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NA HLUBINU

EDITORIAL

Křesťanství samo člověka definuje. Navíc jeho katolicita.
A protože katolické křesťanství každého, kdo katolictví
opravdu žije a svým životem uskutečňuje, - vymezuje, definu
je, ba určuje, proto i ochraňuje před jakýmkoli, druhem zpohanštělých kultů a tak i činí imunním pro přejímání názorů
na vlastní smysl a účel národního bytí Čechů.
Neb i v exilu se ventilují dávno zašlé a zcela uměle
pěstěné problémy.
Ještě těsně před první světovou válkou se psaly traktáty
na smysl českých dějin; nekolegiálně se napadalo v "Naší době",
třeba v ročníku 20/1912; byl napaden každý, kdo nechtěl hájit
přesvědčení, že "česká otázka” je "náboženská otázka”.
I když do exilu odešli lidé převážně popírající existenci
Boha, takže je nelze vinit, jako byl viněn historik Pekař,
z
neschopnosti "nábožensky hodnotit a myslet”, mám je přece
rád. Učila je generace těch, kteří se bili za "českou otázku”
jakožto "náboženskou otázku”, - "nábožensky hodnotit a mys
let”? Řeklo se jim aspoň v exilu, jak selhali tito lidé?
Řeklo se jim, že hlavně oni byli proti tomu, aby pomocí českých
Legií v carském Rusku, které uznalo Legie jako spoluválčící
armádu, po jejich vystoupení proti bolševikům, aby boj byl
dobojován vojenskou mocí, která jediná mohla likvidovat partizánský teror v samých počátcích? Kdo dnes - navíc ví, kteří
čeští vedoucí politikové výslovně se stavěli proti tomu? Kdo
z nich dokonce
již 28.října 1918 veřejně prohlásil, že je
proti intervenci na Rusi? Kolik lidí dnes ví, že Dr.Karel Kra
mář jen v porážce bolševiků a jen v demokratickém Rusku videi
mezinárodní zajištění Československa? Že Kramář byl politicky
likvidován? Že v roce 1919 usiloval o porážku rudého teroru
Legiemi? Že Legie byly opravdu schopny pádné intervence právě
pro svou statečnost? Že jen
Legie mohly provždy český ná
rod učinit strážcem evropské civilisace? Ale ti, kteří rozho
dovali nad osudem národa, nejenom nad osudem Čechů, ale hlavně
nesplněním Pittsburghské smlouvy kompromitovali důvěru Slováků,
také
jednou provždy rozhodli nad osudem Střední Evropy. Ne
uměli se politicky dívat a politicky myslet, a proto ani poli
ticky rozhodovat z evropského hlediska. Také zavinili náš exil.
Jak také
- , když nebyli křesťanstvím definováni?
Jak mohli vidět spojitost mezi událostmi v Rusku a jejich
nutným vlivem, hlavně názorovým vlivem na Evropu? Diagnostiko
vali sice smysl českých dějin jako "náboženskou otázku”,
ale
ve skutečnosti nebyli vyznavači Bohem zjeveného náboženství, nebyli vyznavači katolického křesťanství. Proto také
usilovali o pravdu
orientovanou dobově, ale tudíž vždy nějak oportunistickou; nevábila je pravda, která není měřena časem; neměli od
por k jakémukoli praktickému využívání filosofie, neměli snahu
filosofii odpolitisovat a vrátit jejímu původnímu účelu. Naopak
obdiv k úsilí filosofii podrobit vnějším účelům, toto praktické
hledisko, které zcela jistě určovalo i filosofické stanovisko,
tento obdiv lze dosud u Čechů pozorovat. Či nebyla tu ochota
k přijeti marxixmu - hlavně u Čechů?
Je třeba dostat se ze všech těch politicky překrvených ideo
logií všech odstínů, které s filosofií nemají co dělat; ideolo
gie nenabádá k myšlení; má zakázáno "teoretisovat o teoriích”.
Katolické křesťanství však musí umět "teoretisovat o teoriích”;
411 jen tak
křesťanství dokáže člověka definovat.
Váš český kněz.

KATECHESE

Celkem vzato je dovoleno,
rozumovými úvahami vytvářet
rozdíly, a tak rozumem rozli
šovat a navzájem odlišovat
podle hledisek; vlastně tím/
to způsobem lze postupovat i
v rozlišování mezi tím, co
má příznaky historicity a co
lze rozumem chápat jako zasměrování dalšího dění půso
bením člověka, a proto jako
dění s příznaky dějinnosti.
Rozumově lze takto postupovat;
v rozumu lze historicitu dě
lit, oddělovat, trhat od dějin
nosti. Logický rozdíl lze me
zi nimi vidět, ale nikoli rozdíl věcný; nelze je mezi
sebou reálně oddělovat, dělit.
Historicitu a dějinnost
zmrtvýchvstání Ježíše Krista
lze ovšem chápat jako událost
obdobnou s událostí stvoření.
Toto hledisko je ovšem třeba
hájit; jiná je však otázka, s
jakou seriosností. Ujímá-li se
však někdo zmrtvýchvstání jen
proto jako stvořitelského dě
ní, aby mohl Ježíšovo vzkříše
ní odkázat do sféry mimopřizozených úkazů, a tak že
není
možno jen tak bezevšeho tako
vouto událost označit jako událost historickou, soudí
nediferencované. Jen tak zjed
nodušeně tvrdit, že historie
nemůže, přesně vzato, dokázat
a svými prostředky postihnout
úkaz, o němž se v bibli mluví
jako o zmrtvýchvstání, a že
zmrtvýchvstání tedy není sku
tečností, která by mohla být
dějinně postižena, je tvrzením
nijak uspokojivým. Nejde-li o
událost dějinnou, jde tedy o
událost dějinnostní? Je však
stvořitelský akt něčím dějinnostním?
Stvořitelský akt nemůže prý
být historií postižen jako
historická událost už proto,
protože nemůže postihnout
příčinu stvořitelského dění
jako historické události. Ne
jsou tu autentické prameny, a
proto žádní historicky dokazatelní svědkové. To za druhé.
A za třetí, stvořitelský akt
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Ježíš NEBO

Kristus?
má vždy příznaky dění, které ze
žádného hlediska nemohou dostat
charakter časové určenosti; kdy
k oné stvořitelské události, jakou zmrtvýchvstání také je, došlo. Nemá časoprostorový cha
rakter, ale přesahuje ho. A pro
tože není možno u zmrtvýchvstá
ní Ježíše Krista určit jeho pří
činu, ale ani dodat svědectví
autentických pramenů či dokázat
jeho vnitro-pozemské dění odehrá
vající se běžně jako něco, co má
časoprostorovu fakticitu, proto
je Ježíšovo vzkříšení něčím, o
čem nelze říci, že je děním his
torickým, a tak událostí dějinnou.
Už na první pohled je skoro
zřejmé, jak tento způsob myšlení
je positivisticky jednostranný.
Také - ani nijak neohrožuje
realitu víry, a to žádným způso
bem.
Pokud se tu událost zmrtvých
vstání přijímá jako stvořitelský
akt, a s tím nutno souhlasit, potud je Ježíšovo vzkříšení
srovnatelné se stvořitelským
aktem, který zapříčinil vznik
vesmíru. Stvoření vesmíru také
postrádá jakékoli svědectví au
tentických pramenů, také přesa
huje jakoukoli časoprostorovou
fakticitu, a hlavně zásadně je
nemožné historickými prostředky
dokázat příčinu stvořitelského
činu jako historické události.
Jenomže ty doby jsou dávno
ty tam, kdy strohé determinová
ní příčin, které způsobily vznik
něčeho, byl požadavek, o němž se
nediskutovalo. Planckova kvanto
vá mechanika začala, a Heisenbergova relace neurčenosti už vůbec
začala znemožňovat takovýto druh
požadavku jako nesmyslný. Tak je
tomu v přírodních vědách.
412

nebo Kristus?

Už na straně 353 našich úvah
možno se odvolat na citaci, že
"Bůh bible nemá co dělat s Bohem
deistů. Ten má však co dělat s
Newtonovým pojetím absolutního
prostoru a času, se svébytností
přírodních zákonů, s příčinnou
podmíněností všeho dění ve svě
tě v pojetí klasické fysiky
a
jejího determinismu. V ní byly
zákony mechaniky tak přesvědču
jícími příklady exaktní zákoni
tosti v přírodě, že podle předem
stanovených zákonů se dala před
vídat prognosa dalšího vývoje v
matematické exaktnosti.
Stavělo
se na vnitřně neprodyšně uzavře
né souvislosti všeho se vším;
stavělo se na tom, že každý zná
mý fysikální jev je jednoznačně
zařaditelný do oblasti zde plat
ných přírodních zákonů, takže
stačí prostě znát stav uzavřené
ho systému v určitém okamžiku a
v udaných jednotlivostech,
aby
byl vypočitatelný další průběh
vývoje… Neprodyšně uzavřené zře
tězení příčinných souvislostí je
napěchováno v nutnost zcela záko
nitou. Proto jen poznaná nutnost
svébytných zákonitostí je pro člověka svobodou". Tak dodnes de
finuje svobodu marxismus-leninis
mus, neb žije z 19. století. "Poznáváme však beze zbytku celou složí·
tost zřetězení přírodních zákoni
tostí v jejich příčinné podmíně
nosti?" Nikoli. "Dnes už se tak
nemluví o neprodyšně uzavřeném
zřetězení příčinných souvislostí
všeho se vším, jako spíš o neurčenosti", dokonce jako o relaci
neurčenosti jakožto relaci komplementarity, a proto pod stati
stickou zákonitostí. A tak už od
strany 353 a zvláště od strany 406
v podrobnostech jdou úvahy ve zna
mení jistoty statisticky zajišťované zákonitosti v přírodě. Tak
je tomu v přírodních vědách,
že
neúplné poznání skutečně existu
jícího systému zúčastněných příčin
jednak neanuluje kausální zřetěze
ní, jednak vztah mezi příčinou a
účinkem je zajištěn statisticky
s tak vysokým stupněm pravděpodob
nosti, že hraničí s jistotou.
Pojetí statistické zákonitosti.
zv přírodě vůbec se nestaví zápor413 ně vůči zázraku, ani vůči princi

pu kausality. Že by diferenco
vanost přírodních věd daleko
předstihla diferencovanost dějepiseckých metod?
Jenomže jako žádný člověk
nebyl svědkem stvoření, tak ni
kdo z lidí nebyl při vzkříšení.
U obou chybí svědectví auten
tických pramenů. Ale u obou
nescházejí - účinky oné nezná
mé příčiny, která způsobila akt
stvoření a fakt zmrtvýchvstání.
Nelze soudit z účinků na příči
nu? Ale ano, pokud nechápu příčinnost onticky. Pokud jasně, a
dokonce podle ontologického roz
dílu rozlišuji jsoucno od bytí,
potud vše, co skutečně existuje,
musí mít důvod pro to, proč je
tomu tak, že je; že oním dostateč
ným důvodem pro vznik jsoucna, ja
kožto určité kontrétní věci sku
tečně samostatně existující je bytí. A co je účinkem stvoření?
Existující vesmír. Co je účinkem
zmrtvýchvstání? Existující Zmrt
výchvstalý, A kdo je oním Zmrtýchvstalým? Ježíš Kristus.
Mají tedy účinky zmrtvýchvstá
ní, počínaje prázdným hrobem, časoprostorový charakter. Také ma
jí svědectví autentických pramenů.
Tyto účinky "události zmrtvých
vstání" mají tedy všechny přízna
ky, které dejepisectví požaduje,
aby mohlo nějakou událost uznat
jako historickou událost: určení,
příčiny z jejích účinků,· že tu pro
ně jsou dokazatelně hodnověrná
svědectví autentických pramenů a
že mají časoprostorový charakter.
Jedinou potíž lze vidět v urče
ní příčiny; pokud se dá tvrdit,
že názorový positivismus historika
nemůže příčinu těchto účinků určit
pomocí metod, které dějepisectví uzná za své. Ale to je potíž každého
pouze ontického pojetí kausality.
A proto i uznání či neuznání důka
zu existence Boží; důkazu stojící
ho na ontologickém pojetí principu
kausality/sr. 385n/.
Jenomže kluzkost protestantisujícího neomodernismu nezná mezí,
či výhrad. Pokud víra nemá potřebí
jejího zdůvodnění na základě doká
zané historické události a skrze
svědectví autentických pramenů, neboť prý stačí pro víru - zjevení,
pak ovšem je Bultmannovo pojení
neodvratné.
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prahřích ?
...člověk je narušen se sklonem k horšímu skrze změny
zanechané na těle a na duši.
^511
Kdo jednou pronikne do souborné úplnosti biblických výpově
dí a myšlenkově se bude snažit zahlédnout jejich propastnou
hloubku, bude překvapen úvahou o pravdě dědičného hříchu, když
se v ní nesetká se základními omyly v pojetí dědičného hříchu;
že člověk je zkažen; že má sklon ke hříchu; že má sklon ke
zlému; že vztah závislosti mezi Člověkem a Bohem závisí na dě
dičném hříchu.
Poměr člověka k Bohu, onen vztah závislosti mezi člověkem a
Bohem, nezávisí na pravině prvních lidí; je to vztah, který existoval již před hříchem Adamovým. Nejsme závislí na Bohu dě
dičným hříchem. Kdyby tomu tak bylo, byl by člověk prahříchen
obtížen odevždycky, protože vztah závislosti mezi člověkem a
Bohem byl a existoval vždycky. Hned jak se vůbec na Zemi obje
vil, jakmile se vyskytl. Vždyť právě první lidé se dopustili
oné praviny, kterou zveme prahříchem, dědičným hříchem. Tímto
způsobem informuje bible. A právě z bible víme, že k dědičnému
hříchu došlo později. Podle bible víme, že člověk svým původem
není prahříchem poznamenán již v okamžiku prvních svých lid
ských projevů, v prvním svém rozhodováním, prvním svým lidským
skutkem. Tak tomu nebylo. Jeho vztah závislosti k Bohu není o
sobě závislý na prahříchu.
Nejsme závislí na Bohu proto, protože bez Boha nejsme schopni něco dokázat; takového druhu také naše závislost není.
Vztah závislosti mezi člověkem a Bohem neznamená, že bychom
bez Boha nic nedokázali, ale jsme závislí na Bohu proto, pro
tože naše lidská přirozenost byla Bohem stvořena výjimečným
způsobem vzhledem k ostatním stvořeným bytostem na Zemi. Naše
závislost na Bohu spočívá v mimořádném stupni výjimečnosti
disponované lidské přirozenosti, stvořené od Boha. Tou výjimeč
ně plánovanou disposicí naší lidské povahy je svoboda v rozho
dování. Vztah závislosti mezi Bohem a člověkem není vztahem
mezi Pánem a otrokem. Je to vztah závislosti člověka k Bohu v
ohledu činnosti, který staví člověka po bok k Bohu. Kdy člověk
je svobodný ve svém rozhodování ale zároveň pod neustálým, a
to nikdy neměnícím vlivem Božího působení.
A tak svoboda člověka v rozhodování nebyla ztracena prahří
chem, hříchem Adamovým./DS 1555/·
Svoboda člověka není prázdným slovem, jemuž neodpovídá žád
ná skutečnost.
Vymezit pojem svobody možno definicí Tomáše Aquinského, že
svoboda je"schopnost volit prostředky k cíli, který je dán”.
Člověk je tedy svoboden jen vzhledem k prostředkům! Neboť cíl
je dán! A co je tímto cílem? Tímto cílem je dobro, štěstí. A
tak svoboda je schopnost, že člověk má sílu hledat a vybírat
prostředky k tomuto cíli. Ve volbě, ve výběru těchto prostřed
ků je jeho svoboda. Volba prostředků k cíli, uskutečňování těch34

DS 1555: Can.5. Si quis liberum hominis arbitrium post Adae
peccatum amissum et exstinctum esse dixerit, aut
rem esse de solo titulo, immo titulum sine re, figmentum deni
que a satana invectum in Ecclesiam: an.s.
Svoboda vymezena slovy sv.Tomáše: "Vis electiva mediorum
414
servato ordine finis”. /Theol.summa.I.ot.83.Č1.4./
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to prostředků, to je lidská svoboda. Cíl však není vybírán člo
věkem v tom smyslu, že by člověk za svůj cílem mohl si vybrat
pro sebe zlo. Dobro jako cíl, není Vybíráno člověkem, neboř cí
lem člověka může být jen dobro. Lidská vůle nemůže chtít než
dobro, i když pouze zdánlivé. "Nějaké” dobro je vždy bezprostřed
ním cílem člověkovy činnosti. Jde vlastně jen o to, v čem člověk
poznává své dobro, jak jej jeho rozum vede k cíli, jaké úmysly
sleduje, jaký smysl dává své činnosti. Cíl, to je úmysl jednají
cího? je zasměrován jen na dobro, až skutečné či zdánlivé, pro
které člověk koná svůj skutek.
Řekneme-li, že "cíl je dán”, je tím řečeno, že také u člověka
tu jde o determinované zacílení k cíli, jímž může být pouze dobro.
Každá bytost spěje za dobrem. Nemůže jít za svým zlem, co by bylo
poznáváno jako zlo. Tento vztah k dobru je dán. Je to determinu
jící vztah. Člověk nutně tíhne za svým dobrem, jde za tím, co po
znává jako své dobro. Tato určenost k dobru je dána, aby každá
bytost šla za dobrem jako za svým cílem, jako za tím, co mu pozná
ní předkládá za dobro. V tom tkví determinovanost k dobru jako k
cíli« Proto onen závěr, "cíl je dán”.
Vzhledem k cíli, jakožto k poznávanému dobru, není svobody. .1
u člověka. I pro člověka platí, že ”cíl je dán”. Že i pro něho je
nutně cílem jeho dobro. Rozhodující jen je, aby ono dobro pozná
val jako dobro "své”. I sebevrah jde za svým dobrem, smrt volí
jako své dobro, a proto za svůj cíl; i když je násilná smrt dobrem
jen zdánlivým. Jde o vztah závislosti, který existuje u zvířete,
ale i u člověka a záleží v tom, že vzhledem k dobru nutně jdou za
"svým" dobrem jako za svým cílem. Cíl je dán, a tím cílem je dobro.
Vůči dobru je i člověk nesvobodný, vůči němu není indiferentní,
dobro jako cíl není vybíráno člověkem, neboř cílem člověka může
být jen dobro; ať skutečné či zdánlivé. Každá bytost spěje za do
brem, nemůže jít za zlem. Celou tíhou své přirozenosti je každá
bytost tažena k dobru. Nutně, čili nesvobodně, touží po dobru,
které vyhovuje přirozenosti. Ba ani Bůh nemůže zavrhnout dobro a
chtít zlo.
Jenomže člověk nepoznává jen smysly. Uvažuje. Nejde slepě.
Uvažuje o tom, co poznává za své dobro, uvažuje o cíli, který mu
předkládá rozum. Je sice determinován dobrem, jen dobro může být
cílem jeho činnosti, ale na základě úvahy může hledat a vybírat
prostředky k cíli. Rozum je pravidlem, je mírou lidských skutků.
Volbou na základě srovnání alespoň dvou možností ve výběru pro
středků k cíli je člověk v ohledu činnosti svobodný ve svém roz
hodování. Svoboda je darem, je silou hledat a vybírat prostředky
k cíli. Svoboda staví člověka po bok k Bohu v ohledu činnosti.
Staví člověka v "lidský” vztah závislosti k Bohu.
Úplné dobro jako takové, a proto poslední cíl, ten také není
vybírán člověkem. Člověk je tažen k dobru, neb cílem Člověka mů
že být jen dobro, a to je vztah závislosti, vztah, který člověka
nutně determinuje k dobru. Ale tento vztah začne být "lidským”
vztahem závislosti k Bohu, k úplnému dobru, a proto k poslednímu
cíli, - na základě svobody. Tento "lidský” vztah závislosti k
Bohu, jen ten staví člověka po bok k Bohu.
Vztah závislosti, který člověka determinuje nutně k dobru ja
kožto cíli, sice způsobuje, že člověk je stvořen pro Boha, který
je úplným dobrem, a proto i posledním cílem. Ale vlastní vztah
"lidské” závislosti, který stojí mezi člověkem a Bohem, to je
závislost, kdy člověk je svobodný ve svém rozhodování jaké pro
středky k cíli zvolí, kdy je člověk svobodný vzhledem k prostřed
kům, protože cíl je dán. Jde o takový vztah "lidské závislosti",
že člověk je svobodný ve svém rozhodování, ale pod neustálým,
nikdy však neměnícím vlivem Božího působení.
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Děj, který je člověkem za
příčiněn, vyplývá z uváženého
jednání; vychází z něho jako
výsledek, jako pokračující účinek; když člověk měl
pod
mínky k porozumění minulého
dění, na něž je jeho činnost
odpovědí jako na dotaz,, který
vycházel z minulého dění.
Mluvíme-li tímto způsobem
o základních příznacích dejinnosti, mluvíme i o uváženém jedná
ní. Mluvíme-li o dejinnosti, která nově určuje předcházející,
minulé důsledky doby, i když je jim právě jsoucí doba poplatná,
i když je člověk musí přejmout; jeho působení v právě jsoucí
době je odpovědí na převzatou minulost. Ač jí je člověk určen,
přec důsledky minulé doby dále sám určuje svým svobodně uváže
ným jednáním. Svobodně uvážené jednání člověka je principem
dějin a dějinnosti. Tak platí o svobodě princip její dějinnosti!
Východisko pohledu na "lidský” čin na základě svobody neje
nom osvětlí úkol rozumu v lidském skutku, ale navíc osvětlí aplikaci dějinnosti v řešení některých theologických problémů,
leckdy nemálo zneužívanou.
Takové východisko pohledu na "lidský” skutek odpovídá na otázku, kdy je možno mluvit o skutcích člověka jako o činnosti
opravdu "lidské”, a proto i o skutcích člověka, které nikterak
nejsou lidské. Jde tu o odpověď na otázku, kdy je člověk člově
kem. Člověk je člověkem pro svou svobodu. Ale uvažujeme-li o
"lidském” skutku z hlediska psychologického, jeví se nám jako
čin, který pochází z rozvážného chtění, když je člověk ve své
činnosti veden rozumem, a když se svobodně rozhoduje. Proto je
člověk člověkem - rozumem. Tyto dvě vpravdě "lidské" disposice,
lidský rozum a lidská svoboda, činí člověka odlišným od nižších
tvorů, staví člověka na vrchol pozemského tvorstva, činí člově
ka obrazem samého Boha-Tvůrce. Nižší tvorové jdou slepě za svým
instinktem, který jim byl vrozen, se kterým se narodili. Ale
člověk se narodil s rozumem, byla mu vrozena schopnost svobodně
se rozhodovat; když dospěje užívání rozumu. Jen tehdy jedná člo
věk opravdu "lidsky", když je ke své činnosti veden rozumem, aby se
mohl rozhodovat pro poznávané dobro svobodně, k němuž je určen.
Čím více se člověk uchyluje od této (cesty, čím větší se jeví ne
dostatek rozumu a nedostatek svobodných rozhodnutí v jeho skut
cích, tím méně je jeho činnost opravdu lidská.
Úkolem rozumu je poznat věc, doporučit ji, jestliže je rozu
mem uznána za dobrou, nebo před ní varovat, jestliže ji rozum
poznal jako zlou. Jinak nedojde k hodnotícímu rozhodnutí pro cíl,
pokud není rozumem předložen jako předmět dobrý. Rozum je první··,
činitelem v lidském skutku. Jeho význam je tak důležitý, že bez
dostatečného poznání rozumu nemůžeme mluvit o lidském skutku.
Hodnotící rozhodnutí ve smyslu uvážlivého chtění je vždy napo
jeno na myšlení; a to v nerozborné jednotě. I když je jisté, že
poznání může být různého stupně a různého druhu, co pomůže ne
bývalá specialisovanost poznání, pokud nemá vztah k činnosti,
pokud poznání neřídí skutek člověka? Pokud neukáže na předmětu
v každém konkrétním případě, zda je dobrý, a proto vhodný, aby
byl žádán? Je velkým omylem se domnívat, že špatné jednání je
jen důsledkem nedostatečného poznání. Vysoce specialisované po
znání universitního profesora nemusí mít nutně vliv na to, aby
se také stal dobrým člověkem. Úkol rozumu v lidském skutku je
třeba chápat tak, že ukáže na předmětu v každém konkrétním
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nevhodný, aby byl žádán. Měl by být odmítnut, a to uvážlivě. Pak
by šlo o správné jednání, alespoň subjektivně správné. Jenomže
tak jako špatné jednání není jen důsledkem nedostatečného pozná
ní dobra, je ještě větším omylem tvrdit, že nikdo nemůže jednat
proti dobru, to je proti tomu, co je poznáno jako dobro.
Tím, že je člověk obdařen rozumem, má povinnost užívat rozumu.
Je sice povinen jednat rozumně, to je řídit se rozumem, a proto
konat dobro, které mu rozum ukazuje jako dobro a vzdalovat se
zla, které mu rozum ukazuje jako zlo. Ale to není nikdy věc malá;
jednat alespoň subjektivně správně.
Náležité poznání skutku je tak důležité, že chybí-li tato pod
mínka, a nemá-li na tomto nedostatku vinu člověk sám, nelze tento
skutek pokládat za odpovědný.
Řekli jsme, že lidská činnost je potud skutečně lidská, pokud
je náležitě odůvodněna rozumem, pokud v ní má rozum náležité místo
"Pravidlem, mírou lidských skutků je rozum, ten je prvním původem
lidských úkonů", praví sv.Tomáš /Theol.summa, I.II.ot.90.čl.1./.
Rozum ovšem nemá toto výsostné postavení sám ze sebe, ale má je
odtud, že se účastní ve věčném zákoně Božím, "jímž je rozum bož
ský". Pravidlem, mírou lidských skutků je rozum. Jeho úkolem je
soudit v konkrétních případech, zda skutek odpovídá nebo neodpoví
dá požadavkům věčného zákona Božího,/a věčný zákon se tu míní ja
kožto rozum Boží/; neb právě zákon Boží je vryt v lidské srdce.
Pak ovšem síla lidského rozumu je v tom, že je odleskem rozumu
Božího. Jak tomu rozumět?
Jde-li o konkrétní případ jednotlivce, kdy je třeba zákon Boží
aplikovat na určitý případ "lidského" skutku, mluvíme o svědomí.
Právě svědomí je subjektivním pravidlem, podle něhož každý člověk
sám sobě si měří. Co si měří? Jak velmi či jak málo je jeho kon
krétní skutek dobrý, či vyčítá, jak velmi či jak málo je jeho
činnost špatná. Mluvíme o svědomí jako o subjektivní míře pro
mravnost jednání každého jednotlivce. Jedná-li podle svědomí, jedná dobře, je-li jeho skutek v rozporu se svědomím, je to sku
tek špatný.
Lidský rozum je odleskem Božího rozumu, v němž je obsažen věč
ný zákon. Aby však rozum vedl dobře, musí být nutně v souladu s
věčným zákonem; je závislý na věčném zákoně; věčný zákon neboli
rozum Boží je posledním, konečným pravidlem mravnosti "lidského"
skutku. Ale proč je Bůh, rozum Boží, poslední mírou mravnosti?
Lidský rozum může přijít k poznání, že opravdu existuje Bůh.Tedy
na základě přirozeného poznání každého člověka je možno dojít ta
ké k závěru, že nic neuspokojí lidskou touhu po štěstí, po dobru;
vše, co člověk zde na Zemi dosáhne, nakonec zcela neuspokojí, alespoň nějak zklame. To je obecná zkušenost všech lidí. Člověk
vlastně tedy touží po nekonečném štěstí! Ale stanovit, co je potom
pro člověka štěstím, či dobrem, kterého by nikdy člověk nemohl se
dost nabažit, by musel být nutně Bůh. Ovšem Bůh, který opravdu a
skutečně existuje. Závěr: že nic stvořeného nemůže ukojit lidskou
touhu po štěstí, a proto lidskou touhu po dobru, které by nikde a
nikdy nebralo konce; tato touha spočívá nutně v něčem nestvořeném.
Rozum božský neboli zákon Boží je vlastním pravidlem, mírou pro
lidskou Činnost,
"Ve všech příčinách spořádaných", praví sv.Tomáš,"závisí výsledek
více na příčině první"/a tou je Bůh/,"než na příčině druhé, protože
příčina druhá nejedná, leč silou příčiny první. Že pak rozum lidský
je pravidlem pro lidskou činnost, podle něhož se mění její hodnota,
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Je jisté, že lidé se ani tak
nevzpírají pravdě samé, jako
spíše celosti pravdy. Právě v
dnešní době se stalo něčím běž
ným, že z úhrnu pravdy, z její
celosti si dnes skoro každý vy
bírá ony části, které se mu hodí.
A tak se část pravdy prohlašuje
za pravdu celou. Je v tom ovšem
základní příznak úpadkovosti, ale proč je tomu tak?
Člověk nehledá pravdu jen
rozumem. Člověk nemá jen rozum.
Člověk má i srdce. Pravdu nalez
ne jen ten, kdo ji hledá celou
svou bytostí. Hledá-li ji jen
rozumem, najde vždy aspoň kousek
či část pravdy, a kdo je přesvěd
čen o vlastní své neomylnosti či
o dobrotě svého srdce, těžko
příjme pravdu celou, ba ani nikdy
pravdu nepřijme, snad jen tu
část, která mu vyhovuje. Mluvívá
se o lidech se srdcem věřícím a
mozkem nevěřícím» A ti mají aspoň
naději, že snad někdy je jejich
srdce ovlivní. Ale do exilu přišlí
lidé se srdcem tvrdým, se srdcem
mamonářským; nejenom se srdcem
pyšným, ale i s rozumem nepouči
telným.
Hraje-li si mozek na schováva
nou, vyhledává úmyslně jen místa
temná. Nedivno, že se tak omezuj
na pouhý zlomek pravdy. Nevyhýbat
se místům temným je totéž jako
vyhýbat se "papírové” spravedl
nosti. Ale k tomu je třeba mít odvahu; ale to je totéž, jako mít
vždy dost času pro studium prame
nů; tam začíná snaha dobrat se zá
kladních kořenů problému samotné
ho; tam končí i "české” opěvání
vzdělanosti, která začíná nekri
tickým papouškováním namemorova
ného, ale nikdy ověřeného. Proto

ona blízkost k heresi. A herese je česky totéž co blud.
Hairesis po řecku znamená doslova - "vybírání". Here
tik totiž z celosti pravdy
vybírá část. Význačnou vlast
ností herese je tedy částkovost, jednostrannost a vý
střednost. Herese je provi
nění proti celosti, proti
harmonii. Heretikovi není ani možno vytýkat, že nemá
pravdu. On má také pravdu,ale ne celou. Má "svou" prav
du. Má částkovou pravdu.
Tvrzení heretiků nejsou
nepravdy.
V tom je jejich nebezpe
čenství. Zřejmá nepravda to
tiž nenalézá víru. Ale prav
da jednostranná bývá přijímá
na prostě z důvodu, že "něco
na tom je”.
Příklad: Představíme-li
si plot, který je na jedné
straně natřen černě, a na
druhé straně bíle, je možno,
že někdo před plotem bude tvr
dit, že plot je bílý, kdežto
druhý, protože bude stát za
plotem, může dokazovat,
že
plot je černý. A oba budou
mít pravdu. Každý svou. Bude
pak záležet jen na tom,
zda
přijde třetí a vyzve je, aby
se podívali na ten plot oprav
du "pořádně" z obou hledisek.
Ale i tak pořád ještě je nut
no čekat na to, zda ti dva zastánci částkové pravdy uznají,
že se mýlili. Možná, že ten
nebo onen bude se i nadále
vzpírat celosti pravdy a dokon
ce pln uražené ješitnosti shánět důkazy, že jeho původní
tvrzení je jedině správné.

je vždy o něčem; je vždy výpověď, která se jeví jako
poměr rozumu k věci /adaequatio intellectus ad rem/.
Pravda lidská, pravda čistě filosofická, je pravda, jak ji člo
věk svým rozumem nalézá;z věcí mimo něho existujících.
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Všimněme si však jedné věci, že
oba měli pravdu v tom, co tvrdi
li, ale neměli pravdu v tom, co
popírali. A to je definice herese.
Jenomže jaký kdo jest, takový
je i jeho poměr k pravdě. Neklamným znamením pravdy je harmonie.
Neklamným znamením herese je jednostrannost; smysl pro celost,
pro vyrovnanost, všestrannost nápadně ustupuje smělosti přiznat
se ke všem bezmyšlenkovitým ambi
cím, ke všem trapným mladickým
přehnanostem, které se sice snaží
předběhnout čas, zatím co právě
"časem” jsou pravidelně trestány
způsobem nanejvýš spravedlivým a
komickým; neboř objevují, co již
dříve bylo objeveno, alespoň z
nějakého hlediska, či východika.
"Kdo si je vědom", táže se
Gilson, "že přírodovědecký a filo
sofický pojem přírody, který dnes
bereme jako danou věc, byl teprve
zásluhou křesťanské filosofie vy
proštěn ze zajetí víry v náhodu a
v osud, do něhož byl u antických
národů uzavřen?” Českému člověku
v exilu je třeba neustále připomí
nat, že existuje věřící věda. Je
sice pravda, že byli nevěřící mezi
vědci, ale je také pravda, že byli
nevěřící mezi nevědomci. ”Ať se dá
váme kamkoli a jakkoli hluboko,”
praví Max Planck, "nikde nevidíme
rozporu mezi náboženstvím a vědou
přírodní, nýbrž právě v rozhodují
cích bodech vidíme plný souhlas.
Náboženství a přírodní věda se ne
vylučují, jak mnozí se v naší době
domnívají nebo obávají, nýbrž
se
doplňují a podmiňují navzájem”.
Napopouškovaná vzdělanost může
však vztyčit hlavu připomínkou, zda
jsou důkazy Boží jsoucnosti vůbec
potřebný. Nevěřících prý nepřesvěd
čí, pro věřící pak jsou zbytečný.
Kdo čeho potřebuje, je ovšem je
ho věc. Jde však především o to,
zda je něco pravda, či zda něco ne
ní pravda. A dokud jsou mezi námi
lidé, kteří dokazují nejsoucnost
Boží anebo existenci Boží pokládají
již za dokázanou, nemohou důkazy,

že Bůh opravdu existuje, býti
pokládány za zbytečné.
Jakési podezření lze ovšem
vyslovit proti četnosti důkazů
existence Boží; potřebuje-li
naprostá jistota o tom, že Bůh
je, tolika důkazů, může se leckomu jevit jako věc advokáta,
který hromaděnými pokusy o důkaz
neviny chce stůj co stůj obhájit
svého svěřence. Lze sice také
připomenout, že mnohost důkazů
Boží jsoucnosti vzniká právě
růzností východisek a hledisek
pohledu na rozmanitost věcí ve
světě existujících. Tak takovým
jedním východiskem prý je pro
usuzování o tom, že Bůh existuje,
jednou řád bytí, jindy řád pří
rodní, a jindy zase řád mravní;
tak prý je z několika hledisek
existence Boha jasná, a ona 3
hlediska neumenšují její pravdi
vost, ale naopak zvyšují. Jenomže
zřetězení těchto úsudků nemůže
být postiženo jediným zřením. Sí
la důkazu tu tkví hlavně v sousledu článků. A protože přehled celé
souvislosti zřetězení není vždy
možno u každého předpokládat, mu
sí zasahovat paměť. A paměť vždy
může ponechat místo pochybě, ne
dává nutkavou sílu důkazu. A tomu
tak bývá i u lidí zvyklých abstraktně myslet, natož vykonávají-li
svůj vliv nezřízené vášně, zatemněnost či zpolitisování filosofie do
politicky překrvené ideologie, o
vlivu užitkářství ani nemluvě. Také
který akademik staré školy s jisto
tou pouze paměťově rozliší tomášovskou "třetí” cestu od "čtvrté", pokud nešel do hloubky jak ve stu
diu problému kontingence, tak v názorových jemnostech v nauce o bytí.
Poněvadž všechny ty důkazy vycházejí z věcí stvořených, je možno
je shrnout v důkaz jediný:"nevidi
telné vlastnosti Boží...se spatřu
jí jsouce poznávány z věcí stvoře
ných". /Řím 1,20/. Tato Pavlova vě
ta není však nic jiného než důkaz
z příčinnosti. A důkazy fysické jsou
důkazy úplnými jen tehdy, převedouli se na důkaz příčinnosti.

Étienne Gilson, L'esprit de la philosophie médiévale.
J.Vrin, Paris 1932. Tom.II., p.179.
Max Planck, Religion und Naturwissenschaft.
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MARGINALIE
"VÝZDOBA PRAVDY" je smutné dědictví minulého století.
To se lidé domnívali, že pravda potřebuje
ustrojení, oblečení do "krásných" slov.
Že kdyby člověk říkal holou pravdu, tak že by nikdo nevěřil.
To platí i pro podávání náboženských pravd.
Odtud ona krasořečná kázání, poetická, květnaná a kdovíjaká;
takže jedna paní povídala druhé paní, "jak krásné bylo dnes
to kázání", a když se druhá ptala, ”o čem že bylo", tak na
to dostala odpověd, "já nevím"; ale bylo to prostě krásné.
Klinkající slova plná poetismu - jen zakryla a ochudila
myšlenku. Načechraná slova zakryla valný obsah pravdy,
v bachratých záhybech slov vyzdobená pravda se nakonec stala
také krasořečnou pravdou, kterou nikdo nebere vážně.
A to se vžilo. Proto se o obsahu kázání dodnes s kazatelem
přímo nemluví? To ovšem není dobrým příznakem ani pro obsah
předneseného ani pro přednes.
Neb kdyby lidé hladověli, kdyby vyhladověle vztahovali prostě
a naléhavě svou touhu po nahé prosté pravdě, nebáli by se
přijít se ptát. Pravda sama je tak krásná, tak velká, že jí
jednak sluší jen prostý šat nejprostších slov, ale také vábí
přijmout okamžik, v němž přichází, tak jak přichází; ale ne
dat a nedopustit, aby zapadl; vzít jej vážně, o to jde.

"HOLÁ PRAVDA" stala se ^znáním historika Pekaře. A tak se stalo,
že pro jeho střízlivou strohost odborníka, který
se nebál nepřízně, se katolické kruhy za Pekaře
stavěly. I když o něm každý katolík věděl, že je to člověk
nábožensky lhostejný. A snad jen proto se dal strhnout k
takéhledání smyslu českých dějin; i když od něho pochází věta,
že "není možno jednotlivému národu přiznat nějaký určitý, jediný "smysl" jeho dějin". Nikoli jeho výrok, že "myšlenka
národní je smyslem našich dějin", přiznal mu přízeň katolickýh
vzdělanců první republiky. Vždyť už v roce 1921 dokázal se po
stavit na obranu svatojánského kultu; a to byla přece doba
Herbenových útoků; kdy volnomyšlenkářství nejhrubšího zrna ne
stoudně mluvilo o svatojánské historii jako o podvodu ve stra
nické nenávisti, zastírající se důvody vědeckými, které Pekař
se nebál nazvat "duchovním násilím a duchovní lží”. A už v ro
ce 1921 vydal knihu "Bílá Hora” a nebál se napsat, že "podle
terminologie Herbenovy musil bych to, co se v našich pokroko
vých kruzích děje s Husem a Komenským, zváti podvodem nebo
zločinem..." A neudivuje dodnes, co v "Bílé Hoře" napsal o pa
cifistovi Komenském, že "by se byl spojil i s Turkem, byl-li
jen ochoten tasit meč proti Vídni", že Komenskému "a emigraci
vůbec ani válka třicetiletá nebyla dosti dlouhou a dosti hroznou … Je vidno s jakou výhradou musíme pohlížet na jeho
projevy pacifické..."? Holá pravda, dodnes krutá pro leckoho
v exilu, - ta učinila z Pekaře člověka, který neselhal.
"MYŠLENKA NÁRODNÍ" Pekařem formulovaná jako "péče o zachováni
vlastní bytosti" nevyšla mu jako diagnosa
smyslu českých dějin, ale jako prognosa.
Nestala se"neměnnou základnou, jež prostupuje a vskutku nese
naše dějiny"? Proč stalinismus v ČSR dosáhl takové hloubky v
podlosti? Proč ona zrada příklonem k SSSR? Pro následky své
"péče o zachování vlastní bytosti"? Nebo pro odmítnutí
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Marginalie

"TEORETISOVAT O TEORIÍCH", to byl požadavek doc.dr.Ferd.Pelikána.
Kdo dnes zná aspoň jeho jméno?
Kdo v exilu ví, že proti přílišnému
politickému teoretisování filosofie, a hlavně proti úsilí filoso
fii zcela podrobit vnějším účelům, - se postavila skupina kolem
revue "Ruch filosofický”, která byla založena roku 1920.
Jejich
směr sice vykazoval také záporné stránky; ale positivními rysy
byla jejich láska k teorii, odpor k jakémukoli politickému využívání filosofie, snaha filosofii odpolitisovat a vrátit jejímu
původnímu účelu. Odmítali ideologie všech odstínů. Chtěli vrátit
filosofii její původní vysoký úkol, - "teoretisovat o teoriích”,
nabádat k myšlení tam, kde by se zastavilo a konservovalo, zkou
mat poslední otázky věd přírodních a duchovních. Věděli dobře, že
nemáme svou vlastní samostatnou filosofii; že nanejvýš máme pře
vzaté filosofické směry a jejich zástupce, a těch že přibývá; a
tak že je tomu i s kulturní orientací. A není tomu až dodnes?
Neb kdyby tomu tak nebylo, nemohl by český exil být exilem kultur
ně nesjednoceným. A protože "českou otázkou” nikdy nebyla "otázka
náboženská”, proto ani náboženství, - a tím bylo přece rozuměno
křesťanství, nemohlo se stát exilovým tmelem. Navíc do exilu
vlastně ani věřící křesťané převážně neodchází.
A tak jde o to, zda katolické křesťanství rovněž vítá české li
di v exilu bažinou nejistot názorových zmatků a nesmyslů. Má ka
tolické křesťanství "teoretika teorií”? Už od 13.století má vel
kou oporu v zajišťování základních svých jistot v theologii Tomá
še Akvinského /1225-1274/; Tomáši znamenala vědecká práce hledání
souvislostí, a tím příčin; Tomáš je vlastně geniem zásady příčin
nosti; v jeho podání víry jsou stěžejními body pravdy, které mu
zasvitly v hlubinách zásady příčinnosti. On ji však nevykládal esencialisticky, protože ji nechápal onticky. Tomáš nepatří mezi
ty, kteří teoretisují o teoriích na základě zapomnění bytí; Tomáš
neznehodnotil bytí u jsoucna.
"ZAPOMNĚNÍ BYTÍ”? Francisco Suárez /1548-1617/
"abstrahuje a tím znehodnocuje bytí jsoucna
v jakési obecné bytí, které je bez zbytku
obsaženo - coby "objektivní" pojem v myšlení.
... Veškeré tyto
"objekty" myšlení, až po nejvyšší "objekt" Boha, mají "duchovní”
substanci...
Pokud se v tomto systému vůbec uvažuje o hmotném,
pak pokaždé jen jako o čemsi nepodstatném, akcidentálním,
co se
nachází "mimo" sféru vlastního duchovního ... poznání. Poznávat
hmotný svět bylo zůstaveno nižším nefilozofickým a neteologickým
vědám. Svět hmotných substancí byl tak doslova vydán všanc a na
pospas experimentální přírodovědě. Suaréz přitom kupodivu jako by
nepozoroval, že tím poznání zbavuje substanciálního gruntu jsoucna;
patří k prvním v předlouhé řadě novověkých teologů a filosofů, v
nichž vyhasla veškerá touha po reálném jsoucnu...
Jak lze vůbec vysvětlit takové radikální odvrácení od stvořené
skutečnosti? ... Suaréz vytváří svůj systém, odvrácen od tomášovského vědomí subsistence a substanciality vší reality; pro něho
reálné, nejreálnější tkví v abstrakci./14/
Což nelze říci, že i marxismus je koneckonců dítkem...scholas
tického zapomnění bytí? Proto by nás taky neměla udivovat v naší
pokročilé době ona notorická kolaborace marxistické likvidační
praxe s pseudopraxí této staronové teologie./10/".
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