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NA HLUBINU

EDITORIAL

t
Kdyby do exilu bývali odešli převážné přesvědčení křesťané,
a nikoli přesvědčení lidé náboženství leninského; kdyby pro
mnohé přesličná myšlenka o nutnosti sjednocení exilu nebyla
vábidlem i pro ty, jichž názory se velmi dobře obejdouprávě
bez pravd Bohem lidem zjevených; kdyby křesťané neztráceli
sil hledáním hloubek v "demokratickém socialismu”; kdyby pokoncilový ekumenismus byl chápán jako pozvání lidstva k jed
note v Kristu a nebyl praktikován jako ústupek od hodnot tr
vale křesťanských; kdyby tohle všechno nebylo tvrdou skutečno
stí a nikoli jen denní zkušeností redakce Hlubiny, jejíž prá
ci nikdo neplatí, navíc jen hrstka jednotlivců uznává v ocho
tě, obsah revue se zájmem studovat a studované problémy dis
kutovat, nebyla by nikdy Hlubina vznikla.
Kdyby do exilu převážně odešli přesvědčení katolíci, neby
lo by se dalo mluvit o úmorném úhoru pro práci českých duchov
ních služeb, která je tvrdší a náročnější než práce v misiích.
Také by byly zbytečné oprávněné výzvy, aby se exil nevysiloval
názorovými replikami proti všemožně odstíněným omylům leninis
mu či módního eurokomunismu. Neboť kdyby byli do exilu odešli
přesvědčení křesťané, /ale ti neodešli, zůstali v převážné
většině "doma”/, mohl by se chaos kolem morálních norem
pramenící z neznalosti zjevených pravd, bez nichž nelze pocho
pit smysl a cíl lidského života, vyhnout českému exilu, A
tak by se narušený poměr k životu kolem vzrůstajícího teroru
z touhy po moci mohl přenechat řešení hostitelské zemi. Aby její moc výkonná emancipační snahy po vymanění z jakéhokoli
druhu uznání závisloti řešila po svém.
Jenomže emancipační snahy po vymanění z jakéhokoli druhu uznání závislosti nabyly příznaky ’’totální emancipace”. Ta má
být obsahem vlastní ’’skutečné spásy”. Avšak za touto ’’spásou”
pomocí emancipace stojí nejenom likvidace závisloti na Bohu, a
právě proto je promulgováno vysvobození od "všech” norem, _
neboř "totální emancipace” může dobře vykvést u obránců chimé
ry "atheistického křesťanství”. Kdyby obránci těchto chimér
nenašli živnou půdu, i v českém exilu, není dost dobře možno
přenechat řešení těchto obludností hostitelské zemi. Vždyť svo-.
boda - bez pravdy pozbývá smysl!
Kdyby za těmito vábidly nestál zakukleně hnusný obraz tero
risticky krutého člověka, který nepotřebuje být nikomu a niče
mu za nic vděčný, který nikoho nepotřebuje, který nikoho nemi
luje, a také nikým nemůže ani být milován; kdyby koncem tako
vého druhu člověka nebyl fatálně osamocený člověk, jehož život
ztratil jakýkoli smysl, nemusela by vycházet Hlubina.
Také protože přesvědčené katolictví horoucně věřené a vyzná
vané je nejenom vzácné, ale i odmítané jako něco překonaného,
proto vznikla revue Na hlubinu. Na památku dominikána. Otce
Dr. Silvestra M. Braita, O.P., který měl rád Církev Boží ,
ale i svou vlast, a proto dovedl trpět dlouhá léta v komunis
tickém žaláři za nepřátele, i - přátele. A protože se hlásí
me k jeho odkazu, vypůjčili jsme si i název "jeho” olomoucké
revue pro duchovní život Na hlubinu, likvidované rokem 1948, to
je dvacátým, druhým ročníkem, kdy musel přestat zdůrazňovat li575 dem, že kromě Krista není žádné jiné cesty.
Váš český kněz.
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KATECHESE

Sedmdesátá léta dvacáté
ho století přinesla vystři- /
zlivění, i když působení ně
kterých exaltovaných theolo-/
gů nebere konce»
Ustala fascinovat dosavad
negativní interpretace zázr>
ku. Už se nezdůrazňuje podmí
něnost myšlenkového svět'· ňa
nevývratnosti vědy. Chlubně
se nepodepírá názor na svět
neotřesitelnou mocí tak zva
né ’’vědecké” filosofie.
Tak se mluvívalo v rozkvě
tu positivistického pojetí
světa v 19«století. Ale když
20,století positivismus přejalOj, neuniklo positivistické náboženství humanity osu
du«, aby jeho positivistická
’’správnost” nebyla verifiko
vána, Skoro z téhož důvodu
přestala fascinovat bultmannovská dichotomie mezi
historickým Ježíšem z Nazaeta a kerygmatickým Kristem,
Na kerygmatického Krista se
soustředil téměř výlučně
Bultmannův zájem, takže se
historický Ježíš za kerygmatickým Kristem téměř ztrácel.

Kristus ?
Bultmannův výslovný poža
davek,, aby ” .Písmo bylo
oproštěno od tehdejšího,
do
bou ovlivněného názoru na
svět”, staví na předpokladu,
že je možno obsah víry oddě
lit od myšlenkového světa
biblických dob. Není však
bultmannovská. snaha oprostit
biblický text od dobových ná
zorů ovlivňovaná. fakt?ry,
které byly běžné pro vědeckou
práci 19estoletí? Avšak deva
tenácté století bylo ovlivně
no positivistickým pojetím
světa, .Dá se však hájit,
že
člověk se dovede obejít bez
světového názoru, který jeho
doba podmíní? a? Umí člověk
přijmout víru bez vlivu panu
jícího názoru na svět?

Interpretace - hledání smyslu; porozumět významu textu
Posít.lvismus - filosofická teorie 19.století, postihující
všechny úseky duchovních věd. Positivismus
požaduje zabývat se pouze bezprostredné ’’danou”, to je
’’positivní.” smyslovou zkušeností. Jen zkušenost je schopna,
vyhledat obecné vztahy jako obecné zákony platné ve skuteč
nosti, .Proto je zamítáno překročení hranic zkušenosti. Pro
positiv.i stu patří minulosti hledání podstaty věcí; o hledá»
ní posledních principů ani nemluvě« Současné stadium pcsitá
vismu. se omezuje na pozorování a na zvládnutí ’’daného”, kteté bylo získáno zkušeností. Zakladatelem positivismu byl
Auguste Comte /1798-1857/ a jeho "náboženství humanity” do
sadilo na místo Boha t. zv. "velkou bytost” lidstva,
"Správnost” - "souhlas mezi úsudkem a jím vysloveným závěrem”
Verifikovat - ověřovat Dichotomie - vydělení, do 2 hledisek
Kerygma - apoštolská katechese jako autenticky hlásané po
selství evangelia; závislost evangelní na apoštcl·
ské katechesi. Rudolf Bultmann doslovně říká: ’’Vielmehr
will die Entmythologisierung ein Verständnis der Schrift
gewinnen, das frei von jedem Weltbild ist, wie es das objék
tivierende Denken entwirft, sei es das des Mythos, sei es
das der Wissenschaft”, /Kerygma und Mythos II, 187/
Diferencovat - vydělovat v samostatné části
Adekvátní -""souhlasný Anastasis - z řeč, vzkříšení
Nekros - z řeč, mrtvý; Nekron~ 2.pád mn.č, - t. j."mrtvých”

Ježíš -

nebo Kristus?

Neumí-li človek víru vyjá
dřit, leda v rámci výrazových
prostředků, jakými se právě v
jeho době mluví, neumí ji ani
přijmout bez vlivu vládnoucích
filosofických směrů, Ty mají
vždy vliv, byt nenápadně po
stupující, na utváření světo
vého názoru určité doby, tak
že i odstíny dobových názorů
se jimi diferencují.
Jenomže v Písmu se dá vy
stopovat jak suverénně pomíjí
dobové názory. I když se Nový
zákon neobejde bez určitého
světonázorového rámce, není s
ním adekvátní.
První křesťané měli tentýž
názor na svět jako ostatní li
dé jejich doby. Byla to doba
helenistická! také doba Pavlova.
Helenistický svět znal na
příklad prostor jako omezený
’’prostor sfér”, takže v nejprvnější sféře bydleli bozi.
Ale také znal Pemokrítův pro
stor, prostor "neohráničeně ne
konečný, bez bohů docela do
bře myslitelný. Antika vlast
ně neznala Boha tak absolutní
ho, aby překračoval jak pro
stor tak čas. Jen Písmo, a
Nový zákon vůbec, se suverén
ně staví proti helenistickým
představám o čase a prostoru,
mluví o Boží všudypřítomnosti,
o Boží moci udržující vše
v
aktuální existenci, takže
’’bydlí i v duchu a v srdci
lidském’’/Ním 8,9? Jan 14, 23/,
"bydlí v nás a my v něm”.
/1 Jan 4, 13/
Ze víra a světový názor ne
mají mezi sebou nutnou návaz
nost, dosvědčuje obsah projevu
apoštola Pavla na athénském
areopagu /Sk.ap. 17, 16-34/ <>
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Apoštol Pavel mluvil tam
o zmrtvýchvstání. Ale pou^
žil obratu ’’anastasis nekrôn”
A právě tento obrat se stal
kamenem úrazu. Athénští vzdě
lanci se Pavlovi vysmáli. Je
jich názor byl dualistický.
Na člověka nazírali jako na
tělo a duši. A jen duše byla
pro ně nesmrtelná,
schopná
další posmrtné existence
po vyproštění z těla, věznitele duše. Jaképak tedy
’’anastasis nekron”, ’’vzkříše
ní mrtvých”!?
Proč však athénští vzdělan
ci s přezíráním odmítli při
jmout, že u Ježíše z Nazareta
se stal div zmrtvýchvstání?
Oni, jakožto děti své doby,
zázrak principielně neodmíta
li. Naopak zázrak přijímali
jako běžně možný fakt. Odmít
li tedy jen obrat ’’anastasis
nekrôn”! A tak odmítli jen
to, co nemohl helenistický
světový názor předpokládat:
Zmrtvýchvstání celého člověka.
Helenistická lačnost divů ne
byla schopna přijmout ’’vzkří
šení mrtvých”, s kterým při
šlo křesťanství. Tak málo se
uměli vzdělanci Pavlovy doby
obejít bez vlivu panujícího
názoru na svět a vyjít z rám
ce běžně přijímaných představ
na svět. Tak velmi suverénní,
tak neadekvátní bylo pro ně
Pavlovo novozákonní poselství.
Navíc jde o poselství, o zmrt
výchvstání, a to je ústředním
bodem křesťanského poselství,
na němž křesťanství stojí, ale i padá« Je-li ’’vzkříšení
mrtvých” tak helenisticky protidobové, je-li tak "oproštěno
OD TEHDEJŠÍHO, dobou ovlivněné-

Demokritos /480-470 př,Kr./ - podle Aristotela”přemýšel o všem"
Jeho erudice ohromovala mnohé myslitele pozdějších
století. Jeho atomistické učení předpokládá nekonečný počet atomů, atomy vyplňují ’’prázdno”, t.j. nekonečný prostor. Atomy
jsou ve věčném pohybu. To, co existuje věčně, nevyžaduje další
ho vysvětlení. Pro mechanisticky kausální vysvětlení skutečností.,
v níž atom je pohybující se hmota, - je Demokritos chápán jako
otec materialismu. Neohraničený - nezahrnuje v sobě nutně neko
nečný prostor. Neohraničítelnost znamená i uzavřenost v nějakém
prostoru, pro jeho ’’zakřivenost”, která platí pro vesmírný pro
stor. ’’Zakřivený” prostor vesmíru neznamená matematicky nic ji
ného, než že je "neohraničený”. Neohraničené uzavřený: konečný.

(

ho názoru na svět”, není tu
bultmannovský požadavek be
ze zbytku splněn?
Problematika zmrtvých
vstání z rámce běžně
při
jímaných helenistických
představ na svět suverénně
vystupuje, není se světoná
zorovým rámcem Pavlovy do
by adekvátní. Ale pro
blematika zmrtvýchvstání má
spojitost s otázkou zázraku.
Jenomže otázka zázraku ne
byla kamenem úrazu pro he
lenistického člověka. Není
jím však pro bultmannovskou
dichotomii mezi Ježíšem
historickým a Kristem kerygmatickým? Nesetkáváme se s
názorem, že víra prvních
křesťanů v zázrak byla ně
čím běžným v helenistickém
světě, a tak zázrak
zmrtvýchvstání že je nutno
brát ’’helenisticky”?
Jde
jen o to, aby problematika
zázraku, a tedy i problema
tika zmrtvýchvstání, se nedo
stala do spojitosti s exegesí opovážlivého zjednodu
šování .
Kdyby jenom šlo o to,
jak velmi málo jsou křestaoské pravdy závislé na běž
ném názoru jednotlivé doby!
Ale jak velmi jsou nadčaso
vé, jak velmi dobové názory
přesahují, lze vykázat z nasměrování otázky, jaký cíl
má svět. Starý orient znal
myšlenku vyhasnutí všeho do
nicoty, Helenismus znal
věčný koloběh hmoty. Jen
Písmo jednoznačně mluví o
stvoření. Jenomže stvoření

zná vyšší cíl světa než svě
tu dává absolutisace hmoty evolutivně v sobě samotné uza
vřené. Mimosvětně suverénní
moc Boží všudypřítomně vše
pronikající, - tak blízko je
Bůh bible uvnitř všeho dění i
po stvoření, - takto biblí
viděná skutečnost může v člo
věku vyvolat víru ve velikost
člověka. Stojí-li vše v Boží
moci, protože vše pouze
’’stojí” v bytí, pak blízko je
Bůh uvnitř všeho dění, jehož
aktualitu vystihne pro člověka
jen biblické ujištění, že
”v něm žijeme, ... i trváme”.
/Sk,ap. 17, 28/
Kdyby problematika zázraku
nebyla i problematikou zmrtvých
vstání, a kdyby zázrak nebyl i
znamením rozumu daným, aby' prár
vě rozum člověka začal vidět
velikost člověka, pro svou ví
ru, nelze se ani. divit,
jak dvojznačně se právě o zázraku začíná mluvit. Jak u kato
lických, tak i u protestantských
a liberálních theologů se otáz
ka zázraku ve vztahu k víře ve
zmrtvýchvstání v posledních de
sítiletí řeší tak, jako kdyby
se žádný z nich bez použití
pojmu ’’zázrak” ani neuměl obejít.
A tak je třeba rozlišovat,
co bylo míněno pod řečeným, co
autor rozumí pod slovem
"zázrak”. A vůbec není dobře,
když theologové tak dvojznačně
mluví.
Tak třeba Marxsen skoro ne
ustále mluví o zázraku. Že prý
u učedníků Ježíšových došlo
po smrti jejich Mistra

Dualistický - podvojný; teorie přijímající dva různé, a to
dva ”věcně” rozdílné principy.
Exegese - stanovení přesného významu biblického textu
Zazrak - není možno theologicky chápat v širokém slova smys
lu. Tak udržování světa v existenci vyvolává sice
myslitelský úžas otázkou, ’’proč vůbec něco JE”. Ale stejně
silný úžas vyvolá nezodpověditelnost protiotázky, ”jak to,
že není prostě NIC”. Ale přes to udržování světa v existenci
není zázrak; ne náhodou užívala odedávna theologie také
pojem ’’tajemství”.
W.Marxsen, Die Auferstehung Jesu von Nazareth. Gůtersloch 1955.
Str. 142.
Na straně 130 lze se dočíst:
"Das Zum-(2auben-Kommen ist das Wunder”.
378
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Ježíš

nebo Kristus?

v zázrak víry. Co však poklá
dá Marxsen už za zázrak? Tím
rozumí jakékoli působení Boží
na člověka a na svět. Pro ně
ho je "víra” a "zázrak” totéž.
Říká zázrak a myslí tím víru.
Výslovně říká, "zázrak se dě
je dodnes, nabýt víry, to je
zázrak”. /150/
V dějinách myšlení vždy
šlo o to, nedávat běžným
pojmům nový obsah. Horší však
je, že toto marxsenské zneuží
vání pojmu zázrak umožňuje po
dle potřeby, aby se taktisovalo hlavně při používání slova
zázrak pro zmrtvýchvstání. Tan
kovou interpretaci si dovoluje
H.Küng. Ten jedním dechem říká,
že je možno trvat na "zmrtvých
vstání jako na skutečné událo
sti”, ale když "bude dolo
ženo přírodními zákony",
a
když se upustí od "kontinuity
těla”. Je možno ještě negativ
něji se stavět k přímé návaz
nosti zmrtvýchvstání na řešení
otázky zázraku? A staví se vů
bec současné přírodní vědy tak
küngovsky negativně k možnosti
zázraku?
Vezmeme-li v úvahu kontin
gentní charakter řádu, který v
přírodě existuje, má zákonitost
v přírodě jen hypothetickou
nutnost. Tím není míněno,
že
zázrak podmíněně platnou nutncst
přírodní zákonitosti zvyšuje.
Zázrak nelze chápat jako zásah
do zákonitosti přírodních věd.
Natož jako její zrušení či po
rušení. A kdo tak tvrdí, a preto
zázrak odmítá, mluví jen jménem
H.Küng,
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positivismu a nikoli jménem
přírodních věd. Ty už nejsou
deterministické. Navíc chápat
zázrak jako zásah do "dané”
zákonitosti pochází z deistiokého pojetí Boha. Proniká-li
však Bůh dokonale vše, co aktuelně existuje, stojí-li vše
v Boží moci, - vždyt vše
pouze "stojí" v bytí, - stojí
i Bůh "nebezpečně" biízko uvnitř
všeho dění. Skutečnost vše pro
nikající moci Boží je skuteč
ností Boží všudypřítomnosti,
kterou vystihuje biblické ujištění, že " v Něm žijeme,
... i trváme",/Sk.ap. 17,28/
Pokud zázrak není chápán ve
vztahu k všudypřítomně vše pro
nikající moci Boží, kterou pro
její výsostnost nelze dosadit
na místo kausálních spojitostí,
vždyt Boha nelze degradovat na
pouhou příčinu vpletenou do
kausality ovládající dění ve
světě, - bylo by lip slovo
"zázrak" neužívat.
Aby víra apoštola Pavla vô
bec mohla vzniknout, musela se
redukovat na "velké skutky Bo
ží" /Sk.ap. 2, 11/.
Není ná
hodou, že kriteriem hodnověr
nosti je pro Pavla Ježíšovo
zmrtvýchvstání. Tak velice se
Zmrtvýchvstalého dovolával.
A setkáme-li se s tvrzením,
že "zmrtvýchvstání není histo
rickou událostí', buďme ve stře
hu. Každá neseriosnost spočívá
v úmyslném zamlčování. A co je
to jiného, předpokládá-li se obecná- znalost rozdílu mezi dě
jinami a dějinností?

Christsein, München 1974, 558 n: "... bei aller Wahrung
der Naturgesetze".Keine Kontinuität des Leibes".
Kontinuita - bez jakékoli mezery v časoprostorové spojitosti
Kontingentní - možný; opakem je nutný. Kontingentní je vše, co
sice může existovat, a proto je už dnes možné, ale zítra třeba už nebude moci existovat: Vše, co vzniká a zaniká
Determinismus - všechno dění je bez výjimky určeno pří činností.
Deismus - Bůh sice stvořil svět, ale dál se o svět nestará, do
žádného dění nezasahuje.
Sk.ap. 17, 28 - jsou slova antických básníků Arata a Kleanta,
kteří žili v 5.st,př.Kr., a která Pavel přejal.
Dějinnost je oním předpokladem, pro který se nějaké dění proměňu
je v dějiny. A jen pokud je nějaké dění určeno dějinností,
mluvíme o dějinách. Vědomé plánování, a hlavně svobodné tvoření,
jako vlastní základní zaměření lidské činnosti, má za následek v
dějinách pokračující výsledek, a ten je označován jako dějinnostní /geschichtlich/. A tak jen člověk má dějiny, zvíře nikoli.

prahřích

?

...člověk je narušen se sklonem k horšímu skrze změny
kJzanechané na těle a na duši.
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Usvědčit polopravdu ze lži znamená uvidět včas bod, od ně
hož se do nenávratna, začíná odchylovat neúplná pravda poloprav
dy k omylu. A ten je opakem pravdy. A máme-li po ruce nebýva
lou mnohost jednoznačne se opakujícího nadšení pro vyhraněně
člověkostředný způsob myslení a jednání, máme i dobou podmíně
nou příležitost usvědčovat člověkostředné humanitní snahy ze
lži. Ale to je totéž jako usvědčovat ze zneužití pravdy.
Jak by neodpuzovaly všechny liberály věty, namátkově třeba
jen takto formulované:
Proč milovat člověka? Jen proto, že je člověkem?
Proč milovat černocha, Araba, katolíka, komunistu?
Jen proto, že je černoch, Arab, katolík, komunista?
Proč milovat člověka nadšeně spokojeného se svým sebevědomím,
že jedná a žije jen podle toho, čeho je sám ze sebe sama scho
pen vytvořit, cím se učiní sám?
Nezpůsobil myšlenkový svět humanitního pohanství, svět neuzná
vající nic než člověka, ideový katastrofismus?
A nevybudoval pro člověka svět obtížný právě pro člověka?
Nezpůsobil proměnítelnost humanitního ideálu v pouhou sociální
práci, ale bez nároku na spravedlnost?
Pro svou neschopnost překlenout rozpory svého ideologického
blouznilství, aby sociální spravedlnost byla zároveň i sociál·
ne spravedlivá, nepřeklenul most k třídnímu boji?
Jaká totiž může být prognosa pro humanitní snahy, které se
zcela dobře obejdou bez závislosti na Bohu?
Jaký závěr? Herese 19. století by se dala obecně vyjádřit
snahou člověka, být jen takovým, jakým se udělá sám, a právě
proto člověka učinit středem světa. Heresí 20.století je úskoč
né ujištění o nadcházející nezávislosti člověka.
A tak ona osvícensky proklamovaná totalita náboženství hu
manity přešla pouze na nastupující záměnu humanitního socialis
mu. Ani nemluvě o záměně křesťanství se socialismem, jako kdy
by socialismus byl vlastní podstatou křesťanství.
Je rozdíl mezi tím, ideologicky ujišťovat o nezávislosti
člověka, pokud je závislý sám na sobě, a hrdě prohlašovat za
smysl života žít jen tak, čeho je člověk sám ze sebe schopen
vytvořit, a mezi tím, co už není proklamované doporučovanou
snahou, ale pouhým zjištěním, že člověk opravdu byl sám sobě
samotnému vydán na pospas, neb"tak”chtěl být odkázán na sebe.
Vždyť současné dobové emancipační snahy ze závislosti svou
nebývalou mnohoznačností mluví pro odvěkou touhu člověka po
nezávislosti. Jde o emancipaci hrdou na to, že člověk dokáže
"vše”, pokud příjme za své, být odkázán jen na sebe samotné
ho; šlo jen o to ukázat, a ukázat to z mnohosti jednoznačně
se opakujících úkazů právě naší doby, - jak sám sobě samot
nému se člověk vydal na pospas, jak velmi chtěl být odkázán
pouze na sebe, a co ze sebe udělá pouze sám.
Tato odvěká touha člověka po nezávislosti, touha po sobě
stačné svébytnosti, v níž je člověk závislý jen sám na sobě
a na nikom jiném, je vystopovatelná, dokonce skoro bez obtíží
Jako kdyby tato touha dnešního člověka obecně přecházela z
otce na syna, jako gen, jako obecná vloha, schopnost, touha,
dědičně stimulovaná.
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Kdyby tato odveká touha človeka po nezávislosti, a to po ne
závislosti na nikom,
leda pokud je človek závislý jen sám na
sobě samotném, kdyby tato odveká lidská snaha se nedala vyanalysovat z vyhraněně člověkostředného rázu naší doby a ze způsobu
myslení a jednání lidí současné doby, nebyl by ani možný
podiv nad tím, jak impertinentně se v oboru theologie nepřipou
ští tak zvané ’’následky” - dědičného hříchu, který jsme nazva
li "prahříchem". To proto, že už pouhý obrat ’’dědičný hřích”
dostal tak zvanou ”psí hlavu”.
Opravdu se nedá mluvit o pouze jednom, a proto jediném,
následku, který přechází z otce na syna, z člověka na člověka,
jako jeho lidská vloha nejobecnějšího charakteru dědičně stimu
lované snahy vložené každému lidskému srdci do vínku, aby každý
člověk
chtěl
být odkázán sám na sobě, a tak nezávislý
na nikom, leda na sobě??
Tato otázka je kladena proto, aby se vyzdvihla její obecnost.
Aby její obecnost, vztahující se na každého člověka, zahnala do
kouta lživou vyzývavost uměle pěstovaného antropocentrismu. Aby
zkompromitovala opatrnickou obezřetnost některých exaltovaných
theologů, kteří však chtějí udávat tón, pokud ovšem není
jen tónem licoměrným,
a vůbec ani problém dědičného hříchu
nepřipouští k diskusi. Jenomže chybou jejich odpůrci! je, pouze
tento trend v theologii kritisovat, pokud tento trend nebu
de odplaven stejně usilovnou pracovní snahov, postavit proti
propracovanosti jejich theologických směrů stejně dobře odbornou
interpretaci právě onoho intensivně odmítaného dědičného hříchu.
Neboř proč právě k tomuto druhu ideové stagnace v křesťanské
theologii došlo? A ptejme se ještě vyzývavěji. V jakém zneužití
se tak zvaný ’’dědičný hřích” rozpracovával, že se z něho a o něm
dala udělat neúplná pravda? Polopravda jakožto neúplná pravda,
když do pozadí, tvrzení, že ’’člověk je nakloněn ke zlému”, se pro
tak zvanou jednoduchost dovolovala záměna zlého se hříchem,
téměř logicky přešla jakožto jednostranná polopravda k odmítavé
mu postoji k takovému druhu dědičného "hříchu”. Pokud omyl se chá
pe jako totální opak pravdy, pak možno mluvit o zásadním omylu,
když ’’dědičný hřích" jako "prahřích lidstva” je bez výhrad od
mítán jako dobou překonaný myšlenkový omyl, před dnešním člověkem
nehajitelně zkompromitované tvrzení, které neobstojí před člově
kem duchovně dospělým.
Ostatně učení o dědičném hříchu bylo v dějinách křesťanství
vždy kamenem úrazu. Takže by bylo na pováženou, kdyby toto učení
se ani pro naši dobu nestalo kamenem úrazu. Navíc v době, v níž
už bez jakéhokoli ostychu se dělá člověk smyslem a cílem lidské
ho života, a proto se člověk definuje jako "příčina sebe samotné
ho”; neb člověk je tím, čím se učiní sám.
Neboť "člověkostřednost" naší doby není ničím náhodným. Anthropocentrismus se stal
základním příznakem naší doby.
V 16. a 17.století bylo učení o dědičném hříchu ústředním bo
dem tehdejších náboženských bojů. Dnes se už tak nahlas nemluví
v protiútoku na toto učení o ničím nespoutatelné svobodě indivi
dua, jak činilo liberalistické 19.století. Naopak v protiútoku
se žene poukaz na vyvíjející se lidstvo, samozřejmě k lepšímu,
tak nápadně se sbližující s odmítavým názorem renesančně vzděla
ného humanisty 16,století, jehož vzdělání výslovně navazovalo na
antiku; a proto v nelíčeném zděšení odmítalo se znehodnocování člo
věka oním křesťanstvím, s nímž se vzdělaný humanista setkával.
Jenomže to bylo už jen deformované křesťanství reformačních bojů.
Hlásilo se k pochybnostem nad člověkem, kterému se jednoduše vza381 la jeho svoboda vůle, ba i jeho schopnost poznat rozumem existen
ci Boha., j Který humanista by nebyl zdrcen takovýmto křesťanstvím,
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takovým znevážením lidských schopností?
Ani není divu, že s vírou v pokrok nepozorovatelně navázal
liberalismus na tvrzení, že hodnotu človeka záškodnícky li
kvidoval po kapkách naordinovaný "jed” dvoutisíčileté praxe
kresťanského učení. Toto "opium lidu” učinilo človeka bezmoc
ným, poverčivým, mravné nesamostatným, ale závislým na kněž
ské moci zprostředkující člověku "milost”. Jako kdyby člověk
nějakou milost vůbec potřeboval!
Ptáme-li se, co asi způsobilo v lidech 19.století tak vel
ký názorový zmatek ve vztahu ke křesťanství, ba odpor, může
přijít v úvahu jen nesprávná interpretace křesťanského pohle
du na člověka. Neboť nominalismem počínaje a humanitním so
cialismem konče byl nastolen do dějin myšlení anthropocentr is
mus; co na tom, že zpočátku jen náznakově? A protože tak zvaný
"dědičný hřích” má co dělat s názorem na člověka, je třeba se
ptát na dobovou interpretaci nauky o dědičném hříchu.
A není možno slyšet ještě dnes, že nauka o dědičném hříchu
učinila člověka marným k dobru, že člověk je svým nitrem zkaže
ný, a proto ona zkažená kultura naší doby, její zvrácenosti.
Nízké jsou člověkovy přirozené popudy, špinavé jsou prameny
jeho smyslového žádání, člověk je zlomen v celém rozsahu svého
mravního chtění, ba zdá se, že nebezpečné je, aby vůbec nějaké
dobro chtěl uskutečnit, protože v zápětí jako stín se přidru
žuje vyvolané zlo povýšené na druhou. Který socialistický li
berál by nebyl zdrcen takovýmto křesťanstvím, takovým zneváže
ním lidských schopností tvrzením o ’’zkaženosti” člověka?
A ani není divu, že se měla otevřít okna křesťanství, aby
ostrý vítr rozehnal všechnu mdlost pseudokřesťanských mozkových
mátoh, které z křesťanstvím neměly skoro nic společného. Hlavně
ne tak zvaná nauka o "zkaženosti” člověka. Jenomže ta nemá nic
společného s "naukou o dědičném hříchů'.
Co je to dědičný hřích a co učí nauka o dědičném hříchu?
Nauka o dědičném hříchu totiž není pouhou teorií. Naopak je
to základní kategorie náboženské existence křesťanství. A že
se proti nauce o dědičném hříchu od počátku evropského novově
ku tendenčně šlo, svědčí jen pro to, že se dobře vědělo v řa
dách nepřátel křesťanství jak na to, učinit křesťanství bezzu
bým, ba dokonce v současné době tak zbytečným, že dokonce už
i "pouhý” socialismus se klade do základů křesťanství.
A šlo-li se promyšleně proti nauce o dědičném hříchu, bylo
to možné jen proto, že theologicky se následky dědičného hří
chu ztotožnily s vnitřním poraněním mravního sklonu ke zlému.
Neboť "narušenost člověka" byla interpretována jako "sklon ke
zlému". Jenomže tato vnitřní zraněnost člověka, toto vnitřní
člověkovo poranění lehce se může zaměnit* pokud se "sklon ke
zlému” ztotožní se "sklonem ke hříchu". Nenutí k tomuto po
sunu už nijak vhodný obrat vyjádřený už pouhým slovem
"prahřích”?
Jenomže dědičný hřích není sklon ke hříchu.
Dědičný hřích pouze způsobuje v člověku i"sklon k horšímu".
Pokud křesťanský filosof se drží konkrétna, drží se i člo
věka, jak ve své jedinečnosti existuje, jak' člověk konkrétně
jedná.
Proto může současného člověka nanejvýš porovnávat s
biblickým pračlověkem, Adamem, může vnitřní sílu současného
člověka pouze měřit se silou jedinečného rajského praobrazu
původního člověka. A tak se nanejvýš může lidská přirozenost
v její síle a jejích sklonech chápat ve vztahu závislosti
člověka na Bohu, nebo tento vztah závislosti anulovat.
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Člověk je narušen se sklonem k horšímu; tak mluví církevní
nauka o "dědičném hříchu". Církevní precisní doba 17.století
nemohla si dovolit hanlivý luxus laxně formulovaných pojmů pro
jasné formulování svého učení. Proto mluví o "sklonu k horšímu".
Vyhýbá se pro svou myšlenkovou náročnost dnes dosud běžnému obratu, že člověk je poznamenán"sklonem ke zlému"e Neboř sklon
ke "zlému." není totéž jako sklon k "horšímu". A tak "sklon k
horšímu" nemůže být tak snadno zaměňován se sklonem ke "hříchu".
A tak křesťanské filosofii je umožňováno, právě pro pregnantnost obratů vyjadřujících lapidární mluvu církevního učení o dě
dičném hříchu, aby ujištění církevního dogmatu, že člověk je
pouze poznamenán "skíonem k horšímu", použila jako stavební kámen
k vysvětlení oné disposiční narušenosti - v každém člověku; po
kud máme na mysli onen vnitřní "sklon k horšímu", který lze u
jednotlivého člověka jako "stupeň" onoho"sklonu k horšímu" individuačně - posuzovat, a proto i zjišťovat. A tak není tento "sklať
u každého člověka stejného stupně; ale bez tohoto sklonu k horší
mu není nikdo z lidí vyvázán. Tím ovšem není řečeno, že nikdo ni
kdy vyvázán nebyl.
"Dědičný hřích"nemůže být označován jako "zkaženost" lidského
nitra, protože nezpůsobil v člověku vnitřní zničení jeho lidských
disposic a mohutností, o vlastnostech ani nemluvě. Nezpůsobil v
člověku nějakou disposiční zvrhlost či převrácenost a zvrácenost
v jeho myšlení a jednání. Onen "sklon k horšímu" možno dát nanej
výš do paralely se sklonem k "poruchovosti"; neboť poruchovost ve
de pouze k nespolehlivosti, k selhávání; že se prostě nesplní to,
co se micky od někoho očekávalo - jako samozřejmost. Jestliže
však očekávaný výsledek se nedostaví, přijde v úvahu pouze něco
"změněného", pro nesplnění, všeho toho, co se očekávalo. A tak změněnost nelze zaměnit se zvráceností či zvrhlostí. Změněnost vý
sledku, pokud je "zamieňa k horšímu", může být způsobena nanejvýš
nějakou ztrátou či ztrátovostí, kterou možno také označit jako
"odtržení" se od původní. zaměřenosti v jednání a v myšlení, a
proto jako "odvrácení" se od původního směru, který měl být sle
dován, aby plánovaný výsledek se dostavil jako kýžený cíl.
Nelze tedy mluvit o nějakém "sklonu ke špatnému jednání".
Jen v tomto smyslu se dá říci, že u žádného člověka jeho vztah
k Bohu není poznamenán oním "dědičným hříchem", jímž je každý člo
věk "poznamenán", Neboť tu jde pouze a jedině o vztah "závislosti".
Co se dá rozumět oním vztahem závislosti člověka k Bohu?
Vztah člověka k Bohu je sám o sobě nezávislý na dědičném hříchu.
Nikoli proto, že člověk vlastně bez Boha nic nemůže, že se vlastně
bez Boha ani neobejde, neboť tak jednolitá je ona. vazba naší exi
stence ve smyslu "bytí" na Boha. To proto tak tomu není, neboť
vazba aktuality bytí na Bohu stojí ve funkci "účasti na bytí", a
ta se vztahuje na "vše", co aktuálně existuje.
Vztah člověka k Bohu je sám o sobě nezávislý na dědičném hříchu
proto, protože Člověk svým stupněm účasti na bytí a šlechtickou urozeností svého lidského charakteru - byl právě Bohem úmyslně v
tak velkém stupni participace
stvořen. A že se člověk
svým charakterem stal jen zchudlým šlechticem, nic na jeho rodové
urozenosti nemění. Neboť člověk svým vysokým stupněm participace
na bytí, byl podle původního plánu - stvořen, a ten stupeň byl ne
ustále v této "stvořenosti" dodržen, na něm nebylo nic ubráno, takže nikdy nenastala chvíle, od níž začal člověk stát
vedle
Boha. Ale naopak. Vždy šlo o vztah závislosti. Nikdy nestál vedle
a mimo vztahu k Bohu. A tak tomu bylo vždy. 1 u člověka "bez" dě
dičného hříchu, i u. Adama, u prvního člověka vůbec, u pračlověka,
který přinejmenším žil už před 600.000 lety pň Kr.; jak biblický člo383 věk, tak -také my, pokud mravně jednáme, nestojíme v poměru k Bohu
nikdy "vedle" něho. .Proto vnitřně opravdový Člověk
má k Bohu blíž, než vnitřně labilní.
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Dnes - a věřit v Boha ?
Byly doby, kdy studium zákonitostí v mikrokosmu vedlo fy
ziky k tomuto názoru: "Jsme tak daleko od příčinného popisu,
že musíme připsat atomu v obecnosti svobodný výběr mezi roz
ličnými možnostmi," /Niels Bohr,/ Obzvláště škodlivě se tyto
názory tak zvané "kodaňské’’ filosofické školy /Bohr, Heisenberg, Pauli, Jordán/ projevily v rukách těch, kteří je chtě
ly popularisovat. A tak se začalo vše rozmělňovat ve smyslu
popření příčinnosti při vnitřních dějích atomové fysiky; a
pak už stačil jen krok k tomu, aby se nepřipustila možnost
užití příčinnosti vůbec, že prý moderní fysika zrušila plat
nost kausálního principu vůbec. Co je k tomu co říci?
To, že právě v současné době vládne mezi křesťany rozšíře
ná domněnka o nepoužitelnosti zákona příčinnosti v přírodních
vědách, velmi snadno přejal se, ba ujal se názor běžný v do
bách reformace z 16.století, že existenci Boha nelze dokázat.
Připustí-li se nemožnost užití příčinnosti, jde dokonce
o samozřejmost. Neboť všechny důkazy existence Boží závisí na
užití kausálního principu. Jenomže i všechny vědecké důkazy
předpokládají platnost kausality. A tohle dobře věděl nejenom
Max Blanek, když roku 1933 na adresu filosofického výkladu
kvantové mechaniky ve své knize "Kam spěje věda?" jasně vyjá
dřil nutnost, ”že kvantová domněnka najde svůj přesný výraz
v jistých rovnicích, jež budou přesnějším vystižením zákona
příčinnosti"; také Albert Einstein píše krátce před svou smr
tí do sborníku "Louis de Broglie, physicien et penseur", vy
daného k šedesátinám de Broglieho, že de Broglie-ův
návrat
ke kausalistické interpretaci je návratem, kterým se odmítá
"zřeknout se teze o reálnosti” … "Je tu cosi jako reálný
stav fysikální soustavy existující objektivně, nezávisle na
jakémkoli pozorování nebo měření” … "Zřekneme-li se této teze,
… těžko se vyhneme solipsismu".
Co ještě dodat? Kdo připustí nemožnost užití příčinnosti,
pak jakékoli obecné tvrzení o nepoužitelnosti kausálního prin
cipu, - že ve vnějším skutečnu není příčinnosti, nutně
předpokládá, že vládne jen náhoda. A pak je také i plat
ný filosofický solipsismus, jak doznává i - Einstein.
Neb vládne-li jen náhoda, pak není třeba mluvit o nějaké
hmotné příčině něčeho, co právě nově vzniklo.
Co je to však - příčina?
Příčina je to, co způsobuje, že něco mimo ní věcně rozdíl
ného dostává bytí, které ze sebe dřív nemělo; ale toto bytí
dostalo od své příčiny, která svou existencí časově předchá
zela to, co nově vzniklo. Příklad: úhozem kulečníkové hole
se dostane koule do pohybu. V tomto případě je ona kulečníko
vá hůl příčinou, které náleží bytí v podobě pohybu; proto je
schopna "nalít” své bytí do onoho druhého, jímž je v našem
případě biliárová koule, které je pohyb sdělen, Jenomže o ja
kou to příčinu tu jde? Mluvíme o příčině účinné.
A právě tento druh příčiny mají vždy přírodovědci na mysli.

to, co je nezávislé na mě, neboř existuje mimo
mne; proto i nezávislé na jakémkoli pozorování
nebo měření, Objektem je každý předmět.
584
Solipsismus - solus lat.- samotný; ipse lat.- sám
Existuje jen moje já a moje duševní stavy, a vše
Objektivní. -
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Jenomže není dost dohře možné mluvit jen o tomto druhu pří
čin. Avšak fyzik, jehož největší hrdostí byla podle Helmholtze
mechanika, neznal jinou příčinu. Znal jen příčinu účinnou.
Nemluvilo se vlastně o tvůrčí příčině jako o idej.. Možno dokon
ce vinit právě 19.století ze zjednodušování jak myšlenkového,
tak výzkumného.
Pro tento soud je rozhodující, že se vlastně vyvinul dvojí
způsob defininování pro kausalitu. A tak máme dva druhy definic
pro to, co že to kausalita. Fyzik formuluje "svůj” kausální zá
kon takto: "Známe-li "přítomnost, můžeme vypočítat budoucnost”.
Pečeno jinými slovy: ”Stanovíme-li řadu příčin, můžeme předvídat
účinky”.
To však znamená, že fyzik soudí z příčin na účinky.
Jde o schéma kausálního nexu v tom smyslu, že ’’každá příčina má
svůj účinek”. Avšak je toto schéma opravdu vlastním zněním zá
kona příčinnosti? Dotýká se vlastního smyslu kausality?
Je možno soudit z příčiny na účinek?
Není možno soudit z příčiny na účinek, pokud je příčina chá
pána jako to, co vlévá existenci^bytí do účinku. Pokud příčina
"přelévá” svou existenci-bytí do účinku, pokud příčina působí,
že něco od ní dostane existenci, potud nutno soudit právě z
"existujících” účinků na příčinu, která způsobila jejich existen
ci. Proto filosof soudí z účinků na příčinu. A nikoli obráceně.
To jen fyzikové 19.století soudili z příčin na účinky. A když
přišel Max Planck roku 1900 s kvantovou teorií, a když kvantová
mechanika se setkala roku 1930 s Heisenbergovým objevem
"neurčitosti” v chování elementárních částic atomu, i vynikající
fyzikové tu stáli bezradně. "Neurčitost” v chování částic byla
pro ně nepochopitelnou záhadou. Při tehdejších představách se
zdálo naprosto jasné, že něco takového není možné vysvětlit žád
nou příčinou, a nikdy to nebude možné. Byli totiž dosud pře
svědčeni, že částice, pokud existuje, musí mít v daných podmín
kách vždy jen jedinou rychlost a jen jedinou polohu. Když nyní
nalezli mnoho rychlostí a mnoho poloh, usoudili, že tedy částice
vůbec nemá žádnou objektivní polohu a. žádnou rychlost. Ze jako
taková vůbec objektivně neexistuje. Ze skutečnost je jen výplo
dem našich měřicích přístrojů a měřících operací.
Když fyzik zvyklý od nepaměti se tázat na příčiny, aby mohl
vypočítat účinky, a proto byl od nepaměti zvyklý se tázat, v ja
kém bodě právě částice je a po jaké dráze letí, nyní nedostal od
nové "mechaniky" na takové otázky vůbec žádnou odpověď, začal
se ptát na platnost kausality, místo aby se ještě dřív ptal na
správnost toho, co pokládal definicí kausality.
ostatní je jen mou představou. Jestliže však "existence věcní
spočívá v jejich vnímání”, jak říkal Berkeley /1684-1733/ po
latinskú "esse - percipi”, i když ještě nebyl solipsista, domyšleno lze prohlásit, že existuje jen vědomí, t.j. obsahy
vědomí poznávajícího subjektu. Jinými slovy, obsahy vědomí po
znávajícího subjektu je nutno brát za poznatelnou skutečnost.
Proto nemohu "ze sebe a přes sebe”; vše, co by se mělo nalézat
"za mým vědomím, patří jen k mému, vědomí”; neexistuje nic, co by
bylo nezávislé na mně, a co by existovalo mimo mě. Proto název
"solipsismus”; vyplývá ze slov "solus ipse”, t.j. "já sám" /to
tiž existuji/. Příčina je po většině chápána jako něco účinného,
t.j. že každá příčina "učiní”, způsobí svým vlivem nějaký účinek
jako důsledek svého působení. To je, že každá příčina má účinek.
Ale je ještě více druhů příčin, není jen příčina účinná, která
385 svým působením "vlije" bytí jakožto existenci do účinku. Umělcův
nápad, jeho umělecká myšlenka je příčinou uměleckého díla. Bez
tvůrčí, myšlenky by nevzniklo:
CDS_KTS-Koln a.R.
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Planckův požadavek na přesnější vystižení zákona příčin
nosti předstihl paradoxní závěry, do nichž vyústily pokusy
o výklad Heisenbergova principu.
Co však se předpokládá tímto požadavkem?
Jednak vlastní smysl kausality obecně vystihnout.
A ještě dřív je třeba, aby kausální nexus nebyl chápán
jako působení jednoho jsoucna na druhé. Ale to je předpoklad,
který stojí na způsobu řešení otázky bytí.
Onticky chápaná kausalita postihuje pí činnost jen jako pů
sobení jednoho předmětu na předmět druhý; přesněji jako půso
bení jednoho jsoucna na druhé. Od Leibnize počínaje začíná
se vžívat toto pojetí příčinnosti: že bez jakékoli věci sku
tečně samostatné a zcela určité věci nemůže povstati něco,
co je samo v sobě samostatné, a proto zcela určitou věcí, nám
úplně známou věcí.
Co je v pozadí tohoto požadavku? Příčinná
souvislost je chápána jako vliv jedné věci na druhou. Jinými
slovy řečeno: jde o požadavek, klást příčinnou souvislost jen
mezi určité věci jakožto přítomné v současné skutečnosti. Ne
bylo náhodou, že právě Leibniz formuloval za nejvyšší princip
platný pro skutečnost a její poznání tak zvanou zásadu dosta
tečného důvodu, "každá věc má dostatečný důvod". A jaký je smysl
zákona o dostatečném důvodu /a příčině/? Záleží v tom pochodu
rozumového poznání, že "z ničeho, t.j. bez jakékoli věci sku
tečné nemůže povstati něco skutečného". A protože skutečnou
věc možno také jedním slovem nazvat "jsoucno", protože je pří
tomná v současné skutečnosti, proto je tento způsob pojetí
příčinné souvislosti onticky chápanou kausalitou, jakožto pů
sobení jednoho jsoucna na jsoucno druhé. A je to snad mylně
chápaný kausální nexus? Není to přesné vystižení zákona příčinnosti. Leibnizův princip dostatečného důvodu nebyl tak bezpro
středně poznáván, aby pravý význam této zásady byl vždy pocho
pen. Muselo se stále zdůrazňovat, že tato zásada nepraví, jak
se někteří domnívali, které příčiny v určitých případech ta
neb ona věc má. Marně se však zdůrazňovalo, že nej častě ji není
bezprostředně rozumu jasné, nýbrž vyžaduje dosti dlouhého zkou
mání. než se přijde na to, které příčiny určitá věc ve skuteč
nosti má.
Jenomže právě tímto způsobem byla příčinnost hlavně u pří
rodovědců chápána: Každá příčina, má nějaký účinek. Neboř
"z ničeho", t.j. "bez jakékoli věci skutečné nemůže povstat
něco skutečného".
Jisté je, že je sice možno vlastní smysl zákona příčinnosti
aplikovat
ve smyslu zákona dostatečného důvodu, že
z ničeho, t.j. bez nějaké skutečné věci nemůže nic povstat, že
z něčeho méně dokonalého nemůže povstat něco dokonalejšího, že
nikdo nedá, čeho sám nemá; každá věc má dostatečný důvod, je
zásadou myslitelnou jen za předpokladu, poznávám-li nějakou
Z tvůrčího díla nutno soudit na jeho ideu, neboť předcházela.
Proto nutno soudit z existujícího díla na myšlenku v díle uskutečněnou. Talentovaný technik vyčte patentovanou myšlenku
vynálezce nového stroje. Stroj mohl být "učiněn", vyroben,
když do něho byla vlita vynálezcova myšlenka. Ze stroje jakož
to účinku nutno soudit na vynálezcovu myšlenku, t.j. na příčinu dávající možnost technicky "patentovaný" výrobek uskutečnit
Jsoucno - lat.ens, znamená, že "něco", co je přítomné v sou
časné skutečnosti, takže lze říci, že má bytí, pro
tože skutečně existuje.
Bytí - lat.esse, je odvozeno od slovesa "býti". Způsobuje,
386
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věc skutečnou. Až k tomuto bodu nelze namítat. Věc skutečná,
samostatně existující v přítomné skutečnosti je však předpokla
dem jen potud samozřejmým, pokud mám ještě dřív zodpovězeno, co,
že způsobuje, že poznávám, nějakou věc jako věc skutečnou v plné
její konkrétnosti. Jen tak z čista jasna mluvit o "skutečné”
věci jako o nějaké samozřejmosti, - znamená, že se tu přeskaku
je mlčením otázka, od kdy mohu začít mluvit o "skutečné věci”,
tedy o ’’jsoucnu”. Začínám-li však - odmýšlet si od "něčeho"
onen požadavek, že to něco je "skutečné”, začnu od této chvíle
chápat zásadu dostatečného důvodu nikoli jen onticky, ale naopak i
ontologický: že vše, co JE, musí mít nějaký důvod pro to, že JE.
A pak už není třeba podotýkat, že pravý význam, zásady o dostatečném důvodu nebývá od filosofů vždy pochopen.
Také není, třeba volat přírodovědce k zodpovědnosti, že schéma
kausálního nexu mylně formulovali obráceně. K zodpovědnosti lze
volat jen ono pojetí principu příčinnosti, pokud je kausalita
chápána už jen aplikovaně jako příčinná souvislost "pouze" mezi
jsoucny, t.j. jakožto vliv jedné skutečné věci na druhou, jakožto
vznik jedné věci z druhé.
Kdyby aplikovatelnost nepředpokládala, že je propracovanost
problému, v nejobecnějších polohách každému jasná, - nemusel by
ani velký přírodovědec Planck zvedat požadavek na přesnější vy
stižení zákona příčinnosti. Jenomže v jeho době kausální princip
nebyl ventilován na základě tak zvaného ontologického rozdílu,
že je rozdíl mezi bytím a jsoucnem, že tedy jsoucno není totéž co
bytí. Ostatně v kolika pracích, které by rády prosazovaly svou^od
bornost, se nepoužívá skoro na přeskáčku jsoucno ve smyslu bytí,
o bytí ve smyslu jsoucna ani nemluvě? Bytí je totiž skoro neustá
le chápáno "z" jsoucna, a proto jakožto funkce jsoucna, ale nikdy
jako bytí o sobě, jako bytí samotné, jako bytí mimo jsoucno, jako
něco rozdílného od jsoucna. Suarezovské učení o pouze rozumovém
rozdílu mezi essencí a bytím popírá věcný rozdíl mezi nimi. Došlo
se až k popírání rozdílu mezi jsoucnem a mezi bytím, o mlčky prak
tikované záměně jednoho s druhým ani nemluvě.
Koho by napadlo, že v době uznávající komplementaritu začne se
otřásat právě kausálním principem jako něčím překonaným, alespoň
v mikrosvete elektronů a nukleonů? Jenomže onticky pojatá kausali
ta mohla se formulovat ve schématu, že "každá příčina má svůj úči
nek". Je sice pravda, že toto schéma se vlastního smyslu kausality
ani nedotýká; ale co tato připomínka pomůže, když je kausalita na
dále chápána jako vliv jednoho jsoucna, na jsoucno druhé,ale nikdy
pod výhradou: že vše, co JE, musí mít důvod, proč je tomu tak, že
JE; že bytí jako takové pro onen ontologický rozdíl, který platí
mezi ním a jsoucnem, je oním dostatečným důvodem pro vznik, jsoucna
jakožto určité konkrétní věci skutečně samostatné existující v pří
tomné skutečnosti.
že jsoucno skutečně JE, tedly existuje. Jsoucno není bytí. Jestliže
jsoucno skutečně samostatně existuje v přítomné skutečnosti, začne
existovat, a proto JE, jen [proto, že začne
m í t
bytí, že
vstoupí
do bytí, že
z a k o t v í
v bytí, že bytí se
stane pro jsoucno jeho "gruntem”, v němž jsoucno, jako nějaká sku
tečná věc, - zakotví, a takto získané bytí u sebe podrží, - dokavat toto bytí neztratí. Až do té chvíle možno prohlásit, že skuteč
ná věc JE. Neb vše, co existuje, existuje jen proto, protože m á
bytí. Neříká se darmo, že když člověk zemře, že n e n í , neboř
přestal existovat pro tento svět; přestal m í t
existenci-bytí.
Deibniz, G-ottfried Wilhelm /1646-1716/ chápal svět jako systém ne
závisle samostatných sil, t. zv.monad. Kausalitu chápal, jako
387
vliv jedné věci na druhou jakožto nezávisle samostatné, a
tak každá skutečná věc má dostatečný důvod pro své zapříčinění,kte
ré vyústí až do účelnosti.
DDS-KTS-KoJn a.R.

Křesťanstvím
Gibbonovsky pojatý názor, že
křesťanství je hlavní příči
nou zániku starověkého Říma,
je jednostranně tendenční.
Jde o názor, který vůbec neodůvodňuje zánik římské moci
ovládající přec celý tehdej
ší svět. Jde totiž o problém,
který patří mezi největší v
dějinách lidstva. A chcemeli zánik Říma, příčiny konce
světové moci římské si při
blížit jako proces, který
trval nejméně 500 let, záro
veň budeme řešit i jednostran
ně nesprávná Gibbonova tvrze
ní, kterýnv českých řadách se
rovněž dostalo sluchu. Ze
křesťanství rozrušilo starou
a dobrou víru starých Římanů, a tím i pevnost charakteru u
starého Římana tak běžnou, která vnitřně určovala neochvěj
nou pevnost římského státu. Ze křesťanské náboženství vypo
vědělo válku klasické kultuře: filosofii, literatuře, umění.
Ze právě křesťanství svým orientálním mysticismem narušilo
realistický stoicismus Římanů, a učinilo z nich slabochy.
Neboť odvedlo myšlení a jednání člověka od úkolů vůči světu,
odvedlo člověka od zájmu na. společenských řešeních náležejí
cích moci státní; a to vše na úkor zvěsti o kosmické katastro
fě s koncem světa, na kterou se plně člověk má svým životem
zaměřovat askesí a modlitbou, a tak dbát jen sobecky o své osobní vysvobození a záchranu. Proto prý křesťanství ukradlo
státu Římanů jeho jednotnost, o níž marně se bili římští cí
sařové povolaní z řad vojska-legií. Neb křesťanství to bylo,
které svým stoupencům zakazovalo válečnou službu státu, a
přijeti státní služby vykonáváním nějakého odpovědného úřadu.
Navíc neustále kázalo mírumilovnost v slabošském požadavku
neodporovat zlému, zatím co stát nutně potřeboval pěstovat u
svých občanů připravennost k boji. A tak prý vítězství Krista
znamenalo smrt Říma.

zničená

kultura ?

Toto pojetí pro svou nenávistnost téměř bezbranně propadlo
slepotě tíhnoucí k záměnám. Ze vzestupující moc křesťanství
byla spíš důsledkem než příčinou rozkladu římské státní moci. A. nikoli obráceně.
Rozklad starého náboženství začal vlastně velmi dávnou před
Kristem; křesťanství mohlo nanejvýš přispět do chaotické
spleti náboženských názorů; navíc se samo s nimi muselo neu
stále vyrovnávat. Takový Mithrův kult působil pravé zděšení
u církevních "otců” pro mnohé paralely nebezpečně obdobné s
křesťanstvím.
Gibbon, E. , Decline and Fall of the Roman Empire, 6 sv.
Stoicismus kladl za ideál moudrého člověka, který jedná jen
tak,
jak mu rozum radí; přemáhá proto své city,
protože je ovládá, a tak i snáší bolest se stoickým klidem.
Mithrův kult, původem z Persie jako pozdní zoroastrovská the
ologie, rozšířili Pompeiovi /104-48/ vojáci do
Evropy, a hlavně ve 3.st. dosáhla vrcholu svého rozšíření.
I Mithras byl synem božím, t.j. boha světla; byl znázorňován 388
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Křesťanstvím zničená kultura?
Mravní rozklad římských mravů začal dobytím Řecka /201 - 146 př.Kr./
Za císaře Nerona /37 - 68 po Kr./ dosáhl vrcholu, pak už víra,
ve stát byla více méně jen oportunistická. Nikoli proto, že by
křesťanství lidi desinteresovalo, ale protože stát neustále há
jil zájmy bohatých proti chudým. Začalo se bojovat také jen pro
to, aby se získali otroci. Těžká práce se zdaňovala, aby se těm
druhým umožňovali luxusní život. Stát neměl zájem na tom, aby lid
byl chráněn před hladomorem či invazí "barbarů”, hlavně ne v pro
vinciích, A tak nebylo divu, že se odvracel od caesara hlásajícího
válku, když najednou se začala předkládat jiná řešení bez běžně
užívaných krutostí, která neuznávala nějakou cenu chudého člověka,
o otroku ani nemluvě. Řím nebyl rozdrcen křesťanstvím. Tak jako
nebyl dobyt barbary, Řím se pouze pomalu, ale jistě stával prázd
nou skořápkou.
Hospodářské příčiny rozpadu římské moci hleděl odstranit hlavně
císař Dioklecian /245-313/ svými reformami. Vlastně se tu dá mlu
vit o Diokleciánově socialismu. Vytvořil nejenom centralistický
stát, v němž jak místní autonomie, tak jakákoli demokracie byla
luxusem, ale v letech míru vypořádal se s problémem hospodářské
ho úpadku dobudováním kolonátu.
Obtížné války a porážky, jež stíhaly římskou říši od druhé polo
viny 2.století, spadaly vjedno se zostřením sociálních rozporů.
Spousta otroků byla propuštěna na svobodu a stávali se z nich
koloni. Ale také z velkého počtu středních a drobných pozemkových
vlastníků se stávali kolóni, přišli-li na mizinu. Jejich statků
se za dluhované částky zmocňovala císařská státní pokladna nebo
bohatý soused, věřitel, který činil z bývalého majitele kolona.
Takový kolon nebyl zákonem 'chráněn, neboť se soudilo, že dovoluje-li nový vlastník kolonoví obdělávat jeho dřívější pozemek,
prokazuje mu tím dobrodiní, do něhož zákon nemá co mluvit. Každý
kolón měl svůj díl půdy, který obdělával pomocí inventáře, větši
nou půjčeného od majitele velkostatku; byl povinen mu odvádět
část sklizně a vykonávat pro něho určité práce. Tak se takový
statek postupně stával uzavřeným celkem, s vlastním trhem. Kolóni
se stávali právně stále více závislými na pozemkovém vlastníku,
ten je zastupoval před státem. I když císařové měli zájem na
udržení svobodného zemědělského obyvatelstva, a nechtěli, aby zby
tečně zesílili pozemkoví magnáti, mnoho to nepomáhalo. V různých
vládních nařízeních se sice zdůrazňovalo postavení svobodného
kolona a nesvobodného otroka, ale ve vědomí lidí se tento rozdíl
stále více stíral. Věřitelé byli například toho názoru, že kolón
odpovídá za dluh svého pána. Kolón byl přece nájemcem půdy!

Kolóni byli sice svobodní, ale svým postavením se v mnohém podobyli otrokům, Nemohli mít tedy valného zájmu na práci. Římské
právo neuznávalo prodej svobodného do otroctví, a nejednou to za-
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jako vítěz nad zlem; jako mečem protínající šíji býka /kleče na
jeho zádech/; a toto znázornění se stalo symbolem víry v Mithru.
Byl mu zasvěcen každý sedmý den v týdnu, koncem prosince bylo
slaveno jeho narození, jeho knězi s nejvyšším knězem nežili v
manželství, obětovalo se denně, věřící na oběti komunikovali, při
jetím. posvěceného chleba a vína, před kryptou, v níž byl mladý
bůh znázorněn jako vítěz nad býkem, hořelo věčné světlo. Požado
vala. se od stoupenců náročná morálka bojem proti, zlu v jakékoli
podobě. Po smrti všichni, lidé předstoupí, před Mithrův soud, a zlu
propadlý člověk bude odkázán Ahrimanovi, bohu zlu, k věčnému utr
pení. I otroci byli stoupenci tohoto kultu.
KTS-tJDS-Kóln a.R.

Krestanstvím zničená kultura?

kazovali i císařové; ale neodstranilo nevolnictví.
Za Diokletiana byla provedena řada reforem, jež měly posílit
císařskou moc, státní a vojenský aparát. Rozklad říše, který
se projevil krizí ve 3.st., byl potvrzen i tím, že byla roz
dělena na čtyři části, které navenek zachovávaly jednotu, ale byly podřízeny čtyřem vládcům: dvěma augustům a dvěma
caesarům. Byla také provedena vojenská reforma; počet legií
zvýšen na 72, celkový počet vojáků zvýšen na 600.000; změni
lo se i sociální složení armády, do níž začali být kromě
svobodných zemědělců přijímáni také kolóni. To vše vyžadova
lo ohromné výdaje. Pokus provést měnovou reformu, aby byla
zvýšena hodnota peněz, nepřinesl očekávaný výsledek, takže
Dioklecianova vláda, definitivně začala vybírat nejdůležitěj
ší daně v naturáliách. Jen řemeslníci a obchodníci platili
daně v penězích. Při sčítání lidu a soupisu půdy, prováděném
jednou za 5 let a podle něhož měla být stanovena výše daní,
docházelo ke křiklavých přehmatům. Děti byly zapisovány jako
dospělí, nebožtíci jako živí. Pravděpodobně to byl právě Dioklecian, že k zajištění přísunu potravin pro armádu a města
ve skutečnosti zavedl nevolnictví jak na venkově, tak v pod
nicích a řemeslných ceších. Nikdo nesměl své povolání opustit,
pachtýři-koíóni museli setrvat na propachtovaných pozemcích
z otce na syna. Ovšem datum nějakého dekretu není sice známo;
ale již v roce 332 znovu potvrdil Constantin zákon, že pachtýř
je ”adscripticius” skrze záznam všech jeho povinností a závaz
ků; tím se stal dědičně svázán s pronajatým pozemkem, který
nesměl bez výslovného dovolení majitele ani opustit v přípa
dě prodeje celého statku. Kolón byl prodán se statkem. Samo
zřejmě s celou rodinou. Stal se nevolníkem.
Ve 4. století se začal epidemicky projevovat útěk z daňových
závazků, a to na celém území římské říše. Řemeslníci opouště
jí svá řemesla, zemědělci své velkostatky zadlužené daněmi,
celé vesnice se vylidnily útěkem před daňovým břemenem, útě
kem přes hranice hledalo se útočiště u - barbarů.
Nedostatek lidí, "penuria hominuro” začal vlastně už po Hadrianovi /76-138/, Už za Marka Aurelia /161-180/, koncem období
Antoniů měla značná část provincií svůj hospodářský rozkvět
za sebou. Blahobyt "zlatého věku” Antonínů byl klamným zdáním
By1 blahobytem jen pro úzký, okruh, urozených a bohatých, fakti
cká slabost armády nutila císaře, aby prováděli obrannou poli
tiku a vyhýbali se válkám. Ta se projevila za válek císaře-filosofa Marka Aurélia proti germánským, thráckým a sarmatským
kmenům. Tehdy povstaly do boje, - podle slov životopisce Marka,
Aurelia,
- všechny národy od hranic Illyrika až po Galii. Ty
to války se táhly 11 let a stály říši ohromné oběti. Zajatce,
kterých se Římané zmocnili ve válkách, umisťovali jako kolóny
Kolonát - vedle práce otroků se začíná v zemědělství stále
více rozšiřovat práce kolónů, to je svobodných
pachtýřů. V l.st. převládal ještě peněžní pacht. Ale zadlu
ženost vzrůstala. Začalo se přecházet k pachtu naturálnímu,
zvláště k podílnému pachtu, obvykle na 1/3 sklizně. Také
ještě v l.st. byli kolóni s pozemkovými vlastníky úplně for
málně rovnoprávní. Účastnili se kollegií. Ale postupně se
stávali takřka členy rodiny velkostatkáře, žijícího na stat
ku, která zahrnovala majitelovy otroky, propuštěnce a klienty.
Koncem 2.st. se stává dědičným pachtýřem skoro každý kolón.

ULS-KTS-Koln a.R.
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na státní půdě v pohraničních provinciích a v severní Itálii.
Zajatci se nestávali otroky, ale kolóny, dokonce začali být za
řazováni do římské armády a posláni do vzdálených provincií.
Když "barbaři” usazení v Itálii po čase povstali, přestali být
sice usazováni v nebezpečné blízkosti Ríma, ale v provinciích se
však v této praxi pokračovalo stále více. Od vlády Marka Aurelia
začíná nová epocha jak ve vnitřním životě říše, tak v dějinách
vztahů Ríma k sousedním národům. Neboť nejenom sousední národy
zesilují svůj tlak na hranice římské říše, ale kromě toho se čím
dál tím víc Germánů, Sarmatů a jiných "barbarů" stává v říši, vo
jáky a zemědělci. Od Marka Aurelia, Valeriana, Aureliana, Probuse
a Constantina začíná masový import barbarů do říše. Septimius Se
verus /211/ v jednom zákoně výslovně mluví o "penuria hominum", a
tento biologický faktor patří mezi hlavní příčiny zániku říše řím
ské. Běžné potratářství, sexuální výstřednosti všeho druhu, módní
eunužství v Římě samotném, kdy stovky chlapců jsou kastrovány a
darováni jako "dary" do rodin boháčů, morové epidemie hlavně v le
tech 260-265, kdy třeba jen v Římě po týdny přicházelo v úvahu na
5.000 úmrtí denně, moskiti z pontinských močálů ničili v Latiu a
Toskáně zdraví chudých i bohatých, změkčilá zahálčivost bohatých
i chudých svobodných občanů v římské říši vůbec,- učinilo své.
Rím nebyl přemožen invasí barbarů z vnějšku, ale nebývalým růstem
barbarů uvnitř říše samotné. Byla to jen prázdná skořápka ta- ·
to římská říše, když křesťanství nabylo na významu a vlivu svými
názory, a když vojenské vpády Germánů nepochybně pozdní římské cí
sařství likvidovaly. Řím se čím dále tím více měnil v pouhé jeviš
tě pro triumfální
slavnostní
průvody římských vojevůdců, nád
herně vybavené výstaviště císařských architektur, a takmuseum
v
politických antikvit a forem. Vysoká kultura, kterou vytvořil svě
tovládný Řím, mohla být definitivně povalena v prach nikoli přes
den, či noc, ale teprve po dlouhém vnitřním rozkladu.
Tento vnitřní rozklad, dobře viděl už Tertullian /160? - 230?/,
když mluvil kolem roku 200 o "fin de siècle"; a když nastal defi
nitivní konec západní polovice římské říše jako vnější důsledek tak
zvaného stěhování národů, když r.476 sesadil Odoakar, vůdce vojen
ských družin germánských,posledního západního císaře Romula Augustula, přikvačily i nebývalé strasti na vlastní křesťanství, o
nichž je jen nesnadno utvořit si správnou představu. Právě křesťa
né byli vražděni, jejich osady drancovány či smeteny s povrchu,
hmotných a kulturních statků zničeno tolik, že postižené západní
provincie byly vrženy o několik století zpět. Kvetoucí města, už jen křesťanská, - klesla v sutiny, peníze zmizely z oběhu, ale
to nebyla pohroma jediná. Co krve a obětí to stálo, než se římský
císař stal křesťanem a ochráncem křesťanství. Jakápak tedy křesťanstvím zničená kultura, když už to přece byla kultura křesťanů?
Navíc byli noví zeměpáni urputní ariáni, ani jeden z nich nebyl
ne-arián! Byli to trýznitelé křesťanů, takže před úplným vyhlazením
křesťanů, hlavně v Africe severní, která byla pod mocí Vandalů, za
sáhl teprve Justinián, nejslavnější císař východořimský.
A chce-li se mocí mermo tvrdit, že ariáni byli křesťany rovněž,
pak nutno rozlišovat. Ariánství byla jen herese, s níž se křesťanství
dokázalo beze zbytku vypořádat. I s jeho vandalismem. Není náhodou,
že k vyvrácení říše vandalské došlo v roce 533; a již v tomtéž 6.st.,
nejpozději ve století sedmém, vzniká na zplundrovaném Foru Romanu v
Římě kostel "Maria Antiqua" na nehomogenních vrstvách nejspodnějších,
které hraničí se sousedním Augustovým templem, takže druhá vrstva
je archeologicky přímo datována do roku 649. Jde o nejstarší křesťan
skou stavbu v Římě vůbec. Ostatně právě na římském Foru, na poboře
né budově z doby Caligulovy, se zachovaným impluviem, dokonce snad jde o
"atrium Gai" bývalého paláce Tiberiova; ruce křesťanů zachraňují,
co se ještě zachránit dalo. Ze zničené kultury...
CLS-KTS-Köln a.R.

MARGINALIE

"ŽÁDNÉ JINÉ

CESTY...”

Více než kdy jindy je nutno zdůrazňo
vat lidem, že
kromě Krista není žádné jiné cesty;
všechny selžou, zavedou, nevystačí.
Je nutno ukazovat Pána v jeho velikosti a vznešenosti.
V tom je herese v současné pastorační praxi,
že
se nesoustřeďuje v této vznešené velikosti našeho Pána
celý duchovní život věřících.
Soustředit celý život věřícího křesťana v základním bodě,
totiž v následování Krista:
Učit lidi, jak najít v Kristu a v jeho následování
nejdůvěrnější přiblížení se Bohu:
Učit lidi, jak smýšlet, jednat a žít jako ti,
kteří jsou Otcem v jednorozeném Synu přijati za děti Boží.
Jenomže dnešní době nic nechybí v jejím pluralismu než Ježíš.
Světu nic nechybí než Ježíš. Neznají ho.
To všechno, co vědí o Ježíši,
je rozkouskované, roztříštěné, necelé, nedokonalé.
Proto i jejich láska k Ježíši je tak roztěkaná, nedostatečná.
Tak pluralisticky vlažní stali se dnešní křesťané,
že ani neumějí postavit Ježíše do středu svého života.
"POSLECHNEME SI TĚ JINDY". I tak se dá dnes odpovědět.
Nemám čas něco českého číst.
A nevěřte tomuto nedostatku času.
Ve skutečnosti mají čas na všechno,
jen se jim to nesmí říc otevřeně a přímo.
Jde o něco zcela jiného:
změnit způsob života
A k tomu je třeba vědět "p r o č"
Nebo také třeba, aby se nevěděla odpověď na ono "p r o č".
A proto se na vše odpoví trochu uštěpačně poznámkou,
kterou odbyli už svatého Pavla v Athénách:
Poslechneme si tě jindy.
Ale také se dá odpovědět poznámkou trochu rozpačitou,
kterou si ovšem mohou dovolit jen lidi z exilu:
Nemám čas něco českého číst.
Tohle neustále kolem nás bují jen proto,
neboř nejde o nic jiného, než jak zamezit,
abych nemusel změnit způsob svého života. A proto nemám žádné
"p r o č".
Neboť nemám problémy. Nemám pochybnosti. Nemám otázky,
a proto nepotřebuji ani odpovědi. Poslechnu si tě jindy...
"ZE SLABOSTI DUCHA" mohou mluvit o rovnosti všech náboženství,
nebo o vývoji křesťanství z jiných forem
orientálních. Neboť tu jde o pohnutky ze slabosti ducha.
U člověka,který pouze nechce uznat skutečnost, že žádná
podobnost orientálních forem náboženství se nevyrovná obsahu
radostné zvěsti o Kristu, že navíc toto poselství vzniká
tak najednou, že není možné určit dobu, vývoje křesťanství.
Ze slabosti ducha svého se začínají hlásit k primitívnosti
novodobého pohanství, že ničí život, že zavádí zmatek,
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takže se rozmáhají zlé, násilnické a nízké vlastnosti lidské.
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"BÝT VĚČNĚ MLADÝM”

se skoro pravidelně zvrhává v
být stále zelený a nezralý.
Skoro napořád u mladší generace vychovatelů
mládeže se ukazuje, že místo aby mládež vedli, nechají se sami vést.
Přijímají všechny "příznaky” mládeže za své, hlavně pošetilosti.
Proč nevedou? Proč nevedou mládež k těžkým, obtížným problémům?
Proč nevedou k problémům hledáním a řešením?
Protože by kolem sebe měli prázdnotu.
Protože by jim zůstala hrstka, a nikoli chvost obdivovatelů.
Zůstala by jim jen hrstka ochotných opravdu problémy řešit
pomocí "následování Krista". Ale to je právě to:
Kdyby jim přišli s Kristem, odvrátili by se od nich s poznámkou,
"poslechneme si tě jindy”.
Proto se potácejí od jedné módy mládeže ke druhé.
Do prava a do leva. Podle potřeby.
Tak jak mládež právě je nesena. A ta jde vždy davově a pudově.
Kde nám zůstali ti, kteří by uměli včas říci,
”i vy chcete odejít”? A nikoho nedržet od obludností za cenu být věčně mladý. Neboř ani Ježíš nikoho nedržel,
kdo chtěl od něho odejít.

"NÁZOROVÁ PROSTITUCE"

aneb otročení cizímu mínění,
není dnes pro mnohé ničím kompromitujícím.
Ale já se ještě pořád stydím za onu dívku,
když mi před necelými pěti lety v cynické výtce či
s tázavou útočností položila otázku, "prosím Vás,
kdopak nebyl v partaji, - pokud nebyl hloupý!?”
Či opravdu bylo velmi málo "hloupých” v posrpnové exilové generaci?
Kdo jako já - byl hloupý?
Neboť s názorovou prostitucí se nediskutuje.
Vždyť kdo se naučil takřka už ze zvyku se v závažné věci vždy ptát:
"je to tak., jak všichni kolem tvrdí, nebo to tak vůbec není,
leda za cenu - "chtěného” omylu”.
Spíš každý říká důvěřivě, jako ženy, které módu nevytvářejí,
ale jen přijímají, nemůže to nebýt pěkné,
když je to dnes běžné.
"NEVALNÉ NADÁNÍ”

ke kritickému přemýšlení,
bude se mnohým zdát tvrzením, které je na pováženou.
Ale čím to, že právě v naší době se věří slepě?
Čím to, že celé národy uvěřily víře neopodstatněné?
Dokonce uvěřilo se v masovém nadšení v řešení problémů,
aniž by principy řešení byly definovány; jen se mlčky předpokládaly;
pouze se na nich stavělo, a to dokonce monumentálně.
Co však je platné bojovat "estétsky” proti neestétské módě?
Objevili aspoň lidé patřící do exilových generací,
že k ničemu není větší ochoty, jako k tomu,
aby se otročilo cizímu mínění, je-li dost šikovně podáváno,
je-li dost módně podáváno, o existenčních zárukách ani nemluvě?
Že by to byl vždycky jenom dav? A co když k němu patřil a
dosud patří též tak zvaná inteligence?
Čím to, že tak často celé národy hloupnou?
Vůbec se nezmenšil počet těch, kteří se vzdali vlastního úsudku.
Ba má se za povážlivé, hlásit se k vlastnímu názoru.
Natož kněz, - ten má vždy nestranně mlčet. A proto se ani
nesnaží hledat poučení. Tak se bojí, aby nebyli považováni
za hloupé.
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Marginalie

"ABY BYLI SLAVNÍ" mají na dosah ruky.
Stačilo by jen, aby se postavili proti
hlouposti tisíců, a dnes už miliónů,
aby lhostejnost, která není vyvolána politickým terorem,
proměnili v nadšení.
Neboť lhostejnost je opakem nadšení.
Ale proč jsou lidé tak ochotni, aby je druzí
myšlenkově manipulovali?
Nezakořeňuje lhostejnost u lidí
tonoucích v duševní lenosti samostatně myslet?
Neboť i nadšení je manipulovatelné.

"ZMANIPULOVANÉ NADŠENÍ" učinilo už mnohé politicky slavnými.
Pro duševní lenost samostatně myslet.
Z lenivé ochoty, dát se manipulovat.
Tam, kde jednotlivci ztratili vážnost k sobě samotnému,
a proto i chuť k samostatnému přemýšlení.
Je přece zřejmé, že se okamžitě stanete nápadným,
když řeknete něco proti tomu,
co papouškuje čtyřicetiprocentní většina.
Takový kolektiv si může dovolit tvářit se hrozivě,
postavit čelo a číslo většiny, a pak dostanete mnoho ran.
Ale nikoli pádnými důvody, ale znásilňujícími slovy vašich
zabíječů; a vytrváte-li či padnete-li vše jedno.
Stejně se stanete průkopníkem lepšího jen v případě,
když zástupy zabíječů časem objeví v sobě své lepší struny.
Neztratit vážnost k sobě samému, to je to,
co zachraňuje.
Před dobrovolnou podrobeností.
Aby člověk nepovažoval za své mínění, co je jen a jen
cizím míněním, a jemuž pouze ochotně, či líně, otročí.
At se nikdo nesměje, když řeknu, že otrokářství trvá, bují.
Nebo kolik lidí se vrátilo k rozumu ranami?
Jim kvůli přišli do exilu, ale vrátili se k rozumu?
A vyhánět z lidí špatné kolektivní myšlení bitím?
Ale ano. Jenomže to může dělat, a dělává to leckdy, veliký Pán na nebesích skrze apokalyptické služebníky.
"TRIUMF LIBERALISMU" v myšlení nutí k vysvětlení,
co vedlo k liberalismu.
Nikoli pro zálibu ve vysvětlování cizích
slov, - neboť to je úmorně pracná činnost honorovaná nadávkou
či obviněním z pedantství, pokud čtenáře nelze obviňovat,
že neví, že liberalismus souvisí s liberací.
Hnutí usilující o osvobození a svobodu jednotlivce?
A proto nadchne jen liberály? Bránící Lidská práva?
Řetěz průkazů osvobozujícího liberalismu do protikladu ke
konservatismu je promulgací levého křídla, které se"jenom"
bije za lidská práva proti každému barbarství, tyranii či
otroctví. Jenomže problém nezakořeňuje ani
v konservatismu, ale ani v revolučnosti či reakčnosti.
Co vedlo k liberalismu? Oni nejednali ani jako občani, ani jako
kapitalisti, ani jako konservativci. Co bylo jejich normou?
Neztratit vážnost k sobě samému.
A to že je promulgací levého křídla? Pokud ztratí vážnost
k druhému, Ale pak také přestane žádat rehabilitaci druhých.
A to je diskvalifikace liberalismu, když víra v absolutnost
Boží se zamění ve víru v absolutnost hmoty.
Pak jakápak liberace člověka?
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"BÍDA PRIŠLA NA LIDI”, že chtěli jít za svou vůlí,
protože chtěli sami rozumět svému štěstí.
Rozběhli se sami za svým štěstím.
Jak vyjádřil ostře Prorok:
Jen studnici živé vody opustili a vykopali si cisterny rozpukané,
které nemohou udržet vody.
Lidé nepochopili své vlastní velikosti; - i to je smysl ”prahříchu”o
A pokud toto lidé nepochopí,
nepochopí základu, podstaty křesťanství,
ale nepochopí ani- své největší důstojnosti a vznešenosti.

”PROČ JEŽÍŠ KRISTUS” má se stát středem života člověkova?
Protože Ježíš Kristus je těsně spojen s námi,
s celým naším posláním a povoláním,
s celým smyslem našeho života, jako života opravdu lidského.
Není žádné jiné cesty k životu opravdu lidskému - kromě Krista.
Neztratit vážnost k sobě samotnému je planou normou - kromě Krista.
Kromě Krista není žádné jiné cesty, všechny selžou, zavedou,nestačí.
Navíc nedá se již odloučit od lidstva.
Tak jako je Ježíš jednou provždy spojen s lidskou přirozeností,
to je s člověčenstvím naším,
tak také stojí před námi provždy ovoce jeho spojení,
spojení božství s člověčenstvím,
abychom my se mohli vrátit ke ztracenému synovství Božímu.
On, Ježíš nám přinesl toto ztracené "synovství Boží”
Proto je a zůstane Kristus středem křesťanství,
ale také středem celého lidstva a všech jeho dějin.
Tak nás nikdo neobohatil, tolik nám nikdo nedal,
tak nás nikdo vysoko nezvedá, jako On.
Proto je třeba postavit Ježíše do středu každého lidského života.
Není v žádném jiném tolik velikosti, dobroty a lásky jako v Něm.
Protože jen On lidem přinesl jejich největší obohacení,
totiž synovství Boží.

"SYNOVSTVÍ BOŽÍ”

je vlastní obsah poselství Ježíše Krista k lidem;
že podle Jeho, Ježíšova příkladu,
zařídíme svůj život z této velké a sladké
pravdy, kterou se s jistotou lidé dověděli teprve z Ježíšových úst,
že i Bůh je naším Otcem, - a to je vlastní radostí z evangelia, že smysl celého našeho života jest návrat dítěte k Otci, do Jeho
otcovského domu.
"Synovství”, to je největší důstojnost, kterou
nám Ježíš Kristus přinesl. Proto zemřel na kříži. Ale proto také
vstal z mrtvých. Abychom přestali být vydáni sami sobě na pospas.
Aby tím, svou smrtí a svým vzkříšením,
odstranil starou kletbu,
·
.
pro kterou jsme byli cizinci v domě svého nebeského Otce.
Cizinec je vždy vyhnanec, neboť není doma. Nemá důvěrný poměr.
Proto Ježíš Kristus vyzývá k následování sebe, to je
k následování Syna. Božího, v tom Jeho důvěrném přivinutí se k Otci,
jemuž Syn všechno z lásky dá.
Proto Ježíš Kristus neustále vyzývá k důvěře k nebeskému Otci.
Učí nás dívati se na Boha jako na Otce,
ale ne pouze, že by se o nás staral, nýbrž že my se máme k Němu
chovat, jako se chovají, synové k otci.
Proto neztratit vážnost k sobě samotnému, je také kus následování
Ježíše Krista; neztratit vážnost - k synovství Božímu. A to je
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životní poměr člověka k Bohu v Kristu
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Svatý

NORBERT /1080 ? - 1134/

"Býval jsem u knížecích dvorců, měl jsem hojnost bo
hatství, neodříkal jsem si radosti života.
Ale knězi, .«.ty nepatříš sobě, ... nežiješ pro sebe,
... nepocházíš ze sebe, neboř jsi nic. Co tedy jsi
knězi? Nejsi nic a jsi všecko."
"Řeči Norbertovy",
Patrologia Latina,
sv. 170, 1357 n
Norbert z Gennepu, jehož rodištěm je Xanten, domovina báj
ného Sigfrída v Písni o Nibelunzích, kde roku 286 došlo k umu
čení 330 vojáků slavné thebánské legie v čele se sv.Viktorem,
tento Norbert šlechtického původu nesl jméno, jehož etymo
logický výklad znamená "kníže severu", a. vynikl svým životem
tak významně, že o něm je dobře možno použít rčení "nomen
omen". Po matce vzdáleně příbuzný s Gotfrídem z Bouillonu, lo
trinským vévodou, v době Norbertově jerusalémský král, - snad
již jako devítiletý dostal kanonikát v kapitule sv.Viktora v
Xanten, a až v době blíže neurčené přijal Norbert podjáhenství.
Ale kanovníka Norberta přitahoval skvělý dvůr kolínského arci
biskupa Friedricha I. von Schwarzenburg /1100-1131/; nejvýznačnější prelát své doby byl zaujat vybraným chováním Norbertovým,
který již byl dobře znalý dvorských způsobů. Norbert si však
dovedl najít způsob, jak z kolínského arcibiskupského dvora lze
si zjednat přístup ke dvoru císařskému. Císařem byl Jindřich V.
I ten si Norberta oblíbil; měl vystupování, vzdělání, dokonalou
obratnost diplomata, a tak se stal císařovým sekretářem; po osm
let měl Norbert velký vliv u dvora, při jednání s papežem v jeho stížnostech na udělování investitury berlou a prstenem, jak
činil Jindřich před konsekrací biskupů. Až do roku 1115 zůstal
Norbert připoután k Jindřichově osobě, požíval jako třicetiletý
vážnosti svého vysokého postavení u dvora, ale nikdy se svým
chováním nekompromitoval; i když později toto údobí svého živo
ta zcela rozhodně odsoudil a odmítl. Když v čelo nespokojenců
s Jindřichem se postavil arcibiskup kolínský, na císaře v roce
1115 uvalena klatba, opustil Norbert císařský dvůr.
Když několik mil od Xanten zažil jednoho dne při bouři otřes
ný zážitek zasažení blesku, a přes to přežil, vrátil se Norbert
již třicetiletý do Xanten už zcela změněný. Pro Norbertův nový
způsob života hrál velkou úlohu pobyt v benediktinském klášte
ře sv.Michala v Siegburgu u Kolína, hlavně vliv opata Konona.
Norbert se stal knězem, jedním z nejproslulejších kazatelů své
ho století, obdivovaný i nenáviděný, od samého počátku svého
nového působení. Opat benediktinského kláštera v Deutzu na pra
vém kolínském břehu, uznávaný Rupert, svými invektívami proti
Norbertovi v knize věnované siegburskému opatu Kononovi ostře
napadl nejmenovaného, který "by byl udělal lip, kdyby byl radě
ji zůstal "žákem". Ale to již v té době Norbert, jeden z nej
elegantnějších a nejveselejších dvořanů, změnil se ve vyhublého
člověka nuzného oblečení, takže laonský biskup se bosého pout
níka na silnici ujal ze soucitu.
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Když počátkem roku 1120 konal laonský biskup se svým hostem,
kterého si zamiloval, - cestu laónskou diecézí, zalíbil se Nor
bertovi opuštěný kostelíček v lesích, asi 14 km jihozápadně od
Laonu. Toto místo nazývané Prémontré si Norbert tak zalíbil, že
se v něm natrvalo usadilo Za rok se stala samota Prémontré mla
dou komunitou, a za 4 roky po příchodu Norbertova do Prémontré
bylo již mimo mateřské opatství založeno několik nových klášterů.
Norbert vlastně neměl v úmyslu založit nový řád, jenom refor
movat - kněžstvo. Chtěl kongregaci reformovaných kleriků, žijí
cích společně, chtěl kněze, kteří by byli misionáři. Tato myšlen
ka byla ve 12.století něčím novým. Šlo v ní o spojení řeholního
života s apoštolátem. Ale něco takového předpokládá nejenom vel
ké vzdělání studiem, ale i hluboce žitá víra promeditované zbož
nosti, která je navíc napojena na životní rozhled člověka sta
tečného a odvážného. To vše měl Norbert. Měl neobyčejný dar umění, jak jednat s lidmi. Lidé se cítili k němu přitahováni. Měl
totiž životní rozhled, ale i rozhled politický hodný státníka.
Byl to člověk nadaný, ale i člověk pokorný. Navíc člověk medita
tívni. Norbertova oddanost k eucharistii byla nejvnitřnějším zá
kladem jeho vnitřního života, vůdčí myšlenkou, nemohl se od ní
odtrhnout. A proto si tak velice cenil katolického kněžství. Do
stává se mu veliké moci: knězi se Kristus svěřuje. Kněz svolává
Ježíše Krista na oltář, zavírá Ho do svatostánku, vystavuje Ho k
uctívání, rozdává Ho věřícím; věřící kněz ukazuje lidu monstranci,
ve které je Bůh skrytý v eucharistii, věřícímu knězi nikdy nemůže
tato skutečnost Boží lásky k lidem zevšednět.
Proto je Norbert zobrazován s monstrancí, ona se stala jeho
atributem. Ale také je zobrazován s berlou. Nebot Norbert byl i
arcibiskupem v Magdeburku /1126-1134/, arcidiecéze zanedbané jak
hospodářsky tak s nízkou úrovní duchovenstva. Zatím co Norbertův
premonstrátský řád rostl do výše a šíře, Magdeburk šel proti svému
biskupovi; došlo i k pokusům vraždy. Norbert byl i nucen město opustit; ale návrat do Magdeburku byl triumfem; Norbert velký v po
koře i vytrvalosti natrvalo vyhrál. Stal se i kancléřem říše, Zem
řel na těžkou chorobu neznámé diagnosy při plném vědomí, v den,
kdy se v Církvi slaví jeho svátek, 6.června 1134.
Jeho tělo bylo v roce 1627 převezeno do Prahy a uloženo na
Strahově. Svatý Norbert na Strahově stal se českým premonstrátem. Ještě do nedávna uctíván jako svatý patron český; hned za sv.
Cyrilem a Metodějem v pořadí, když se recitovaly litanie k sv. pa
tronům; tak byl lidu milý, tak byl Čechům samozřejmý jeho hrob na
Strahově.
Norbert nebyl Čechům cizincem. Neb právě oni měli k Norbertovi
důvěrný poměr. Proč asi? Byli to Čechové, kteří dobře věděli, proč
jsou křesťany, a tak se znali a nestyděli za důvěrné přivinutí se
k nebeskému Otci skrze Krista- svátostného v eucharistii. A protože
se chtěli k Němu chovat jako se chovají synové k otci, prosili i o
dar, aby neztratili vážnost k sobě samotnému:
Prosili o přímluvu svátého Norberta, aby Nejsvětější svátost oltář
ni zbožně uctívali a svatě přijímali.
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