, a právě
proto filosofové nemají nikdy pro lásku dosti přísnosti a opovržení. Cit lásky ...
jestiť citem křesťanským . . . Kdyby nebylo panen zaslíbených Pánu, nebylo by
milenců jako Rodriges, nebo milenek jako Chimena**. (M. THANIN, SAINT
AMBROISE ET LA SOCIÉTÉ CHRÉTIENNE AU IV. SIÉCLE).
„Co nazýváme vlastně láskou, jest cit, pro nějž starověk neměl ani jména . . .
Až křesťanství jsme za tento cit zavázáni ... Teprve křesťanství, směřujícímu
bez ustání k tomu, aby zěistilo srdce, podařilo se vrhnou ti duchovost až i do
sklonnosti, která se zdála nejméně toho schopna, aby ji přijala". CHATEAU·
BRIAND, GÉNIE DU CHRISTIANISME, 3. Partie, Livre 3, chap. 2.
Tyto dva odhady zdají se nám pravdivy, ale příliš absolutní.
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Tento zvláštní ziev křesťanství zaznamenává kni
ha, nadepsaná Païens (A. Eymieu, S. J.).
Řím požadoval míti šest Vestálek, šest mladých
žen, svolujících zůstati pannami, aby opatrova
ly posvátný oheň bohyně Vesty. Aby je povzbu
dil k této oběti manželství, Řím jim přislíbil ne
slýchaných poct: liktoři byli povinní skláněti
před nimi své prutové svazky (fasces); konsulové byli povinni dávati jim přednost; soudcové
nesměli vzíti v pochybnost jejich svědectví; ka
tani ušetřovali vinníků, jimž vyžádaly milost.
Řím takto nešetřil výsadami a postavil Vestálky mimo zákon, hledal mezi svými 200 miliony
poddaných šest dívek, jež by chtěly dobrovolně,
za cenu tolikerých poct, zůstati pannami, aby
byl uchován světu posvátný oheň!
A nikdy Řím nenašel šestVestálek dobrovolných.
Byl tedy dohnán utíkati se k násilí, a když mo
cí sehnal tyto Vestálky, hrozil jim strašnými tre
sty, uložil jim stráže. Panenství, zachovávané ...
ze strachu!
Ale vizte, jakmile se objevuje Kristus! On též
požaduje panen, aby tady střežily posvátný pla
men ideálu. Podle evangelia sv. Matouše (XIX,
12) a první epištoly svatého Pavla ke Korint
ským (VII, 25 a dalšího) panenství samému jest
dávati přednost před manželstvím, neboť je to
stav dokonalejší. Viz jak o tom souborně pojed
nává Koncil Tridentský, Sess. 24, can. 10. A Kris21

tus pojednou nalézá množství dobrovolných pa
nen. V nynější době jest asi 312.000 kněží na svě
tě, totiž 312.000 duší, uvolivších se navždy v pa
nictví. Nalézá pro všechny své kláštery, pro ti
síce klášterů jinochy a dívky, skládající dobro
volně slib ustavičné čistoty.1)
Před Revolucí francouzskou počítalo se ve Fran
cii 28 řeholnic na 10.000 žen; od té doby se jich
počítá 67 na týž počet. Arciť v nynější spustlé
Francii tyto Vestalky nejsou »nad zákonem« ja
ko v Římě, nýbrž, ó běda, »mimo zákon«, »hors
la loi«! Jejich pobyt ve vlasti jest toliko trpěn,
a sice pro jejich užitečnost v nemocnicích, v blá
zincích a polepšovnách; je to tolerance prakti
cká, a ne uznání theoretické.
V záchvatu římské hrdosti zvolal vůdce: »Dup
nu v zemi a vyjdou z ní legie vojska«. Kristus
nepoužil tohoto hrdého gesta, neboť jest »tichý
a pokorný srdcem«, a hle, půda křesťanství jím
založeného sama vydává legiony a legiony pa
nen!
1) R. P. VERMEERSCH, S. J., věnuje ve své knize o čistotě ne méně než
82 stran (pp. 84—166), aby vyložil, jak soudí rozum, křesťanství a novopohanství o trojím předmětě čistoty, manželství a zdrženlivosti.
Světští spisovatelé zaujímají často špatné stanovisko k čistotě. Co si máme mysliti o takovém Theofilu Gautierovi, jenž praví správně, že panenství kvete je·
nom v křesťanství . . . , jenž však lituje, že vůbec jest: „Cudnost je jenom pro
ošklivé a je to vynález moderní, dcera křesťanského opovržení k formě . · ·
Panenství ! hořká bylina, zrozená na půdě, potřísněné krví, jejíž bleďoučký a
chorý kvčt otvírá se ztěžka ve stínu klášterů, pod očistným studeným deštěm ;
růže bez vůně a načechraná jako bodlák ! STAROVĚK NEZNAL této květiny
neplodné I (MADEMOISELLE DE MAUPIN).” — Ostatně tento Theof. Gautier
se odíval i zevně jako musulman.
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Jedině On to mohl učiniti, a On to učinil.
On, »čistota panen«, On bez poskvrny a syn Ne
poskvrněné, On, který miloval více než ostatní
učedníky Jana, »Miláčka«, apoštola panice a jen
jemu dovolil při Večeři, aby spočinul tak blízko
na jeho prsou, že mohl slyšetí tlukot božského
srdce, On, jenž uchovává pannám v nebi místo
vyhražené vedle Beránka, a tu zvláštní píseň,
kterou jenom panny mohou zpívati: jen On mohl
dosáhnouti od lidské slabosti tohoto podivuhod
ného vítězství ducha nad tělem, jemuž možno
právem dátí jméno heroismu. Ano, heroismu; a
to do té míry, že mnoho světců nebojí se přirovnati čistého člověka a anděla, a přisouditi pal
mu prvnímu!
Svatý Ambrož ve svém pojednání o panenství
zvolal: »Andělé žijí bez těla; panny vítězí v tě
le.«
»Jest krásnější dobýti této andělské slávy, než
míti ji hned od přírody. Nuže, panenství dosti
huje vznešeným zápasem a mnohým úsilím, co
anděl má zcela přirozeně.« (Svatý Petr Chrysolog).
Cudný nedává místa neřesti. Řeknete, že ani an
děl se ničeho takového nedopouští? Proč by
chom se divili, že se nehřeší tělem, když těla ne
ní?
»Andělé nejsou poddáni vášním: nepůsobí na ně
ani zmalátňující zpěv, ani okouzlující hudba, ani
23

krása žen.« (Svatý Jan Zlatoústý).
»Člověk cudný liší se od anděla. Čistota andělo
va jest šťastnější, ale člověkova jest statečněj
ší.« (Svatý Bernard, Ep, 24)
Každá ctnost jest krásná, a přece čistota zove
se »ctností krásnou« po výtce, neboť spiritualisuje (zduchovňuje), možno-li tak říci, naše těla
z bláta.
Mocným dojmem působí, když vidíme u těch,
kdož nejsou než ubohými lidmi, ctnost »anděl
skou« a to, oo Tertulián jmenuje »caro angelificata«. Ti uskutečňují tělo Kristovo, »jsou jako
andělé Boží v nebi«. Math. XXII, 30.
Kdo bojuje o čistotu, nikterak není hoden po
litování, je k tomu třeba opravdu síly, (virtus
v latině znamená sílu, statečnost i ctnost), da
leko tedy není takový boj pokořující, dobývá se
jím naopak zásluha. Neposkvrněný jest vítěz.
Takový jest vpravdě silný! A jest vítězem i ten,
kdo se z poskvměnosti vymaní,
»Tys sláva Jerusaléma, tys radost Israele, tys
čest lidu našeho: proto že jsi učinila zmužile, a
posilněno jest srdce tvé, proto že jsi milovala
čistotu,... i ruka Páně posilnila tebe ...«, tak
zpíval lid vstříc Juditě, když přinášela hlavu Holofernovu. Judith XV, 11.
*
Jinochu! marně jsi athlet, marně jsi prvním »ke24

eper« a »nejhbitějším« z »forwards«! Vrátíš-li se
ze zápasiště, z tělocvičny nebo z hříště večer
domů a nemáš-li tolik zmužilosti, abys odolal ha
nebné vášni, o hrdino sportů a matchů, jsi je
nom blátivý rozmazlenec a zbabělec!
Naopak ty, tam v ústraní žijící, jenž nemáš sva
lů k zdvihání činek, jenž neumíš ani rozeznati
»hands« od »penalty« nebo od »corner«, přemáháš-li své vášně, umíš-li »nádobou svou vládnouti« k ušlechtilosti, jsi pravým mužem statečným,
a kterýkoliv tuctový sportovní kolohnát není
hoden, aby ti rozvázal řeménky u obuvi. Čisto
ta jako ctnost nemá ženského leč jméno! Jestiť
pravou zmužilostí. Rekem »jest, kdo sebe pře
máhá. V něm se bujaře rozvinuje tvůrčí podnět,
napietí vůle, rozumná rovnováha. Z toho usuzu
jeme, že pud plodivý jest u něho sveden na mi
nimum, není-li zúplna zkrocen.« L. DAUDET,
ĽHérédo, p. 160.

BOJ KAŽDÉHO
Právě jsme to řekli: všem jest o čistotu bojovati. Ale ne týmž způsobem. Pokušení bývá jak obecné tak relativní (osobní).
Všimněme si blíže hlavních rozdílů.
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1° Podle temperamentu, t. j. podle povahy a ná
klonností. Někteří jsou velmi citliví, druzí méně;
ti první jsou rychle vzrušováni, ti druzí jsou po
kojní, »studení«. Mezi těmito krajnostmi jest
mnoho odstínů, celá stupnice mezi jasným po
lednem a zatmělou půlnocí, mezi horkým letem
a studenou zimou co to přechodů! Vidíte teď,
jak problém čistoty jest složitý? Nemá jen nej
citlivější a necitlivé, nýbrž nespočetné typy me
zi oběma. Co osob, tolik případů.
2° Podle okolností u téže osoby. Viděli jsme, že
se jeden člověk nepodobá druhému. Jděme dá
le: jeden a týž člověk nepodobá se vždy sobě
samému! Záleží tu na věku, na fysické odolno
sti chvíle, na pokušeních, atd.
Kdo nezná zjev vlastní diabetikům? Sebe men
ší zranění se těžko hojí, a může se přidati sněť.
Jisté stavy morální připomínají tento fakt pathologický: nepatrné škrábnutí může se státi osudným.
Kromě těchto náhlých poruch jsou tu nebezpe
čí periodická a, abychom tak řekli, chronická.
Někteří fysiologové myslí, že pud, o němž mlu
víme, řídí se zákonem měsíčního cyklu. Neodvisle od vlivu počasí a ročních období, o čemž
promluvíme dále, vášeň tohoto pudu by měla
každý měsíc (na příklad na začátku), maximum
intensity, pak následuje čtrnáct dní pozvolné de-
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crescendo, pak čtrnáctidenní pozvolné crescen
do, až k novému maximu, takže lze tento dvojí
pohyb přirovnati k přílivu a odlivu?)
3°. Podle dědičností. »Myslíte, že vidíte gesta, že
slyšíte slova lidí teď žijících ... popatřte na ne
sčetný zástup za nimi: myriardy nebožtíků žene
tyto lidi, přikazuje jejich gesta a diktuje jejich
slova. Myslíme, že kráčíme po zmrtvělém pope
lu nebožtíků; ve skutečnosti nás obkličují, tisk
nou se na nás, dusíme se pod jejich tíhou; jsou
v našich kostech, v naší krvi, v dřeni našeho
mozku a zvláště ... když velké vášně námi otřásají a nás pustoší, naslouchejte dobře tomu
hlasu: to nebožtíci mluví! Melch. de VOGÚÉ:
To mrtví mluví, p. 176.
Všichni neseme břímě své dědičnosti. Naše pří
tomnost jest těžká minulostí. »Jest v každém
člověku celý národ předků«. Léon DAUDET, Les
oeuvres dans les hommes, p. 46.
»Ah, ta minulost!... byli jsme již tak staří, když
jsme se narodili!« praví kterýsi jiný spisovatel.
Napoleon I. otázal se jednou v důvěrném rozho
voru: »Víte, kdy začíná výchova dítěte? ... Sto
let před jeho narozením!«
Opravdu, naše ústavba fysiologícká, týkající se
vášní, mysli, jest, abychom tak řekli, velmi slo1) Moll, HANDBUCH DEB SEXUALWISSENSCHAFTEN. Leipzig 1912, pp.
183—184.
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žitou půdou naplavenín, do níž se nanesly zvy
ky zdravé i nezdravé nejen rodičů, ale i rodičů
našich předků a pra- a prapředků. Nebot není
jenom dědičnost přesně taková, jak se jí oby
čejně rozumí, závislost totiž bezprostředního dě
dění potomka od otce nebo matky, ale též atavismus čili návrat k typům dřívějším.
Jednáme ve funkci našich předků. Zvláště pak
chorobná náklonnost a dráždivost ve věcech po
hlavních velmi se přenáší, a nikdy nevíme, z
kterého pokolení předků. Ovšem vina sama,hřích,
ten se v tomto smyslu nedědí, nebot hřích tako
vý jest nepořádek naší osobní a svobodné vůle.
Ale tato vůle jest popouzena, vydraždována po
vahou (letorou čili temperamentem), a ta se dě
dí, jak dokazuje denní zkušenost.
*
Mladý muži! nezapomínej, že vzhled dědičnosti
jest dvojí: jsi nejen přišlý, jsi též východiskem,
ať v tělesném, at v duchovním smyslu. Jako syn
jsi dostal. Ale jsi otcem příštích pokolení, ať v .
tělesném, ať v duchovním smyslu, a tu budeš
přenoscem. Čti GRIMAUD, Futurs époux.
Měj na paměti ty, kteří přijdou po tobě, a za
něž jsi též zodpověděn. Člověk nehřeší jen pro
sebe, ale i pro potomky. Hleď, ať se nestaneš
rodovým pařezem, jehož míza vyschla a větve
pak zkomírají. Pomysli, jak jest hrozné pro ot28

ce, který, věda o svých proviněních, zpozoruje
u dětí následky své zhýralosti a musí se biti ka
jícně v prsa a vyznávati: »Ano, to jsem já.,,«
Smutně již říkali Israélite: »Otcové jedli hrozen,
trpký, a zubové synů mají laskominy,« Ezechiel
XVIII, 2.
Legouvé popsal tuto věc srdcervoucí v Otcích a
dětech v XIX. století (Les pères et les enfants
au XIXe siècle); důležitou kapitolu o dědičnosti
má Fonssagrives v Éducation de la pureté, pp.
138 à 150, Vévoda de Candé špatně kdysi žil.
Myslil, že z toho šťastně vyvázl a že už to má
s krku. Ale na syna přenesl ponižující nemoc a
musí pak krok za krokem přihlížeti, jak nemoc
vzrůstá. Píše o tom: »To já ho zabíjím! V den,
kdy mladý muž dopouští, aby tento porušený a
porušující zárodek vplynul do jeho krve, tu ne
ní to on sám, jehož nakazí, je to i jeho syn, jsou,
to i synové jeho syna, Oh, zajisté, kruté jest býti synem Adamovým, Ale poznávám něco ještě
hroznějšího: totiž, jsme-li sami znova Adamem,
a způsobíme-li nový hřích počáteční,,. Octnešli se někdy v pokušení a již již budeš ochabovati, vzpomeň vévody Candejského, Cti v sobě ot
ce budoucích!« Ano, cti v sobě otce budoucích !
Snad ti, kteří přijdou, řeknou s Danielem Roverem, hrdinou v L’Immolé od E, Baumanna: »Za
končuji kletá pokolení!« Neboť »i když vůle se
nepoddávala, povaha jeho otce zas a zase ho
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trápila«. Ale ať sám za sebe můžeš si říci, že
nejsi mezi těmi, kdož je přivedli do tohoto stavu.
*

Mimochodem poznamenejme to, že často, ba vel
mi často, dědičnost (fysická i morální) není pří
má, nýbrž všelijak zkřížená, což bývá patrno i
na nejbližším příbuzenství: syn podobá se spíše
své matce a dcera svému otci. »Filii matrisant.
Filiae patrisant.« Proto když na školách chce
profesor poznati lépe jinocha, nepozve si do sbo-rovny jeho otce, ale spíše matku podle přísloví:
»Jaký otec, taková dcera! jaká matka, takový
syn!«
4° Podle obecného stavu tělesnosti. Žádost věcí
pohlavních »jest ovládána stavem celičkého or
ganismu. Všechny příčiny obecného oslabení mo
hou ji zmenšiti, všechny příčiny dráždící mohou
ji zvýšiti.« (Dr. FÉRÉ, L’instinct sexuel, p. 252.)
Celková činnost má vliv na činnost zvláštní, o
níž jest řeč.
Tak gymnasisté v období velkých konkursů o ce
nu, posluchači universit, když se připravují ke
zkouškám, nebo při delším nočním bdění, za
koušejí více pokušení. Jsou ve stavu podráždě
ní, jenž přivozuje snadně tento zvláštní odraz.
Totéž zpětné působení často při úbytích1) za
1) Tento zjev „se jeví i v prvním stupni plícní tuberkulosy”, (Dr B E R G E RET, MEDECINE, p. 130.) Totéž potvrzuje Dr R U L O T , bývalý hlavní in
spektor v Ministerstvu Vnitra a Zdravotnictví v Bruselu.
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příčinou horečnatého stavu nemocného a v kokainomaníi,2) tomto sociálním nebezpečí dneška,
tak vážném, že francouzský zákon musel přísně
zakročiti r. 1916, a že zákon belgický také ne
dal na sebe dlouho čekati (Moniteur belge, 29.
listop. 1920 a 6. března 1921.)1)
2) Dr PIOUFFLE ve své knize PSYCHOSES COCAINIQUES (Edit. Maloine, 27, rue de 1’École de Médecine, Paris, 1919.) upozorňuje, že tento účinek
kokainu není přímý, nýbrž, zdá se, nepřímý, a sice tak, že obecná exaltace
se rozkládá a splývá v tuto zvláštní exaltaci, a také proto, že kokainová opoj
nost potlačuje stud a odhaluje skutečné dno mrzkých sklonů. Stejně působí víno.
Říká se: IN VINO VERITAS. Bylo by též možno říci: IN COCAINA VERITAS.
Ve velkém kokainovém opojení rozeznáváme tři fáse : fási vznícení, fási Sílící,
fási spavou; za této třetí periody depresivní nastává svrchované oslábnutí svalové
a hluboký spánek. Ale kokain není prostředkem omamujícím (leda že by byl
přijímán ve velké dávce). Naopak, je to jed euphoristický (povznášející), použí
vaný těmi, kdož chtějí míti extasi přenosnou z místa na místo a vejiti do „Umě
lých rájů**: takový se cítí šťastnějším, vyjádřenějším co do tvaru a podoby, a má
dojem, že se stává člověkem zdvojeným. Morphinomanie opatřuje radost činnou,
blaho v pohybu. Zakoušíte hybného vzruchu: Kokain vzbuzuje silně halucinace:
zrakové, chuťové, čichové; hmatové pocity obrazové, přivozující zjev „kokainové
štěnice** a kožního svědění; halucinace mikropsické (vše se jeví maličkým) nebo
megalopsické (vše se jeví velikým). Stavy šílenství a pomatenosti jsou pak pří
činou zločinů, vražed.
Hle, jak pohlavní působnost kokainu jest oceňována v NOUVEAU TRAITÉ DE
MÉDECINE, publié sous la direction de MM. les Professeurs Roger, Widal,
Teissier (Édit. Masson; 146 collaborateurs; 22 fasc. de 500 pp.);
„Smysl pohlavní jest podněcován a jitřen u většiny nemocných, pokud dávky
jedu nejsou příliš velké, ani příliš časté. V případě opačném objevuje se impo
tence a ta nepřestává, dokud se nadobro z požívání jedu nevymaní".
Často jsou pohlavní vzruchy v první fási kokainových účinků.
1) Cf. LA DÉFENSE SOCIALE CONTRE LE PÉRIL TOXIQUE, par le Dr
VERVAECK, Directeur du service ďanthropologie pénitentiaire. Vyňato
z REVUE DE DROIT PÉNAL ET DE CRIMINOLOGIE, avril 1922. (Impr. Larder, 26—28, rue des Minimes, Bruxelles, 1922.
„V různých zemích; zvláště v Americe, Itálii průmyslem toxické nebezpečí se
velmi rozmohlo. Ve Spojených Státech bylo vytvořeno celé prohibitivní zákono
dárství . . . Země ta jest velkým výrobcem těchto jedovatin**, str. 3.
Nebezpečí to hrozí i Anglii. LA CROIX z 28. dubna 1922 napsal: „Zjišťuje se,
že se Angličané oddávají čím dál tím více jisté neřesti: požívání omamných pro
středků . . . Vznikají z toho četné manželské rozvody a ve třech měsících na
početlo se patnáct sebevražd. Kokainové zboží přichází z továren země té a
hlavně z jednoho domu, založeného v Střevnici. Země ta má z toho dvojí pro-
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Mezi přímé nebo nepřímé příčiny účinků smy
slných rozkoší třeba klásti na první místo ty, jež
působí na systém nervový. Je to samozřejmé.
Rozkošnická uspokojení jsou řádu nervového,
a střed plodní jest umístěn do míchy, na výší
čtvrtého bederního obratle. Viz Dr. BOURGE
OIS, Les passions, p. 192. a ANTONELLI, Med.
past., t. I, p. 255. — Atd. Z toho jest zřejmý dů
sledek: snadně se nervové nejasné podráždění
applikuje a přesně vyjadřuje v pocitech rozkošnických, protože tyto patří k témuž systému.
Dohadujete se všech důsledků tohoto principu
na dobu, v níž tolik příčin poblázňuje a vyšinu
je z rovnováhy tak jemný stroj nervový? V naší
době energetická zásoba jest často ve stavu neú
plném. Nuže, jak nervová ochablost, tak vznícenost, jak nedostatek tak přebytek vysvětlují
mnoho pokušení. Kterak? Protože nervová sou
stava takového jest ihned akkumulatorem vy
čerpaným, rychle vybitým sloupem Voltovým.
Tito okrnělci nemají již, abychom tak řekli, sí
ly odolávati: možnost a vůle nejsou již stejně
roztažité. Vůle v úloze zápovědné podobá se
spěch v Anglii: získává snadno penise a otravuje pozvolna národ, který jí byl
nepřítelem.**
Co se týká Belgie, poplašný křik vyšel z LIBRE BELGIQUE z 13. května 1922.
Závěrek článku „Toxicomanies et toxicomanes" zněl takto : „Jest již svrchovaný
ěas, aby se zákonem zakročilo a aby se Společnost bránila s veškerým úsilím
proti bídníkúm, kteří žijí z toho, že prodávají . . . smrtivý prášek, pekelné dro
gy, jež plodí šmahem zkázu a hanbu, šílenství po sto sous balíček."
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u nich uzdě Westinghousově, která by již ne
fungovala.
Jistý profesor morální theologie, hovoře o těch
to chudokrevných mladých lidech, pravil: léče
ní nemá býti toliko morální, ale též tělesné; tře
ba poraditi bifteck a bordeaux-ské.
Divíte se tomu? Svatá Teresie napsala jemně a
pokorně: »V jistých dnech myslím, že jsem zba
bělou a lenivou; ale studujíc se zjišťuji, že jsem
spíše tělesně malátnou, že jsem špatně trávila
a špatně spala. V jiných dnech myslím, že jsem
horlivější: ale zkoumajíc tyto věci hlouběji, vi
dím, že jest mi lépe tělesně, že jsem lépe trávi
la a lépe spala.«
Bylo-li tak tomu se svatou Terezií, co potom ří
ci o obecnu smrtelníků? Člověk jest nedělitelná
složenina duše a těla. Tyto dvě skutečnosti splý
vají u něho v jednotu nejen intimní, ale »pod
statnou«. Tu pak snadně pochopíte, že obecně
plné ovládání vůle předpokládá jisté podmínky
zdraví, fysiologické rovnováhy, a jak by se řek
lo dnes trochu slavnostněji, euphorie.

5°. Podle okolností vnějších. Nejsme toliko zá
vislí na vnitřních elementech, jež právě byly vy
jmenovány (temperament, krise, dědičnost, zdra
ví). Velkou část vlivu dlužno též přisouditi okolnostem vnějším, tak četným, že nemůžeme
na to pomýšleti, abychom je všechny vytkli, a
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tak rozmanité, že je nelze převésti jedny na dru
hé : příliš těsné šaty, příliš hedvábné prádlo, zvyk
míti ruce hluboko v kapsách, zlozvyk, jímž se
ukájí i podněcuje svědění, jisté tělocviky, často
i prosté zkřížení nohou, rvačky a vůbec přilínání těl k sobě, dobrá jídla, strava příliš masitá,
místo co by se měly raději zvětšiti dávky ovoce
a zelenin, jídla příliš kořeněná a vůbec chuti
dráždící, jako třebas homard (mořský rak), atd.,
příliš silná káva, víno a lihoviny, zvláště pité ve
čer.
O tom už věděl Ovídius: Kdo jest již oddán té
to neřesti, pije bez míry, přidává plamen k pla
meni, ignis in igne. Sv. Pavel v epištole k Efesským (V, 18.) varuje též před vínem: »A neo
píjejte se vínem, v němž jest chlípnost.« Rov
něž svátý Athanáš napsal: »Valde daemones
oblectantur crapula et ebrietate.« (Liber ad virgines.)
Zvlášť třeba upozorniti na působnost podnebí.
Obyvatelé krajů tropických jsou náchylnější k
chlípnosti, než obyvatelé zemí s drsným podne
bím. Teplo obecně k neřestem pohlavním pod
něcuje, zima pud pohlavní utišuje. Statistiky za
znamenávají více zločinů této vášně v létě než
v zimě. Příchodem jara probouzejí se city ero
tické.
Až dále v kapitole o »Příležitostech« uvedeme
více jiných dráždidel řádu umělejšího, vynale34

zané touto vášní, jako taneční zábavy, kino, ob
razy, atd.

6°. Podle pohlaví: V oboru čistoty jinoch má oby
čejně více prudkých pokušení (a tím také, když
je přemáhá, více zásluhy), než dívka.
V projevech něžnosti u děvčat netřeba se domýšleti hned něčeho závadného, kdežto u mladíků
možno se toho hodně domýšleti.
Týž úkon jeví značné stupňování v dráždění po
dle toho, děje-li se mezi děvčaty; mezi hochy;
mezi hochem a děvčetem.

*
Mluvíce obecným způsobem, arci tady více než
jinde počítajíce s výjimkami, můžeme říci, že vá
šeň ta, aspoň ve svém vzhledu brutálního vzky
pění, je spíše mužská než ženská.
Což dívka není k lásce tak citlivá? Velmi. Ale
s jiné stránky: jest žádostivá vroucích a lichoti
vých projevů, libuje si v slastné marnivosti, kte
rou zakouší, když se nechává zbožňovati. Po
zorujte, jakmile se jí činí poklony se zmínkou o
její kráse, jak se červená (pardon! jak se rdí)
zalíbením. Všechna její strategie ženy, všechny
její lstivosti a úskoky koketní hrdličky neprozrazují obyčejně vášeň ve vlastním smyslu slo
va, ale žádost toho, v čem jest celý její život a
všechna ženská ctižádostivost: líbiti se.
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Mnohé dívky náboženství katolického lépe by
zachovávaly skromnost, kterou jim doporoučejí
biskupové, kdyby věděly, jaké bouře rozpoutávají v srdcích mladých mužů. Právě proto, že
samy osobně tím tolik netrpí, měly by si býti vě
domy spousty, kterou mohou natropiti, když ne
opatrně vyvolávají cit nikoliv analogický svému
citu, jímž jest něžná příchylnost a zálibnost, ale
brutální žádostivost chtíče.
J, Lemaître jemně analysoval tuto psychologií
v La Vieillesse d’Hélène (Když Helena sestárla):
»Krásnou Helenu ,,. zbožňovali Argýřané a Frygové; Evropa a Asie se pro ní mezi sebou zabí
jely, Její sláva byla na vrcholu. Její krása obo
hatila jazyk země množstvím průpovědí a pří
sloví. Ve skutečnosti rozpoutala nejzuřivější váš
ně, aniž sama byla valně dojata, ne-li zálibou,
že byla tolik milována. Zvláštní potěšení jí pů
sobilo to, co natropila.«
Namítnete mi bezpochyby: »Což však není mno
ho ženských pádů? Pak vaše these jest popřena
fakty.«
Tyto tak velmi časté případy bude možno vysvětliti zcela jinak než vášní: dívka přivolila z
různých příčin: potřebovala peníze, vábil ji zisk,
chtivost klenotů a toilet, žárlila na jinou ženu,
kterou tak chtěla vypudili z přízně mužovy; by
la tu zvědavost, únava, nuda, častou příčinou
jest strach o službu, strach vůbec, »aby si něco
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neudělal«, pak neopatrnost, ba i naivita.
Ostatně jest nesporno, že zvyk v oblasti vášní
jako v jiných oblastech má velký vliv a přispívá
velmi k vzněcování těchto sklonů.
7°. Podle věku. Tento prvek je snad základní; ta
ké jsme si jej nechali na konec. Pokušení není,
jak by se mohlo mysleti, zjevem u dítěte nezná
mým, ba i u malého dítěte. Bývá však u něho obyčejně ve stavu potenciálním. Kouzlo v něm
spí a opravdu se probouzí až ve věku přechod
ném, který se zove pubertou (pohlavní dospě
lostí).
»K této kráse dítěte chybělo to, co ji má dovršiti a učiniti mužnou: stopa boje a znamení poku
šení přemoženého. Co nevidět přijde hodina, a
již přichází, jestliže pro vás ještě nepřišla, kdy
tato čistota, která nebyla ... než pokojným vlast
nictvím, má být pracně vybojována ... Rodí se
zmatek, výtržnosti, jako když v pokojné říši zač
nou bouře a srocování lidu. Budete-li si libovati
v těchto hlubokých rozladěních, jimiž skřípou
vaše smysly, až dosud učenliví ústrojové harmo
nií vaší duše ... nezůstanou brzy než trosky.«
Em. Barbier, Allocutions de collěge.
»Pohlavní dospívání (puberta), praví doktor Beaunis, jest druhé narození.«
V mravním smyslu: jinoch zakouší tajemné vzru
chy, žádost nejasných dobrodružství; toť doba

37

snění a blouznivé citovosti, bezdůvodných slzí
a náhlých zardívání. Osten vášní hlásí se k své
mu právu. Čistota přestává býti nevinností, aby
se stala ctností.
Ve smyslu fysickém tělo podléhá hlubokým po
změnám a přestává býti tělem dětským, aby se
stalo tělem mužským. Tak to vyslovil Chateaubriand: »Lehá si dítě, probouzí se muž.« V té
době pozoruje se změna hlasu, »mutování«, na
svých místech objevuje se chmýří, pučí na rtech
ona lehká »plst broskve«, kterou mladík nazývá
osobivě svým »knírem« a na nějž je tak hrd, že
se holí zvláště proto, aby mu vyrazil rychleji.
Zjevy puberty nejsou náhlé, nýbrž pozvolné a
normálně se ukazují u chlapce kolem roku čtr
náctého, u děvčete kolem roku dvanáctého. Ale
mohou býti uměle urychleny jistými příčinami,
jako dráždění prostředí. Podnebí u obyvatel Ji
hu činí pubertu rannější než u takového Rusa.
MAKRO, La Puberté.
Každý vychovatel ví dobře, že musí býti trpěliv
s dětmi, když přijdou do tohoto kritického ob
dobí. Jejich nervosita neprozrazuje malé vzbou
řence, nýbrž malé nemocné.
♦

Vášeň, probuzená v pubertě, sesiluje se v další
mladosti a v prvním období věku zralého, po
tom pozvolna se umenšuje, aby v stáří úplně po
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hasla. Taková jest normální křivka: vystupující,
pak sestupující; takový jest, abychom tak řekli,
diagram.
Ale ještě jedenkrát, třeba počítati s výjimkami,
s anomáliemi: všechny případy nelze shrnouti
pod nějaký zjednodušující zákon.
Tak konec dospělosti může zakusiti nebezpečí.
V románě, věnovaném tomuto předmětu: Le dé
mon de midi, P. Bourget sděluje nám, že nebě
ží o poledne »dne«, ale o poledne »dnů«. Rozu
míte, co tím myslí.
Ve věku, o němž mluvíme, začnou se více ceniti
reality smyslové. Chlapci se stávají méně idealistními, positivnějšími, ve špatném smyslu slo
va. S lety na příklad sesiluje se obyčejně labužnickost a sám svátý Augustin zakoušel toto po
kořující pokušení stolu. (Confess. kn. X., kap.
31, na konci.)
Z toho všeho plyne, mladý muži, velmi důležitý
závěrek: co se týká tvých chyb a neřestí ať z
kterékoliv doby mládí, nebude nikdy dobře, abys
odkládal s polepšením a nápravou do věku zra
lého ani do stáří.
Neříkej: později! Zkušenost ukazuje, že dosti ča
sto, čím více člověk postupuje do života, tím
méně se napravuje, neboť čáka obrácení jest v
obráceném poměru s léty. Ovšem mladý člověk
jest více pokoušen, ale uvědomuje si, že se jed
ná pro něho o otázku života nebo smrti; má ví
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ce přirozeného vzletu; hřích u něho ještě nezdomácněl, ba první období pádů mohou spolužíti
i s úzkostlivostmi.
Ale s postupujícím časem člověk hrubne v těle
i v citech a válí se v kalu a smyslných rozkošech beze studu, na nic už nedbaje.
Jest nesnadnější napraviti se v třiceti letech než
ve dvaceti. Jest nesnadnější napraviti se v čty
řiceti letech než v třiceti. Jest nesnadnější na
praviti se k padesátému roku než v čtyřiceti.
Mluvíme tu o obrácení samém a ne o okolno
stech, jež ctnost usnadňují: ubývání vášní atd.
Zjev podobný s postupující dobou jest patrný i
v jiné oblasti: zříkání se života. Myslelo by se,
že mladý člověk, maje před sebou svou zásobu
vroucnosti a illusí ještě celou, bude s větší lí
tostí umírati než stařec. Chyba lávky! Mládí je
velkodušnější, ušlechtilejší a statečnější ke vše
mu, v to zahrnujíc i přijetí smrti. Vidíme běžně
děti, mladé lidi, jak s úsměvem na rtech přiná
šejí oběť života, kdežto starci zoufale se naň vě
ší s nehty zaťatými a krvácejícími. Je to zvlášt
ní, ale je tomu tak! A mohli bychom doplniti ho
řejší úměry s věkem: Umírá se nesnadněji v 30ti
letech než v 20ti; umírá se nesnadněji v 40ti než
v 30ti; k padesátému roku než k čtyřicátému.
A co říci o věku ještě vyšším ... ?
Jak možno vzhledem k mravnosti tento zjev vysvětliti?
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Zneužitím milosti. Zastaralostí návyků, jež se
stávají mravní zvyklostí, jakýmsi reflexem. Pro
stopášník vrací se k svému hříchu jako člověk
ztupělý a sesurovělý vrací se k svému alkoholu.
A pak je tu stařecká ochablosti Celá obranná
soustava jest oslabena. V útoku nesmí se pozorovati jenom sama úpornost útoku, ale též stu
peň odporu. Pevnůstka padne i při sebe slabším
úsilí z nepřátelské strany, když vrchní kryt jest
plný trhlin a zanedbaný.

„POZOR“

Tak se volá na vojně! Takovou výstrahu dává.
Náš Pán svým učedníkům: »Bděte! Vigilate!«
Pozor! Nejsilnější jsou tak slabí! Nejsme světější než David! a David upadl do hříchu nečisto
ty. Nejsme moudřejší než Šalomoun! a Šalomoun
upadl do hříchu nečistoty. Nejsme více umrtve
ni než svatý Jeroným na poušti. Nuže, svatý Je
roným neupadl do hříchu nečistoty, to je prav
da, ale pamatujme, jak římské tance strašily v
jeho paměti.
Nejsme výmluvnější než Luther, a Luther upadl
do hříchu nečistoty. Jednoho večera byla krás
ná obloha; patřil s Kateřinou Borovou, kterou
svedl, na nesmírnou skvělost nebe, podobnou
nádherné klenotní schránce Boha, miliardáře
hvězd. Vypravuje se, že si povzdechl: »Viď, to
hle není pro nás! V tu stranu my dva nepůjde
me!«
Pozor tedy, jinochu, pozor, mladý muži! Kdo mi
luje nebezpečí, zahyne v něm.
Vyhni se všemu, co může zapáliti plamen tvé
tělesné žádostivosti. Prý salamandři (mloci) žijí
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v ohni, a ten jim nic neuškodí. Ale ty, jinochu, tys
pravým opakem mloků; tys po výtce hořlavý,
a snadno se vznítíš. Když jsme jako troud, nejmenší jiskra může zapáliti.

BUĎ OPATRNÝ}
Zdraví není nákazlivé, nýbrž nemoc« (J. de Mai-”
stre).
Viděl jsi v srdci tři žádostivosti!
Jakost našich plic a naší krve řídí se podle okolního vzduchu. Nuže, jako jest atmosféra fy
sická, tak jest atmosféra morální. Dnes dýchá
me jen samé nemoci. Příliš nebezpečných miasmů vznáší se ve vzduchu.
Nedávno jsem navštívil jistý Ústav bakteriolo
gický. Ukazovali nám nálevy kultur, zkoumav
ky a válce naplněné mikroby: bacily a koky;
streptokoky a staphylokoky; sarciny a spiryly.
Kolik měst bylo by možno nakaziti s těmito čin
nými zprostředkovateli cholery, tetanu, tuberkulosy?... A všechno to se hemžilo v těchto
nádobkách po milionech a milionech, v těchto
"baňkách, jež jsme tam drželi v rukou. Byly peč
livě uzavřeny.
Běda! u jistých jiných zárodků nádobky nejsou
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zavřeny ... Jsou do libosti otevřeny, stále poho
tové k systematickému otravování. Čím jest ta
kové kino, takové knihkupectví, ne-li laboratoř,
v níž se vypouštějí na svobodu zárodky veškerém
mravní, rodinné a sociální hniloby?
Žurnály tvrdily, že Němci úmyslně nakazili na
še studně a prameny, zavedše do nich mikroby
tyfové. Dokavád nebude zřejmých důkazů, mů
žeme o tom pochybovati.
Čeho se však, zdá se, Němci neodvážili vůči,
svým nepřátelům, kazimravové činí denně vůči,
lidem, domácím své země: otravují prameny, ni
koliv ty, jež se pijí ústy, ale ty, z nichž pijí duše.
Věnuje se jim málo pozornosti, nadtoť nedůvě
ry: jsouť tyto zárodky tak malinké! Jsme pokou
šeni říkati: »Existují opravdu? vždyť jich nevi
dím!« Ale také nevidíme potměšilé mikroby, ani
trepomeny, ani gonokoky, ani mikrokoky. Do
sud žádný přístroj mikroskopie není dosti moc
ný, aby nám dovolil zahlédnouti mikroby spalničkové, spálové, neštovicové. A přece jsou, a.
máme o tom hroznou jistotu ...
Nedůvěřujme nekonečně malým,

*
Šášně by si sotva kdo pro její nepatrnost povši
ml. Přece však už dvacetkrát uvrhla Holandsko
v nebezpečí: provrtává její hráze, nejsilnější hrá
ze světa, a těmito skulinami, zprvu malounkými,
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prosakuje voda, až by zaplavila celou zemi.
Rovněž tak trhliny mravního života čím dál tím
více se rozšiřujíce, mohly by všechno zhatiti.
Třeba říci o malých nebezpečích, co Stahl pra
vil o nepatrných churavostech: »Lehké nemoci,
jež se opakují a jichž si vážně ani nevšímáme,
pod záminkou, že nejsou smrtelný, jsou straš
nějšími nepřáteli než hrubá onemocnění, proti
nimž se hned od začátku bráníme. Skoro nikdy
nepřicházejí velké nemoci jinak než zanedbá
ním malých churavostí.
»Drobná ochuravění jsou takřka našimi domá
cími, den ze dne se nějaká nevolnost objevuje.
Velké nemoci jsou jako povětroně, jež padají na
zemi jen v dlouhých obdobích.
»Černá tečka na zubě, to nic není. Nevyhledáte-li rychle zubního lékaře, brzy se vám celý
zub zkazí; a nedáte-li si zkažený vytrhnouti, i
sousední stihne hniloba; a tak dále další soused
ní.
»Čím jsou malá churavění tak nebezpečna, toť
právě jejich nepatrnost, tot jejich vzhled neškod
livosti!«
*

Je třeba býti opatrný! Nuže, jen ten jest vprav
dě opatrný, kdo nemoci předejde. Přece se ni
kdo nebude pokoušeti, aby byl »kandidátem«
pakostnice nebo cukrovky, kostižeru nebo bron46

chitis; jest nezbytno se vynasnažiti, abychom se
vyvarovali všech škodlivých příležitostí.
„Principiis obsta! Sero medicina paratur
Cum mala per longas convaluere moras.”
OVIDIUS, DE REM. AM., v. 91 a 92.

Ostatně, netřeba ti ani latinských škol, abys po
chopil velmi dobře, když běží o tělesné zdraví,
tento princip: jest moudřejší pečovati o své zdra
ví než o svou nemoc! Jest moudřejší nemoci pře
dejiti než se pak léčiti. Lépe dáti přednost hy
gieně než pilulkám.
Víš, co jest cennější, než sebedokonalejší zaplom
bování? Je to zdravý zub.
Zeptej se válečných zmrzačenců, zda nejpodivu
hodnější umělá noha vyrovná se noze přirozené,
a zda dobře trepanovaná lebka, vyspravená stří
brnými plechy, vyrovná se dobré lebce, které se
lékaři nedotkli!

BUĎ NEPOVOLNÝ?
Stačí doporučiti opatrnost? Bylo by třeba, aby
chom užili slova přiměřenějšího, raditi spíše ne
povolnost. Látka, o níž mluvíme, jest kluzká,
plzká (od plaz), latinsky »lubricus«. Vzpomeň
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si na klouzačky let chlapeckých. Jakmile jsi se
rozběhl, a zvláště s kopce, nebylo tak snadno
zastavit se v prostřed cesty. Neřest, o níž mlu
víme, jest »klouzačka«!

Vrej si hluboce do ducha jako diamantovým hro
tem tyto pravdy, tak zřejmé, pro toho, kdo si
život nezkazil příliš nezdrženlivým vyžitím:
Jest opatrnější jistých nápojů lásky ani neochutnati, než si jich jen trošku líznouti. Jest prostší
vůbec nic v tom nedělati, než dělati něco na-po
lovic., Svatý František Saleský říkával: Dokud
ovoce není načato, dlouho se uchová. Jakmile
se však načne, rychle se kazí. Jest moudřejší
nedáváti se na útěk, než si říci: vprostřed utí
kání bude ještě čas vzpamatovati se a opříti se
nepříteli, který mi bude v patách. Nebude-li to
vědomý manévr, válečná lest, bude útok již vel
mi nesnadný.
*

Svatý Ignác doporoučel živě v zápasu se zlodu
chem býti kategorický, a jak jsme právě řekli,
nepovolný.
»Náš nepřítel se podobá ženě, má její slabost
a tvrdošíjnost. Když se žena hádá s mužem, ztrá
cí ihned odvahu a dává se na útěk, jakmile jí
muž ukáže pevnou rozhodnost; začne-li se však
muž naopak báti a couvati, hněv, mstivost a sve
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řepost této ženy rostou a neznají pak míry.
Stejně nepřítel hned oslabne, ztratí odvahu a
obrátí se na útěk se svými pokušeními, když osoba, jež se cvičí ve věcech duchovních, ukáže
hodně pevnosti proti pokušiteli a činí pravý opak toho, k čemu ho ponouká. Naopak, jestliže
osoba, jež jest pokoušena, začne se báti a snášeti nepřítelovo útočení s menší odvahou, ne
ní na zemi ták kruté šelmy, jejíž sveřepost by
se rovnala zlobě pekelné...« (Pravidla k ro
zeznávání duchů, I, týden, 12. pravidlo.)

NEPŘÍTEL

Jinochu, mladý muži! velkým nepřítelem tvé du
še jestiť hřích smrtelný.
Svrchovaně záleží na tom, abys pochopil váž
nost tohoto smrtelného hříchu nečistoty, o němž
se často mluví způsobem tak volným, ba pohr
davým; vždyť co chvíle slyšíme a sami si na
mlouváme: »To bývá, je to věc běžná!«
Protože stěží prohlížíme zlo těžkého hříchu o
sobě až na dno, pokusme se raději o to, abychom
jej spatřili při jeho práci.
Svatý Ignác ve velmi známém rozjímání vybí
zí nás, abychom pozorovali tři velké pohromy,
způsobované třemi velkými hříchy. Vizte obra
zy Ignáciova triptychu:
1. obraz: Andělé jsou v nebi, krásní, šťastní, pr
vorození tvůrčí moci. Proviňují se. Kterou vi
nou? ... Byla to vzpoura proti onomu Vtělení,
jež jim snad bylo zjeveno, a v němž viděli Boha,
ale spojeného s nižší přirozeností než jejich: Člověka-Boha? Těžko nalézti zvláštní předmět je
jich hříchu. Velmi se pravdě podobá, že provi51

něním andělů byl hřích pýchy, samojediný, jejž
možno si představiti snadně v jejich zcela du
chovní přirozenosti,jež se udržovala ve své prvot
ní úplnosti.
Padají s nebe jako blesk a jsou svrženi do pekel.
Lucifer se stává Satanem! Andělé se stávají dé
mony, zloduchy!
Co se položilo, co zasáhlo mezi anděly světla a
tyto démony, jimž Náš Pán pravil podle vypra
vování Evangelia: »Klid1 se .. duchu nečistý!,.«?
Jeden smrtelný hřích. Ovšem byl výminečné tí
hy, byv spáchán v plném světle, proti světlu!
Ale konec konců byl jediný. Nuže, Bůh neupřílišuje, jako člověk, unešený návalem hněvu! Když
trestá, jest mezi zločinem a trestem rovnice.

2. obraz: Adam a Eva, dva krásné květy lidské,
rozvíjejí se v pozemském Ráji. Jsou šťastni, bla
ženost jest jejich údělem a má býti dědictvím
veliké lidské rodiny.
Dopouštějí se smrtelného hříchu.
Vizte odpykání! Ztrácejí pro sebe a pro své po
tomky všechny dary nadpřirozené a mimořád
ně přirozené,1) jež jim byly propůjčeny darem.
Pozemský Ráj se stává »údolím slzavým«. U1) Pius V., Řehoř XIII. a Urban VIII. zavrhli 55. větu z 79. vět Baiových s
„Bůh nemohl stvořiti člověka na začátku takovým, jak se teď rodí.**
Koncil Tridentský (Sess. VI., kap. I.) prohlašuje, že od hříchu prvopočátečního
svobodná vůle není potlačena, ač měně silná a ke zlu náchylná pokušením „li
berum arbitrium minime extinctum, viribus licet attenuatum et inclinatum."
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čiňte si v duchu součet těchto miliard slzí, jež
po věky tekly.
V tomto starém Ráji rodí se v sám den, kdy se
člověk proviňuje, tři řeky, jež od té chvíle bu
dou téci světem: bledá řeka pláčů, kalná řeka
bláta, rudá řeka krve.
Ježíš Kristus, aby člověka posvětil, ustanoví sed
mero svátostí jako sedm zdrojů milosti, zavádě
je takto sedm řek čistoty proti třem proudům
smutku, hanby a zločinů.
Po pádu Edenu vyřčen jest ortel: »V bolesti roditi budeš!« A každé rození stává se trapným:
nejen u matky, ale i u dělníka, umělce, genia.
Kdokoliv tady na zemi něco koná, ať v kterém
koliv oboru, ať nádeník, učenec nebo kněz, pod
dán jest zákonu: »V bolesti roditi budeš.«
Objevuje se smrt, hrozná, odporná smrt. Často
se hříšník posmívá: »Smrtelný hřích! Z toho se
neumírá!«
Že se jím neumírá? Ale vždyť se umírá jen pro
hřích! »Neboť odplata za hřích jest smrt.« Rom,
VI, 23.
Vždyť zemřeš jen proto, že Adam a Eva zhřeši
li. Jen proto umírá 140.000 lidí za den! 97 za
minutu! Provinění to je tedy denně 140.000 krát
ztrestáváno! Co lidí tobě podobných, lidí jako
ty, zápasí v tomto okamžiku se smrtí!...
Nuže, opakujme, co jsme řekli výše: byl spáchán
smrtelný hřích, zvláště vážný, ale jediný. A tre
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stání Toho, jehož svatý Pavel nazývá spravedli
vým Soudcem, »justus Judex« (2 Tím, IV, 8), ne
může překročiti skutečnou důležitost přestoupe
ní zákona.

3. obraz: Člověk, který ostatně až dosud žil šle
chetně, dopustí se smrtelného hříchu; hříchu smr
telného, nejedná se tedy o nějaký polovědomý
nebo napolo volní přehmat, nýbrž o vinu, před
pokládající plnost rozhodnutí a vzpoury.
Umře-li tento člověk s Bohem se nesmířiv, bude
svržen do pekla.
A přece, opakujme si to po třetí, nejednalo by
se o sto hříchů smrtelných, ani o deset, nýbrž
o jeden. A spravedlnost Boží jest dokonalá.
Ale ověření hypothesy této zvláštní smrti, o níž
mluví svatý Ignác, jest velmi nesnadné, neboť
závěrek ten jest přísně theologický.
Bývá častý absolutní zásah této Spravedlnosti,
'když již shovívavost Boží nemůže jinak, aby ne
porušila princip svobodného rozhodování jednot
livé osobnosti? Čili jinak, jest časté zatracení do
věčných muk pekla? To jest tajemství Boha.
Nikdy nemáme jistoty, že jest některý člověk
zavržen, i když se zdá umírati v smrtelném hří
chu. Vskutku se ještě nenašlo dosavád jediné
kriterium smrti naprosto jisté, vyjma rozklad,
jenž nastává poměrně pozdě. Čtete kromě ji
ných Smrt zdánlivá a smrt skutečná (La mort
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apparente et la mort réelle par le R. P. Ferreres, S. J., Paris, Beauchesne), nebo la Déontologie médicinale (Geneeskundige plichtenleer n“
232. — Leuven: De Vlaamsche boekenhalle SintMichiel) od R. P. Salsmanse, S. J., profesora mo
rální theologie v Lovani. — Nemůže-li člověk
vlastně zemříti leč půl hodiny později než jak se
myslí (na příklad po zvolném chřadnutí soucho
tinářů), nebo i dvě hodiny a více (po nějaké ne
hodě, která našla ještě netknutu životní záso
bu), nemohl by v této chvíli zápasu dokonalou
zkroušeností vzdáti se poslednímu milosrdnému
naléhání milosti?1) Bylo by to velmi potěšující.
Avšak nemohl bych vám dokázali, že se to děje.
Ale vy byste mi nemohli dokázati, že se to ne
děje.
Nikdy tedy nejsme jisti zavržením, vyjma při Ji
dášovi. Ovšem úplné zřejmosti ani tu Evangelia
nedávají. Ale tyto texty ve světle Tradice a vy
kládané Svatými Otci nepřipouštějí o tom po
chybovati. (Ami du clergé, 11 juin 1931, pp. 393
394.)
*

1) Samozřejmě bylo by šílenstvím eskomptovati takový okamžik za jeho obrá
cení. Předně jsme tu v nejzazších mezích pravděpodobnosti. A jest velmi jasno,
že tady vůbec nelze použití počtu pravděpodobnosti. Zde jest jen buď anebo.
Každá pravděpodobnost ustupuje před pravdou opaku ! a každá domněnka před
jistotou. A pak, i když předpokládáme, že člověk Ještě žije, není-liž ve stavu
spavém, horečném, nevědomém?
Což se smí rozumně odkládati s nejvážnější věcí na tak nepříznivý, ba nejistý
okamžik ? Což se dělá závět až v tomto stavu . . . nechává si kdy člověk to, co
pokládá za důležité, až na chvíli, kdy ví, že se nebude moci již hnouti ? . · .
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Svatý Ignác končí své rozjímání rozhovorem se
Spasitelem na kříži. Člověče, jenž mluvíš tak
lehkovážně o hříchu, viz co tento hřích způso
bil! Zabil Bohočlověka.
Chápeš konečně před touto mrtvolou Kristo
vou? ... Možno na tebe aplikovati slova Tacitova, když mluví o matkovrahu Neronoví: »Perfecto demum scelere, magnitudo ejus intelecta
est.« (Letopisy, kn. XIV, kap. 10.) Teprve až spá
chal zločin, pochopil celou jeho hrůzu.

*

Teď, když byla duše rozjímala o nesmírnosti hří
chu smrtelného, jest připravena slyšeti slovo Mi
strovo: »29. Jestliže pak oko tvé pravé pohor
šuje tě, vylupiž je, a vrz od sebe: neboť užiteč
něji jest tobě, aby zahynul jeden oud tvůj, než
aby celé tělo tvé uvrženo bylo do pekelného
ohně. 30. A jestli ruka tvá pravá pohoršuje tě,
utniž ji, a vrz od sebe: nebo užitečněji jest tobě,
aby zahynul jeden oud tvůj, než aby všecko tě
lo tvé uvrženo bylo do pekelného ohně. Mat V.
Snad jsme pokoušeni říci: Pane, řeč tato tvrdá
jest! Durus est hic sermo!
Uvažme však, co činí denně tolik mužů a žen,
jež, aby zachovali život, podvolují se chirurgi
ckému zmrzačení! Kolikrát v ambulanci, zříze
né v naší koleji v Namuru, na začátku války,
sám jsem byl svědkem tohoto rozhovoru: »Po
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slouchej, jsi přece muž! Říkám ti to upřímně.
Sněť stoupá; nedáš-li si uříznout nohu, přijde
smrt!« A chudák náš vojáček zbledl jako křída
a odpovídal: »Ah! mluvíte ukrutně, doktore! Ale
konečně, je-li to otázka života nebo smrti, no
tak s Pánem Bohem řezejte!«
Byl poslušen toho principu nejprostšího zdra
vého smyslu: lépe obětovati část než všechno!
a lépe ztratiti úd než sám život!
Co chápou tak dobře světští lidé pro život těla,
chápejme pro život duše a rceme se svatým Au
gustinem: »Hic ure! hic seca! dummodo in aeternum parcas!« Pane! dobrý chirurgu našich du
ší, vypal, vyleptej mé rány, zatni do živého, abys
takto mne mohl uchovati pro věčnost.
Ostatně jest velmi jasno, že slova Našeho Pána:
»Vylup oko své! utni ruku svou!« jsou řečena
jen obrazně! Ani On, ani Církev nikdy nikomu
nekázala, aby si vyloupl oko, od nikoho nepoža
dovala odejmutí nohy! Je to metaforický způ
sob mluvy, je tím výrazně řečeno: Vytrp vše!
přijmi vše, i v nejzazším případě tělesné zmrza
čení, jemuž jistí lidé — mučedníci — se podvoli
li, spíše než by byli ztratili duši hříchem smrtel
ným!
*
Až dosavád jsme zkoumali tíhu, vážnost smrtel
ného hříchu. Nebude bez užitku prohlóubiti po
57

někud povahu hříchu smrtelného, abychom vy
vodili z této analysy více důsledků.
Co to jest hřích těžký?
Je to provinění, v němž se realisují současně tří
prvky: věc vážná; zralá úvaha; úplné přivolení.
Řekli jsme před chvílí: smrtelný hřích znamená,
že kdyby někdo umřel v tomto stavu, padl by
do pekla! Peklo: toto dvouslabičné slůvko snad
no se řekne, ale představuje strašnou skuteč
nost: státi se nesmrtelným nešťastníkem! Bůh
by nebyl neskonale dobrý, ba nebyl by ani spra
vedlivý, kdyby k podobné muce odsoudil toho,
jenž by mu mohl odpověděti: »Vždyť já jsem k
tomu zcela nepřivolil, ani jsem si to plně neroz
vážil!«
Nikoliv, Bůh nepokládá člověka za zrádce a ne
ní tyranem, jenž by triumfoval nad tím, že nás
přistihl v polo vědomém skutku, aby nás pak
věčně trestal!
*
Hřích smrtelný není nikterak pojmem sčítacím,
ani pojmem trvání.
a) Není to pojem sčítací nebo násobení. Jinými
slovy, nesmíme si mysleti, že když k lehkému
hříchu přidáme nový lehký hřích, a tak činíme,
až jich bude hezká hromádka, že pak sčítány
dají dohromady hřích smrtelný. Tisíc lehkých
hříchů nečiní jeden hřích těžký, protože tyto dva
pojmy hříchu lehkého a hříchu těžkého jsou »a
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T

nalogické«, totiž nelze jeden převésti na druhý.
Říká se po domácku: sto hrušek nedá dohroma
dy pomeranč.
b) Ani tu nemá co dělat otázka trvání. Hřích
marnivosti, lenosti, může se prodloužiti na týd
ny a zůstati lehkou chybou. Hřích rouhání mů
že trvatí jen minutu a přece, bude-li dobrovol
ný, jest hříchem těžkým.
Nejtěžší zločiny se páchají velmi rychle. Jak má
lo času třeba k stisknutí kohoutku pušky nebo
revolveru, k vržení pumy. Taktéž hřích myšlen
kou, žádostí, může nastati ve vteřině.
Ale zase třeba i v tomto úryvku času, byť byl
sebe kratším okamžikem, aby člověk se k to
mu usebral v plnou osobnost a aby ji zhustil tak
intensivně, že vloží do zlého činu plnost uváže
ní a přivolení.
Není tedy smrtelný hřích pojmem trvání nebo
sčítání, nýbrž vážnosti.
Je to »aversio a Deo«, skutek, rovnocenný to
mu, když se obrátíme k někomu zády, tedy ob
rátit se zády k Bohu, vědomě se rozhodnout k
tomu, co by bylo možno nazvati úplnou roztrž
kou svazků, jež nás s Ním spojují. Je to hluboké
rozvrácení řádu, vzpoura proti Bohu, nová ne
poslušnost zřejmé božské zápovědi, která vždy
vyhání z Ráje.
*
Z této definice smrtelného hříchu odvozuje se
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několik pravidel, tím důležitějších, že se applikují nejen na hříchy nečistoty, ale na všechny hří
chy bez výjimky. Principy, jež hodláme vyložiti,
nejsou něčím novým, našimi vynálezy! ani ně
jakými subtilnostmi, jemně diskutovanými me
zi Lehmkuhlem a Ballerinim-Palmierim! Nepro
mlouváme k theologům, ale k mladým lidem.
1. princip. Předně, nechť se upokojí všechna vr
tošivá svědomí. Takoví se klamou a urážejí Bo
ha, když si představují, že život křesťanský jest
jakýmsi podminovaným územím, jež člověka po
hltí, než se něčeho takového nadá a než se vzpa
matuje, jakýmsi lesem, v němž jest nastraženo
mnoho neviditelných pastí a vlčích jam. Niko
liv! nikoliv! není božských léček a smrtelné hří
chy se nepáchají, leč když se to ví, a zplna ví,
jen když se tomu chce, a zplna chce.
Pravíte: »Tolik se bojím, abych se nedopustil
smrtelného hříchu!«
Nevidíte však, že právě tento strach má vás nej
více ubezpečiti? Už to, že se krajně něčeho bo
jíme, dokazuje, že toho nechceme!
Svatý Ignác, — jejž Léon Daudet nazval nedáv
no »králem psychologů« ,,. »knížetem psycho
logů«,1) — svatý Ignác, pravím, ve svých »Pra
vidlech k poznání a rozeznání svědomí úzkostli
vého«,soudí, že zakoušení úzkostlivosti »jest duši
1) L. DAUDET, LES OEUVRES DANS LES HOMMES, p. 108.
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velmi na nějaký čas prospěšno ... neboť ji vel
mi zčišťuje, oddělujíc ji zcela od jakéhokoliv
zdání hříchu, podle tohoto slova svátého Řeho
ře: Dobré duše už jsou takové, že si přiznávají
vinu tam, kde viny není: Bonarum mentium est,
ibi culpam agnoscere, ubi culpa nulla est.«5)
»Nepřítel (Satan) dbá pozorně toho, zda duše:
jest málo úzkostlivá, nebo zda jest bázlivá. Je
li bázlivá, pokouší se ji zhýčkati do krajnosti,,
aby ji pak snadně uvrhl v zmatek a ji porazil.
Vidí na příklad, že nesvoluje ani k hříchu smr
telnému, ani k hříchu lehkému, ani k stínu to
ho, co jest úmyslným hříchem: bude se pokoušeti, protože jí nemůže nohy podraziti ani zdá
ním nějaké viny, aby jí namluvil, že jest hřích,
tam, kde vůbec hříchu není... Naopak, je-li du
še málo úzkostlivá, nepřítel bude usilovati o to,
aby ji učinil ještě méně úzkostlivou. Na příklad,
nepřikládal-li až dosavád žádné důležitosti hří
chům lehkým, bude se teď pokoušeti o to, aby
nedbal ani hříchů smrtelných; a přikládal-li je
ště nějakou důležitost hříchům smrtelným, bu
de ho míti k tomu, aby jim věnoval mnohem men
ší pozornost, nebo aby jich vůbec nedbal.
»Duše, která si žádá postoupiti v duchovním ži
votě, musí stále postupovati způsobem opačným
způsobu nepřítelovu. Chce-li ji učiniti málo
2) Je to alespoň obecné pravidlo. Již jsme na to upozornili: v jedné a téže du
ši mohou se uhostiti dva tak rozdílné stavy: hřích smrtelný a úzkostlivost. Ale
obyčejně jejich sousedství netrvá dlouho, protože jeden zabíjí druhý.
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něžnou, málo jemnou, málo citlivou, nechť se
snaží, aby tyto vlastnosti zesílily; ale usiluje-li
nepřítel o to, aby se stala krajně bázlivou, a žene-li ji v tomto smyslu až na konec, nechť se
vynasnaží, aby se upevnila v moudrém středo
čeští a v něm nacházela odpočinutí.«
Svatý Ignác nám zanechal i jiné vzácné direk
tivy ve svých »Pravidlech o rozeznávání duchů«;
»U osob, jež pracují statečně o to, aby se oči
stily od svých hříchů a jdou od dobrého k lep
šímu ve službě Boha Našeho Pána ... zlý duch
obyčejně způsobuje smutek a muka svědomí, sta
ví jim na oči překážky, rozrušuje je křivým ro
zumováním, aby zastavil jejich pokroky na ce
stě ctnosti; naopak duch dobrý jim dodává oby
čejně odvahy a sil, potěšuje je ... zakládá je do
ticha, usnadňuje jim cestu a odklízí jim z ní
všechny překážky, aby čím dál tím více prospí
valy v dobrém.« (1. týden, 2. pravidlo.)
»Bůh a andělé jeho, když působí v duši, počína
jí si obyčejně tak, že z ní zahánějí zmatek a smu
tek, jež tam nepřítel se snaží zavěsti, a šíří v ní
pravý jásot a pravou duchovní radost.
»Nepřítel naopak počíná si tak, že tuto radost
a ituto vnitřní útěchu maří zdánlivými důvody,
subtilitami a ustavičnými illusemi (ustavičným
klamáním).« (2. týden, 1. pravidlo.)
»Dobrý anděl obyčejně dotýká se jemně, lehce
a libě duše těch, kdož denně v ctnosti prospíva
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jí; je to takřka krůpěj vody, jež vniká do houby.
Duch zlý naopak dotýká se jí tvrdě, s hlukem
a zmítáním, jako voda, jež padá na kámen. (2.
týden, 7, pravidlo).
Nechť duše příliš bázlivá poslouchá slepě zpo
vědníka: je to jak lidská moudrost, tak křesťan
ská pokora; nechť považuje za velmi subtilní
nebezpečí tuto úzkostlivost svědomí, jež činí z
křesťanského života břemeno tak nesnesitelné,
že jsme pokoušeni se ho zbaviti, takže rigorism
(přílišná přísnost) dospěje často k laxismu (pří
lišná shovívavost, která všechno omlouvá).
Kdo trpí úzkostlivým svědomím, má pojati neo
chvějné (nezviklatelné) rozhodnutí, že se nikdy
nevrátí k případům, které již ve zpovědnici vy
znával, vyjma případ (pro něho skoro metafysický!) v němž by zjistil, že hřích jistotně smrtelný
nebyl jistotně vyznán. Nechť se ve své malomy
slnosti vrhne do milosrdenství Božího a přesvěd
čí se, že se nemá čeho báti, protože i vážná pro
vinění, když byla ve zpovědnici opomenuta a
zamlčena bez zlé vůle, jsou nepřímo, ale skuteč
ně odpouštěna. Je třeba vraceti se k nim ve
zpovědi následující? Ano, ověří-li se dvojí jisto
ta, o níž jsme právě pověděli, že je pro vrtošivé
ho velmi málo pravdě podobna.

2. princip. Jest možno hřešiti vážně ve spánku,
sny nebo jistými dojmy, tím, co zakoušíme?
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Ani vážně, ba ani lehce, neboť odporuje si to
ve výrazech, když se o někom řekne, že svoluje
ve spánku, neboť je prostě nemožno k něčemu
přivoliti, když spíme. — A když jsme v polospánku? na příklad ráno
a večer, v tom nezřetelném stavu, jenž jest tak
nějak mezi vědomím a spánkem?
Tu věc je mnohem choulostivější. Neboť nevě
domí nezůstává dlouho nevědomím, nýbrž po
maleji nebo rychleji postupuje k vědomí; a tu
záleží na tom, v jakém stupni bylo vědomí a kdy
už převládlo podstatně nad nevědomím.
Je-li opravdu již polospánok, zbývá jenom polovědomí, a tu možno se dopustiti hříchu lehkého,
nikoliv však hříchu smrtelného, protože podle
definice vyžaduje rozhodnutí a plného přivole
ní. Princip tento jest velmi prostý (byť by byla
jeho aplikace choulostivá): bylo vědomí, bylo
poznání a svolení, nebo nebylo?
*

Zakouší-li mladík v noci jisté zjevy, o nichž se
nerado hovoří, jež však jsou normálním předmě
tem v učení lékařském, co se má děla ti?1)
Buď probuzení nenastalo, a pak nelze mluviti o
mravnosti nebo nemravnosti, protože tu běží
1) Jejich opakování bývá ve lhůtách velmi různých, může se díti jednou týdně
až jednon za tři měsíce. Tento počet se řídí „podle osobností, klimatu, životo·
správy a bývá v těchto dvou lhůtách: jednou za týden, až jednou za dva nebo
tři měsíce; v těchto mezích snášejí se s dobrým zdravím". (Dr James PAGET).
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o zjev, jenž se udál passivně ve spánku. Třeba
však míti na paměti, že v bdělém stavu mohou
se naskytnouti rušivé příčiny: když by se někdo
dobrovolně oddával četbě, která pud pohlavní
jitří, když by si liboval a hověl dobrovolně v ne
čistých žádostech, atd. Tu pak možno mluviti
o hříchu.
Nebo probuzení nastalo. V tomto případě nesmí
se zřejmě ani svolovati, aniž co jiného dělati za
tím účelem, aby nezřízená hnutí byla vyvolána,
nebo dokonati zjev, začatý nevědomě ve spán
ku. Ale jestliže opravdu nehrozí nebezpečí blíz
kého svolení, jest povinen změniti polohu, jež by
byla správnou, nebo snad přímo vstáti? Nikoliv.
Není povinen, ale bude ušlechtilejší tak učiniti;
dlužno však to ihned doporučiti, zvláště když nic
jiného tomu nepřekáží a možno-li talk ještě zabrániti, aby se nic nepravého a nečistého nedělo.
3. princip. Stane se, že někdo v mladosti již pro
buzené dopustí se skutku proti čistotě. Později
pak ve věku pokročilejším slyší o tom na ká
zání, na exerciciích nebo sám rozjímaje uvědo
mí si vážnost takového činu a řekne si: »Vždyť
to, co jsem dělal, byla věc vážně zakázaná!«
Zhřešil tehdy smrtelně?
Nikoliv. (Hřeší se, až jsme si vědomi takového
skutku. Když bychom ho tedy připouštěli teď,
když jsme zpozorovali jeho vinnou povahu, pak
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vyvstáva jeho odpovědnost, protože tu jest i ob
jektivní vážnost věci, těžkost hřešení, i subjek
tivní obmyslnost.
Ale běží o skutek, jehož jsme se dopustili dříve;
nuže, tehdy jsme nevěděli, že by to byl smrtel
ný hřích. Nebyl tedy smrtelný hřích spáchán. Le
da že bychom si tuto nevědomost sami namluvi
li a v ní schválně setrvávali; jinak je tu důležitá
látka vážné víny, nikoliv však morální prvek
odpovědnosti.
Jestliže se přes to svědomí ozývá a zdá-li se nám,
že právem, protože nebylo jasno, zda to neb ono
bylo zakázáno, bude dobře a užitečno, když to
ve zpovědnici předneseme. K tomu se ještě po
drobněji vrátíme. V takových případech mladík
skoro nikdy nezbaví se obav a nepokoje, dokud
se řádně z toho nevyzná ve zpovědi.
4. princip. »Povoloval jsem, často slyšíme, hříchu
nečistoty, ale neměl jsem úmyslu urážeti Boha.«
Tento výslovný úmysl uraziti Boha bývá vzácný
a zjišťuje se jen v jistých hříších velmi obmyslných. Ale k smrtelnému prohřešení stačí již úmysl zavinuté vyjádřený, jak bývá při hříších ze
slabosti. Takový skutek (je-li rozvážený) a uráž
ka Boha učiněná, jsou podstatně spojeny, takže
se stávají absolutně neodlučítelny, a tím skutek
jest už přímo svou povahou neposlušností Boha.
Co byste mysleli o dítěti, jež by řeklo svému
66

otci: »Výslovně jste mi tu věc zakázal. Udělám
to. Ale nechci vás býti neposlušen.« Úkon a ne
poslušnost nutně se shodují! A tak nečistota jest
skutek, jenž uráží Boha, byt by nebyla páchá
na proto, aby urážela Boha.
Opravdu, nečistota mezi hříchy smrtelnými před
stavuje nejméně »aversio a Deo« a nejvíce »conversio ad creaturam«. Také Náš Pán, jenž v evangeliu se jeví tak přísným k převrácenosti fariseů, jest velmi milosrdný, On, jenž ví, jak »tě
lo jest slabé«, ke kajicníkům, kteří přicházeli,
aby u jeho nohou oplakávali omyly těla a mdlo
bu smyslů.
Mluvíme o samé nečistotě, neodvislé od přitěžujících Okolností, jakými by byly: chladná roz
vaha, podlost muže, jenž by zneužíval své síly
nebo svých peněz, svůdcovství obmyslně podni
kané, cizoložství, jež přidává k vině proti čisto
tě zločin proti spravedlnosti.

5. princip. Odpovědnost jest často »příčinná«.
Stává se, že muž by nebyl odpovědný v samém
okamžiku, v němž by se hmotně dopustil skut
ku, ale provinil se už předtím, když si mohl svo
bodně věc rozmysliti, a když výsledek byl v nor
málním poli jeho předvídavosti.
Filosofie vykládá tento princip ve dvou klasi
ckých průpovědích: »Causa causae est causa
causati... Qui vult antecedens, vult et conse67

quens.« Kdo chce příčinu, už tím chce účinek,
jenž jest v ní obsažen; kdo chce strom, chce
i větev, která z tohoto stromu vyrůstá, i ovoce,
jež tato větev rodí.
— Opravdu jest příliš pohodlné pro toho, jenž
zdvihl nespravedlivou válku, zvolati před hrů
zami následků: »Tohle jsem nechtěl!« Nechtěl
takového vraždění, budiž! ale rozhodl, aby se
válčilo, rozpoutal požáry, kvílení, smutek, ja
tečně krveprolévání, to všechno válka vždy za
hrnuje. Tedy tomu chtěl!
Připomenuté principy mají četné applikace v oboru cudnosti. Mladý muž řekne: »Byl jsem při
té příležitosti rozpálen žhoucí vášní.«
To může býti často pravda. Ale druh tohoto bláz
novství jste předvídal: zkušenost vás o tom do
statečně poučila. Proto se nevymlouvejte, ne
boť jste se sám v nebezpečí to vysadil. Zhřešil
jste, aspoň potom: když to nebylo hned při prv
ním pohledu, bylo to jistě při pohledech posled
ních; když to nebylo při první stránce románu,
bylo to jistě při sté stránce. Nebyl jste již svo
boden zastaviti se na svahu; ale byl jste svobo
den na tento svah nevcházeti!
Možná, že jste ztratil hlavu v tom neb onom do
mě, v té neb oné chvíli. To nanejvýš dokazuje,
že jste již nebyl v tu chvíli odpovědný; ale vě
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děl jste, co vám hrozí, když jste tam vstupoval.
Pravým okamžikem odpovědnosti byl ten oka
mžik, kdy jste překračoval prah, s jistotou, že
podlehnete.

6. princip. Bůh nejen zakázal nečisté skutky,
ale též obírati se jimi v obraznosti, myšlenkách
a žádostech. Tu třeba rozlišovati tři případy:
a) Mysliti na věc, která má některou stránku
nečistou. To bývá často nutné.
b) Mysliti na věc s této stránky. To bývá často
oprávněno, na příklad ve studiu. Bůh, jenž zná
všechno, zná také tento vzhled skutečností (rea
lit).
c) Mysliti o tom pro tuto stránku. Toť zlé, toť
hřích.
Nesesmilníš ani tělem, ani přivolením; francouz
ské consentement skládá se z con a sentement,
což značí sou-cítění, sou-myšlení, v čemž i při
volení jest zahrnuto.
Kristus, Bůh-Člověk, věda, že skutek jest logi
ckým vyvrcholením ideje, nechtěl jen utrhnouti
jedovatý stonek byliny, nýbrž sáhl na sám ko
řen, aby jej vyrval z lidského srdce:
»Slyšeli jste, že řečeno jest starým: Nezcizolo
žíš. Ale já pravím vám, že každý, kdožby po
hleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní
v srdci svém.« Mat. V, 27.
Záleží na tom, abychom pozorovali nejen začá
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tek našich myšlenek, ale celý postup (proces),
protože, zprvu nevinné, mohou vybočiti na zcestí a zvrhnouti se. »Jest vlastností zlého ducha,
když se přetvořuje v anděla světla, že vstupuje
zprvu do citů a smýšlení zbožné duše a že na
konec jí vnukne city vlastní. Takto začíná tím,
že našeptává této duši dobré a svaté myšlenky,
shodné s náchylnostmi ctnostnými; ale brzy po
znenáhlu pokouší se ji zatáhnoutí do svých taj
ných léček, a má ji potajemně k tomu, aby přivolovala k vinným úmyslům. Musíme velmi peč
livě zkoumati sled a postup našich myšlenek. Je
li začátek, střed a zakončení zcela o sobě v nich
dobrý a směřující pouze k dobrému, je to dů
kaz, že pocházejí od anděla dobrého.« Tak pra
ví sv. Ignác v »Pravidlech pro rozeznávání du
chů«, 2. týden, pravidlo 4. a 5.

*
Jaké jsou zásady odpovědnosti v pokušeních
špatných myšlenek? Jsou možný tři morální sta
vy:
Jistě, positivně odporovati; rozhodně přivoliti;
zachovati střední postoj, ani neklásti odporu,
ale také nepřivoliti. Zkoumejme každou z těch
to tří možností, počnouce poslední.

3. možnost. Theoreticky tento třetí stav postačí,
protože hřích začíná až tam, kde se zlo chce;
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a tady se přímo nechce, arci dlužno při tom je
ště předpokládati, že se nechce ani v příští příle
žitosti. Ale v praksi čilí ve skutečnosti, zvláště
jestliže pokušení prudce dotírá, bude konkrétně
skoro nemožno odolati jinak, leda že se bude usilovati nejen o to,abychom zachovali takovýto ne
utrální stav »nechtíti«, nýbrž chtíti pravý opak.
2. možnost. Uvědomíme-li si, že myšlenky, žádosti jsou nezdravé a neslušné, ba, máme-li tolik
jemnosti, že je uznáme otravnými, pak přivo
lení k nim jest hříšné a to hned od chvíle, kdy
si to uvědomujeme.
Jako nemáme práva uchovávati necudný obrá
zek v tajném albu, nesmíme dobrovolně ucho
vávati v tajném albu paměti necudná nebo jinak
zlá fantasmata. Vedle vnějších nestoudností jest
necudnost vnitřní: v paměti a obraznosti. V po
kušeních oplzlých obraznost má velký podíl. Vi
na jest obyčejně provázena představami, které
ji vyvolávají a udržují: neboť dojmy pohlavní
přenášejí se často do spánku a odtud zase půso
bí jako příčina do stavu bdělého, kalíce mysl
špatnými obrazy silněji než přímo. Tyto vlivy
souvisí též s jídlem, pitím a bděním. .
Viděli jsme, že ukájení pohlavního pudu náleží
do řádu nervového. Soustava nervová jest ve
spojení s tou ústřední úřadovnou, jež se jmenu
je mozek. Nuže, obraz (obraz shodný, věrně ja

71

ko kopie odpovídající skutečnosti, tedy ne tvůr
čí), jest formou činnosti mozkové. Ký div tedy,
že chlípná hnutí a necudná obraznost jdou sko
ro vždy pospolu. »Quantum ... phantasia valeat
ad venereum appetitum vel excitandum, vel mo
derandum, vel sedandum, omnes perspectum ha
bemus.« R. P. VERMEERSCH, S. J., De Castita
te, n° 16. Víme všichni, jak jest důležitý úkol
obraznosti při vyvolávání, mírnění nebo utišo
vání sklonností pohlavních.

1. možnost. Pričiňujeme se, abychom špatné myš
lenky odvrhli. Pak nejen, že se nedopouštíme
viny, nýbrž získáváme i zásluhy, protože nabý
váme vítězství nad sebou samými.
♦
— »Ale myšlenky nebo představy obraznosti, jež
mne pronásledují, jsou ohavný!«
Budiž! hřích není ve hře obraznosti nebo intelligence, ale ve svolení vůle.
»Non nocet sensus, ubi non est consensus.«
Což by bylo možno přeložíti těmito dvěma ver
ši, jež ostatně nevydávám za verše Racinovy ne
bo Comeillovy:
Ce n’est rien de sentir,
Cest tout de consentir.
Pociťovati nic ještě není, vše jest až povolení.
Zakoušeti není schvalovati.
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— »Ale tyto myšlenky mne přímo posedají a
dnem nocí mne trápí.«
Odpovídám: Jest mnohem krásnější klásti od
por dvě hodiny než dvě minuty. Bojuj déle, pal
ma bude krásnější!
»Dvojím způsobem možno si dobyti zásluh, když
zlá myšlenka přichází z vnějšku. Předně, představí-li se myšlenka spáchati smrtelný hřích,
ihned se jí vzepřu, a tak nad ní zvítězím. Za dru
hé, vrátí-li se tato zlá myšlenka, zprvu zapuze
ná, jednou nebo vícekrát a já jí stále odporuju,
až jí zcela zaženu. Tento druhý způsob jest mno
hem záslužnější než první.« Sv. Ignác, Obecné
cvičení.
— »Ale já pociťuji zakázanou rozkoš.«
Je to neštěstí, ale jsi neodpovědný, dokud ji za
koušíš, aniž ji vyhledáváš a aniž si v ní dobro
volně libuješ.
— »Strachem se třesu, pomyslím-li, že stačí mi
nuta,aby byl spáchán myšlenkou smrtelný hřích!«
Též stačí minuta k tomu, aby se roztrhlo plát
no Rubensovo, aby se zpoličkoval přítel, nebo
aby někdo v sebevraždě skočil oknem na dlaž
bu. Bojíš se však, že se takových krkolomností
jedné minuty dopustíš proti své vůli?
Stejně tak této jiné krkolomností jedné minuty,
smrtelného hříchu, nedopustíš se proti své vů
li, protože těžký hřích předpokládá podstatně,
kromě vážné látky dokonalého uvážení a úpl
ného přivolení.
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— »Ďábel je tak silný!«
Ďábel, praví svatý Augustin (v Kázání 197. o
mírnosti), jest pes, který hrozně štěká ... ale jest
uvázán. Nech hafati tohoto bezmocného vzteklouna. Nekousne tě, nepřistoupíš-li sám k němu
a nebudeš-li mu chtít rozepnout jeho obojek.
7. princip. »Tato pokušení dotírají na mne hlav
ně před svatým příjímáním.«
Zjev ten jest dosti častý. Vysvětluje se předně
zcela přirozenou příčinou. Duch z rána jest svěží
a obraznost, protože ještě nepracovala, hrá snad
něji. Schopnosti mají své maximum plastičnosti.
Nad to pak zloduch ví velmi dobře, že přijímání
jest velký prostředek posvěcující, i snaží se, aby
nás od něho odvrátil, zmásti nás a proto nám
našeptává: »Jakže! odvážil bys se přijmouti své
ho Boha do duše plné neslušných žádostí a po
skvrněné takovými mrzkostmi?«
Zdržovati se od přijímání, když jsme nesvolili
ke zlu, tu pěkně hudeme zloduchu do noty.
— »Ale často nevíme před Svatým Přijímáním,
zda jsme v myšlence k hříchu svolili nebo nesvo
lili. Jaké tu platí pravidlo?«
Pokud jest řádně1) pravděpodobno, že jsme je1) Soustava důvodnostní předpokládá vidy, aby dovolenost skutku měla důvodnost ne lecjakou, nýbrž vážnou. Ovšem, nemusí býti větší než důvodnost opačná, jak
toho vyžaduje probabiliorismus (systém, jenž učí, že máme sledovati mínění dů
vodněji!), ba ani stejně důvodná, jak tomu chce Aequiprobabilismus, nýbrž jen když
je vždy opravdu vážná. Tato pouhá poznámka by již stačila, aby odklidila mnoho
námitek proti Probabilismu. Jinak pojímaný není to již Probabilism, ale Laxism.
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ště ve stavu milosti, máme právo přistoupiti ke
Stolu Páně. Náleží k opatrnosti, aby se to ko
nalo v dokonalé skroušenosti a lítosti. Ale zpo
věď nemůže bytí ukládána. Proč? Poněvadž zá
kon zpovědi (i o Velikonocích, přísně pojato)
nenastupuje leč v případě smrtelného hříchu, a
jelikož v naší hypothese smrtelný hřích jest pře
vážně pochybný, sám zákon se stává pochybný;
nuže, zákon pochybný nezavazuje: »lex dubia,
lex nulla«.
Přece však, je-li obava z těžkého hříchu dosti
založena, bylo by velmi žádoucno a k rozmno
žení pokoje dáti to do zpovědnice. Ovšem řek
li jsme, že není pravé závaznosti, pokud zůstá
vá řádně pravděpodobno, že jsme odporovali,
ale jestli už kdy, tu jest právě tady na místě,
aby se rozeznával výslovný zákon a rada.
Ve vztazích s Naším Pánem jako ve vztazích s
lidmi vedle toho, čeho dlužno činiti, jest celá
oblast jemností a ušlechtilostí vhodnějšího ob
cování.
Pochybnost, o níž mluvíme, bude snadněji opod
statněna u toho, kdo by si nevěděl rady se sta
vem své duše, přes své svědomí »na hrubo« (ledabylo), než u toho, kdo by byl na váhách, pro
tože jest náchylen k úzkostlivosti. Nuže, toho
si dobře povšimněte, naše rady v této chvíli
směřují zvláště k duším choulostivým, i mohou
na sebe applikovati průpověď: »In dubiis judi75

candum est ex ordinario contingentibus«, mají
ce při tom na paměti, že v nejistotě takové do
mnění jest v jejich prospěch.
*

Všechny principy až dosud vyložené jsou moc
ně shrnuty mistrem duchovního života: svatým
Františkem Salesským. Kladu zde tuto stránku,
psanou v rozkošné frančině a myšlené s mno
hým zdravým smyslem:
»Býváte vydán pokušením? Pro to se netřeba
ani znepokojovati, ani měniti dosavádní postoj!
to ďábel obchází všude kolem vašeho ducha,
slídě, zda by nenašel některé dveře otevřeny.
Činil tak s Jobem, se svatým Antonínem, se sva
tou Kateřinou Sienskou a s nekonečným poč
tem dobrých duší. Třeba se pro to mrzeti? Nech
te ho jen venku, ať prokřehne; všechny vchody
jen pečlivě zavírejte, a on na konec se unaví,
nebo neunaví-li se, Bůh ho přinutí, aby odtáhl.
Je to dobré znamení, když tropí tolik hluku a
bouře kolem vůle: je to znamení, že není uvnitř!
Chraňte se míti za zlé svému srdci tyto protiv
né myšlenky, jež na ně ze všech stran dotírají:
neboť ubožátko-srdce není tím vino, a sám Bůh
nemá mu to ve zlé, naopak! Jeho božská moud
rost ráda vidí, když toto srdéčko kráčí třesouc
se ve stínu zla, jako kuřátko ve stínu luňákově,
jenž nad ním poletuje. Utecme se ke kříži, obej76

meme jej z plna srdce; dleme v pokoji ve stínu
tohoto svätého stromu. Jest nemožno, aby nás
něco poskvrnilo, pokud máme opravdové roz
hodnutí náležeti zcela Bohu. Netřeba se tedy ni
kterak lekati v pokušeních, nýbrž zůstávati v
jasné a sladké odevzdanosti do dobrolíbezné vů
le Boží. Pokušení nemohou uškoditi čistotě srd
ce, které jich nemiluje. Nehleďme na ně, ale
patřme upřeně na našeho Spasitele, který nás.
očekává tam, kde není bouře. Pokušení nás jen
proto matou a zasmušují, že na ně příliš myslí
me, a že se jich příliš bojíme.«
Přemítejte o těchto dvou posledních řádcích svá
tého Františka Salesského, vy všichni, kdož tr
píte přes míru dotěrností odporných žádostí.
Proč ztráceti vládu své duše, proč se zbytečně
oslabovati? Vzrušováním jen se udržují a sesilují tato pokušení. Přidržujte svou vůli stále k
jednání ušlechtilému, ale ať srdce jest pokojno.
Jitřením se jen přemísťujete sílu a vypuzujete jíl
Pokoušejte se raději nevšímati si, opovrhovati.
*

Řeknu vám celou svou myšlenku. Podstatným
by bylo mysliti pokud možno nejméně na neči
stotu.1) Jistí theologové byli tolik hallucinová1) Jest třeba často pojednávat! EX PROFESSO o cudnosti, jak to činíme sami
v této práci. V tomto případě zdá se výhodnější a důležitější mluviti o čistotě
než o nečistotě: pracovat! totiž po stránce positivní (ukazováním výhod čistoty,
její možnosti, jak ji uchovati) spíše než po stránce negativní (hanebnost neřesti).
Systém Sparty, přisuzující moralisační moc podívané na opilého helota, často se
minul svým účinkem.
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ni veškerou mnohotvárností a bídou nečistoty,
že pak soustřeďovali raději pozornost na všech
no, co se týká čistoty, a na konec uvěřili, že
vlastně náboženství jen v tom záleží!
Dívejme se na věci ty z větší šíře, u větší povznešenosti!
V den, kdy se otázali Našeho Pána, která by by
la první ctnost, odpověděl: »Láska.« Miluj Bo
ha a všechno ostatní máš zajištěno.
Když se rozezvučí nota základní, bývá prováze
na souzvučnými tony, jež se stávají jeho jasně
znějícími satellity.
V den, kdy láska k Bohu bude základní notou
naší duše, ostatní ctnosti stanou se přirozeně
jejími souzvučkami! Kéž čistota přidrží se lás
ky a nechť ani na krok od ní neodstupuje!
Mysli trochu méně na sto bodů negativních: »To
a to nesmíme, a tohle též není dovoleno«, a ra
ději se více utvrzujme ve velkém přikázání
kladném: »Miluj Boha z celého srdce svého!«
Od chvíle, kdy syn bude upřímně svého otce milovati, bude ještě třeba vštěpovati mu dopod
robna dvacatero příkazů: nezlobiti ho, nevztáh
nout! naň ruky, atd.? »Ama et fac quod vis.«
Jsou správné obě poznámky svátého Ignáce.
»První: nechť láska jeví se mnohem více ve
skutcích než v slovech; druhá: nechť láska spo
čívá ve vzájemném sdílení dober.« (Rozjímání
k dosažení božské lásky: 2. předběžná poznám
ka.)
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Miluj Pána ze vší duše své, ze všech sil svých,
tím nabudeš nejvyššího šlechtictví, a tato uro
zenost bude pak sestupovati s tebou s hora do
všech pater. Chybuješ právě tím, že začínáš zdo
la a ne shora. Ve většině nemocí nervových tře
ba především léčili střediska vyšší.
Svatý Ignác takto pojal život náboženský. Ma
je se ustanovili na svých Duchovních Cvičeních
a títi do pravého, zakládá své Rozjímání na bož
ské lásce. »Budu si vzpomínati dobrodiní, kte
rých se mi dostalo ... pozoruje velmi vroucně
všechno, co Bůh, Náš Pán, pro mne učinil...
Potom, vraceje se k sobě, budu se tázati, k če
mu mne rozum a spravedlnost zavazují, abych
nabídl a obětoval jeho božské velebnosti...«
8. princip. Šesté Boží přikázání. Jak vyložiti zá
sadu: »V nečistotě není provinění nepatrné, ne
připouští, abychom si s ní zahrávali?«
Abychom si svědomí nezkřivili, dlužno chápati
tuto průpověď, jak ji vysvětlují theologové. Před
ně jest možno, že látka jest vážná, vina však
přes to zůstává lehká, protože smrtelný hřích
předpokládá kromě tohoto prvního elementu
vážné látky dvě jiné podmínky: dokonalou roz
vahu a plné přivolení. Tím pak v mnohých pří
padech bude toliko »látka« k smrtelnému hří
chu, nikoli však skutečný smrtelný hřích; nebo
chcete-li to míti odborněji řečeno, bude těžký
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hřích čistě »materiální«, ne však »formální«.
Za druhé: když theologie učí, že neexistuje leh
kosti »látky«, co tedy chce touto »látkou« označití?
Nikoliv prostou smyslnost (sensualitu) — jest
zřejmo, že může býti lehkost látky v té neb oné
poněkud volné četbě, v té neb oné nemístné slov
ní hříčce nebo v tom neb onom shovívavém úsměvu, atd.), — ale v principu tuto vyjádřeném
jedná se o samu vilnost, přímo hledanou. Pro
zkoumejme každý z obou výrazů.
»Vilnost, chlípnost, smilstvo«: těmito slovy ro
zumíme nezřízená hnutí1) pohlavních údů (často
nazývaná rozrušením tělesným), provázená roz
košemi řádu venerického,2) týkající se plození,3)
takže přísnou logickou důsledností (ať už se to
uskuteční nebo neuskuteční) dospělo by se k úplnému ukojení vášně.
Protože Bůh předvídal, jaké odvahy by bylo tře
ba muži a ženě, aby na sebe vzali břemena ro
diny, vložil prozřetelně vnadidlo a kompensací
rozkoše do funkcí plodivých. U člověka o těch
to věcech nelze pojednávati jen přírodně, jak to
1) Jest zřejmě možno hřešiti proti čistotě, aniž by se nějaké hnutí projevilo, jsou
to pak hříchy vniterné (myilenky . · . žádosti ...)
2) Toto slovo pochází od Venuše, bohyní Rozkoše, jak čteme v mythologii.

3) Tyto ústroje mohou zákoničtí též dojmy, jež nejsou řádu genesického (plodivého), na příklad teplo, chlad, tlak, svrbění a p., jež mohou býti též příjemnými
pocity, ale nejsou povahy venerické.
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činí lékařství a biologie, obírající se jen »tě
lem hovadským«; pohlavní život byl tajemstvím
před Kristem a jest tajemstvím i po Kristu; kře
sťanstvím otevřen jest život svátostný a tím vzta
hy ty povzneseny jsou na jinou rovinu: panen
stvím k snoubení vyššímu, svátostí stavu man
želského k dalšímu rozplozování lidského rodu.
Obojího zřízení ustanovitelem jest sám Spasi
tel a Pán náš Ježíš Kristus, Proto všechno, co
by se z těchto zřízení rady a příkazu vymyka
lo, stává se nezřízeností a vede ke zkáze časné
i věčné. Není možno tyto věci zaříditi jen po lid
ském rozumu, odloučiti třebas smyslové uspo
kojení od cíle, pro nějž jest dáno, právě tak ja
ko v případě jedení nemůžeme odloučiti vyži
vování od hladu nebo od oprávněné libosti chu
ti,1) Že se údům rozplozovacím vlastní hanba, že
to jsou části stydké, ohambí, má svůj hluboký
důvod v Pádu: nejsou hanebné samy o sobě, ne
boť Bůh stvořil člověka rajského, o němž píše
Genese: »Byli pak obádvá nazí, totižto Adam
i žena jeho: a nestyděli se.« Gen 2, 25. Bez hří
chu prvopočátečního nebyli bychom poznali
vzpouru smyslů.
Omamné kouzlo věcí pohlavních je tak prudké
u muže, že kdyby se chtěly připustiti jisté vý
jimky, illuse a vášeň by čím dál tím více rozši
řovaly skulinu, kterou by unikla všechna pří
1) wDelectatio propter operatíonem.“ S. th.y I., II.* Q 4, 2.
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snost božské zápovědi. Skutek vilný, zakázaný
právem přirozeným,1) zůstává pro vždy zakázán.
Nad to pak, protože slast pohlavní rozkoše je
tak silná a tak svůdná, Bůh nejen zakázal hřích
ten dovršený, ale i všechno, co svou povahou
jest přípravou k jeho spáchání.
Tady není možno mluviti o lehkém hříchu, pro
tože pokud jsme v oboru smilstva, není zakázá
no jenom ukojení vášně a plnost smyslného po
žitku, nýbrž jakákoliv slast toho druhu.
♦
Takto jest zakázáno — a to vždy — vyhledáva
ti (vně manželského sňatku) tato ukojení přímo.
Jest však dovoleno připustiti skutky, jež nepří
mo přivodí pocity, hnutí pohlavní?
Ano, jestliže se zjistí čtyři podmínky:
Je-li skutek ten čestný;
Je-li čestný úmysl a není-li nebezpečí přivolení
(neboť pak by zakročila pravidla bližší nebo
vzdálenější);
Jestliže k dosažení skutku, který jest dobrý,
není prostředkem skutek nestoudný; neboť účel neospravedlňuje prostředky, a není možno
projiti napřed tunelem zla, aby se pak přišlo do
oblasti dobra;
1) Jednomyslnost theologů. Nad to: Innocenc XI. odsoudil věty 48. a 49. Podle
nich smilstvo a tajný hřích nejsou zakázány právem přirozeným, nýbrž jenom
jakýmsi positivním zásahem Božím· Věta 48.: „Fornicationem, secundum se,nullams
invélvere malitiam et solum esse malam quia interdicta..." Věta 49.: „Mollitie
jure naturae prohibita non est...“
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Jestliže skutek nectný jest omluven vážností
motivu.
Tento čtvrtý případ dlužno pak řešiti takto:
Když příčina působí lehce, stačí motiv lehký;
když příčina působí vážně, třeba vážné pohnut
ky; když příčina působí velmi vážně, třeba vel
mi vážné pohnutky.1)
Abychom vše shrnuli, jest třeba motivu úměr
ného s pociťovaným účinkem.
Když se vyhoví podmínkám tuto naznačeným,
jakým právem by se mohla zakazovati činnost,
jež jednak jest správná, a když ani úmysl není
jinaký? Objektivně i subjektivně případ je te
dy počestný. Nejedná se tu pro chlípné vzruše
ní, nýbrž za účelem zcela jiným; tělesnost se
bouří bezděčně. Vůle, která hledá jiný cíl, věrně
to zavrhuje jako nepořádek, jehož litujeme. Ži
vot křesťanský by se však stal nemožným, a
nebyl by již než stálou příležitostí k vrtochům
a rozháranosti svědomí; vždyť je tolik činností
o sobě nevinných, jež mohou zvláště u mladých
lidí s oslabenými nervy vyvolati bezděčné ero
1) Předpokládáme vidy příčinu působící takto SAMU OD SEBE, protože jest rázu
chlípného. Jestliže naopak neměla nic společného s tímto pořadem, byla-li „extra
genus luxuriae“ a nebylo-li blízkého nebezpečí přivolení, nebyli bychom povinni
se zříkati: stačilo by nesvoliti k pokušení, jež by mohlo nastati. Příklady: dlouhé
sedění, otřesy vlaku, auta nebo bicyklu mohou vyvolati jisté vzruchy. Ve skutečno
sti běží o prostý zjev krevního návalu. Příčina tohoto místního nakupení šťáv není
nikterak rázu pohlavního. Kdyby se takové nevinné činnosti zapovídaly, tu by se
rozmohla úzkostlivost svědomí, a dobré ženy by se bály podívat na krucifix, protože
Náš Pán a Spasitel ráčil podstoupiti své ukřižování skoro zcela nahý; a mnozí muži
nechtěli by patřiti na obrazy Přesvaté Panny, protože představuje druhé pohlaví.
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tické vzrušení. Tedy zkrátka, takové pocity jsou
v nich, ale bez nich.
Převeďte teď a aplikujte na učence, jenž svým,
povoláním má co činiti s těmito kluzkými věc
mi; na moralistu, na zpovědníka, jemuž se na
skytnou tyto delikátní otázky; na censora filmů,
nebo knih; na jinocha, jenž má studovati jisté
body literatury a historie, nebo prostě na ty,
kdož mají zálibu ve sportech, kdo jezdí na ko
ni, na plavce, na nemocné, u nichž močení a ká
lení bývá provázeno nepravidelnými hnutími. A
dalo by se takových příkladů nahledati! My však
dáváme raději přednost tomu, aby se zajistilo
plodné bohatství toho neb onoho principu, než
abychom se ztráceli v množství drobných nebo
nevhodných aplikací.
*

Samo sebou se rozumí, že v uvedených a ve
všech jiných případech třeba vždy býti na strá
ži proti hallucinacím (přeludům, mamům a kla
mům) a úskočnostem a subtilitám vášně; aby
chom si ozřejmili, zda duše zůstává v řádném
stavu, jest dobře dáti si tyto dvě otázky: Dove
du činnost ospravedlniti? Má dostatečně váž
nou pohnutku a rozdílnou od vášně? — Dove
du ospravedlniti úmysl? Jest přímý?
Pozastavme se u tohoto posledního případu: jest
možno, že ta neb ona věc jest o sobě počestná
a morálkou dovolená, vždy se však předpoklá
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dá, že vůdčí úmysl zůstává dobrý. Uspokojení
choutek, péče o čistotu a zdraví mohou býti váž
ně užitečnými nebo často nezbytnými, ale mo
hou se též státí záminkami vášně.
Ať nemá vaše svědomí mnoho zásuvek a dvo
jitá dna jako pouzdra jistých kejklířů! Nelibuj
te si v zbožném židovství. Nechtějte ošáliti dob
rotivost Boží, udati u něho falešný peníz pod
vodných důvodů.
Nač Bůh patří především, toť upřímnost srdce.
«Hospodin hledí k srdci,« čteme v první knize
královské, kap. XVI., verš 7. Jakmile máme opravdu dobrou vůli, nejsme vinni, ani když chy
bujeme. Subjektivní přímost omlouvá objektiv
ní nepořádek. Nevědomost a klam nejsou vinny,
pokud si v nich nehovíme, pokud nepřejdou v
ustálený zvyk.
Filosof Fichte to dobře řekl: »Jedinou povinno
stí jest chtíti jednati shodně se svou povinností,«
a rovněž dlužno schváliti, - co řekl Kant: »Ze
všech věcí, jež jest možno chápati ve světě, ne
ní než jedna, již možno pokládati za dobrou bez
výhrady: je to dobrá vůle.«

9. princip. Rozvržení příčin. Jisté věci chlípných
výsledků jsou podstatně špatné; jiné jen za ur
čitých okolností.
Vinné jsou podstatně ty věci, jež už svou pova
hou jsou přímo vážnou výzvou k neřesti.
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Jiné příčiny nejsou vnitřně špatnými, ale za ji
stých podmínek stávají se trestuhodnými, takže
týž skutek bude dobrý nebo trestný podle okol
ností.
Takto »ten neb onen pohled jest smrtelný«?
Bude třeba rozlišovati: bylo to z blízka nebo z
pozdál? mimochodem nebo vyzývavě, s naléha
vostí? z pouhé zvědavosti nebo s úmyslem ne
restným?
»Ta neb ona rozprávka, jejíž výrazy jsou určité,
jest hříchem těžkým?«
Je ten, kdo hovoří nebo kdo ji poslouchá, dítě
tem? je to člověk ženatý? stařec, jehož málo co
ještě dojímá? osoba, zvykem více nebo méně
otřelá, která už viny tohoto druhu ani neváží,
nebo nevinná?
»Jsou polibky hříchy smrtelnými?«
Oprávněnost tady měří se podle rodinných zvyk
lostí. Vždy jest v tom nebezpečí vážného pádu,
když se přidruží větší citové vzrušení, svévole,
rozpustilosti. Může to přejíti v hlubokou vášnivost a tu již pevná půda mizí pod nohama.
Záleží při tom vždy na okolnostech. Co obecně
nejvíce padá na váhu, jest trvání. Mnohý skutek
konaný jen tak přeletem (a vždy předpokládaje
přímý úmysl) zůstane dobrým, zatím co týž sku
tek, když se dlouho při něm prodlévá, stává se
škodlivým, ba vážným hřešením.
♦
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Po rozvržení přijde v úvahu stupňování příčin.
Vzestupné uspořádání vzněcujících příčin bylo
by možno, zdá se, takto vyznačiti:
Na nejnižším stupni: slovo. Prosté vyprávění o
té neb oné věci dojímá méně než věc sama.
Na druhém místě: socha, více vzněcující než slo
vo, protože svými tvary činí předmět hmotnější,
do smyslů více se vtírající.
Na třetím místě: malba, která k tvárnění připo
juje kouzlo koloritu.
Na čtvrtém místě: přímý pohled. Není to už jen
zobrazení formou nebo barvou, ale sama věc.
Na pátém stupni: dotek a ohmatávání.
Taková jest stupnice normální, ale třeba připustiti výjimky podle zvláštních okolností. Příklad:
socha může více vzněcovati než malba. Větším
nebo menším vlivem působí též látka, z níž jest
socha udělána: bronz, přísnější tvářnosti, méně
vzněcuje než mramor, jehož bledost a žilky při
pomínají více lidskou pleť. Socha však ztrácí
mnoho ze své nebezpečné působnosti už tím, že
bývá menší nebo větší než příroda, už tak věr
ně skutečnost nepředstavuje.
10. princip. Často se hájí nezodpovědnost neči
stého pádu.1) Namítá se, že člověk ztrácí svou
svobodu, když jest přemožen sexuální hypnosou.
1) Srovnejte s tím, co jsme již slyšeli: „Nehřeším, abych urážel Boha ... Křehkost
bez zvrhlosti," a co ještě uslyšíme dále: „Není možno zůstati čist. . . opět se státi
čistým.”
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Odvažují se mnozí tvrditi: pokušení se stává ne
zdolným, tolik vnady, a ostatně vizte, jak všich
ni uznávají tento druh okouzlení, od Klementa
Alexandrinského, jenž prohlašuje, že »člověk
jest odtržen od člověka násilím,« až k Bourgetovi v Žáku, kde píše: »Toto opojení, jež nás
přemáhá jako víno.« Taková jest námitka. Ale
nikdy nezapomeňme, že svedení není osudovost,
že v člověku vedle činností, jíž jest podroben,
jest princip reakce, ta svobodná vůle, jejíž vý
sadou a podstatou jest moci odporovati.
»Člověk zkrotil zvířata ... Zdolal lakomou ze
mi a uložil jí žně. Zdolal hory a otevřel je jisk
rou, kterou dítě může z dálky zapáliti, když
stlačí prstem knoflík. Jeho mocí nejtvrdší kovy
tekou jako voda nebo se zkracují jako konopné
vlákno. Tak i sama sebe může zkrotiti! a je to
marná omluva říkati: to je můj temperament!
Jsem už takový!
»Proč neříci vůči zemi, ležící úhorem: to jest
její temperament! Už je taková! Nebo vůči šel
mě, která skočí, aby vás sežrala: to jest její tem
perament! Už je taková!
»Jste už takoví! ale záleží na tom, abyste se pře
dělali, nebo aspoň změnili.« (P. Eymieu, S. J.
Gouvernement de soi-même, p. 13.)
Přetvořiti se, obnoviti, nebo aspoň se změniti!
Je to možno, protože mnohé zkušenosti to do
svědčují!
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Náboženství zvládlo nejdespotičtější a nejvazčejší neřesti: nevázanosti pohanstva, pomsty
chtivost divochů, opilství Indiánů a jiných náro
dů, souboje středověku. Proč by nemohlo též
zvítěziti nad nečistou neřestí?
Ovšem, tato vášeň jest prudká a opojná. »Byl
jsem zcela jiný, praví často ten, jenž povolil chtí
či, a zdálo se mi, že jsem byl kořistí krátkého
šílenství.«
Může se skutečně státi, že nedostatek dokona
lého uvážení nebo úplného svolení omlouvá od
hříchu smrtelného, leč jest nezbytno vždy se
kátí i z takových zmatků. A možno to opravdu
zváti zmatkem »častěji v poklescích proti čisto
tě než v proviněních proti jiným ctnostem, pro
prudkost vášně příliš citlivé povahy, neboť vá
šeň ta oslepuje a paralysuje bystrozrakost inte
ligence větší nebo menší měrou; ba může zajíti
tak daleko, že činí nevědomým nebo nedobro
volným úkon dle předmětu velmi špatný. (P. De
Smedt, S. J., Notre vie surnaturelle, T. II, p.
272.)
Odpovědnost pak zvláště přestává ve stavech
náhlého překvapení, jež theologové nazývají má
lo latinským, ale velmi suggestivním rčením »mo
tus primo primi«: hnutí tak prudké, že úvaha
mysli nemohla zakročiti. Není však již tak snad
ný případ, v němž by se někdo omlouval: »Zpr
vu jsem se vzpíral,« neboť už tím, že se vzpíral,
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měl vědomí, že skutek byl hanebný. Zápas do
kazuje, že bylo rozvažování: »Ipsa lucta indici
um est deliberationis.« (P. Vermeerch, S. J., De
Castit., n° 383.) Vůli vůbec v tomto případě mož
no připodobniti pevnosti, o niž přímé útoky se
rozrazí, jež však může býti vydána zradou. Ne
zodpovědnost pochází pak od překvapení, způ
sobeného touto zradou, nikoliv od prudkosti útoku.
Moderní strategii podařilo se zmocniti pevno
stí, jež se zdály nedobytný: ale jedna zůstává, atou jest naše svobodná vůle.
Proto každý chtíč vědomě udržovaný nelze ospravedlniti plně ani okolnostmi »polehčujícími«.
Nesmíme se odvolávati nikdy na nějaký status
quo dosavádního způsobu života, neboť boj o či
stotu sotva kdy bude v této časnosti dobojován.
V tom smyslu bude vždy třeba přemáhati až do
konce nějakou »žádost těla a žádost očí« (I. Jan
II, 16).
Stejně ani strach nemůže přinutiti naši svobo
du. Kdo poznal více než mučedníci »poblázně
ní« celé bytosti?1) A přece dva koncily: Nikejský a Ankyrský prohlásily, že křesťan, zříkající
se své víry z hrůzy před popravou jest odpadlík,
méně vinný než ten, kdo by zapřel Krista bez
podobného morálního násilí, ale přece vinný.
1) Mučednictví dlužno vždy sdružiti s láskou ke Kristu, jenž jest síla mučedníků.
Tedy toto „pobláznění” spíše možno převésti na extasi než na „strach“. J. F.
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Zvyk nečistý jest tyran, ale jest špatné, jsme za
to plně zodpovědní, když jsme se s ním spřáte
lili. Člověk, který jest synem svých skutků, jest
otcem svých zvyků.
Snadněji omluvitelnou by byla nevědomost. Nemůžeme chtíti, čeho neznáme, a nic není tak
proti svolení jako omyl. Pák se již nejedná o pád.
nýbrž o nepoznání!
Nebezpečím pro čistotu může býti prostředí.
Ale:
a) Prostředí člověka pokouší; nedonucuje ho.
b) Buď Bůh dopustil, že jsme se v něm zrodili
a že v takovém prostředí žijeme, pak nám udělí
příslušné milosti, abychom v něm obstáli, nebo
jsme v něm dobrovolně, a pak už tím jsme za
všechnu škodu, kterou v něm duše vezme, od
povědni.
c) Kdyby bylo možno všechno svalovati na pro
středí, jak by se vysvětlilo, že mladí lidé, vycho
vaní ve velmi různých prostředích, sobě se po
dobají, a naopak dva bratři, vychovaní v jednom
rodinném prostředí, tolik se různí svými životy?
d) J. Simon v knize o Povinnosti (Devoir, pp.
7 až 10.) upozorňuje na to, jak člověk, i v pro
středí nejzkaženějším, slyší stále hlas svědomí.
Zkrátka: v zápasu o čistotu mnohé příčiny zmen
šují lidskou svobodu, ale nepotlačují ji.

Kurs čtyřicátýosmý
v říjnu léta Páně 1939.
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Vytiskl
V. Vokolek a syn v Pardubicích. Na skladě u
Marty Florianové ve Staré Říši na Moravě.
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