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PŘEDMLUVA VYDAVATELE

Jestliže Křestanská akademie dává do rukou Seská
veřejnosti tento sborník studií, chce tím ukázat, že
plní onu část svého pracovního programu, která je jí
nejvlastnější jako studijnímu ústavu Cyrilometodějské
ligy. Ani v exilu se nezapomíná na vážnou vědeckou prá
ci. Ovšem naši autoři jsou nuceni posílat své vědecké
práce k uveřejnění do cizojazyčných Časopisů. Má to si
ce svůj velký význam, poněvadž věda a pravda nezná těs
né hranice nacionalismu. Avšak přece každý autor je rád,
nůže-li rozmnožit i svůj národní vědecký kapitál a nemusí-li jej ukládat
j e n
v cizích valutách. A každý
Čtenář, dychtící nasytit svou duši vědou, zasedne -podle
slov zakládací listiny Karlovy university- raději k své
mu stolu, třeba jen chudě vypravenému, aby se nemusil
sytit j e n
s cizích stolů, j kdyby byly bohatě při
pravené .
Křestanská akademie těmito sborníky, které budou
vycházet v nepravidelných lhůtách, chce dát nový podnět
k vědecké práci našich autorů, poněvadž i tato práce má
svůj velký význam pro exil. Každé upřímné a pokorné hle
dání pravdy vede k té Pravdě, o které praví Kniha knih:
Pravda vás osvobodí /Jan 8,32/.

Za ediční komisi:
Msgre František Planner

PIUS

XII :
DŮKAZY JSOUCNOSTI BOŽÍ VE SVĚTLE MODERNÍCH
PŘÍRODNÍCH

VĚD.

/Řeč sv.Otce k papežské vědecké akademií
22.XI.1951*/

Toto shromáždění papežské vědecké akademie Nám poskytuje chví
v

li klidné radosti,za niž jsme vděčni Všemohoucímu,a zároveň vítanou
příležitost promluviti k vybranému zástupu vznešených kardinálů,vý
značných diplomatů,vynikajících osobností,a zvláště vás,papežští akademikové.Vy jste opravdu hodni slavnostního rázu této schůze,pro
tože bádáte a odhalujete tajemství přírody,učíte lidi tomu, jak

ma

jí využít přírodních sil ve svůj prospěch, a takto zároveň svými čís
ly , formulemi a objevy kážete o nevýslovném souladu nejvýš moudré
ho Boha.
Vskutku,čím více pravá věda - v opak toho,co se tvrdilo v mi
nulosti - postupuje,tím více odhaluje Boha,jako by on sám čekal

za

každou branou,kterou věda otevře. Ba musíme říci,že toto postupné
odhalování Boha,dosahované vzrůstem vědy,nejen obohacuje vědce,kdy
koli uvažuje - a jak by nemohl nečiniti tak? - jako filosof, nýbrž
že z něho čerpají užitek i všichni ti,kteří mají podíl na nových ná
lezech nebo je činí předmětem svých úvah.Zvláště z toho mají užitek
praví filosofové,neboť jsou vědeckými objevy pohádáni k rozumovým
úvahám,a proto

z onoho postupného odhalování Boha čerpají větší jis

totu pro svoje závěry,více světla v nejasných otázkách a přesvědči
vější důkazy k tomu,aby mohli dávat stále uspokojivější odpověá na
potíže a námitky.
Příroda a základy důkazů jsoucnosti Boží.
Jsa takto pohádán aveden,zaujímá lidský rozum stanovisko k ono
mu svědectví o jsoucnosti Boží,které křesťanská moudrost seskupila
ve filosofických důkazech,vytříbených během st letí velikými mysli-
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teli. Vy znáte toto svědectví jako "pět cest",které andělský učitel
sv.Tomáš podává jako rychlou a bezpečnou cestu mysli k Bohu. Pravi
li jsme filosofické důkazy; nejsou však proto aprioristické,jak to
o nich tvrdí úzkoprsý a nedůsledný positivisraus. Tyto důkazy

jsou

stavěny na konkrétních skutečnostech,potvrzených smysly i vědou, i
když jim důkazné síly dodává schopnost přirozeného rosnímu.
Takto se filosofie i vědy rozvíjejí podle podobných a slu
čitelných method i činnosti,používajíce v různé míře pokusných a
rozumových prvků a snažíce se v souladné jednotě o odhalení pravdy.
Už prvotní zkušenost starých lidí mohla poskytnout rozumu
dostatečné důkazy jsoucnosti Boží; ale rozšíření a prohloubení

Sa

mého pole zkušenosti nyní ještě více ozařuje a zdůrazňuje stopu vě_č
nosti ve viditelném světě. Zdá se Nám proto vhodné znovu prozkoumati na základě nových vědeckých objevů klasické důkazy sv.Tomáše,zvjá
ště ty,které jsou vzaty z pohybu a z řádu vesmíru /1/; znamená to
zkoumati,zda a do jaké míry přispívá hlubší poznání stavby makrokos
mu a mikrokosmu k zesílení filosofických důkazů. S druhé strany to
znamená uvažovat,zda a do jaké míry byly tyto důkazy - jak se často
tvrdí tím,že moderní fysika vytvořila nové základní zásady a zruši
la nebo upravila staré pojmy,jejichž smysl snad byl v minulosti po
kládán za pevný a ustálený,jako na př. čas,prostor,pohyb,příčinnost
nebo podstata; to vše jsou pojmy velmi důležité pro otázku,jíž se
nyní zabýváme. Nejde zde tedy tak o přezkoušení filosofických důka
zů, jako o zkoumání fysických základů - pro nedostatek času se bude
me muset nutně omezit jenom na některé - o něž se tyto důkazy opírá
jí. Nemusíme se bát překvapení; věda sama nezamýšlí vybočit z toho
to světa,který se dnes,stejně jako včera jeví oněmi pěti "způsoby
bytí", jež dávají popud a sílu filosofickému dokazování jsoucnosti
Boží.
Dvě podstatné známky světa.
Z těchto "způsobů bytí" světa kolem nás,které s větším nebo
menším pochopením,ale vždy se stejnou zřejmostí zdůrazňují filosofo-
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vé i všeobecná inteligence,moderní věda nad veškeré očekávání podi
vuhodné prozkoumala,potvrdila a prohloubila zvláště dva: 1/ proměn
livost věcí,včetně jejich zrodu a zániku; 2/ řád účelnosti,který v£
zaruJe ze všech stran. Věda takto velmi významně prospěla dvěma fi
losofickým důkazům,které se zakládají na těchto skutečnostech a kte,
ré tvoří první a pátou cestu. Zvláště první cestě fysika poskytla
nevyčerpatelný zdroj zkušeností tím,že odhalila proměnlivost v hlu
binách přírody,kde dříve nikdo nemohl tušit její přítomnost a

roz

sáhle dodala mnoho dokazatelných skutečností,které jsou velikou po
mocí pro filosofické úvahy.Pravíme pomocí; zdá se Nám totiž,že říze
zení těchto proměn, i když je moderní fysika z jistila, převyšuje hod
notu pouhého potvrzení dosahuje skoro stavby a stupně důkazu, z vel
ké části nového a pro mnohé přijatelně jšího, přesvědčivého a líbivé
ho.
Stejně tak obohatila věda,zvláště astronomie a biologie,
v poslední době důkaz vzatý z řádu ve světě,takovou zásobou poznat
ků a takovým - takřka opojným - poznáním pojmové jednoty,která oži
vuje svět,a účelnosti,která řídí jeho běh,že už předem dává moderní
mu člověku onu radost,kterou si představoval básník Bante v nejvyšším nebi,když viděl, jak se v Bohu "soustřeáuje - spojeno s láskou
v jeden svazek - to, co se projevuje ve vesmíru" ,/2/
Prozřetelnost zařídila vše tak, že jako lze poznání Boha,tak
podstatné pro život každého člověka,snadno získati pouhým pohledem
na svět,takže nechápati ho znamená omezenost /3/,tak také je toto
poznání potvrzováno každým prohloubením a pokrokem vědeckého pozná
ní.
Protože chceme podat! stručný přehled cenných služeb,které
prokazují moderní vědy důkazům jsoucnosti Boží,omezíme se nejdříve
na skutečnost proměn a poukážeme zvláště na jejich hojnost,rozsah a
takřka všeobecnost,s níž se moderní fysika setkává v neživém světe.
Pak se zmíníme o významu jejich řízení,které bylo rovněž zjištěno.
Bude to, jako bychom naslouchali malému koncertu,ohromného vesmíru,
jehož zvuky stačí,aby opěvovaly slávu toho,který vším hýbá"./4/
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A/ PROMĚNLIVOST VE SVĚTĚ.- SKUTEČNOST EROMĚNIIVOSTI.
a/ v makrokosmu
Právem nás na první pohled udiVuje,když vidíme,že se po
znatek proměnlivosti stále více rozšiřuje jak v makro kosmu, tak v mi
krokosmu,a to souěasně s postupným pokrokem vědeckého bádání,které
jako by novými důkazy potvrzovalo Heraklitovu theorii: "Všechno se
hýbe":

• Jak známo,sama každodenní zkušenost ukazuje

ne

smírné množství proměn ve světě kolem nás,blízkém i vzdáleném; jsou
to hlavně místní pohyby těles. Avšak kromě těchto pravých místních
pohybů ve vlastním slova smyslu lze rovněž tak snadno viděti různé
chemicko-fysické změny,na př. proměnu fysického stavu vody v jeho
třech fázích páry,tekutiny a ledu; lze viděti hluboké chemické úČ3n
ky za použití ohně,který byl znám už v předhistorické době,rozděle
ní hornin a zkázu rostlinných i živočišných těles. K této všeobec
né zkušenosti se připojily přírodní vědy,které nás naučily chápat
tyto a podobné úkazy jako zkázu nebo vznik tělesných látek v

je

jich chemických prvcích,t.j. v jejich nejmenších částečkách,v che
mických atomech. Ba přírodní vědy pokročily dále a odhalily,že se
tato chemicko-fysická proměnlivost neomezuje jen na zemská tělesa,
jak věřili staří,nýbrž že se rozšiřuje i na všechna tělesa naší slu
neční soustavy a velkého vesmíru. Teleskop,a ještě lépe spektroskop totiž dokázaly, že jsou tato tělesa složena ze stejných druhů
atomů.
b/ v mikrokosmu
Proti nepopiratelné proměnlivosti i neživé přírody se však
dosud stavěla neprozkoumaná záhada mikrokosmu. Vskutku se zdálo,že
neživá hmota je - na rozdíl od živého světa - v určitém smyslu

ne-

proměnlivá. Její nejmenší částečky,chemické atomy,se sice mohly me
zi sebou spojovat nejrůznějšími způsoby,ale zdálo se,že se jim dosta
lo výsady věčné stálosti a nezničitelnosti,neboí po každé chemické
nanalysi nebo synthesi zůstávaly nezměněné. Před sto lety se

ještě
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věřilo ,že to jsou jednoduché,nedělitelné a nezničitelné základní
Částečky*Totéž se soudilo o energii a hmotných silách světa,zvlá
ště na základě zákonu o zachování hmoty a energie. Někteří příro
dovědci se dokonce pokládali za oprávněné k tomu,aby jménem

své

vědy vytvořili fantastickou monistickou filosofii,jejíž ubohá pa
mátka je - mimo jiné - spojena se jménem Arnošta Haeckla, Ale prá
vě v jeho době,t.j. koncem min lého století,bylo i toto jednoduché
pojetí chemického atomu zapuzeno moderní vědou.Rostoucí poznání pe
riodického systému chemických prvku,objev vyzařování radioaktiv
ních prvků a mnoho podobných skutečností dokázalo,že malý svět che
mického atomu s rozměry desetimiliontiny milimetru je dějištěm ne
ustálých proměn právě tak, jako makrokosmus,který je všem dobře
znám*
v oblasti elektronů
Především byl charakter proměnlivosti zjištěn v okruhu elektronů, Z elektronického kruhu atomu pochází vyzařování světla a
tepla,které je pohlcováno vnějšími tělesy,a to úměrně s úrovní energie elektronických okruhů. Ve vnějších částech tohoto okruhu se
provádí také ionisace atomu a přeměna energie v synthesi a analysi
chemických sestav. Mohlo se však předpokládat,že tyto chemicko-fyeioké změny poskytují ještě útulek stálosti,nebot nedosahují samého
atomového jádra,sídla to hmoty a kladného elektrického náboje, jimiž
je určeno místo chemického atomu v přírodní soustavě prvků a kde jak se zdálo - nalézáme vzor naprosté stálosti a nemění ivosti.
a X ládru:_
Ale již na začátku nového století vedlo pozorování radio
aktivních procesů,které konec konců mají vztah k mimovolnému tříš
tění jádra,k vyloučení takového vzoru. Ačkoliv tedy byla zjištěna
nestálost i v nejhlubším koutku poznané přírody,přece zůstávala
jedna zarážející skutečnost: zdálo se totiž,že atom je nedotknutel
ný alespoň lidskými silami,protože na začátku selhaly všechny poku
sy o zrychlení nebo zastavení přirozeného radioaktivního rozkladu
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nebo i o rozštěpení neaktivních jáder. I*rvní velmi skromné rozště
pení jádra /dusíku/ se^godařilo sotva před třicíti lety a teprve
před několika lety bylo nesmírné námaze mošno uskutečnit ve větším
množství tvořeni a rozklad jader. Ačkoliv je tento výsledek,který je
jistě - nakolik slouží mírovým účelům - chloubou našeho století, v o,
boru praktické atomové fysiky jenom prvním krokem,přece zajišťuje
naší úvaze důležitý závěr: atomová jádra jsou sice pevnější a stá
lejší než obyčejné chemické sloučeniny,ale přesto i ona podléhají
podobným zákonům změny,a proto jsou proměnlivá.
V téže době bylo možno zjistit,že tyto procesy mají velikou
důležitost pro energii stálic. Na př. ve středu našeho slunce se po
dle Betheho uskutečňuje za teploty kolem dvaceti milionů stupňů řetě,
zová reakce,která vždy zase vrací se ke svému začátku a při níž

se

štyři jádra vodíku spojují v jedno jád^o helia. Takto uvolněná ener
gie nahrazuje ztrátu při slunečním záření. I v moderních fysických
laboratořích se daří proměnit! jádro bombardováním částečkami s vy
sokou energií nebo neutrony, jak lze videti na příkladu atomu uranu,
Zde je třeba zmínit se také o účincích kosmického záření,které může
rozštěpit nejtěžší atomy a uvolnit tak nezřídka celé roje subatomických částeček.
Uvedli jsme jeh několik příkladů,které však zaplašují veške
rou pochybnost o proměnlivosti anorganického světa,velkého i malého:
jsou to tisíceré proměny energie,zvláště v chemických rozkladech a se
stavách v makrokosmu, stejně jako proměnlivost chemických atomů až
k subatomické Částečce jejich jader.

VĚČNĚ NEEROMĚNLIVÉ.
Dnešní vědec proniká svým zrakem do nitra přírody hlouběji než
jeho předchůdce před 100 lety,a proto ví,že je anorganická hmota tak
řka ve svém nejhlubším nitru poznamenána znamením proměnlivosti,a že
tedy její bytí a trvání vyžaduje skutečnost zcela rozdílnou a svou při
rozeností neproměnlivou.
Na polotemném obraze vystupují postavy z tmavého pozadí a jen

I/8
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tak je dosaženo plného účinku plastiSnosti a života; stejně tak ob
raz věčné neproměnlivé bytosti vystupuje jasně a zářivě z proudu,
který všechny hmotné věci v makro- a mikrokosmu uchvacuje ,strhuje
do vnitřní proměnlivosti,která nikdy nepřestává. Vědec,který stojí
na břehu tohoto nesmírného proudu nalézá klid v onom výkřiku pravdy,
jímž Bůh definoval sebe sama: "Já jsem ten,který jsem"/5/ a jímž
sv. Jakub chválí Boha jakožto "Otce světel,u něhož není proměny ani
ze změny zastínění"/6/.
B/ ŘÍZENÍ PROMĚN
a/ v makroko smu: zákon entropie
Avšak moderní věda nejen rozšířila a prohloubila naše poznat
ky o skutečnosti a rozsahu proměnlivosti ve světě,nýbrž nám dává i
cenné údaje o řízení přírodních procesů. Ještě před sto lety,zvláš
tě po objevení zákona stálosti se myslelo,že se přírodní procesy
vždy vracejí k svému začátku, a proto se podle zásad pří činnosti nebo spíše určení - v přírodě pokládalo za možné stálé obnovování a
omlazování světa. Ale zákonem entropie,který odhalil Rudolf Clausi
us, se došlo k poznání,že jsou samovolné přírodní procesy vždy spoje,
ny se zmenšením volné a použitelné energie; to musí v uzavřeném hrno
tném systému konečně vesti k tornu, že přestanou procesy na makrosko
pické stupnici. Toto osudové určení,před nímž chtějí ušetřit

svět

jen domněnky,leckdy příliš neodůvodněné - jako na př. o stálém do
plňujícím stvoření - které však vyvěrá z positivní vědecké zkuše
nosti, výmluvně žádá jsoucnost nutné bytosti.
b/ v mikrokosm u
V mikrokosmu tento celkem statický zákon nenalézá uplatnění.
Kromě toho v době,kdy byl formulován,nebylo známo téměř nic se se
stavy a působení atomu. Přece však nejnovější bádání o atomu a ne
očekávaný rozvoj fysiky umožnily překvapující objevy v tomto oboru.
Zde se můžeme jen krátce zmíniti o výsledku,že totiž i atomický a
intraatomický vývoj nese jasné známky určitého řízení.
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K objasnění této skutečnosti postačí již uvedený příklad o
působení slunečních energií. Elektronický okruh chemických prvků ve
světelném okruhu slunce uvolňuje každou vteřinu obrovské množství £
nergie,vyzařované do okolního prostoru,z něhož se nevrací. Ztráta
je nahrazována z nitra slunce,kde se z vodíku tvoří helium. Energie,
která se tak uvolňuje,vzniká z hmoty vodíkových jader, jejíž malá
část /l°/o / se v tomto procesu mění v rovnocennou energii.Vyrovnávací proces tedy probíhá dík ztrátě energie,která je původně uložena
ve vodíkových jádrech jako hmota, Tak se tato energie po miliardy
let pomalu,ale nenávratně mění mění v záření. Něco podobného se dě
je ve všech radioaktivních procesech,jak přirozených,tak umělých. I
zde tedy,ve vlastním mikrokosnru se setkáváme se zákonem,který nazna
čuje řízení vývoje a který je podoben zákonu entropie v makrokosmu.
Řízení samovolného vývoje je určeno zmenšením použivatelné energie
v soudržnosti a v jádru atomu a dosud neznáme procesy,které by moh
ly vyrovnávat nebo zarazit toto využitkování samovolným tvořením ja
der s vysokou energií.
C/ VESMÍR A JEHO VÝVOJ
v budoucnosti
Obrátí-li tedy vědec svůj zrak od nynějšího stavu světa do
budoucnosti,byt i hodně vzdálené,musí uznat,že svět stárne,to platí
jak o makrokosmu,tak i o mikrokosmu. Během miliard let i množství
zdánlivě nevyčerpatelných atomových jader ztrácejí užitkovou energi
i a hmota se stává - obrazně řečeno - podobnou vyhaslé sopce. A je
nutno uvážiti toto: jestliže nynější svět,který je dnes pln života,
nestačí k vysvětlení svého bytí,tím méně je bude moci vysvětlit onen svět,nad nímž budou - v jistém smyslu - rozestřena křídla smrti.
a v minulostmi
Nyní obraíme zrak do minulosti. Podle toho,jak postupujeme
zpět,jeví se hmota stále bohatší na volnou energii a jeví se též ja
ko dějiště velkých kosmických převratů. Tak se zdá,že všechno nazna
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Suje,že hmotný vesmír měl kdysi v tomto Sase mocný zaSátok,neboí
"byl obdařen nepředstavitelně bohatou zásobou sil; jejich působe
ním se nejdříve rychle,a pak stále pomaleji vyvinul k nynějšímu
stavu.
V mysli tak vyvstávají mimovolně dvě otázky:
Je veda schopna říci,kdy nastal tento mocný začátek svě
ta? A jaký byl původní,počáteční stav vesmíru?
Nejslavnější znalci atomové fysiky se za spolupráce s astronomy a astrofysiky snažili osvětlit tyto dva těžké,ale mimořád
ne zajímavé problémy,
D/ POČÁTEK V TOMTO ČASE. .
Veda zná mnoho způsobů,jak uvésti nějaká čísla,která mají
jen vyjádřit nějakou veličinu při označení vzniku našeho vesmíru,
t.j. jeho počátku v tomto čase; uvedeme krátce tyto způsoby,které
jsou navzájem dosti nezávislé,a přece splývají:
1 . Oddalování sp irálových mlhovin nebo mléčných drah.
Zkoumání četných spirálových mlhovin,,které konal zvláště Edwin E.
Hubble v Mount Wilson Observatory, přineslo významný výsledek — i
když je mírněn určitými výhradami:Tyto vzdálené soustavy mléčných
drah se vzájemně oddalují s tak velkou rychlostí,se se vzdálenost
mezi dvěma takovými spirálovými mlhovinami za asi 1.300 milionů
let zdvojnásobí, Uvažujeme-li o Čase tohoto procesu "Expanding Universe", vyplývá z toho,že před jednou až deseti miliardami let,
když začaly kosmické změny,byla hmota všech spirálových mlhovin
stěsnána v poměrně malém prostoru.
2. Stáří zemské kůry. - K vypočítání stáří původní radio
aktivní hmoty se berou velmi přibližné údaje z proměny isotopu uranu 238 v isotop olova /Ra(x/,uranu 235 v attinium E /AcD/ a iso
topu thoria 232 v thorium 3D /ThD/. Množství helia,které při tom
vzniká,může sloužit jako kontrola. Podle této methody by byl prů
měrný věk nejstarších minerálů nejvýše 3 miliard let.
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3. Stáří meteoritů. - Když bylo předchozí methody použito
k výpočtu stáří meteoritů,došlo se přibližně k stejnému číslu 5 mi
liard let. Tento výsledek je zvláší důležitý,protože meteority ne
pocházejí z naší země a jsou to - kromě pozemských minerálů - jedí.
né exempláře nebskýeh těles,které lze zkoumati ve vědeckých labora
tořích.
4. Stálost soustav dvojhv ě zdí a hvězdných_skupin. - Kolí
sání gravitace v těchto soustavách,podobné různosti přílivu a odli
vu,omezuje znovu jejich stálost na 5 až 10 miliard let.
I když tato čísla mohou udivovat,přece i nejprostším věří,
cím nedávají žádný pojem,odlišný od tcho,který máme z prvních slov
Genese ” In principio”,t.j. začátek věcí v tomto čase. Ona čísla
jsou konkrétním a takřka matematickým vyjádřením těchto slov; z to
ho plyne povzbuzení pro ty,kteří se se sv. Pavlem podílejí na úctě
k onomu pod Božím vedením napsanému Písmu,které je vždy "užitečné
k poučení,ke kázání,k napravování a k výchově” /7/.
E/ STAV A JAKOST PŮVODNÍ HMOTY.
Kromě otázky o stáří světa se vědci se stejným předsevze
tím a se stejnou svobodou bádání a zjišťování odvážně věnovali dru
hé,jistě obtížnější otázce,o níž byla

již zmínka a která se týká

stavu a jakosti původní hmoty.
Podle theorií,které jsou při tom brány za základ,se patřič
né výpočty vzájemně velmi liší. Vědci se však přece shodují v názo
ru, že kromě hmoty jistě i hustota,tlak a teplota dosáhly zcela mimo
řádných stupňů,jak lze viděti v nedávné práci A.Unsolda,ředitele
hvězdárny v Kielu /8/. Jen za takových podmínek lze pochopiti tvoře^
ní těžkých jader a jejich poměrně velké množství v periodické sou
stavě prvků.
S druhé strany

mysl,toužící po pravdě,právem trvá na otáz

ce,jak se hmota dostala do podobného stavu,který připadá naší dneš
ní běžné zkušenosti tak nepravděpodobný,a co jí předcházelo. Marně
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bychom očekávali odpověJ od přírodovědy,která naopak upřímně

do

znáváme tu stojí před nerozluštitelnou hádankou* Je pravda, že
bychom tu vyžadovali od přírodovědy příliš mnoho; ale je též jis
to,že lidský duch,zkušený ve filosofickém uvažování,proniká hlou
běji do tohoto problému.
Nelze popříti,že duše,která je poučena a obohacena

mo

derními vědeckými poznatky a která vážně hodnotí tuto otázku, je ve
děna k tomu,aby zapudila učení o hmotě,která je zcela nezávislá a
pochází sama ze sebe, protože je bu5 nestvořená,nebo stvořila sama
sebe. Taková duše je pak vedena k uznání Stvořitele. Stejně jas ným a kritickým zrakem, jímž zkoumá a posuzuje údaje,vidí a poznává
v nich dílo tvořivé všemohoucnosti; síla této všemohoucnosti,hnaná
mocným "fiat",jež Stvořitel vyslovil před miliardami let,se rozvinu
la ve vesmíru a s velkomyslnou láskou dala bytí hmotě,plné energie.
Opravdu se zdá,že se dnešní vědě,která rázem překoná miliony stale
tí,podařilo stát se svědkem onoho původního "Fiat lux" /Budiž svš;t
lo/,při Čemž z ničeho s hmotou vzniklo množství světla a záření, za
tím co se Částečky chemických prvků štěpily a znovu spojovaly v mi
liony mléčných drah.
Je pravda,že až dosud zjištěné skutečnosti nedají napros
tý důkaz o stvoření, jak to naopak činí metafysika a zjevení,pokud
jde o pouhé stvoření,a zjevení samotné, jde-li o stvoření v tomto
čase. Skutečnosti,které spadají pod přírodní vědy,na něž jsme se
odvolávali,čekají ještě na hlubší prozkoumání a potvrzení a theori
e,která se na nich zakládají,potřebují nový rozvoj a nové důkazy ,
aby mohly poskytnout bezpečný základ pro důkazy,které samy o sobe
stojí mimo vlastní okruh přírodních věd.
Přesto zasluhuje povšimnutí skutečnost,že si moderní pří
rodovědci cení stvoření vesmíru,který je naprosto slučitelný s je
jich vědeckým pojetím,ba že jejich výzkumy samovolně přivádějí
k tomuto pojmu,kdežto ještě před několika desetiletími byla taková
"domněnka" odmítána jako naprosto neslučitelná s nynějším stavem
vědy. Ještě r.1911 prohlašoval slavný fysik Svante Arrhenius,že
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"domněnka”,že něco může vzniknout z ničeho,je v protikladu k ny
nějšímu stavu vědy,podle níž je hmota neměnná" /9/. Rovněž Plate
tvrdil:"Hmota existuje, Z niěeho nevzniká nic i proto je hmota

věč

ná. Nemůžeme připustit stvoření hmoty«"/10/
Jak odlišný a oč věrnější obraz nesmírných rozhledů podá
vá naopak moderní prvotřídní vědec,papežský akademik Sir Edmund
Whittaker,když mluví o uvedených zkoumáních stáří světa: "Všechny
různé výpočty se shodují v závěru,že před asi 109 něho lO1^ lety by
lo období,před nímž měl svět - jestliže existoval - tvar zcela od
lišný od jakékoliv věci,kterou známe,takže tvoří nejzazŠí mez vědy.
0 tom období můžeme snad vhodně mluvit! jako o stvoření. Ono dodá
vá souhlasné pozadí pohledu na svět, jaký nám jasně podává geologie,
že totiž každý organismus zde na zemi mel svůj začátek v tomto ča
se. Kdyby snad byl tento výsledek potvrzen budoucím bádáním, mohl by
být pokládán za nejdůležitější objev naší doby; znamená totiž

zá

kladní změnu ve vědeckém pojetí vesmíru,podobně jako tomu bylo před
čtyřmisty lety s Koperníkovým učením.” /11/
Z á v ě r
Jaký je tedy význam moderní vědy vzhledem k důkazu jsouc
nosti Boží,opírajícímu se o proměnlivost světa? Veda pomocí přesných
výzkumů v makrokosmu a mikrckosmu velmi rozšířila a prohloubila po
kusný základ tohoto důkazu, který vyžaduje Ena a se. Bytost, která je
sama ze sebe a která je neměnná.Kromě toho věda sledovala průběh a
řízení kosmického vývoje,a jak v něm odhalila osudové určení,tak ta
ké označila jeho začátek asi před 5 miliardami let; potvrdila tak
konkrétními fysickými důkazy podmíněnost vesmíru i odůvodněný závěr,
že v oné době vyšel vesmír z ruky Stvořitelovy.
Tedy stvoření v tomto čase,a proto Stvořitel-Bůh ! To je mlu
va - byť i ne výrazná a dokončená - kterou jsme žádali od vědy a kt£
rou od ní očekává nynější lidstvo. Je to hlas,vycházející ze zralé
a klidné úvahy o jediné tvářnosti světa,t.j. jeho proměnlivosti; to
však už stačí k tomu,aby si celé lidstvo,vrchol to a rozumové vyjád
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ření makrokosrnu i mikrokosnru, uvědomilo vysoké postavení Stvořitelo
vo, aby cítilo,že patří Jemu v prostoru i čase,aby padlo na kolena
před Jeho svrchovanou velebností a počalo vzývat Jeho jméno:^Rerum,
Deus,tenax vigor,- immotus in te permanens,- lucis diurnae tempo
ra - successibus determinans.11/12/
Poznání Boha jakožto jediného stvořitele,společné mnohým
moderním vědcům, je krajní mez,k níž může dospěti přirozený rozum;
ale není to - jak dobře víte poslední hranice pravdy. I filosofie

a ječte více zjevení uvažují o podstatě téhož Stvořitele,s nímž se
setkala věda na své cestě,odhalují jeho vlastnosti a vykreslují je,
ho podobu. Děje se tak v souladné spolupráci, ne bot věda, filosofie i
zjevení jsou nástroje pravdy a jakoby paprsky téhož slunce•Zvláště
zjevení Činí Boží přítomnost jakoby bezprostřední,oživující,lásky
plnou, jak to prostý věřící nebo i vědec cítí v nitru své duše,když
bez váhání opakují stručná slova starého apošto3.ského vyznání víry:
^Credo_in Deum. Patrem omnipotentem, Creatoremw caeli et terrae!"
Dnes po tolika staletích civil is ace - protože to byla sta
letí náboženství - není už nutno objevovati napřed Boha, jako spíše
je třeba cítit v něm Otce,ctít.i ho jako Zákonodárce a báti se ho
jako Soudcej k záchraně národů je třeba,aby se klaněly Božímu Synu,
láskyplnému Vykupiteli lidstva,a aby se poddaly libému působení Du
cha,plodného to Posvětitele duší.
Toto přesvědčení,mající své vzdálené začátky ve vědě, je
korunováno vírou,která opravdu bude moci přivoditi základní pokrok
v běhu civilisaceybude-li stále více zakořeněna ve vědomí národů.
Je to celkový pohled - na přítomnost i budoucnost,na hmo
tu i ducha,na čas i věčnost - který osvěcuje mysli,a proto ušetří
dnešní lidi před dlouhou bouřlivou nocí,
Ona víra Nás pohádá.abychom k Tomu, jehož jsme před chvílí
vzývali jako Vigor,Immotus a Pater, v této chvíli vznesli vroucí
prosbu za všechny jeho děti,svěřené Naší ochraně: "Largire lumen
vespere,- quo vita nusquam decidat"/13/: kéž uštědří světlo
život časný i světlo pro život věčný.
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Vysvětlivka

Čtenář této úvahy nepochybně v ní brzy objeví mnoho ja
zykových nedostatků; snad se zeptá, jakým právem si někdo dovolí
pokusit se o příspěvek k udržení svobodného Českého kulturního vý
voje, když zřejmě postrádá životodárného Českého styku s češtinou.
Na vysvětlenou této smělosti je proto nutno podotknout,
že /po stránce jazykové/ k napsání této úvahy její autor byl podní
cen právě tím,že po osm let byl nucen užívat cizích řečí ve svém
denním živote i ve filosofickém studiu. Přirozeně během této doby
jeho čeština ztratila ryzost a byla nakažena cizojazyčností. Avšak
tak jako zmrzačený pes prokazuje věrnost tím,že se dokulhá domů i
o třech nohách, osamocený exulant může prokázat věrnost mateřštině
jen tím,že jí používá, i když je si vědom nedostatků svého užívání.
Poznání,že člověk zapomněl do značné míry mateřštinu,by
naplnilo nitro zármutkem, kdyby tato studie po jazykové stránce ne
měla další a neosobní aspekt. Po několika letech studia filosofie
v cizích řecech^je přirozené otázat se,zda čeština je řeč hodící se
k filosofickým účelům a zda snese srovnání s jinými řečni. S toho
to hlediska mi tato studie způsobila radost,nebot mne přesvědčila,
že čeština je dobrým nástrojem pro filosofování,který předčí mnohé
jiné jazyky. Toto poznání se mi zdá plně ospravedlňovat pokus,kte
rý jinak by byl neospravedlnitelný»
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I. PROLOG.
"Tím lépe člověk zná něčí vznešenost,
Čím vznešenější osobnosti zná,kterým
dotyčný je nadřizen.Na příklad venko
van sice ví,že král je nejvyšší osob
ností v království.Protóze však zná
jen nízké královské hodnostáře,s ni miŽ vyřizuje zálež it os ti, ne zná vzneše.
nost krále tak jako ten,kdo zná hod nosti všech královských vrchností a ví,
že král je jim nadřízen /i když snad
žádný z nich nechápe plně výši králov
ské hodnosti/.My známe jen nejnižší by.
tosti.Ačkoliv tedy víme,že Bůh převyŠu
je všechny bytosti,přesto neznáme Boži
vznešenost jako andělé,kterým jsou zná
my i nejvyšší pořadí bytostí,a kteří ~
vědí,že Bůh je všechny převyšuje."/1/.
CG 111,49.
"Důkaz o Boží existenci se nepodobá žádnému jinému důkazu'1,
napsal současný katolický filosof. Myslím,že všichni katoličtí fi
losofové souhlasí s tímto tvrzením. AÍ se liší jakkoliv v jiných
ohledech,shodují se při nejmenším na tom,že filosofický argumento
Boží existenci se liší od jiných filosofických argumentů. Když se
však snaží podati důvody pro tuto rozdílnost,objeví se mezi nimi
rozdíly. Protože různí lidé vykládají tuto rozlišnost různými způ
soby,zdá se,že filosofické argumenty o Boží existenci jsou chápá
ny různým způsobem. Základem pro většinu katolických myslitelů
jsou ovšem tradiční důkazy sv.Tomáše Akvinského,které většina li
dí zná tak, jak jsou podány v jeho spisu Summa Theologie pod ná
zvem "quinque viae - pět cest".
"Pět cest" je možno vysvětlit různě; v této studii chci
upozornit na dva různé výklady,které bych rád rozlišil rozdělením
jejich zastánců na dvě skupiny: andělé a netopýři. Volba těchto
názvů není založena na pouhé zálibě ve slovních hříčkách. Tato označení jsou úmyslně vzata ze spisů sv.Tomáše a doufám,že se uká
ž e m e jejich použití nepostrádá filosofického oprávnění. Snad je
však dobře,abych poznamenal hned na začátku,že název "netopýr" ne
má být chápán v pejorativním smyslu; pisatel této úvahy se totiž
rozhodně sám řadí mezi netopýry,i když by si snad někdy přál v taj.
ném koutku svého srdce býti "andělem". S hlediska historického ospravedlnění nejrannější použití slova "netopýr" pro označení filo
sofického nazírání nacházíme ve sbírce Aristotelových studií,které
dnes známe pod názvem "Metafysika" /993 b 9/. Sv. Tomáš tento text
znal a zřejmě se mu zamlouval,neboí ho používá i tam,kde se neome
zuje na roli pouhého kometátora řeckého filosofa /na př.ST Ia,l,5
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ad l;Ia,12,l e; CG Ifll;IIIř45 atd./. Jeho dnešní následovníci
však jeho zálibu nesdílejí a o srovnání lidského rozumu s netopý
rem ne pojednává jí. Zdá se,že se jim lépe zamlouvá označení sv.To
máše jako "Andělského Učitele". Rozhodně pokud běží o filosofické
argumenty o Bohu,jejich filosofie obyčejně vykazuje větší příbuz
nost andělskému věděni než neznalosti netopýrů.Proto tedy jsem
si dovolil rozdělit thomistické filosofy velmi obecně na dvě kate
gorie - na naděly a netopýry* První část této studie je pokus o
podání "andělské argumentace o Boží existenci spolu s několika dů
vody,proč se snad někomu může zdát nepřijatelná. Druhá část je al
temativní vysvětlení s hlediska "netopýra". V epilogu bych rád
zdůraznil tři pravdy,které se mi zdají důležitým výsledkem této u
váhy*
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II. ANDĚLSKÁ FILOSOFIE.
Předchůdci,kteří se dopustili omylu
stran pravdy,dali pozdějším generacím
příležitost k pocvičení se,aby po peč
livé diskusi pravda se zjevila v jas
nější podobě."
Met.287
n
I
1. Úvod.
Nejlepší ilustrací "andělského" chápání filosofických
důkazů Boží existence by byl jistý Američan,který do nedávná učil
přírodní theologii v jednom^anglickém církevním učilišti. Tento fi
losof však je znám pouze v úzkém okruhu žáků a přátel,proto
nemá
smyslu jmenovat ho a používat jeho skript. Tvrdil však,že jeho vý
klad je věrná kopie filosofické učebnice,která je dobře známa, ne boí
je to standartní učebnice v mnohých seminářích. Kniha P.J.Gredta,
O.S.B.: "ELEMENTA PHILOSOPHIAE ARISTOTELICO-THOMISTICAE" je filoso
fický slabikář pro četné katolické kněze; myslím však,že jen málo
z nich ji prostudovalo tak důkladně jako řečený americký profesor,
který ji znal nazpaměí. V následujících řádcích se chci snažit o
poukázání na vývody P.Gredta /Editio Quarta 1926,Volumen II, str.
182-199/ bez narážek na skripta neznámého Američana,aby se nezdálo,
že moje kritika se vztahuje na interpretaci myšlení P.Gredta,niko
liv na jeho vlastní opravdové filosofování.
2.These XXX.
Argumenty o Boží existenci jsou podány v thesi č.XXXI
"Existit Deus seu ens a se1'. Abychom však tuto thesi lépe pochopili,
je třeba,abychom se podívali na předcházející thesi,která pojedná
vá o vlastnostech tohoto usudku a o tom^jak k němu dospějeme. Studí
um celé these je poučné,avšak pro daný účel je nutno omezit se na
podtržení pouze několika stěžejních bodů. Slovo "Deus" P.Gredt chá
pe ve smyslu "bytost sama od sebe,t.j. ničím jiným nezpříČiněná,3rte
rá existuje sama od sebe čili mocí své bytnosti - čili bytost,jejíž
bytnost je bytí,a která proto je samo podstatné bytí"/3/. 0 přísud
ku ”est” /esse/ nás P.Gredt v této souvislosti nepoučuje; jeho ame
rický následovník jej vykládal takto: "existovat skutečně v přiroze.
né realitě /existere realiter in rerum natura/ čili mít bytostnost
a bytí". Tento výklad se zdá být ve shodě se slovy P.Gredta na ji ném místě: "Proto'"Deum esse^je samo o sobě zjevno jen učeným lidem,
t.j. těm,kteří pomocí argumentace zmoudřeli a chápou Boha jako sob£
stačné bytí v realitě a prohlašují svým poznatkem /získaným rozumo
vou argumentací/jeho existenci v přirozené realitě" /4/. 3 filoso fického hlediska je zajímavé,jak je možno dospět k těmto poznatkům.
Alespoň částečnou odpověS na tuto otázku nacházíme na dvou místech:
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".♦.známe patřičný formální předmět,a náš rozum se ve vztahu k ně
mu dopracuje od velmi nedokonalé znalosti k dokonalejší.. .rozum ne
zná závislost tohoto předmětu na Bohu bezprostředně;když však do
spěl k tomu,že rozlišuje mezi nutným a kontingentním bytím,pochopí
je jakožto jakožto něco zpříciněného; když postřehl,že je nemožné
pokračovat do nekonečna,dospěje k závěru, že existuje bytost sama od
sebe,absolutné nutná,která je první příčina zpříciněného bytí*"/5/
Zajímavé je též scholion ě*2. z”Jeden člověk si vytvoří pojem o Bo
hu a uzná Jeho existenci,druhý si vytvoří o Něm pojem, aniž připus
tí Jeho opravdovou existenci; oba si vytvoří pojem stejně dokonalé
ho předmětu.První z nich však má dokonalý pojem,druhý jen nedokoná
lý; základem této dokonalosti či nedokonalosti je způsob pojetí ,
nikoliv věc sama. Proto též přiznání existence nepřidá předmětu no
vou dokonalost,pokud běží o řád idejí čili o myšlenkové po jetí, ný
brž- přidá jen dokonalost způsobu pojímání"/6/. Při čtení těchto vy
světlení je nutno připomenout si,že čteme filosofickou učebnici a
"mluvíme o rozumu ponechaném samému sobe". Četba těchto citátů nás
připraví na následující thesi,která se snaží dospět k uzávěru "Tu
díž existuje Bůh čili bytost sama o sobě". Zvídavý čtenář by se
mohl pozastavit nad každým z těchto vývodů a snad by je mohl kriti
sovat. Bezprostředním účelem této statě není rozbor této these proto je nutno se spokojit s tím,že si těchto bodů povšimneme jako
pomůcek k vysvětlení toho,co následuje. Avšak ani v tomto omezeném
rámci není možno úplně přejít mlčky dvě závažné skutečnosti. Před
ně je pozoruhodné,že sv.Tomáš se zřejmě domnívá /srov. ST Ia,4*2c/,
že diskuse o tom,zda Bůh je bytí samo sebou podstatné, je Čtvrtý
článek třetí otázky; jinými slovy,že takové označení Boha je možné
po úspěšné diskusi o Jeho existenci,nikoliv před ní. Bále je nutno
se zeptat,zda by sv.Tomáš chtěl říci,že Bůh může existovat "realiter in rerum natura". Je možné,aby Bůh existoval jinak než "realiter" /ponechme stranou pochybnosti o oprávněnosti tohoto příslov
ce ve vztahu na Boha/ ? A dále,jak může Stvořitel existovat "in re
rum natura'5? Položme si tyto otázky,i když se nechceme pokusit dát
na ně odpovecí. Jak se Snad ukáže během této studie,srovnáváme-1 i
Boží Bytí s existencí stvořených bytostí,Bůh je "supra rerum natu
ram"; ve věcech je jedině v tom smyslu,který sv,Tomáš připouští
v Quaestio 8 ST. V tomto smyslu však "IN" znamená něco jiného než
’’IN rerum natura".
3 . Kritika šesté cesty.
"Existenci Boha je tedy mošno prokázat Šesti cestami" /8/,
říká P.Gredt. Zajímavé však je,že sv,Tomáš zná jen "pět cest". Je
možné,že je více než ”pet cest". Když však učitel šesté cesty ne
použil, není nemístné se otázat,zda mu jeho následovníci porozuměli,
když se rozhodli objevit další cestu,
Může lidský rozum,ponechaný sám sobě,prokázat Boží exisien
ci tak,jak to navrhuje P.Gredt? Předně si povšimneme začátečního ho
du této cesty. Šestá cesta začíná slovy "Existuje nekonečné dobro,
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které je předmětem lidské blaženosti” /9/* Existuje-li něco nekonej
něho,pak je velmi pravděpodobné,že je to Bůh. Problém,který nás
~
však zajímá, je: Existuje něco nekonečného? Závěr "Existuje Bůh či
li bytost sama od sebe" není ničím novým pro toho,kdo začne s tvr
zením "Existuje nekonečné dobro." P.Gredt se ovšem snaží prokázat
platnost tohoto tvrzení.Jeho průkaz se opírá o přirozenou touhu člo
veka po blaženosti»Lidská vůle touží po štěstí,a my můžeme rozli
šit obecnou touhu od specificky lidské* P.Gredt říká,že jen v dru
hém případě lze dospět k poznání Boží existencé. Obávám se však,že
podle sv.Tomáše druhý případ není o nic šlibnejší heŽ první* Zamy
sleme se jen nad těmito slovy popírajícími platnost takového průka
zu: "Znát i, že Bůh je, ně jakým obecným způsobem v nejasné podobě, je
nám dáno přirozeně v tom smyslu, že Bůh je lidská blaženost - Člověk
totiž přirozeně touží po štěstí.Nh to,na co se upíná přirozená lid
ská touha,soustřeďuje se i přirozená znalost. To však neznamená vj|
dět,že Bůh je v prvotním slova smyslu* Podobně vědět,Že někdo při
chází,neznamená znát Betra,ačkoliv ve skutečnosti snad to je Petr,
který přichází* Mnozí lidé totiž myslí,ze bohatství je dokonalé
dobro člověka,což je blaženostjmnozí mají za to,že to je potěšení
a jiní zase něco jiného."/10/ Tak jako kroky v dálce svědčí o tom,
že někdo přichází,aniž však prozradí jeho totožnost,tak i lidská
touha po štěstí svědčí o tom,že něco musí existovat,co tuto touhu
uspokojí; to však neznamená,že víme,kdo jedině může tuto touhu do
opravdy uspokojit. Jak Aristoteles řekl /NE 11 ol a 20/ - a sv.To
máš s ním souhlasí /in ME 202/ - dokonalé štěstí není možné na ze
mi. Připomeňme si i důvody,které - podle sv*Tomáše - ho vedly k t£
muto názoru. "Protože tedy Aristoteles viděl,že člověk nemá v tom
to životě jiného vědění než toho,které mu poskytují spekulativní
vědy,měl za to,že člověk nemůže dosíci dokonalé blaženosti,nýbrž
jen v příslušném omezení* Z toho dostatečně vysvítá,nakolik v tom
to ohledu byli omezeni i vynikající myslitelé. Od těchto omezení
se oprostíme,předpokládáme-li ve shodě s předchozími průkazy,že Čl£
věk může dojít pravé blaženosti po skončení tohoto života za před
pokladu,že lidská duše je nesmrtelná.*."/11/ Mezdá serže šestá ce£
ta může zlákat jen toho,kdo zapomene na výstrahu,kterou mu dal je
ho učitel? "Pokud se týče funkcí duše /jako na příklad,milování,p£
těšení atd./ musíme se vyvarovat nedorozumění.Někdy je totiž cháp£
me jako pasivní pocity.*, které nemohouvduši zůstat po smrti*••Jin
dy tato slova chápeme ve vztahu na čistou aktivitu vůle,která je
bez jakékoliv pasivnosti."/12/ Podle sv.Tomáše jedině tato touha
přetrvá smrt,avšak v pozemském životě ji člověk nezná pouhým roz umem, a proto o ní nemůže jako pouhý filosof ar gumen tovat. To vysví
tá jasně z jeho odpovědi na třetí námitku v IV Sent.49,1,3 qua 3*
ze které je zřejmo,že dokonalá touha po blaženosti,jejíž předmětem
je Bůh,je dar Boží milosti.Křesíanský filosof nesmí zapomenout,že
naše dnešní situace není "přirozená" v tom smyslu,že po prvotním
hříchu,neŠe opravdu přirozené aspirace jsou jakoby zastřené.0 pr
votním hříchu,o přirozeném stavu člověka před ním a o milosti fil£
sof nemůže debatovat,to je pole pro theologa*Tento rozdíl mezi fi
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losofem a theologem snad může vysvětlit, jak došlo k tomu,Že žáci
sv* Tomáše se pokoušejí o něco,co jejich učitel považoval za filoso
ficky nemožné. Pro přívržence thomistické filosofie největší poku
šení je dívat se na spisy Andělského Učitele jako na bohatý důl,
z něhož lze vytěžit zlaté argumenty pro všemožné filosofické účely.
Poslehnout tomuto pokušení je však možné jen tehdy,když zapomeneme
na prolog k Sunraš,kde její autor říká docela jasně,proč ji napsal.
"NáŠ před evzatý záměr v tomto díle je vyložit to,co patří ke křes
ťanskému náboženství tak, jak je zapotřebí na vytříbení začátečníku".
/15« Sv.Tomáš zřejmě píše jako theolog /ea quae ad sacram doctrinam
pertinent/ o tom,co náleží k svátému učení; proto musíme být velmi
opatrní,chceme-li si ze Sumay vybrat jen pouhou filosofii.Zapomeneme-li na tuto okolnost,snadno si vymyslíme argumenty,které jsou kon
klusivní v theologickém prostředí,které však není možno transpono
vat do filosofie* Zdá se,že "lidská mysl ponechaná sama sobě se musí
obejít bez'Šesté cesty" k Bohu,alespoň pokud běží o tu podobu,v jaké
ji objevil P.Gredt.
4. Začátek.
Konec konců nám však zůstává pět ostatních cest,které nám
moderní thomista předkládá a které nám sv. Tomáš popsal v Summě /ST
^*2,3/. Tu však před námi vyvstává problém: Nakolik se shodují ces
ty sv. Tomáše s pěti argumenty, jak nám je podává P.Gredt? Když si po
ložíme tuto otázku,na první pohled nás zarazí jedna skutečnost. *Pět
cest*sv. Tomáše začíná jinak než argumenty moderního thomisty.Sv.To
máš začíná empirickými pravdami, které si každý z nás může ověřit .Snad
není zbytečné znovu si je připomenout; 1/ Certum est et sensu constat
- Je jisté a snqrslovš zjevné... 2/ Invenimus in istis sensibilibus...
- Nacházíme v těchto věcech přístupných smyslům... 3/ Invenimus enim
in rebus...Nacházíme totiž ve skutečných věcech... 4/ In rebus inveni
untur... v skutečných věcech se nacházejí... 5/ Videmus... vidíme...
Naproti tomu P.G-redt začíná vysoce abstraktními tvrzeními,© jejichž
pravdivosti se nikdo nemůže přímo přesvědčit na základě osobní zkuše
nosti a s nimiž by málokdo dnes souhlasil bez jakýchkoli důkazů. I
když je jasné,že P.Gredt používá určitého formálního vzorce,který se
ustálil v seminárních učilištích,stojí za to povšimnout si,že jak sv.
Tomáš,tak i autor učebnice thomistické filosofie psali pro studenty.
Nemyslím,že s jejich hlediska je zlepšením, zaČnou-li argumentovat ve
shodě s moderní učebnicí. Ten,komu se tato kniha zamlouvá,může ovšem
poukázat na to,že konec konců P.Gredt rovněž poukazuje na empiricky o
věřitelné reality.Tuto pravdu není možno popřít,přesto však zůstáva
jí dvě námitky proti jeho postupu, S hlediska pedagogického se zdá
být chybou přesunout empirickou pravdu do prostředku, míst o abychom jí
použili na začátku. Následovník sv.Tomáše nemůže přezírat jeho základ
ní thesi /srv.ST. Ia,84-88,obzvláště,88;3,c/-/14/, že lidské vědění —
záČíhá od skutečnosti pochopitelné smysly. Dále je též nutno protes
tovat proti odkonkre tis ování Tomášovy formulace. Srovnejme empirické
skutečnosti,na které nás upozorňuje sv.Tomáš,s tvrzením P .G-redta:
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S v .Tomáš:
l/ aliqua moveri
/že některé věci se
mění/
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P.Gredt:
dari motum
/že existuje změna/

2/ invenimus in istis
probatur...multiplici experientia
sensibilibus
qua experimur causas transire de otio in
/nacházíme v těchto
operationem
věcech přístupných smys /prokáže se různými druhy zkušenosti;známe
lům/
ze zkušenosti,že příčiny přecházejí z kli
du do činnosti/
3/ invenimus in rebus
/nacházíme ve skutečných věcech/

ex experientia patet*Existere enim
entia contingentia...
/je jasné ze zkušenosti,že totiž existují
kontingentní bytosti.., /

4/ sumitur ex gradibus
qui in rebus inveniuntur
v
/je vzata ze stupňů,kte
ré se nacházejí ve sku
tečných věcech/

Est magis et minus in rebus, .secundum nerfectiones transcendentales et /generales...
/Ve věcech jsou vyšší a nižší stupně podle
transeendentálních a obecných dokonalostí/

5/ Videmus enim quod a? ............... ?
liqua quae cognitione
carent,scilicet corpora
naturalia *•
Vidíme totiž,že některé věci postrádající
vědění,t.j, hmotné předměty v přírodě,../
Rozdíl mezi těmito tvrzeními je jasný na první pohled,!
když ponecháme stranou to,že poslední argument P.Gredta není příliš
jasně zakotven v empiricky ověřitelné skutečnosti. V poznámce k tře.
tímu důkazu je napsáno,že "tento argument stejně jako předchozí ar
gumenty /a pravděpodobně by bylo možno dodat "i následující"/ začí
ná od toho,co je bezprostředně přístupné z>rušenosti,/l5/ "Ve svém
styku se skutečností se však nesetkáváme se změnou,nýbrž s věcmi,
které se měníjnikoliv s výkonnými pří Čínami, nýbrž s věcmi, které
jsou Činiteli; s věcmi, které mohou býti i nebýti, ne s kontingentní
mi bytostmi; s více či méně dobrými věcmi,ne s transe end entálními
stupni dokonalosti. Neběží jen o pouhý slovní rozdíl - slova se
vztahují na skutečnost a rozdíl ve slovní formulaci odráží rozdíl
v chápání reality. Rozdíl mezi formulací sv.Tomáše a formulací P.
G-redta se mi zdá být rozdílem mezi očitým svědkem a čtenářem no
vin* Mám dojem,že sv.Tomáš při svém myšlení byl ve styku se stvoře
nými věcmi,kdežto jeho moderní žák znal kontingentní bytosti pomo
cí knih.
tento rozdíl by snad nebylo nutno výslovně poukazovat,
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kdyby šlo o ojedinělý případ. Ve skutečnosti však se zde setkáváme
s jedním z mnoha rozdílů,kde konkrétnost sv. Tomáše je v thomistické učebnici nahrazena něčím daleko abstraktnějším a méně účinným. Í£
to tvrzení si ovšem musí každý ověřit vlastním studiem a srovnáním"
myšlení sv.Tomáše s myšlením jeho moderních následovníku; prokázání
tohoto tvrzení přesahuje daný rámec této diskuse.
5* Závěrečný úsudek.
Další rozdíl mezi Summon a učebnicí thomistické filosofie
nalezneme,srovnáme-li závěrečné usudky,které jsou výsledkem filoso
fické argumentace. P.Gredt ve všech pěti případech dojde k závěru:
“Tudíž existuje Bůh čili Bytost sama od sebe." Podívejme se však na
závěry sv. Tomáše,které se liší jak od tohoto uzávěru,tak i navzá
jem /16/:
1/ Proto je nutno dospět i k nějakému prvnímu změnodárci,
kterého nikdo nemění.
2/ Proto je nutno potvrdit,že je nějaká první příčina účin
ná.
~
3/ Proto je nutno potvrdit,Že je nějaká první bytost nutná
sama sebou,která nemá nutnost od jiné příčiny,nýbrž je pří
Činou nutnosti ostatních bytostí.
4/ Proto je něco,co je ve vztahu na všechny bytosti příči
nou bytí,dobroty a jakékoliv jiné dokonalosti.
5/ Proto je nějaká inteligentní bytost,kterou jsou vŠeéhny
přirozené věci řízeny k splnění nějakého cíle.
Toto jsou konečné uzávěry filosofické argumentace sv. Tomáše.To,co
následuje po těchto slovech,jsou z hlediska filosofie doušky, P.S.O
historické skutečnosti,o které se není možno přít ve filosofii.Tyto
dodatky nemají vliv na platnost předcházející argumentace a s hle
diska filosofického z ní nevyplývají nezbytně /17/:
1/ a to všichni chápou jako Boha.
2/ kterou všichni jmenují “Bůh".
3/ což všichni nazývají “Bůh".
4/ a to nazýváme “Bůh".
5/ a to nazýváme "Bůh".
Kdo jsou ti "všichni"? Všichni lidé žijící v druhé polovině třinác
tého století? ííebo jsou to snad všichni význační filosofové,které
sv. Tomáš znal? První osoba množného čísla v posledních dvou přípa
dech by spíše ospravedlňovala smysl "všichni profesoři v Paříži" n£
bo "všichni křesťané,které znám". Odpověž na tuto otázku by nám asi
mohl dát jen historický výzkum. S hlediska žijícího filosofa je
však třeba položit si jinou otázku: /a/ Hovoří i dnes lidé o něčem,
co je první změnodárce neměnitelný a /b/ nazývají lidé tuto bytost
přirozeně slovem "Bůh"? ^ení-li možno na tuto dvojčlennou otázku od
povědět kladně,zdá se,že nemůžeme též jiti dále a říci "Tudíž exis
tuje Bůh čili bytost sama od sebe",aniž bychom použili dalších argu
mentů. S touto nesnází se nemusí vypořádat autor theologické učebni
ce z několika důvodů. Pro theologa totiž neexistuje spekulativní
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problém o torn,zda Bůh existuje; kdyby mu tato skutečnost nebyla ji
stotou,nikdy by se nemohl pustit do psaní. Jeho problém může být ~
jedině shromáždění filosoficky platného svědectví o tom,o čemž má
jistotu na jiných základech* Mimo to na samém začátku učebnice sta
Čí dát studentům prvotní obecný pojem o tom,co je bude zaměstnávat
během dalšího studia,během kterého se zpřesní začáteční generalise
ce. Filosof však není oprávněn bez všeho dalšího přejít od prvního
změnodárce k tomu,aby tuto neznámou bytost ztotožnil s Bohem. Je
pravděpodobné,že takový nezákonný postup je možný jen tehdy, když
někdo zapomene,že transposice z theologického rámce do čistě filo
sofického prostředí má závažné důsledky.
Je třeba upozornit i na další důsledek přenesení diskuse
z theologie na filosofické pole. Není-li možno dojít filosoficky
bez dalších argumentů ihned k závěru “Tudíž existuje Bůh čili by tost sama od se be" a jsou-li závěrečné úsudky filosofické argumen
tace takové, jak jsou uvedeny na předchozí straně,pak máme pět ar
gumentů, o nichž zatím ještě není formálně prokázáno,že se v nich
hovoří o jedné a téže věci* Theoreticky je totiž docela dobře mož
né, že na příklad “první změnodárce neměnitelný" není totožný s "ně
Čím,což je samo sebou nutné” atd*; běží v těchto argumentech o pět
různých bytostí,či o čtyři,tři nebo dvě? Nebylo by možné říci s Elo
tinem,že se setkáváme s Emanacemi" nebo hovořit spolu s arabským
filosofem Avicennou o "inteligencích”? V rámci Summy tyto otázky ne
vyvstávají. /Snad je dobře podotknout,že necítím pokušení ztožňovát
"prvního neměnného změnodárce" s prvním nebem čí nějakou emanací avšak i s nepatrnou znalostí historie filosofického myšlení člověk
si musí tyto otázky položit,! když jen proto,aby na ně dal zápor nou odpověS./ Předně protože sv*Tomáš našel oporu v myšlení svých
současníků,*kteří zřejmě nazývali "prvního změnodárce" jeho patřič
ným názvem "Bůh"* Za druhé též proto,že později /Quaestio 11/v dal
ší diskusi prokáže jednotu a nedělitelnost Boha. V této souvislos
ti stojí za to povšimnout si,že dříve,než prokáže Jeho jednotu,dů
kladně projedná o rozličnosti Boha od stvoření. Myslím,že tyto dis
kuse jsou nepostradatelné pro filosofické prokázání these "Existu
je Bůh Čili bytost sama od sebe". Moderní thomisté jsou však nato
lik fascinováni touto thesí,že jim nepřipadne otázat se,zda proká
zali, že tato these je logickým důsledkem jejich versí "pěti cest"
a že tyto ceBty vedou k jedinému cíli.
Abych neupadl v podezření,se pochybuji o filosofické prav
divosti "pěti cest" sv* Tomáše,rád bych znovu zdůraznil,že moje
kritika je zaměřena na argumenty vytržené z jejich přirozeného rám
ce bez vědomí o tom,že tím je ovlivněn do určité míry jejich stav"
a platnost. Snad tuto kritiku lépe osvětlí příklad. Je to,jako by
někdo chtěl přesadit tropickou rostlinu do zahrady v Praze,aniž si
uvědomil,že chce-li pěstovat tuto rostlinu v cizím prostředí,musí
opatřit skleník,patřičnou půdu a nahradit nějak domácí tropické M f
ma. Vyrvat kus organicky sjednoceného myšlení Summy a bez jakéhok£
liv upravení předložit je filosoficky skeptické moderní mysli je ~
podobno pokusu o převezení lva z Afriky do Evropy bez náležité pé-
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ce: král zvířat ochřadne,ztratí životnost,krásu přitažlivost,a na
konec neubude než ho zabít a vycpat pro museum. Naše expedice se*však i nadále bude chlubit filmem ukazujícím živou bytost, jako by
jeho titul "Přivezte je živá!" zabránil smrti.
6. Nekonečná serie.
Zdá se tedy, že začátek a závěrečný úsudek sv. Tomáše není
shodný s tím, co nám podává P.Gredt; jaká je situace uprostřed? Ten,
Kdo si zvolí moderní učebnici jako průvodce na cestě k Bohu,zjistí,
že jádro průkazu je nemožnost nekonečné serie: "v množství změnodárců a měnitelných věcí nesmíme jít do nekonečna;to je zřejmé z to
ho,že v serii navzájem podřízených změnodárců - jako jsou navzájem""
podřízená kola nějakého stroje,.. .”/18/ Na následující straně se d<>
čítáme: "Příkladem je serie generací: Titus zplodí Caia.../19/”V dal
Ších dvou argumentech /3 + 5/ autor považuje za prokázaný axiom,že*"
"pokračovat do nekonečna je nemyslitelné”. Zmíněný americký filosof
říkával,že páteří pěti cest je nemožnost nekonečné serie,připustit
ji znamená upadnout do absolutní kontradikce* Tak tedy cestují file
eoficky k Bohu někteří thomisté. Je však takové cestování ve shodě""
s mapou sv. Tomáše?
V odpovědi na tuto otázku by bylo možno poukázat na rozdí
ly mezi nekonečnou a neukončenou sérií a rozlišit,v jakém slova
smyslu podle sv. Tomáše je možno mluvit o nekonečném množství by
tostí. Taková diskuse by však mohla vésti k dlouhému odbočení: pro
to je lepší omezit se na daný text a snažit se odpovědět na základě
takového studia. 5teme-li sv. Tomáše pozorně,snad nám neujde tato
zajímavá věta: "at je prostředních příčin několik Či jen jedna”/20/.
Tento úryvek by spíše nasvědčoval o tom, že běží o hlubinové pro
zkoumání spíše než o horizontální pochod,Že běží o hierarchii,niko
liv o serii. "Postupovat do nekonečna" /procedere in infinitum/
že znamenat postup na jedné rovině v serii 1,2,3*#*« n-l,n; tato
slova však mohou se vztahovat docela dobře na vzestup či sestup
z jedné úrovně na druhou - na hlubinové sondování. Pro volbu jedné
z těchto dvou alternativ se mi zdá důležité přečíst si Část Komen
táře Aristotelovy Hetafysiky,kde sv. Tomáš o této otázce pojednává
ex professo /i když snad různé logické aspekty problému řeší podro
bněji v Kometáři Posteriorpí Analytiky /"I,lectiones 32-4/*"/ "Aby
snad někdo nemyslel,že po prostředku* následuje vždy jen jediná
věc,která je nejzasŠí člen /což se stane jen tehdy,když mezi dvěma
extrémy je jen jediný 'prostředek /,proto dodává /aby vyloučil tu
to možnost/, že v této souvislosti je považován jako jednotka, po
kud se shodují v pojmu "prostředku”. Podobně tedy nikterak nerozli
suje se konečný počet "prostředků" od nekonečného;pokud totiž maj7
chapter "prostředku",žádný nemůže být první změnodárnou příčinou."
/21/. Jak vysvítá z dalších řádků/22/,sv.TomáŠ používá slov, "proce,
dere sursum ... deorsum" - postupovat nahoru nebo sestupovat stejně jako v Komentáři Fosteriorní Analytiky /Ed.Leonina, 1,34,6/.
Neběží však jen o pouhý slovní rozdíl; konec konců, aí vykládáme
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slova ,fproč edere in inf inx tun" horizontálně či vertikálně, běží o
určitý druh metafor. Rozdílnost výkladu však spočívá spíše v roz
dílném chápání reality. Uvažujeme-li o horozontální serii,usiluje
me o to,abychom dospěli k prvnímu Slánku dlouhého řetězu,o němž ví
me jen to, že není koneSný. Je-li však rozdíl mezi Bohem a jakoůk£
liv stvořenou věcí tak veliký,že mezi Ním a stvořeními nemůže být
řadová kontinuita /23/*zdá se,že pokus o dosažení prvního Slánku o
hmatáváním řetězu nám příliš nepomůže. V serii n,n-l,..99,98...to
tiž nikdy nemůže e dojít k 5,1,které je nad stvořeným světem,z n?
hož se filosof svým rozumem nemůže vyšplhat. Naproti tomu vertikál
ní výklad Siní plně zadost skutečnosti,Že šijeme v prostoru a Sasu,
z čehož plynou určitá omezení,která filosofické myšlení nemůže sa
mo překonat. Podle vertikální interpretace,naše reflexivní analysa
stvořené reality v ní objeví dvě vrstvy /24/,a dále pak nezáleží
na tom,kolik dalších vrstev objevíme. Pouhé zvýšení počtu objeve ných vrstev jen posílí jistotu,která je dostatečná i při objevu
dvou vrstev, Tato jistota spočívá v tom,že objev dvou vrstev doko
nalosti,z nichž žádná není upíná, je vysvětlitelný jedině za před
pokladu, že existuje vrcholek,na kterém nedokonalost ustupuje plné
dokonalosti”. "Kde tento vrcholek je a jak vypadá?" je otázka,kte
rou bychom si rádi položili, avšak kterou nemůžeme ve filosofii^
zodpovědět. Naše situace ve filosofii se podobá posici- lidí na upa
tí nedostupné hory,jejíž vrcholek je věčně zahalen v mracích.
I když se snad vyšplhají několik tisíc metrů vzhůru,k vrcholku Sa
mému se nikdy nemohou dostat. Ze zkušenosti víme,že tam nahoře
v mracích vrcholek je; proto můžeme docela oprávněně prohlásit,že
existuje vrcholek,i když jsme jej nikdy neviděli. Nenechejme se
však oklamat spousty kamenů. Každé srovnání Boha se stvořením je
nedostatečné samo o sobě,a jen pomocí několika přirovnání je mož
no odstranit určitá nedorozumění. S jiného hlediska totiž objev
vrstev dokonalosti lze přirovnat k objevu záře Či tepla. Vidíme-li
zář na obzoru a shledáme-li,že se zintensivnuje,postupujeme-li ur
čitým směrem,je legitimní dospět k závěru,že zář pochází z určité
ho zdroje světla - světlo ze tmy jc nesmysl. Cítíme-li teplo a je
ho zintensivnění při dalším postupu máme oprávnění k jistotě, že £
xistuje zdroj,ze kterého pochází. Ovšem ve světě konečných stvoře
ných bytostí nikdy nenastane situace,v níž bychom nemohli dojít
k samému zdroji světla či tepla a smysly se přesvědčit o existenci
reflektoru Či ohně. Abychom překonali tento nedostatek,bylo by tře.
ba spojit oba příklady a hovořit o reflektoru na vrcholu věčně za
haleném mraky; toto srovnání je však zřejmě příliš fantastické,aby
nám pomohlo. Přesto vŠak^snad tyto dva nedokonalé příklady ze svěsmyslů nejsou docela bezúčelné,nobot jejich nedostatečnost sama o
sobě dobře ukazuje,jak těžké je pro pouhého filosofa opravdu se do
pracovat k "pojmu existence" té tajemné a všudypřítomné bytosti,kte
rou nazýváme 1fBůh" •
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7. Andělé a Bůh.
Ha zafcátku tohoto oddílu bylo nesnadné ospravedlnit použití
přídavného jména"andělský" ve vztahu na výklad “plti cest" ve sho
dě s učebnicí P.Gredta. Na konci však takové ospravedlnění není jen
možné nýbrž je i nutné. Je totiž nutno nysvětlit,v jakém slova smys,
lu určité názory mohou být označeny za "andělské11.
~
Předem je nutno vyloučit jakýkoliv výklad tohoto epitheta,
který by se zdál naznačovat,že by P.&redt snad nebyl znal učení své
ho mistra,a že si prostě spletl způsob lidské a andělské znalosti
"boží existence11# Tato filosofická učebnice může být rozhodně podro
bena v určitých ohledech ostré kritice avšak Žádný kritik nemůže po
přít dvě pravdy. Za prvé je zřejmé,Že P.Gredt byl obeznámen se vše
mi spisy Andělského Učitele, a že je velmi důkladně pro studoval. Dále
je nutno uznat,že měl zájem o pochopení a zpopularisování thomistic
ké filosofie,a že v tomto ohledu jeho kniha znamená
krok dopředu*
vo srovnání s dřívějšími učebnicemi. Tyto dvě skutečnosti Činí z ksá
dého začátečníka studujícího myšlení sv.Tomáše dlužníka,který by
měl projovit svou zavázanost nejen vděčností nýbrž i učtou. Uznání
takové zavázanosti se mi zdá nezbytné obzvláště ve studii,která je
částěčnš kritikou zmíněné pionýrské učebnice; bez výslovného přizná
ní pocitu zavázanosti by se mohlo zdát,že,kritik upadl do obecné
chyby moderní generace,která spočívá v neúctě k předchozím myslite
lům, Proto chci zabránit nedorozumění a zdůraznit,že adjektivum "an
dělský" v této stati nemá žádného pejorativního smyslu,a že je ho
používáno jedině
tom významu,který je mu přisouzen v následujícím
odstavci.
Jak vysvitá z různých pojednání sv# Tomáše o andělské znalce
ti Boha /25/, jsou pro ni příznačné dvě vlastnosti. Předně je chara
ktoristické pro anděly,že nacházejí uvnitř svých bytostí přirozenou
znalost o Bohu. V tomto ohledu se jim podobá Šestá cesta P.Gřredta,
jejímž základem je rovněž určité vniterné svědectví /ovšem uvnitř
lidské bytosti/. Když P.Gredt tuto costu formuloval,jako opravdový
filosof si ji zajisté ověřil na základě své vlastní zkušenosti. Prav
děpodobně shledal,že jeho vlastní touha po štěstí je ve skutečnosti
touha po Bohu. To mohlo být pravdivé v jeho osobním přípádě, avšak ta
to pravda neprokážu je, že i ostatní lidé / z nichž mnozí nejsou křes,
íané mohou znát i tuto touhu v takové vědomé podobě. Zdá se, že formu
lace šesté cesty je důsledek zapomění toho,že křesían jako křestan
zná pravdy,které filosof jako pouhý člověk nezná.- Dále pak anděl skou znalost cbarakterisuje nezávislost na hmotných předmětech
v prostoru a času./srv,CG-.II,96/. "Naproti tomu je zřejmé,že lidská
duše je nejnižší mezi intelektuálními substancemi; proto její při
rozená schopnost je chápat formy věcí ve shodě s jejich hmotnou exi
stencí"/26/. Přesunutí empirického základu myšlení sv.Tomáše na pod
řádnější místo v argumentech P.Gredta znamená,že jeho filosofování**
je příbuznější andělskému chápání než lidskému, neboí ho zbavuje je
ho specificky lidské vlastnosti. Andělé by mohli docela dobře začít
tvrzením o něčem nekonečném,nikoliv však lidé. Myslím,že toto odsu-
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nutí empirického základu není jen důsledkem volhy určitého formál
ního vzorce. Celé pojednání P.Gredta spoléhá spíše na metafysická
tvrzení, je jichž pravdivost je nutno pochopit nijakou intuicí, a na
logickou mašinérii /Si p,q; atqui: Ergo q/,jako by běželo jen o po
užití obecně platných zákonů. Další důvod pro nazvání tohoto vykla
d u fkndělským” je jeho apodiktická jistota a obecná přístupnost. Sv.
Tomáš nás poučuje,že lidská duše i po smrti,když je zbavena hmotné
ho závoje,chápe jen velmi obecně a nejasně "in quadam universitate
et confusione /QQ De An.IS C./. A dokud člověk žije na zemi vybřed
nout se z bahna hmotnosti je daleko těžší. Když však Člověk otevře*
thomistickou učebnici, filosofická znalost o Bohu se zdá být pří stu
pná každému studentovi,který se naučí určitým pojmům a definic£m;a
každý anděl rovněž může bez nesnází dospět přirozeně k poznání "Bo
ží existence1*. - Konečně použití smyslům přístupné skutečností v a r
gumentech P.Gredta vykazuje určitou děvalvaci konkrétnosti,která *”
je rovněž přibližuje andělskému nazírání a vzdaluje je od typicky
lidského vědění,jak vysvítá z následujícího citátu: "Znát jsoucnost
v určitém konkrétním předmětu se zdá charakterisovat lidskou duši
jako intelektuelní bytost; naproti tomu znát jsoucnost absolutně
zdá se příslušet spíše vyšším bytostem,jak vysvítá z výše uvedené
ho citátu použitého v hlavní stati tohoto článku"./27/.
Andělé mají o Boží existenci vyšší a jistější svědectví
než přísluší lidskému rozumu ponechanému sobe samému. "Proto andě
lé vědí s vetší jistotou a jasností než my,se Bůh je". Jistota a
jasnost argumentů P.Gredta,kterou považuji za důsledek přímého vy
půjčení si argumentů z theologie /která má plné právo na větší jis
totu a jasnost/ se mi zdá plně opravňovat přídavné jméno "andělská?*
ve vztahu na jeho filosofii.
8• Závěr.
Kritika "andělského" výkladu *pěti cest^by mohla pokračo- .
vat dále. Jak je však zjevno z předcházejících odstavců,čím více se
snažíme do něho proniknout,tím nesnadnější je zabránit tomu,aby Č3o
věk současně nepodal svou vlastní interpretaci. Proto chci ukončit
tuto Část,aniž bych se^pokusil0plně vyčerpávající prozkoumání názo
ru,ktcrý se neshoduje úplně s tím,co následuje. Hlavním předmětem
této kritiky jsou určité typické prvky společné všem pěti argumen
tům P.Gredta. Bylo by však možné kritisovat i každý argument jed notlivš. Příkladem rozdílného chápání jednotlivých argumentů by
byl na příklad Článek Dr.D.O^Donoghue /Irish Theological Quarterly
1953,str.129-55/»který prozkoumává "třetí cestu" a chápe ji poněkud
odlišně od P.Gredta. Tento článek zabírá 26 stran;pokus o podobnou
kritiku každého z pěti argumentů,tak jak je vykládá tento moderní
thomista,znamená pravděpodobně znásobit toto číslo pěti a pustit se
do psaní knihy.
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III. NETOPÝROVA CESIA K BOHU.
"Intelekt naší duše ve vztahu na nehrnout
né 'bytosti,které ve své přirozené pod
statě jsou ze všech věcí nejvíce pří
stupné chápání,je v téže situaci jako £
ši netopýra v denním světle.Netopýr ne
může vidět světlo,ačkoliv vidí tmavé
předměty11. In Met.282. /29/1. Úvod.
"Čisti text sv.Tonáše Alcvinského tak, jak jej napsal nebo jak
"by jej četli jeho současníci,je dnes velmi nesnadné.Jen málo lidí se
pokouší Čisti jej dříve,než jsou důkladně zasvěceni pomocí úvodů a uČebnic do časově pozdějšího vývoje thoinismu.Proto je nesnadné čisti
původní text bez jejich brýlí a myšlenkového zaměření."/30/, Tato sl£
va předního anglického theologa naznačují výstižně nejdůležitější ukol žáka sv*TomáŠe* To,co následuje,není nic jiného než pokus o čet
bu textu sv.Tomáše bez komentátorských brýlí.Není to však pokus o n£
vý kometář jeho článku rozebírající každé slovo. Omezuji se jen na
zdůraznění několika málo bodů,které se mi zdají důležité pro chápání
"pěti cest" ve shodě s myšlením Učitele,kterému vděčím za více,než
kterémukoliv z filosofů,s nimiž jsem se v živote setkal.
2. Sensu constat.
"Pět cest" začíná empirickými fakty,o jejichž skutečnosti žád
ný normální myslitel nemůže pochybovat /31/* Tato okolnost byla již
zdůrazněna výše; je však důležitá a je proto nutno se k ní znovu vrá
tit. S určitého pedagogického hlediska se může zdát prospěšné převésti "pět cest" na serii trojčlenných syllogismů a změnit formální pořa
dí premis* Toto formální přeřazení by mohlo být užitečné jako mnemo technická pomůcka pro snadnější zapamatování si učitelova vysvětlení.
Omezit se však jen na tuto formulaci je nebezpeČné,zvláště běží-li o
učebnici,která je určena pro dnešní lidi. AÍ se nám líbí nebo ne,dnej[
ní výchova směřuje k tomu aby člověk začínal tím,co je mu empiricky
známé* To Je konec konců přirozený postup plně se shodující s filoso
fií sv.Tomáše; alespoň v tomto ohledu opačný postup je staromódní a
nepřirozený* Když tedy začínáme slovy "Nacházíme totiž ve smyslům da
né realitě...", naše tvrzení je^snadno ověřitelné;ikdyž se snad s ná
mi později někdo rozejde,alespoň na tento první kousek cesty bude mo
ci s námi klidně jít* Když však začneme slovy "Existuje první výkonná
příčina bez jakékoliv pasivnosti", naše slova jsou naprosto nesrozumí
telná lidem,kteří nebyli zasvěceni do školastické terminologie.I když
v ní snad někdo byl vyškolen,musí přiznat,že se nikdy nesetkal s by
tostí, na kterou by se slova mohla vztahovat. Mimo to začít tímto způ
sobem je možné jen tehdy,když člověk zapomene na to,že Immanuel Kant
je trvalou součástí evropského myšlení. Kant přirozeně nebyl neomyl-
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ný a jeho filosofie může být podrobena kritice právě tak jako filo
sofie každého jiného filosofa* Není však možno upřít,že jeho pří-~
spevek k vývoji evropského myšlení je hodnotný a trvalý: Kant je
beze zporu jedním z nejvlivnějších evropských filosofů moderní do
by. Základem jeho námitek proti možnosti spekulativního průkazu Bo
ží existence bylo podezření,Že takový průkaz vpaŠuje něco nekoneč
ného na začátku,co pak na konci triumfálně odhalí. Myslím,že tento
skepticismus je docela oprávněný a že se musíme vyvarovat toho,ab£
chom v premise vpašovali Boha pod jiným názvem. Začneme-li tedy
"Existuje první změnodárce neměnitelný", náš uzávěr "Tudíž existu
je Bůh čili bytost sama od sebe" není překvapující. Jeho platnost
však uzná jen ten,kdo přijme bez výhrady naši začáteční premisu.
Na rozdíl od tohoto začátku, "pět cest" sv.Tomáševzačíná od sxvoře
ných bytostí; stojí za to povšimnout ei,že alespoň ve Čtyřech pří
padech tato začáteční tvrzení jsou formulována jako partikulární ú
sudky, je jichž pravdivost nezávisí na možnosti ověření ve všech př7
pádech:
1/ je jisté a smyslům zjevné,že ve světě některé věci se
mění.•
3/..v realitě nacházíme některé věci,které mohou býti i
nabýti.•
4/ .. něco.co je více Či méně dobré...
5/ .. vidíme totiž,že některé bytosti,které postrádají zna
losti..*
Tato tvrzení se vyznačují intelektuální umírněností,kterou postrádá
me v úsudcích,jako na př. tento: "Jestliže všechny věci - i postrá
dající znalosti - jednají za určitým cílem"7coŽ je pokus,jak autor
přiznává,o apodiktický důkaz./31A/.
Když se zamyslíme o začátcích cest sv.Tomáše,myslím,že se
můžeme s prospěchem podívat na určité nutné předpoklady pro dosaže,
ní uzávěru "Existuje první změnodárce". Tyto podmínky úspěchu jsou
uvedeny v Šumme bránící křestanské myšlení proti pohanské filoso
fii. Sv*Tomáš nás upozorňuje -na některé skutečnosti znesnadňující
Člověku dosažení pravdy o Bohu* Tři překážky zabraňují většině li
dí dosažení filosofického vedení o Bohu: tělesná a temperamentní,
nexchopnost,nedostatek času a uchvátaná aktivita,a nedostatek opravdové lásky pro vědění./32/. Je-li to pravda,že toto jsou pře
kážky,pak z této pravdy vyplývá, že zde máme positivní předpoklady
pro úspěšné dosažení filosofické znalosti o Bohu: tělesná a tempe
ramentní schopnost,dostatek času a kontemplativní oproštění stejně
jako opravdová láska pro vědění. Povšimněme si obzvláště té první
kvalifikace,neboí neschopnost vnímat správně stvořenou realitu či
reagovat na ni Člověka zbaví schopnosti najít odrazový můstek,bez
něhož se nemůže obejít. Jsou-li to opravdu nutné předpoklady k uspěšnému sledování "pěti cest",pak je snad zjevné, jak málo lidí
dnes muže opravdu sledovat sv. Tomáše úspěšně na těchto cestách.
I kdyby jim nebránilo nic jiného,moderní lidé nemají "otium contem
plativae inquisitionis" - klidnou soust ředěno st duše hledající Bo
ha v kontemplaci; moderní výchova a civilisace v nich rozvíjejí
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pravý opak"hledání pravdy bez spěchu"* 7 Summě sv.Tomáš tyto podmiň
ky neuvádí výslovně* Lze však mít za to,že pro to měl určitý důvod*
Jak se dovídáme z Prologu k SummŠ Theologie,při psaní této učebnice
autor měl na mysli především "začátečníky v tomto oboru",pravdě po dobně především řádové spolubratry,následovníky sv.Dominika.kteří
v době prvotního rozkvětu řádu většinou splnili samozřejmě zmíněné
tři podmínky pro úspěšné filosofické myšlení o Bohu* Když však dnes
vezmeme kus jeho myšlení.jak z organického raámce tak i z historic
kého prostředí,pro které dílo bylo určeno,je třeba se otázat,zda má
me naději na úspěch;úspech v tomto případě není pouhé přitakání stu
denta nýbrž opravdové osobní poznání* %slím,že běží o spletitý pro,
blém /poznamenejme,že středověký student začínající theologii v po
lovině třináctého století pravděpodobně znal spoustu věcí,která je
ho moderní kolega nezná,ponecháme-li úplně stranou laiky/, který mo
derní učebnice docela jednoduše přezírají a učí studenty, aby tak či
nil i i oni* Snad nám neuškodí, pročíst si čtvrtou kapitolu první knT
hy Summy Proti Pohanské Pilosofii,abychom si připamatovali,že lid
ská mysl bez pomoci s nebe se k poznání Boha dopracuje zřídka, po
dlouhém studiu a po mnohých omylech /53/. Když si však Člověk vezme
do ruky moderní učebnici,může se mu zdát,Že celá záležitost je jen
otázka určitých pojmů a definicí* V tomto ohledu je třeba dát za
pravdu P,Coplestonovi,/34/ že "cesty" sv.Tomáše sice vedou k udané
mu cíli,avšak nejsou ani snadné ani přístupné každému příchozímu.
3. Utimur eius effectu.
Když dneska některý filosof chce psáti i "Boží existenci",mu
sí být připraven na to,že se ho dříve či později někdo zeptá "v ja
kém smyslu užíváte slova "Bůh"? P.G-redt,jak již bylo poukázáno v
předcházejícím oddíle,přisuzuje tomuto slovu význam "bytost sama od
sebe Čili nestvořená". Tento výklad by byl oprávněný v učebnici the
ologie, avšak v úvaze filosofa o tom,zda existuje Bůh,tento
smysl
zřejmý není,nemáme-li nějakou andělskou intuici. Položme si námit
ku,která je založena na podobné námitce ze Summy Theologie: "Aby chom mohli vědecky o čemkoliv myslet,musíme znáti něco o jeho pod statě. 0 Bohu vsak nemůžeme vědět,co je,jak nás učí Jan Damascenus.
Tudíž je nemožné vědecky myslet o Bohu". Je možno popřít pravdivost
druhé premisy a říci,že o Bohu může e vědět,že Jeho jméno je "bytost
sama od sebe a nestvořená". Potíž však je v tom,že jako filosofové
se právě zabýváme problémem,zda existuje něco nestvořeného. Proto to
to řešení a tento smysl slova "Bůh" nám nemůže pomoci. Přijmeme-ll *"
jakoukoliv premisu,která vpaŠuje pojem "nestvořenosti" do našeho ar
guměntu,nikdy se nám nepodaří přesvědčit současné filosofy o pravdi,
vosti metafysickéhó vědeckého myšlení*
””
Povšimněme si raději, jak na danou příbuznou námitku odpovídá
sv. Tomáš. "Ačkoliv nemůžeme vědět, jaká je Boží podstata,v této vědě
používáme Jeho účinku /at v řádu přírody či milosti/ místo definice
k úvaze o tom,co se v této vědě prozkoumává"/35/.Zdá se,že alespoň
v tomto ohledu by sv. Tomáš sympatisoval s umírněnými moderními ag-
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nostiky ,kteří jsou si dobře vědomi toho*že Bůh je povýšen nad vše
chna stvoření. Proto Ho před začátkem "pěti cest" ani pořádně nemůžeme jmenovat; chceme-li vykládat slovo "Bůh** ve smyslu "bytost
sama od sebe a nestvořená" , takový výklad je možný až na konci "pě
ti cest",nikoliv na začátku. Problém,který nás však na této cestě""
Čeká, je jak se dostaneme od stvoření k něčemu nestvořenému, c<L.může
me oprávněně nazvat "Bůh". 0 tomto problému je třeba pojednav nás
ledujících odstavcích.
Zde bych jen rád upozornil dále na další rozdíl mezi Summou - učebnicí theologie - a Elementa Philosophiae - učebnicí filo
sofie, V Summě by bylo docela dobře možné dát slovu "Bůh" zmíněný"*
smysl tak, jak to P.Gredt činí v thesi XXX i na začátku "pěti cest",
i když se zdá,/viz str,7/ že sv. Tomáš tak učinil až v následující
otázce* Při psaní filosofické učebnice však není možno vzít theolo
gickou učebnici a vybrati si z ní určité argumenty,které se nám za
mlouvají. Theologie není "ancilla philosophiae",vědou,které by fi
losofie mohla používat libovolně pro své účely, Když si filosof
chce vzít myšlení svého theologického kolegy za vzor,musí se neu stále tázat,není-li si třeba připamatovat si příklad přesazení tr£
pické rostliny do studenějšího podnebí: transposice z jednoho pro
středí do druhého často vyžaduje různé přizpůsobení. A to tím více,
čím dokonalejší je theologovo myšlení. Ityšlení je organický celek,
a Čím dokonalejší a životodárnější,tím opatrnější musíme být při
vypůjčování si,abychom nahradili životodárnost prostředí,ze které
ho si něco vypůjčíme, V daném případě pořadí Článků druhé otázky
Summy je docela přirozené,což však neznamená,že jich můžeme použít
ve filosofické učebnici v tomtéž pořadí,
4. "Deum esse" nebo "Esse Dei"?
Tento odstavec je snad nej důležitějším příspěvkem k pouká
zéní na rozdíl mezi andělskou a netopýrskou filosofií, P.Gredt vaK
zřejmě za to,že jeho argumenty prokáží "podstatné bytí v přirozené
skutečnosti"/str.185/* Pokud by snad byl ochoten připustit,že je
velký rozdíl mezi "Deum esse" a "esse Dei",jeho závěr by asi byl,Že
v poslední instanci tento rozdíl není příliš důležitý: když dospě
jeme k jednomu z těchto poznatků,druhý je nám skoro samočinně k dis
posici,Protože náš argument nám umožní postřehnout,že náš původně
nedokonalý pojem byl zdokonalen,když poznáme existenci Boha jako
skutečnou realitu, dosáhneme "Esse Be i" a jedině pak můžeme říci "Be
um esse". Říci,že Bůh je,aniž bychom dosáhli pojmu o Jeho existenci
ve skutečnosti, je podle tohoto výkladu nemyslitelné. Toto řešení
rozhodně odstraní urěité nesnáze. Otázka však je,zda je ve shodě s
názory mysliatele ,kterého se tak mnozí dovolávají jako svého vzo
ru.
Podívejme se na následující problém ze Summy, "Jak bylo
řečeno dřive, o Bohu můžeme vědět, zda-li je. Nemůžeme však vědět, co
je. Tudíž není možno ztotožňovat Boží bytí s bytostností čili quid
ditou nebo povahou," Slánek sám prokáže,že Boží bytí a bytostnost

I/34___________________________________________ Studie 1958
jsou nerozlišitelné, Odpověd na zmíněnou námitku pak říká:’’Slovesa
*býti* užíváme ve dvou smyslech: v prvém případě znamená bytostný
konjjindy znamená formulování věty,kterou duše vytvoří spojením
přísudku s podmětem. Chépeme-li býti v prvém smyslu,není možno,abychom znali Boží bytí /Esse Dei/,stejně jako neznáme Jeho bytostnost. Naše vědění je omezeno na druhý smysl. Víme totiž,že tato vjS
ta,kterou o Bohu formulujeme,když řekneme "Bůh je", je pravdivá. A
to víme na základě Jeho účinků, jak již bylo výše řešeno'i/36/ Z té
to odpovědi vysvítá,že pro sv.Tomáše rozdíl mezi znalostí ,fEssevDei
a "Deum ease" je veliký,a že připouští jedině druhou možnost. Že
není možné,abychom znali "Esse Dei" čili "Boží existenci" v tomto
životě též vyplývá z jeho názoru,že "esse" čili"existence" je to,co
je nejintimnější a nejcharakterističtější pro každou bytost/37/.
Dále též tato odpověd ukazuje,že o Bohu známe především jen velmi
málo jako filososefové,pouhé odlesky Jeho velikosti ve ^stvořených
věcech. Když však někdo s tímto učením nesouhlasí a má za to,že ne,
známe jen to,co Bůh působí ve stvořeních,stěží se ubrání pokušení
vykládat úsudek "Deus est" v prvém smyslu,který sv.Tomáš zavrhuje*
Že takový výklad neodpovídá jeho myšlení,je možno prokázat i z daA
ších citátů.
V Summě CG nacházíme na příslušném místě obdobnou disku
si /1,12/. Zajímavé je,ze sv. Tomáš zde mluví o "compositio intel
lectus" - o sjednocení úsudku docíleného rozumem. Tato slova od
stánu jí pochybnost o tom,zda druhý smysl "esse" neznamená jen pou
hou slovní spoj?toÉt slov "Bůh" a "je". Jak P. White naznačilj/jS/bJ^
ží spíše o vytvoření formální jednoty myšlení a usudku,které se ob
ráží ve slo\ně spojeném tvrzení. Konec konců tato nauka není ojedi
nelá zvláštnost,nýbrž ji nacházíme též u Aristotela /Met .kap.7,lo77
a 35/, pro oba myslitele to je naprosto nepostradatelné základní ;u
cení* Proto je nesnadné vysvětlit si,jak se autor učebnice aristotelsko-thomistické učebnice v této souvislosti může obejít bez se
bemenší zmínky o této nauce .Toto rozlišení nacházíme i v jiných
diskusích,ne jen v pojednání o "Boží existenci”. Tak na př.v poje<l
nání o zlu nacházíme totéž rozlišení; "Jak je řečeno v páté knize
Metafysiky, *jsoucno 'lze vykládat ve dvou smyslech. První je ve sho
dě s rozdělením do^desíti kategorií;v tomto případě znamená bytost,
nost reality a je úzce souběžné se skutečností. «•Druhým způsobem
mluvíme o jsoucnu,které znamená pravdivost věty,která se zakládá^
na spojitosti symbolisované slovem "je". A to je "jsoucno", jehož
užíváme v odpovědi,když se tážeme,zda-li něco je*"/39/* Na posled
ní větu bych zvláště chtěl upozornit,nebot "Zda Bůh je?" je formu
lace otázky,kterou ev. Tomáš snaží zodpovědět v 3T Ia,2,3,v článku,
který nás obeznamuje s "pěti cestami". V tomto shromažďování citá
tů by bylo možno pokračovat; pro bezprostřední účely však postačí
omezit se na jediný delší citát z QQ.De Potentia. Toto pojednání o
totožnosti Boží bytostnosti a bytí by stálo celé za prostudování ,
pozastavme se však alespoň nad několika vštami z odpovědi na různé
námitky. "V prvním smyslu Boží bytí je totéž#jako Jeho podstata:Je,
ho podstata je nám neznáma stejně jako bytí v tomto smyslu.V dru-
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hém smyslu však víme,že Bůh#je,protože tuto větu vytváříme svým
intelektem na základě Jeho účinků".- "Boží bytí, což je Jeho pod —
statnost,není obecně bytí v té tvářnosti,v jaké se nachází v niž
ších věcech,ve kterých není bytí samostatné nýbrž závislé.Naše vě
dění však zaŠíná od takových věcí.Rozum pak dojde k závěru,že je ně
jaké samostatné Jsytí. Proto ačkoliv to, co lidé označují slovem^ býti%jmenují ve významu něčeho konkrétního,inteliekt,který bytí vzta
huje na Boha,přesáhne modalitu významu,když na Boha vztahuje to,co
je znamenáno,nikoliv však významovou modalitu*" Myslím,že z těchto
citátů vysvítá nad všechny pochybnosti,že podle sv. Tomáše náš slov
ní úsudek "Bůh je" není založen na našem pojmu "Boží existence" a
že sc podobá spíše dotyku lemu Božího roucha než stisku ruky. To,co
náš rozum o Bohu dosáhne, je jen uznání pro nás nepochopitelného
zdroje určitých typických forem,které nacházíme ve stvořeném světě.
Naše reflexivní analysa nám pomůže objevit jejich zlomkový charak
ter, a dík tomuto objevu zlomkovistosti si dovolujeme pojmenovat nám
nepřístupný zdroj těchto zlomkových realit slovem "Bůh". P.Whi tevvz
jádřil tento způsob chápání "průkazu Boží existence" velmi výstiž
ně;! když překlad snad nečiní zadost jeho slovům,nejlepším zakonče
ním tohoto odstavce se mi zdají být jeho řádky ze zmíněné studie:
"Znát DEIM ESSE /že Bůh je/ není znát ESSE DEI /Boží existenci/,
,
jestliže tím chceme označit Čistý kon bytostnosti; v ^pěti cestách
poznáváme jen ESSE omezených účinků,což v této souvislosti je jedi
né "bytí” ve smyslu "kon bytostnosti". Na jejich základě docházíme
k závěru /a tudíž ke znalosti/,že sloveso "býti" se opravdu hodí
k
podmětu "Bůh". V tomto smyslu /že totiž toto sloveso se o.
pravdu hodí k tomuto podmětu/,můžeme říci,že známe ESSE DEI - to
však je jediný platný smysl."/41 /
5 .Princip zdrojnosti.
Známe-li přímo pouze realitu stvořených věcí a není-li mož
né, aby filosof dospěl bezprostředně k pojmu i o nejnižší nehmotné
existující bytosti,je třeba odpovědět ra otázku,kterou někdo dříve
Či později položí:"Jak se tedy dostaneme od znalosti existujících
stvořených věcí k znalosti Stvořitele?" Bůh je nekonečně vetší než
jakékoliv stvoření nebo i souhrn všeho stvořeného. Může thomistický filosof překonat nekonečnou propast a nalézt nekonečné lano,po
němž by ji přeručkoval? Tato námitka je závažná„dokonce se mi zdá,
že v určitém smyslu na ni nelze uspokojivě odpovědět. Nikoliv snad
proto,že vidím chybu v každé z odpovědí, kterou si dovedu vymyslet;
chyba je v otázce samě. Mezi stvořeními a Stvořitelem je. nekoneč
ná propast a náš omezený rozum není nekonečně elastický,abychom
v naší pozemské existenci poznali rozumově positivně něco nekonej
ného. Když však prohlásím /na základě reflexivní analytické úvahy/
"Tudíž je něco,ca je první neměnný změnodárce",moje tvrzení nezna
mená, že mám přímou positivní znalost něčeho nestvořeného. Moje tvr
zení znamená pouze,že mám nepřímou a /jako by/ odleskovou znalost
o existenci zdroje určitých stvořených realit. Můj objev na prvním
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místě není objevem něčeho ne stvořeného, nýbrž objevem nové dimense
ve stvořeném světě,či lépe řečeno,vztahu stvořených věcí k něčemu,
co je převyšuje, "Slovo První 'naznačuje určitý vztah: a podobně
slovo ,,lTejvyšší,,/42/* Moje znalost zůstává znalost stvořených věcí,
které jsou předmětem mého vědění a reflexivního rozboru/t.j. inten
sivního zamyšlení se nad jejich podstatou/.
Toto vysvětlení vede k vysvětlení těch záhadných slov /Prin
cip zdrojnosti/,která jsou titulkem tohoto odstavce,a která jsou a~
si nesrozumitelná bez vysvětlení jejich významu a ospravedlnění jejich použití. Na prvním místě je nutno přiznat,že jsem ve spisech
sv. Tomáše nikde nenašel slova "principium fontanitatis" či něco po,
dobného. Tato slova jsou moje vlastní zkratka vytvořená na označení určitého nazírání a myšlení,se kterým filosofové v minulosti &
si byli lépe obeznámeni,než jsme my dnes. Historický přehled o tom
to nazírání s hlediska středověkého myslitele je snad nejlépe po dán v QQ De Potentia 3,5. Tento článek spolu se souběžnými debata
mi /na př.ST Ia,44,l;CGI,28;I,40;II,15/ by mohl sloužit na ospra vedlnění této zkratky ve studii,která se snaží o věrnost myšlení
sv^Tomáse. Aby nebyly námitky proti slovu "zdrojnost",je možné při
pomenout si,že sv. Tomáš nazval Boží dobrotu "zdrojná dobrota" /fon
tana bonitas/,neboí "jakákoliv Částečná dobrota a dokonalost uštěd*"
řena různým stvořeným věcem je obecně sjednocena v Něm Samém jako¥
to zdroji veškeré dobroty"/43/*
Slovy "princip zdrojnosti" však nechci dát podnět k domrvěn
ce,Že běží o nějaký nad-princip,který by byl jakýsi metafysický spo
léčný jmenovatel všech "pěti cest". Myslím,že je nemožné převésti ""
pět cest na jedinou cestu a i pouhé připuštění takové možnosti se
mi zdá být známkou nedostatečného uznání genia sv. Tomáše. Je-li
možné pět průkazů převésti na jediný důkaz /44/,pak sv. Tomáš byl
pouze nadaný amatér,který nebyl tak chytrý jako jeho následovníci,
kteří uviděli,že jeho pět cest je vlastně jediná autostráda. Tako
vý výklad slova "principu" v této souvislosti chci výslovně vylou
čit. 0 principu společném "pěti cestám" jo však možno hovořit i
v jiném smyslu. Jak P.Sertillanges zdůraznil, "problém o Bohu
je
pro filosofa problém prvního a universálního zdroje"/45/« Protože
běží o problém universálního zdroje,běží o objevení jediného zdro
je; proto je možno předpokládat,že všechny cestuj k tomuto zdroji
mohou mít určité společné prvky. Slovo 'princip"tedy je mošno pou
žít ve vztahu na společné prvky všech cest,aniž by proto člověk
chtěl poučovat ev* Tomáše o tom, jak by byl rnohl zjednodušit své po,
jednání. V této úvaze není nutno snažit se položit si otázku,kolik
je prvků společných všem pěti cestám,nebot pro daný ucel stačí po
jednat Isrátce o jediném z nich,o prvku,který označuji slovy "prin
cip zdrojnosti".
Pokud jsou mi známy názory moderních následovníků sv ..Tomá
še, jejich výklady "pěti cest" poukazují na jeden aspekt jeho myš
lení,avšak zdá se mi,že bud úplně nebo částečně přezírají jiný as
pekt, který je rovněž důležitý pro pochopení těchto průkazů. Není
možné pochybovat o tom, že sv. Tomáš v pěti cestách soustřeSuje na
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gi pozornost na určité typické struktury ve stvořeném světě,které
nemohou být plně pochopeny,nepřiznáme-li,Že jsou darem od někoho
jiného;tuto pravdu většina thomistů jasně učí. Méně často se však
člověk setká s poukazem na druhou pravdu* Všech "pět cest” totiž
současně poukazuje na určité typické nedostatky spojené a oněmi tx
pickými dokonalostmi,které jsou jakoby stíny vržené ozářenými před
mě ty. První cesta poukazuje na potentialitu, která existuje ve
všech stvořených bytostech podléhajících změně /46/,která v nich e
xistujespolu s realitou,kterou již uskutečnily; zbývající potetiali
tu nemůže žádná bytost překonat pouze vlastními silami,a ježto Žád
ná známá bytost není bez potemtiality, původní zdroj změny může být
jedině bytost nad ně povýšená,nepodléhající změně - zdroj všeho dě
ní. V druhé cestě av. Tomáš nás upozorňuje na neschopnost všech
známých činitelů dáti si schopnost být činitelem. Tato schopnost t£
dy musí pocházet od někoho,kdo je zdrojem činitelnosti,a bez jehož
působení by se nic nedělo. Třetí cesta rozlišuje bytosti,které mo
hou někdy přestat být i od těch, které vždycky nezbytně existují; kdx
by totiž existoval jen první druh bytostí,původní stav světa by by
la naprostá nicota,která by se nemohla nikdy překonat. Nezbytnost
však je dokonalost,kterou všechny takové bytosti nemohou mít samy
od sebe,nýbrž od určitého zdroje nezbytnosti,který ji. má tak dokoná
le,že ji může uštědřit i jiným bytostem. Čtvrtá cesta nás upozorňu
je na stupně dobroty,pravdivosti a vznešenosti, částečná dobrota
však znamená neúplnou dobrotu,a ježto neúplnost dokonalosti je mys
litelná jedině za předpokladu,že stupně jsou části plnosti,logický
důsledek je uznat zdroj dobroty i jiných stupňovitých dokonalostí.
Pátá cesta vyzdvihuje skutečnost,že mnohá stvoření v přírodě splňu
jí v převážné míře své přirozené poslání,aniž by měla znalosti pot
řebné k takovému úspěšnému výsledku. Tento nedostatek tudíž musí
být nahrazen někým,kdo je povýšen nad všechny věci závislé na jeho
prozíravém řízení. Je-li pravda,že všech "pět cest" vykazuje tyto
dva aspekty-positivní reality a negytivní nedostatek-"pět cest" je
možno přirovnat malířským studiím světla a stínu -chiaroscuro.Chce
me-li tyto obrazy vidět tak, jak nám je chtělpředložit umělec,musí
me se dívat na stíny stejně jako na osvětlené plochy,abychom si uvědomili existenci zdroje světla,které proniká tmou.
Problém ovšem je vidět zlomkový charakter dokonalostí,
které nacházíme ve stvořeném světě. Tuto schopnost vidět svět urči
tým způsobem sotva kdo získá na základě abstraktně formulovaného
principu. Když však člověk si takové nazírání osvojil /ponechejme
stranou otázku, jak^takovému nazírání lze dojít/,zamyšlení o něm mu
umožní formulovat určitou formuli. Její slovní vyjádření se může
lišit u různých filosofů. Je-li dovoleno pouhému začátečníku poku
sit se o vlastní formuli,přál bych si ji vyjádřit takto: "Typické
dvojvrstevné struktury ve stvořeném světě provázené typickými ne
překonatelnými nedostatky jsou plně pochopitelné jedině za předpo
kladu, že pocházejí ze zdroje,který je prost nedostatků." Tento prán
cip se mi zdá být platným pro všech "pět cest". Kdyby si někdo přál
vědět,zda sv. Tomáš někde napsal něco podobného,snad ho uspokojí
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rčení,se kterým je možno se setkat na různých jiný^ch místech /srov
nej dále CGr 11,15/ "To,co je částečné,totiž vždycky předpokládá njš
co nadřazenějšího,což je plné uskutečnění"/47/*
6* Aliquid primum.
Kam nás tedy *pet cest *sv. Tomáše dovede? Nemyslím, že nás
přivedou od nedokonalého pojmu o Bož:J bytosti k dokonalejŠímu,kte
rý je dokonalejší proto,že zahrnuje existenci • Nemám totiž za to,
že je možno filosoficky si utvořit přímý a positivní pojem o něčem
nestvořeném,at běží o pouhou bytostnost Či o bytostnost spojenou
s bytím; to snad však může být jen důsledek mé osobní neschopnosti.
Pokud mohou soudit na základě své vlastní snahy o pochopení argume^i
tů o Bohu,Bůh je povznešen nad lidské myšlení a naše pojmy zůstáva
jí omezené pojmy,založené na znalosti omezených stvoření. Naše slo
va se původně vztahují na stvoření,a důkladné zamyšlení o věcech a
slovech nás oprávní jedině k tomu,abychom se opravili a dali někte
rým z našich usudků širší nový význam.
Říci,že dospějeme k dokonalejšímu pojmu Boha,když dojde
me k pojmu "bytí" nestvořené bytosti,se mi zdá vystavit nás četným
námitkám. Na příklad,co se stane,když někdo s námi nesouhlasí a řek
ne "Deus non est"? Stoupenec P.Gredta by v tom případě asi řekl,že
tento Člověk nemá žádného pojmu o Božím bytí; do této situace se
však nemůžeme dostat od nedokonalého pojmu o Bohu,který měl na zac&t
ku. Tento výklad se zdá být tak nepravděpodobný, že je lepší se jim
dále nezabývat. 0 nic lépe se mi nezamlouvá jiné řešení: říci,že atheisté pronášejí pouhá slova,aniž by chápali jejich smysl. Proti
tomuto řešení stojí učení Aristotela a sv. Tomáše /srv.Perihermenias/,že slova jsou znamení toho,co se odehrává v mysli. Zdá se,že jje
diné možné řešení je vykládat atheistiký úsudek jako popření pravdi
vosti theistického úsudku.
Je-li pravda,že atheista nedojde k pojmu o Boží "ne-exis
tenči" stejně jako theista nedojde k pojmu "existence" něčeho nest
vořeného, filosoficky vyvozeny uzávěr pěti cest nás poučuje o něčem
jiném. Jak již bylo výše poukázáno,sv. Tomáš nekončí svou Čistě fi
losofickou argumentaci uzávěrem "Ergo existit Deus seu ens a se" .Lo
gickým uzávěrem pěti cest je pět úsudků, jak jsou uvedeny na straně
24. Jak též již bylo poukázáno,to,co následuje není filosoficfor sp£
jený argument,nýbrž s hlediska filosofa historicky ověřitelná dou
ška. V theologii tato "douška" má oprávnění,které ve filosofii ne má. To neznamená,že naše filosofické snažení o poznání Boha je ne-,
plodné. Naše dosavadní rozumové zamyšlení nás dovedlo daleko,aŽ k u
sudku, že existuje "X", něco, co je zdrojem dění, činnosti, stálost i, by
tostných dokonalostí a znalosti potřebné k dosažení přirozeného po
slání; "X",které je prosto nedostatků,které známe ve stvořeném svě
tě. Když však chceme
jít ve filosofii dále,závisíme bud na přiro
zeně zdravém myšlení nebo je třeba,abychom postoupili dále pomocí
nových argumentů; v tomto případě je třeba prokázat,že toto MX" lze
nazvat jedině "Bůh". Sv.Tomáš ve třináctém století mohl říci /před
pokládejme,že nechtěl psát učebnici theologie nýbrž filosofie/, že
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všichni lidé mají za to,že toto "X" /aliquid primum/ lze nazvat je
dinš slovem "Bůh” . M ž e m e i my dnes spolu s ním spoléhat na lidské
nazírání tímto způsobem? Pokud je mi známo ovzduší dnešního filoso
fického světa,myslím,ze naše posice není tak příznivá jako ve stře
dověkuc lidé o Bohu normálně příliš často nechtějí filosoficky mys.
let nebo se bojí dopustit se chyb. V dnešní filosofii panuje skep
ticismus, jdi oš hlavním odpůrcem je přehnaný theistický racionalis
mus, který považuje filosofickou argumentaci o Bohu za celkem snad
nou hru s pojmy a logickou mašinérií. Mezi těmito extrémy není
snadné zaujmout umírněnou posici křestnské filosofie,která je si
vědoma jak moci lidského rozumu tak i jeho omezení; vrchol křestan
ského filosofování je poznání,že "posláním křestanského myslitele
není zbavit se vší tajemnosti,nýbrž poukázat,kde se tajemství nalé
zá.”/48/. Je-li pravda,že dnes filosofovi zbývá jedině druhá mož
nost, aby od "X" postoupil dále,musí se snažit ukázat,že 1/ uzávěry
pěti cest se vztahují na jednu a tutéž bytost, 2/ že tato bytost
nemůže být^nic stvořeného.
říci,co takový postup,by znamenal v podrobnějším vysvějfc
lení,by přesahovalo rámec této úvahy. Rozhodně se však zdá,že tako
vý pokus není nemožnost; ovšem do něčeho podobného by se mohl pus
tit jen ten,kdo se dokonale obeznámil s myšlením sv.Tomáše a se
sympatií prostudoval názory moderních myslitelů. Pouhý začátečník
a amatér může jen zasvítit baterkou do tmy směrem.kterým se zdá
cesta pokračovat,aniž by se sám mohl pustit vpřed. Aby se však ne
zdálo,že tento návrh^je něčím revolučním,a že "revoluce" je nezbyt
ným důsledkem staromódnosti středověkého myslitele,není zbytečné
dodat,že sv. Tomáš si tyto otázky položil a snažil se na ně odpově
dět. Ti,kdož jsou obeznámeni se Sumraou,snadno uhodnou i bez vyslov
ného poukazu,že tento návrh znamená,že filosofický průkaz o tom,-že
Bůh je,pro žáka sv^Tomáše není jen druhá Quaestio prvního svazku;
aby důkaz byl filosoficky úplný,je třeba vzít na zřetel při nejmen
ším ještě Quaestio 11 /o Boží jednotě/ a 44/o závislosti stvořených
věcí na Bohu/.
Jestliže by se mě tedy chtěl někdovzeptat,kam raš můj vý
klad s hlediska filosofie dovedl?moje odpověd by byly dva citáty
zmíněné úvahy P.White-a: "Jestliže nás pět cest vede někam,pak je
to jen k uznání toho,co nemá místo v říši stvořené reality, nýbrž
naopak shledáme,že ji přesahuje a současně zahrnuje." - "Pět cest
ukáže právě to,že "všechno končí v tajemství" /omnia abeunt in mys.
terium/; proto se naprosto odliší od Paley-ova argumentu od hodinek
k Hodináři - předem srozumitelné*poznatelné a známé příčině. Naopak
ukáží nám /mimo jiné/ též to,že toto tajemství není pouhý nedosta
tek vědění v lidské mysli,nýbrž že běží o tajemství,jehož skuteč
nost musíme nutně uznat. V tomto smyslu můžeme říci,že vedou od
subjektivního k objektivnímu agnosticismu;že nemůžeme pouze říci
"Nevím",nýbrž musíme dodat "Vím,že je Neznámo"* Podobně můžeme ří
ci,že nás vedou od neučené neznalosti k učené: ukáží,že základ phe
nomenní existence není pouze záhadný a nepochopitelný s našeho hle
diska,nýbrž že jak postřehy phenomenních jevů tak i lidské myšlení
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samo jsou nemožné,neuznáme-li skutečnost tohoto tajemství.*'/49/
Cílem "pěti cest1' je uznání tajemství bytí - zdroje dokonalostí,kte
ré známe jen v nedokonalé podobě#

IV. EPILOG.
"Theologie,která náleží k svátému učení,
se podstatně liší od té theologie,která
je pojata jako část filosofie." ST.Ia#l,
ad 2.

Výsledek každého lidského úsilí musí být podroben kritice.
Každý z nás musí předložit plod své činnosti na zkoušku a nikdo ne
může předem vyloučit možnost omylu,dokud jeho práce nebyla prozkou
šena druhými lidmi v přítomnosti i v budoucnosti. Nejen dělníci ru
kou,nýbrž i dělníci ducha se musí podrobit zkoušce -sochaři,hudební
ci,básníci. Nejpřísnější kritice však je nutno podrobit práci filo
sofa, ne bot myšlení o světe,ve kterém Žijeme,je nejdůležitější lid skou činností?každý z nás se na ní určitým způsobem podílí a omyly
v tomto ohledu mají závažné důsledky# Proto filosof musí obstát opravdové rigorosum,a proto musí být též připraven i na možnost na
prostého neúspěchu# Je možné,že předcházející řádky budou podrobeny
kritice,před kterou většina mých vývodů neobstojí* Tuto možnost ne
může nikdo vyloučit,dokud neprošel zmíněnou "zkouškou ohněm"# Avšak
i kydby snad bylo shledáno,že je třeba zavrhnout převážnou část té
to úvahy,doufám,že obstojí alespoň tři pravdy,které považuji za jád
ro této úvahy# Proto bych závěrem na ně chtěl znovu výslovně upozor
nit.
,
Filosofické myšlení o Bohu je úzce spojeno s theologií#
Značná část theologie je zde v určitém smyslu příbuzná filosofii.Eie
ologie však není navtéže úrovni jako filosofie - /mluvíme-li o sva
té theologii/- nebot jejím základem není pouze lidská znalost.Proto
theolog může klidně převzít bez přílišného upravování určité filos£
fické pravdy,technické návody a vzorce tam, kde se hodí / na příklad
pro illustraci/ pro jeho vlastní vědecké účely. Ve středověku tuto
pravdu vyjádřili výstižně rčením "Philosophia ancilla theologiae" .
Toto tvrzení v původním smyslu neznamená - jak je dnes často nespráv
ně vykádáno - že theolog opravuje červeným inkoustem filosofické
komposice jakožto část svého normálního zaměstnání /i když ve výji
mečných okolnostech theolog má právo protestovat proti svéhlavému a
pyšnému filosofování,nikoliv na základě své vlastní nýbrž Boží vědy/
Toto tvrzení především znamená,že theolog může užívat výsledků filo
sofického myšlení libovolně a svobodně. V tomto smyslu filosofie
"slouží" theologii; není však možné toto tvrzení převrátit a pokusit
se o užití theologických pravd a metod ve filosofii /i když často
dobrý theolog může filosofovi sloužit za vzor myšlení/# Theolog mů
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že použít filosofických pravd a argumentů bez váhání a upravování,
protože jich většinou užívá jen k vysvětlení. 11lat o věda může pře
vzít! cokoliv z oboru filosofie k lepšímu objasnění pravd,© kte rých se v této vědě pojednává,nikoliv však proto,ze by se snad
bez nich mohla obejít. Nepřijímá totiž své základní poznatky od ji
ných věd,nýbrž bezprostředně od Boha odhalením* Proto tedy si nevypů jSuje od jiných věd jako od nadři zených, nýbrž používá jich jako
služebníků."/51/. Filosof si v š ammůže z theologie vypůjčit při úvaze o Bohu ani ty Části,které jsou převážně "filosofické" ^aniž by
do značné míry upravil to,co si vypůjčil. To proto,že pravým zákla
dem theologie je Boží znalost;filosofie však musí spoléhat jen na
matné světlo lidského rozumu.
Druhá pravda,která si zaslouží zdůraznění, je tato: Summa
sv. Tomáše Akvinského není jen nahodilý souhrn otázek, Článků,námi
tek a odpovědí,nýbrž organicky skloubený a životodárný celek. Vy
brat si z ní Část znamená vyříznout z živého organismu část,která
se snadno stane mrtvou hmotou v oddělení od živého celku. Nelze po
chybovat o tom, že Summa sv* Tomáše by mohla sloužit dnešnímu filo
sofovi za vzor při psaní filosofické učebnice. Rovněž je pravděpo
dobné, Že meditace o druhé otázce Summy by mohla inspirovat moderní
ho filosofa k vypracování filosofických argumentů které by mohly
přesvědčit i moderní skeptickou mysl,že realita,kterou zná,je stv£
řená a pochází od Stvořitele. Tyto možnosti není možno popřít, avšak je možné zeptat se,zda učebnice P.Gredta je uspokojivě usku tecnila s hlediska dnešních potřeb. Odpověď na tuto otázku musí na
lézti každý tazatel sám o sobě se svou znalostí pravdy. Osobně mám
za to, že není nemožné, že v budoucnu filosofio,která v této úvaze
/na základě své "nehmotnosti"/ byla nazvána "andělskou”,snad jednou
udělá větší místo daleko skromnější avšak úctyplnější filosof^ ’ne
topýrů" .
Třetí pravda,kterou by studium "pěti cest" ve shodě s myš
lením a slovním vyjádřením Andělského Učitele,mělo prokázat se tý
ká Boží vznešenosti. Bůh převyšuje všaehna stvoření a naše lidské
filosofické myšlení se obírá přímo jen nedokonalými odlesky absolut
ní dokonalosti. Proto se mi zdá, že cesty,které jsou opravdový po
kus o filosofické myšlení o Bohu,nutně vedou k určitému druhu "ne
vidění". Naše oči nevidí jasně,protože jsme oslněni a musíme je za
mhouřit. Jsme v šeru,které je důsledkem přiblížení se ke zdroji
veškerého světla,nikoliv ve tmě,která je opakem světla. Ten,kdo se
pomocí filosofického zamyšlení dopracuje k pojmu "Boži existence",
se podobá spíše andělům než lidem. Nelze popřít,že dosažení takové
ho pojmu by bylo cennější nad všechny ostatní poznatky;ano,dokonce
by mohlo být nazváno "prvním douškem blaženosti". Je však možné po
chybovat,zda tento opojný doušek je možný pro filosofa.který chce ^
být věrným žákem sv.Tomáše. Tyto pochybnosti by bylo možno podepřít
řadou citátů z děl tohoto velkého myslitele; na zakončení bez tak
již dlouhé studie je však dostatečné spokojit se pouze s jediným
dalším citátem. Tento citát pochází z jednoho z -posledních spisů sv.
Tomáše,á proto nám asi podává světcovo myšlení v konečné podobě ;
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H0 První Příčině můžeme nanejvýše vědět to,Žo převyšuje absolutně
lidská chápání a vyjadřování, Ten zná Boha nejlěpc,kdo o Něm ví ,
že cokoliv o Něm je možno myslet či říkat,nedostatečně vystihuje
to,co Bůh je'J /52/.
X X X X X X X
P o z n á m k y .
Pokud běží o citáty z děl sv.Tomáše,ST znamená Summa Theologica,CG
Summa Contra Gentiles,číslice v obou případech jsou používaná ve
shodě s obecně ustálenou zvyklostí.
/l/ Tanto aliquis alicuius altitudinem magis novit,quanto altiori bus scit eum esse praelatum: sicut,etsi rusticus sciat regem es
se summum in regno,quia tamen non cognoscit nisi quaedam infima reg
ni officia,cum quibus aliquid habet negotii,non ita cognoscit regis
eminentiam sicut aliquis qui omnium principům regni dignitates no
vit, quibus scit rogem esse praelatum;quamvis neuter altitudinem re
giae dignitatis comprehendat. Nos autem nescimus nisi quaedam infima
entium.licet ergo sciamus Deum omnibus entibus eminere,non tamen ita
cognoscimus eminentiam divinam sicut substantiae separatae,quibus at
tissimi rerum ordines noti sunt,et eis omnibus superiorem Deum esse
cognoscunt. - CG 111,49*
/2/ la preuve de Inexistence de Dieu n ^ s t pas une preuve comme une
autre. P.J.Defever,S.J. LAPREUVE TRANSCENDENTAL DE DIEU, Revue
Philosophique de Louvain,listopad 1953,str.527.
/3/ Nomine Dei intelligimus ens a se,i.e. quod non est ab alio causa
tum* sed existit a se seu vi suae essentiae,seu cuius essentia
est esse,quod proinde est ipsum esse subsistens. Str.182,5.184.
/4/ Ergo Deum esse est per se notum sapientibus tantum,i.e. iis qui
demonstrationis ope sapientes facti Deum concipiunt tamquam esse
subsistens in rerum natura exercitum affirmando conceptu suo / per
ratiocinium acquisito/ existentiam eius in rerum natura. Str. 185, 5.
786, CoroHarium 1.
/5/ ... cognoscimus ipsum objectum formale proprium, circa quod intel
lectus noster ab imperfectissima ad perfectiorem cognitionem ..se
evolvit... ne que huius objecti dependentiam a Deo immediate sine ratio
cinio cognoscit;sed postquam pervenit ad distinctionem inter ens ne
cessarium et ens contingens,hoc concipit tamquam causatum et perspici
endo impossibilitatem processus in infinitum concludit ad ens a se,
absolute necessarium quod sit causa prima entis causati.
Str. 184,Probatio minoris quoad l3^ partem.
/ / Qui concipit Deum affirmando eius existentiam et qui Deum conci
pit abstrahendo ab exercitio existentiae,obiectum aeque perfectum
concipiunt,sed hic concipit imperfecte,ille vero perfecte,perfectio
ne et imperfectione pure se tenente ex parte modi concipiendi,non ex
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parte rei conceptae.Quare exercitium existentiae non addit novam
perfectionem oblecto, prout est in ordine id eali seu prout mente
concipitur,sed addit perfectionem modi concipiendi tantum.
B tr *185-6, S cholion,2 *
/7 / .•♦loquimur de mente humana sibi relicta;.. Str.186,6.787,5»
/8/ Sex sunt igitur viae quibus exist entia Dei probari potest. Str.
196.
/ 9/ Existit bonum infinitum quod est obiectum beatudinis humanae.
Str.193,Argumentum VI.
/10/ Cognoscere Deum esse aliquando communi,sub quadam confusione ,
est nobis naturaliter insertum, in quantum scilicet Deus est ho
minis beatitude ;homo enim naturaliter desiderat beatitudinem , et
quod naturaliter desideratur ab homine,naturaliter cognoscitur ab
eodem.Sed hoc non est simpliciter cognoscere Deum esse,sicut cogxioscervenientem non est cognoscere Petrum, quamvis sit Petrus veni
ens; multi enim perfectum hominis bonum quod est beatitudo existi
mant divitias; quidam vero voluptates,quidam autem aliquid aliud.
S.T. Ia,2,1 ad 1.
/ll/ Quia vero Aristoteles vidit quod non eet alia cognitio hominis
in hac vita quam per scientias speculativas,posuit hominem
non consequi felicitatem perfectam,sed suo modo. In quo satis anna
rot quantam angustiam patiebantur hinc inde eorum praeclara inge
nia, . A quibus angustiis ad veram felicitatem post hanc vitam per
venire posse,anima hominis immortali existente... CCr 111,48.
/12/ Circa alias vero animae operationes,sicut est amare,gaudere et
alia huismodi,est aequivocatio cavenda. Nam quandoque sumuntur
ut sunt passiones... Et sic in anima manere non possunt post mortem.
... Sumuntur autem quandoque pro simplici actu voluntatis qui est
absque passione... 00 11,81.
/13/ ..propositum nostrae intentionis in hoc opere est,ea quae ad
Christianam religionem pertinent eo modo tradere,secundum quod con
gruit ad eruditionem incipientium. SI,Prologus.
/14/ Primum autem quod intelligitur a nobis secundum statum prae
sentis vitae est quidditas rei materialis,quae est nostri in
tellectus objectum,ut multoties supra dictum est. ST Ia 88,3 c.
/15/ Hoc ar umentum,sicut argumenta praecedentia,incipit ab eo,
quod immediate subest experientiae nostrae.*.Str.192,Adnotationes.
/l6/UErgo necesse est devenire ad aliquod primum movens quod a imi
lo movetur.
2. Ergo necesse est ponere aliquam causam efficientem primam.
3. Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium,
non habens causam necessitatis aliunde,sed quod est causa neces,
sitatis aliis.
4. Er go est aliquid quod omnibus entibus est causa esae et boni
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tatis et cuiuslibet perfectionis.
5.Ergo est aliquid intelligens quo omnes res naturales ordJL
nantur ad finem.
/17/ 1.
2.
3.
4.
5.

et hoc omnes intelligunt Deum.
quam omnes Deum nominant.
quod omnes dicunt Deum.
et hoc dicimus Deum*
et hoc dicimus Deum*

/18/ in moventibus et motis non est procedendum in infinitum, ex eo
patet quod in serie moventium inter se suhordinatorum /ut stint
rotae inter se subordinatae alicuius machinae*../ Str. 189, Probatio
minoris•
/19/ Exemplum est series generationum: Titius generat Caium. **Str.l90
Manifestatio minoris.
/20/ sive media sint plura sive unum tantum - ST,Ia 2,3 c,editio Com
missionis Pianae 14 a 33-34.
/21/ Et ne aliquis intelligat quod medium nunquam habet post se nisi
unum,quod est ultimum, quod tunc solum contingit,quando inter
duo extrema est imum medium tantum, ideo ad hoc excludendum concludit
quod nihil ad propositum differt utrum sit unum tantum medium,vel
plura: quia omnia plura media accipiuntur loco unius,in quantum con
veniunt in ratione medii. E t similiter non differt utrum unius,in
quantum conveniunt in ratione medii. Et similiter non differt utrum
sint media finita vel infinita;quia dummodo habeant rationem medii ,
non possunt esse prima causa movens. In Met.303*
/22/ Ih Met.305.
/23/ Ha příklad Lateránský Koncil 1215 /Denzinger 6,432/: inter erg,
atorem et creaturam n o n potest tanta similitudo notari quin in
ter eos maior sit dissimilitudo notanda.
Stejně i sv.Tomáš /De Div.Nom.6.30: secundum nihil existentium est
existens.•.
/24/ V této souvislosti je dobře připomenout,že když mluvíme - o
"vrstvách”, není třeba mít za to,že tím převádíme všech pět cest
na čtvrtou,která se zakládá na stupních určitých dokonalostí* Aby by
lo jasno,v jakém smyslu mluvím o dvou vrstvách,chci výslovně pozna
menat, co těmi slovy rozumím:
la via: secundum movens /medium movens/ motum
2á via: secunda cauasa efficiens - effectus
3a via: ens possibile — ens necessarium causatum
4a via: gradus - plus minus.
5a via: cognoscens - cognitione carens
/25/ Ha přiklad ST Ia*56,CGr III,48,DE Ver.8,3*QQ De Anima 17,18.
/26/ Manifestum est autem quod anima humana est infima inter omnes
intellectuales substantias; unde ejus capacitas naturalis est
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ad recipiendum formas rerum conformiter rebus materialibus1’*QQ De
An.18 c.
/27/ Hoc tamen proprium humanae animae videtur,in quantum est ra
tionalitas, quod cognoscat entitatem in hoc;entitatem vero ab
solute cognoscere magis videtur esse super iorum, ut ex auctoritate
super inducta,in corpore articuli,patet* De Ver 15,1 ad 12.
/28/ Certius ergo sciunt substantiae separatae et clarius quam nos,
quod Deus est* CG 111,49*
/29/ ..intellectus animae nostrae hoc modo se habet ad entia imma
terialia quae inter omnia maxime manifesta secundum suam natjj
ram,sicut sc habent oculi nycticoracum ad lucem diei,quam videre
non possunt quamvis videant obscura. In Met.282.
/30/ It has become extraordinarily difficult to read text of St.Tho
mas Aquinas as he wrote it,or as it would have read by his con
temporarios. Pew even attempt to read it until they have been tho
roughly initiated into later developments of thomism with the aid
of introduction and manuals,and it becomes hard to read the origi
nal text except through their spectacles and without their preoccu
pations in mind. P.Victor White,O.P. «THE PROLEGOMENA TO THE FIVE
WAYS /Dominican Studies 1952,p.l34/.
/31/ Kdyby nebylo nemístné zdůrazňovat zřejmou pravdu citáty,nevá
hal bych citovat to,co v této souvislosti napsal P.F.C. Compleston,S#<J. v ”AQUINAS” /Penguin Books,London,1955,str.109-111*/
/31 A/ Si res omnes, etiam cognitae car entes,agunt propter finem...
P.Gredt,op.cit.str.l93»I>i,obatur maior 5 ^ argumenty... apo dic tie e probatur iam ex generali ratione - ibidem.
/32/ complexion s indis posit io, tantum in otio contemplativae in
quisitionis non possent expendere,laborem pauci volunt subire
pro amore scientiae. CG.I,4 passim.
/33/ •• paucis hominibus cognitio Dei inesset..vix post longum tem
pus., investigationi rationis humanae plerumque falsitas ad
miscetur ...CG 1,4 passim.
/34/ P.Compleston,op.cit.str.ll7.
/35/ Dicendum quod licet de Deo non possimus scire quid est,utimur
tamen eius effectu,in hac doctrina,vel naturae vel gratiae ,
loco definitionisfea,quae de Deo in hac doctrina considerantur. ST
Ia,17,ad 1.
/36/ 2. Praeterea. De Deo scire possumus an sit ut supra dictum est.
Non autem possumus scire quid sit. Ergo non est idem esse Dei,
et quod quid est eius,sive quidditas vel natura.
AD SECUNDUM. Dicendum,quod esse dupliciter dicitur: uno modo signjl
ficat actum essendi;alio modo significat compositionem propositio
nis quam anima adinvenit coiungens praedicatum subiecto.Primo igi-
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tur modo accipiendo esse#non possumus scire esse Dei,sicut nec ei
us essentiam;sed solum secundo modo* Scimus enim quod haec proposi
tio quam formamus de Deo,cum dicimus:Deus est,vera est- Et hoc sci
mus ex eius effect ibus, ut supra dictum est* SI Ia, 3 >4, ad 2 .
/37/ Esse est illud quod est magis intimum cuilibet et quod profun
dius omnibus inest,cum sit formale respectu omnium quae in re
sunt *«• ST Ia,8,1 c»
/38/ Op. cit.str 147 pozn. 2.
/39/ .. .sicut dicitur in V.Metaph. ,ens dupliciter dicitur.Uno modo
secundum quod significat entitatem rei, prout dividitur per de
cem predicaments et sic convertitur cum re... Alio modo dicitur
ens quod significat veritatem propositionis,quae in compositione
consist it, cuius nota est hoc verbum est; et hoc est ens quo respon
detur ad quaestionem an est. ST. Ia,48,2 ad 2.
/40/ QQ De Pot.VIX,2:
ad 1: Primo enim modo est idom esse Dei quod est substantia; et s^i
cut eius substantia est ignota, ita et esse. Secundo autem mc>
do scimus quoniam Deus est,quoniam hanc propositionem in intellec
tu nostro concipimus ex effectibus ipsius.
ad 4 : ...esse divinum,quod est eius substant ia, non est esse commune
sed est esse disfcinctu/n a quolibet alio esse,
ad 7: Intellectus autem noster hoc modo xntelligit esse quo modo in
venitur in rebus inferioribus a quibus scientiam capit,in qui
bus non est subsistens sed inhaerens .Ratio autem invenit quod ali
quod esse subsistens sit: et ideo licet hoc quod dicunt "esse" sig
nificatur per modum concretionis,tamen intellectus attribuens esse
Deo transcendit modum significandi,attribuens Deo id quod significa
tur,non autem modum significandi.
/41/ To know DEUM ESSE /that God is/ is not know the ESSE DEI /the
'is'of God/, if by this we mean his own pure act of being; the
only ESSE in the sens of act of being .that we know in the Eive Ways
is the ESSE of finite effects; from these we argue /and therefore
we know/ that the verb TO BE truly belong to the subject "*GOD". In
this sense that this verb truly belongs to that subject we might say
that we know ESSE DEI... :but only in this sense’1 Op.Cit.str.147.
/42/ Primum relationem quandam importat: similiter "summum” CG. 11,11.
/43/ Ipsius fontana bonitas
quidquid enim bonitatis et perfec tionis in diversis creaturis particulariter distributum est,totum
in ipso universaliter est adunatum sicut in fonte totius bonitatis*.
CG 11,2.
/44/ p*A*D^Sertillanges, Somme Théologique,Ed.de la Revue de jeunes,
"On doit remarquer que toutes les preuves possibles de Dieu se
raménent nécessairement átune seule” Vol*I,p.359.
/45/ .*le probléme de Dieu est pour le philosophe le probléme de la

Source premiére et universelle...ibid. 330.
/46 / Připomeňme si v souvislosti s touto cestou,že změna pro sv.
Tomáše a Aristotela znamená vždycky nedokonalost : 11Jak Filosof
praví v osmé knize Fysiky,v každé změně je určitý rozklad a zroze
ní natolik,nakolik něco začíná a něco přestává býti; proto je ne
zbytně nutno,že každá změna je známkou určitého nedostatku." In Lib
rum de Causis,l,ed.Saffrey,str.12.
/47/ Semper enim praesupponit aliquid prius quod est per essentiam.
In Librum de Causis 32,str#145*

/48/ It 1b not the business of the Christian thinker to eliminate
all mystery but rather to point out where the mystery lies#
P.Compleston,SoJ.,op.cit#str.l40.
/49/ If the Five Ways lead anywhere,it is to the affirmation of
that which has no place in the domain of reality,but which con
trariwise will be found both to transcend and to iclude it. Op.cit.
str.145.
The Five Ways will precisely show that "omnia abeunt in myste
rium"; they will therefore be quite different from Paley s argu
ment from the wath to the Watchmaker,an already comprehensible,kno
wable and known cause.But they will also show that this mystery is
no mere ignorance in the human mind; but a mystery of which we are
compelled to affirm that it is.# In this sense they may be said
that they lead from a purely subjective to an objective agnosti cism; they will show that we cannot merely say, "I don t known",bit
also that "there is an Unknown". It may likewise be said that they
lead from an indocta to a docta ignorantia: they will show that the
ground of phenomenal existence is not merely mysterious and unintel
ligible to us,but further that both our phenomenal perceptions and
all human thought is impossible unless the reality of that mystery
by affirmed, Str.148.
/50/,, theologia quae ad sacram doctrinam pertinet,differt secundum
genus ab ea theologia quae pars philosophiae ponitur. ST Ia,l,lad2.
/51/ ..haec scientia accipere potest aliquid a philosophicis disci
plinis non quod ex necessitate eis indigeat,sed ad maiorem
manifestationem eorum quae in hac scientia traduntur.Won enim acci
pit sua principia ab aliis scientiis tamquam a superioribus,sed utitur eis tanquam inferioribus et ancillis.. ST.Ia 1,5 ad 2.
/ 52 / De causa autem prima hoc est quod potissime scire possumus
quod omnem scientiam et locutionem nostram excedit:ille enim
perfectissime Deum cognoscit qui hoc de ipso tenet quod,quidquid
cogitari vel dici de eo potest,minuš est eo quod Deus est." In lib
rum de causis,6 ,str.43. ed.Saffrey.
S hlediska chronologického je zajímavé,že tato slova byla na
psána po skončení prvního dílu Summy.
/53/ Priores errantes circa veritatem posterioribus exercitii occa
sionem dederunt,ut diligenti discussione habita,veritas limpidius
appareret. In.Met.287.
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ThDr Josef Jokr:
Z Á Z R A K

A

Z J E V E N Í .

V neklidných dobách, jako je naše,kdy lidé nenacházejí jis
tou oporu v pozemském řádu,a kdy obava před budoucností je vetší než
naděje,shání mnozí nějaké spojení se světem nadpřirozeným,aby ales
poň tam nalezli pevnou základnu. Doba válek a neštěstí byla vždy do
bou zvnitrnění náboženského života u mnohých. Bohužel však náklon nost lidské přirozenosti k sensacím a nedostatek jasných nábožens kých zásad vede snadno k tomu,že mnozí hledají raději utěchu v pově
ře a v domnělém přímém styku se světem nad zemským a záhrobním,než a
by se dali na obtížnou ale jistou cestu víry a křešíanského života.
Je ovšem jisto,že v těžkých dobách Bůh vylévá snadněji avČastěji na
svět milosti řádné i mimořádné. Ale to nás ještě neoprávnje,abychom
bez úsudku věřili každé historické bábě. Chceme proto zde osvětlit
několik zásad,kterými se máme řídit,abychom se vyhnuli extrémům zázrakářetví,které nekriticky přijímá každý mimořádný zjev jako po
selství z nebo,a racionalismu,který stejně neoprávněně a nekriticky
každý nadpřirozený zásah popiírá.
Veškeré poznání,kterého se člověku dostává, pramení ve srny
slech. Smysly jsou ústrojí hmotná; jevy,které na ně působí,mohou
být pouze podstaty hmotné.vČlověk zvyšuje kapacitu svých smyslů růz.
nými přístroj i, které zpřesňují smyslové poznání a zachycují i jevy,
jež jsou našim poznávacím ústrojům nedostupné* Tím se však hmotná
podstata poznání nemění.
Ve světě hmotném existují bytosti složené z hmotného těla
a nehmotné duše,lidé. Naše poznání může proniknout až k této nehmot
né podstatě,ovšem jen potud,pokud se projevuje skrze hmotu - tělo.
Existuje však jiný svět a jiný řád,který zákonům světa ná
mi poznávaného nepodléhá a proto je našemu poznání,které zachycuje
jen to,co svými jevy působí na naše smysly nebo se z těchto jevu dá
indukovat a abstrahovat,nedosažitelné. Do tohoto nadpřirozeného řá
du patří Bůh,nejvyšší zákonodárce světa a proto na jeho zákonech n£
závislý. Patří tam i andělé,stvoření od Boha mimo zákony světa hmot
ného,a duše zemřelých,dočasně od svých hmotných těl odloučené.
Nemůžeme-li tento nadpřirozený svět poznat a do něho za
sáhnout ,neplyne z toho ještě,že mezi řádem nadpřirozená a přirozeným
světem nemohou být žádné vztahy,že svět nadpřirozený by nemohl zasa
hovat do běhu světa přirozeného. Může tak zcela jistě učinit Bůh ,
jenž svět stvořil a jej v jeho bytí udržuje a svými zákony řídí. Mo
hou tak činit andělé /dobří a zlí/ a duše zemřelých,pokud jim to
Bůh přikáže nebo dovolí a dá k tomu moc. Z těchto zásahů,které sice
přesahují přirozený řád,ale také se hmotně projevují a jsou tak pří
mým předmětem našeho smyslového poznání,můžeme pak poznat existenci
světa nadpřirozeného. Zásahy nadpřirozeného světa v našem světě,kte

Studie 1958

I/49

ré nejsnáze přitáhnou pozornost,protože vybočují
z běhu všedního
života a ze zákonitosti přírody,jsou zázraky a zjevení.
Zázrak je jev smysly poznatelný,způsobený zvláštním zása
hem Božím ve světe mimo všechny síly a zákony přírody. Bůh je vše
mohoucí,může činit vše,co se nepřící jeho bytí; svobodně tvoří,co
se mu líbí. Je-li svět ve svém vývoji a ve svém běhu řízen určitý
mi,neměnnými zákony,není to z nějaké vnitřní a absolutní nutnosti,
ale prostě,že Bůh tak chtěl. A jak tyto zákony stanovil,tak je mů
že i změnit nebo v nějakém případě zadržet jejich účinnost,při
čemž zákon zůstává dál platný a mimo daný případ jeho vliv působí
dál. Avšak moc a moudrost Boží se projevuje víc v řádě než ve vý
jimkách z tohoto řádu. Proto zůstává zázrak případem výjimečným ,
od Boha způsobeným z nějakého mimořádného důvodu. Bůh působí zá zrak ze zvláštní přízně k nějakému tvoru,aby mu pomohl v tísni,aby
ukázál před lidmi vnitřní svatost svých vyvolených. Zázraky zdů raznuje Bůh zvláště důležité události,které by jinak zůstaly ne
povšimnuty, potvrzuje zjevené pravdy,ukazuje svou^moc.
Ač zázrak má svou přímou příčinu mimo přirozený řád, sám
v sobě není zjevem nadpřirozeným a proto zůstává našim smyslům
přístupný, po znatelný a měřitelný* Jako jiné přirozené smyslové z je.
vy může být zázrak poznán od těch,kdo jsou přitomni,přímo jejich
smysly,od ostatních ze svědectví přímých svědků.
Jedinou prvotní a přímou příčinou zázraku je Bůh,protože
pouze Bůh, nej vyšší zákonodárce, může platnost přirozených zákonů,
jež sám ustanovil,zrušit nebo zadržet. Tvorové /"divotvůrci"/ mo
hou mít na zázrak vliv bučí jen nepřímo,nakolik svou přímluvou u
Boha způsobí,že Bůh zázrak udělá,přímo pak jen potud,pokud jim
Bůh svěří část své moci. Spíše však jsou jejich zásahy příležitost
ti,při nichž Bůh zázrak z působí, než skutečnou příčinou.
Zázraky přesahují zákony přírody,nakolik působí to,k,čemu
příroda není schopna; nebo se přírodním zákonům protiví /oheň ne
pálí, zákon gravitace nepůsobí/; nebo dosahují učinku,kterého^sice
je možno dosáhnout i cestou přirozenou,ale způsob jakým se děje,je
nap osto mimořádný /uzdravení slovem/.
Zázrak je tedy jev,poznatelný přirozenými smysly. K pozná
ní však,že jde o věc původu nadpřirozeného,nutno ješ-tě zjistit i
nadpřirozenou přičinu.K tomu nestačí pouhé zjištění,že přirozená
příčina jevu je neznáma,nýbrž nutno zjistit,žo přirozená příčina
je vyloučena, že zázrak jakoukoliv přirozenou příčinu^přesahuje.Tak
nemůže být uznáno za jistý zázrak uzdravení z nervové choroby nebo
obrat k lepšímu a postupná rekonvalescence z nevyléčitelného nedu
hu. Je však možno prohlásit,že žádná přirozená příčina,známá či ne
známá,není schopna doplnit v okamžiku zničené organické části ne
mocného těla a že tedy jde o zázračné uzdravení.
Jiným zásahem světa nadpřirozeného
do lidského poznání
je zjevení. Zjevení je smyslový jev způsobený nadpřirozenou příči
nou,v němž se nějaký duchovní či tělesný předmět zpřítomnuje našim
vnějším čí vnitřním smyslům.
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Zjevení je tedy jevem smyslovým. Od něho se liší nadpřiro
zený vliv,který působí přímo na rozum a osvětluje ho,že může dospět
k poznání pravd,ke kterému by nebyl sám od sebe schopen. Takový vliv
však ve smyslech nevýtvoruje žádný obraz. Zjevení je bud působeno
mimořádným vytvořením vnějšího tělesa,které je poznáváno našimi
smysly normální fysickou cestou,může být viděno více lidmi současně
a potvrzeno fysickými přístroji /fotoaparátem/. Častěji však jde ^o
vlivy na nervový systém našich smyslů, které vytvoří v našem ^poznání
obraz,aniž by mu odpovídala nějaká vnější skutečnost. Takové zjevevení bývá pak individuální,ostatním lidem neviditelné. Zjevení pů
sobí hlavně na zrak a hmat,spojení těchto dvou smyslů dává vidoucí
mu jistotu,že to co vidí je skutečnost,nikoliv pouze fatasie nebo
obraz. Zjevení takto ověřené sděluje nové pravdy sluchem.
Zjevení je způsobeno příčinami nadpřirozenými,zásahem by
tostí nadzemských. Ale i když se smyslům představuje vnější těleso,
které na ně působí hmotně,není pravděpodobné,že jde o přímé vidění
těchto nadpřirozených bytostí. Zcela jistě je to vyloučeno v theofaniích,v nichž se lidem zjevuje sám Bůh. Bůh je bytost čistě ducho
vá,lidským smyslům nedosažitelná. Totéž platí o andělech a i o sva
tých a zemřelých,kteří nemají dosud svá těla. Výjimku by mohla tvo
řit zjevení Krista ^ána a Panny Marie, je jichž těla jsou v nebi. Avšak považuje se za1"pravděpodobné,že by tato těla opustila nebe,aby se představila vyvoleným. A současná přítomnost na dvou místech
je,alespoň podle thomistické filosofie,metafysicky vyloučena. Jde
tedy i při zjevení Krista Pána a Panny Marie pravděpodobně o vytvo
roní hmotného tvaru smyslem poznávaného,jak tomu nasvědčuje různá
podoba Panny Marie v různých zjeveních.
Abychom mohli zjevením věřit,je nutno zjistit a potvrdit
jejich nadpřirozenou příčinu. To se děje krietriemi psychologický
mi, theologickými a historickými. Především je nutno zjistit samot
ný fakt zjevení a jeho šířku. To se prozkoumává podle kriterií hi
storických, která váží svědectví osob,které o zjevení podávají zprá
vu, a pravost dokumentů,když se zjevení odehrálo v minulosti. Psy
chologické zkoumání má vyloučit možnost halucinace. Halucinace se
totiž subjektivně od zjevení nijak neliší,není však způsobena něja
kou vnější skutečností nebo vlivem,nýbrž stavem subjektu. Halucina
ce je způsobena hlavně stavy,které oslabují schopnost rozlišování
toho,co přichází do smyslů zvenku a co je plodem fantasie. Haluci
naci je paralelní iluse,kde předmětem poznání je vnější vjem,jenže
subjektivně upravený,obdařený novým/tvarem. Halucinace a iluse
jsou způsobeny na příklad horečkou,unavou,otravou /alkohol/,nervo
vými chorobami. Aby pravost zjevení mohla být alespoň pravděpodob
ná,musí být vyloučeny všechny tyto vlivy. Kriteria theologická pak
mají rozlišit,zda zjevení bylo způsobeno zásahem Božím nebo bytos
tí dobrých nebo vlivem bytostí zlých /ďábla/.
Zkoumání psychologické a theologické v případě positivním
nikdy nemůže dospět k závěrům jistým,k potvrzení,nýbrž jen k prav
děpodobným, k připuštění možnosti. Jediným důkazem,že zjevení je
skutečné a že je Božského původu, je zázrak. Musí to být ovšem zá-
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zrak jistý, jak jsme uvedli výše. A nad to musí být prokázán jeho
vztah k zjevení. lento vztah je jistý,když třeba Slovák,který tvr
dí,že měl z jevení, vyvolá nebo předpoví zázrak, aby prokázal pravdu
svých slov. Stejnou váhu jako zázrak má proroctví o věcech budou
cích, které není možno lidským rozumem předvídat a které se dokona
le uskuteční. Jisté poznání věcí budoucích je totiž vyhrazeno Bohu
a zázrak nemůže být uskutečněn bez jeho pomoci. Není myslitelné,Že
by Bůh svým zásahem potvrdil slova vymyšlená, ne pravdivá, ne bot tak
by napomáhal klamu,stával by se lhářem,což odporuje jeho svatosti.
Vztah mezi zázrakem a zjevením není prokázán tím,že se zázrak sta
ne na místě,kde se odehrálo zjevení. Bůh totiž mohl tak vyslyšet
modlitby a víru prosících,aniž by nějak chtěl potvrdit zjevení.
Nakolik zjevení jsou poselstvím Boha k lidstvu,soudcem o
jejich pravosti je Církev. Církev rozděluje zjevení na veřejná /bi
blická/ a soukromá. Biblické zjevení je veřejné poselství Boha k IL
dstvu,dané prostřednictvím patriarchů, proroků, Ježíše Krista a apojf
tolů a smrtí jjosledního apoštola ukončené. UČelem biblického zj£
vení je zprostředkování poznání pravd nadpřirozených,ke kterým člo
věk jiným způsobem nemohl dospět. Církev toto zjevení ’
uchovává,
předává a vysvětluje. Z autority vnitřní a z autority Církve je to
to zjevení závazné pro všechny věřící,není dovoleno disputovati o
jeho existenci ani o jeho významu proti autentickému výkladu Cír
kve, jež má k tomu úkolu pomoc Ducha svátého.
Všechna zjevení po smrti posledního apoštola jsou zjeve
ní soukromá. Jejich účelem není poznání nových pravd nadpřiroze
ných, nýbrž povzbuzení a vzpruha duší,aby snadněji poznávaly již
zjevené pravdy a byly jimi více přitahovány. Církev k těmto zje
vením zůstává ve většině případů nezúčastněná a ponechává volné p,£
le zkoumání historikům ,psychiatrům a theologům. Pouze když tato
domělá zjevení začnou propagovat nějaký blud nebo vydávají za Boží
poselství a věc od Boha způsobenou něco,co se Boží dokonalosti pro
tiví a je v rozporu se zjevením veřejným,Církev zaujme postoj ne
gativní ,prohlásí^zjevení za falešné. Bůh nemůže být sám se sebou
v rozporu. /Po co ústy svých poslů prohlásil a zázraky potvrdil,ne
může nyní ústy jiných osob popřít.
Někdy - v poměru k počtu zjevení je to případ velmi říd
ký - Církev zjevení podporuje a do jisté míry potrzuje. Nejde však
o potržení positivní,o prohlášení,že zjev je nadpřirozeného půvo
du, nýbrž o zjištění,že ve zjevení není nic,co by se příčilo víře
a mravům. Každý věřící je dál svoboden i takové zjevení popírat,
má-li k tomu závažné důvody. Není ovšem dostatečným důvodem čirý
skepticismus nebo dokonce tvrzení o nemožnosti zjevení a zázraku,
nebot to se již protiví učení Církve,která vždy hájí závislost
světa na Bohu a Boží svobodu v jeho řízení.
Ani kanonisace svátých není ještě potvrzením světcových
výroků. Svatořečení totiž konstatuje svatost života,ale nikoliv
pravdivost slov. Svatost ovšem vylučuje vůli k podvodu a klamu ,
ale nikoliv omyl. Ani když se někomu dostalo skutečného zjevení ,
není jisto,že všechny správy,které nám podává, jsou zaručené. Tak
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S. Ghelfand:

LITERÁRNÍ PRAMENY KOMUNISMU.

I
Nejdříve - vyjasnění pojmů. Netrvám na tom, že mé defini
ce jsou bezvadné ve smyslu etymologickém a historickém. Avšak jsou
správné relativně,a jakmile je přijmeme,shledáme,že se přiléhavě osveděují při rozboru našeho thematu. Malý příklad: slovo "elektron1'
kdysi znamenalo jantar,pak také směs zlata a stříbra. Dnes však "elektron" znamená nejmenší Částečku hmoty,nabitou zápornou elektři
nou, a přídavné jméno "elektronový" se vztahuje také na novou vědu o
granulární elektřině. Nemůžeme tedy tvrdošíjně trvati na "jantaro
vém původu elektronu a dokazovati,že dnešní elektrony nejsou žádné
"pravé"elektrony,atd* Nebo si představte některého pašáka,který od
mítá plniti zákonitá usnesení vlády,neboí ministerská rada je vlast
ně "rada sluhů",a že mu žádní sluhové nebudou rozkazovatií
Vidíme na každém kroku podobné zahrávání si se slovy a
pojmy. Když čteme nepopiratelná svědectví o životě v socialistických
státech, pak se hned ozývá ji hlasy , že to, co se děje v Ru ku a v sa
telitních zemích,není žádný11pravý" socialismus - a zamotávají při
tom pojmy "sociální" a "socialistický" tak beznadějně,že se pak kaž
dá diskuse podobá dialogu hluchých. Právě proto pokládal jsem za
nutné vymezit! pojmy a definice.
1/ K o m u n i s m u s : společenství statků a služeb. Komunismus
a/ extrémní,kdy jednotlivec nemá nic,co by směl nazvat! svým
soukromým majetkem. Tento extrémní komunismus existuje na př. v křes,
tanských řeholích,
b/ umírněný,kdy společným vlastnictvím jsou pouze zdroje a
výrobní prostředky.
2/ S o c i a l i s m u s
je společenský řád, kde výrobní zdroje
a prostředky patří státu. Ze stanoviska soiologického je podstatné,
žc výroba statků a poskytování služeb jsou monopolně řízeny stát
ními úředníky. Můžeme též oznaČiti socialismus jako státní umírně
ný komunismus.
3/ Ma r xi s m u s
je učení o revoluční přeměně společnosti,
založené na soukromém podnikání,v společnost socialistickou. Podle
marxismu se socialistický stát pak pozvolna přetvoří ve svobodnou
komunistickou společnost,založenou na dobrovolnosti.
4 / L e n i n i s m u s
je návod k jednání v duchu marxismu.Je
to učení o přípravě a uskutečnění socialistické revoluce.
5 / S t a l i n i s m u s je doktrina o zabezpečení vítězné so
cialistické revoluce a jejím prohloubení do všech důsledků.
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II.
Komunistická myšlenka je velmi stará,! když ne tak sta
rá jako lidstvo. Je nevyvratitelná skuteČnost,še člověk a jeho ro
dina “byli na světě dříve než stát. Tuto prostou skutečnost zapomnŠ
li všichni,kdo usilovali o vytvoření nové společnosti založené na
výsostném právu státu uspořádat i a říditi všechny lidské vztahy.
První,kdo přišel s myšlenkou ”ideálního státu”,byl Plato/lV stole
tí před Kristem/. V jeho státě měl vládnout i rozum. Vládnoucí vrst,
va: mudrci a vojáci.Aby se cele mohli věnovat! správě^státu,mudrci
a vojáci by nesměli mít i osobní majetek ani rodinu. Sňatky by byly
jen dočasné a děti by patřily společnosti. Plato žádal komunismus
jen pro vládnoucí vrstvu, nižší vrstvy obyvatelstva,řemeslníci a ze
medělcifjsou u Platona soukromí podnikatelé, ne bot nejsou prý schoja
ni filosofovat. Komunismus Platonův tedy není společenským vlast
nictvím výrobních prostředků,nýbrž spíše je to spotřební komunis
mus vládnoucí třídy.
Ideální stát Platonův vyvolal obrovskou literaturu
a
je dodnes základním pramenem všech komunistických ideových konstruk
c£. Jedním z prvních napodobovatelů Platona byl Suhemerojs z Hessjiny% Ve svém románě popisuje šťastný ostrov Pancheji. Každá rodina
tam vlastní svůj dům a vyrábí samostatně. Výtěžek se pak shromaždu
je ve společných skladištích a rozděluje se rovnoměrně mezi všemi
obyvateli,při čemž rozdělující knězi dbají osobních zásluh každého
výrobce a jeho rodinných poměru* Jiný následovník Platonův,řecký
filosof Jambulps^ jde ještě dále než Euhemeros: všechny práce v j,e
ho "Slunečním státě” vykonávají střídavě občané bez rozdílu spole
čenské příslušnosti. Plato omezuje komunismus jen na vládnoucí tří,
du,ale Jambulos již hlásá naprostou rovnost všech lidí a první lí
čí komunistickou společnost,aČ i on přiznává filosofům a vojákům
vedoucí postavení ve svém státe.v
V prvních letech křestanství existovalo společenství
spotřebních statků v některých křesťanských obcích /Skutky apostol
ské 2?44-45/,brzy však bylo zrušeno,protože vedlo k všelijakým zlo
řádům. Nechyběly ani hlasy odsuzující soukromé vlastnictví. Pelagi
us dokazoval,Že je třeba rozumět! Kristovým výrokům doslovně a že
skutečně žádný boháč nepřijde do nebe. Kliment Alexandrijský pak
vnesl jasno do otázky,zda může křesťan užívati majetku. V tarktátu
"Který boháč může být spasen?” dovozuje,že chudoba sama o sobě jej[
tě není záslužná před Bohem, ježto i pohané mohou rozdávati chudým
svůj majetek. Z druhé strany však,kdyby všichni byli rozdali svůj
majetek chudým, pak by už nikdo nic nemel a zmizela by pak též mož
nost dělat milosrdné skutky. Kliment velmi pronikavě vysvětluje,
že nikoli bohatství samo o sobě je zavrž itelné, nýbrž touha po bo hatství. Toto vysvětlení bylo přijato církevními učiteli. Je nut
né též zdůrazniti,že komunistické tendence některých obcí prvních
křesťanských dob neměly nic společného s komunistickými návrhy po
hanských filosofů a spisovatelů: komunismus prvních křesťanů vyplý
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val z naprostého opovržení pozemským blahobytem,kdežto komunismus
pohanský /a také moderní revoluční komunismus/ má svůj základ prá
vě v touze po hmotném bohatství. I v naší době slibují komunisté
nevídanou hojnost statků vŠaho druhu - až ovšem bude uskutečněna
v X-té /tisíci? miliónté?/ pětiletce socialistická společnoBt.NeŽ
i dnes vstupují lidé do řeholí,aby se nejvíce přiblížili k Bohu,
žijíce pokorně a chudobně. Ti i druzí, jsoxi etýmplogiclqr "komunis-*
t é 11» Avšak skutečný rozdíl mezi nimi je vetší než mezi starořec kým jantarem a atomovou Částicí pohybující se v moderním cyklotro
nu závratnou rychlostí.•*
III.
Boba renesance vzkřísila zájem o antické autory<”Ideální
stát" Platonův znovu ožil v mysli spisovatelů a filosofů. Roku 1535
vyšla kniha "De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia1'®
Autorem knihy byl anglický právní f ilosof a kancléř krále Jindři
cha VIII.,Tomáš Morus,který později zemřel na popravišti pro svaté
náboženství a byl Církví kanonisován. Při pečlivém srovnávání, tex
tu "Utopie” s románem pohana Jambulose a texty Platonovými, shledájje nepochybný vliv řeckých autorů na sv.Tomáše Mora. Třebaže Morus
ušty jednoho z úcastníkůrozhovoru o ostrovy "Utopii” vyjadřuje pa
chybnost o správnosti a' účelnosti státního zřízení "Utopie” á sna
ží se vždy zachovat jakousi objektivitu v popisu života Slastných
ostrovanů, je přesto zřejmá jeho sympatie vůči komunistickému prin
cipu utopického státu. Výroba a spotřeba jsou v "Utopii” společné
a zespolečenštěné. Ihned ovšem vidíme hluboký rozdíl v nazírání u
pohanských filosofů a xi křesťanského světce. U Platona je vedena
demarkační čára mezi vládnoucí třídou a ovládanými. Výroba hopodá£
ských statků je záležitost nižšich tříd a otooků. Avšak u Mora ob£
vatelé Utopie si jsou rovní ve všem,právně,sociálně a hospodářsky.
Také v Utopii jsou otroci,není to však instituce hospodářská, jako
tomu bylo v antických dobách /a také v zemích soudobého socialis
mus/. Otroctví v Utopii je trest za těžký zločin,nic více. Všech
ny práce,! ty nejtěžší,vykonávají v Utopii dobrovolníci a štědře
placení cizinci. V čele státu je volený monarcha,státní správu
řídí volení úředníci,kontrolu vykonává, parlaments Je pozoruhodné,
jak důležité postavení zaujímá v Utopii rodina a náboženství. Bezverci nejsou v Utopii pronásledováni, je jim pouze zakázáno hlásat
atheismus veřejně. Mohou však otevřeně hájit! své názory v rozhovg,
rech s kněžími a učenci,
Obyvatelé Utopie nejsou nuceni k pracím a nemusí míti ně
jaké určité povolání,nýbrž mohou si svobodně voliti druh a místo
práce® Těží též mnoho zlata ze svých dolů,ale jen proto,že jím pla
tí cizí žoldnéře ve službách státu* jakož i pracující cizince.Jinak
zlato neunávají jako platidlo a směnný prostředek ve vnitřním hos
podářském styku. Zlato je tam oceňováno hlavně proto,se nerezaví a
že se výborně hodí k výrobě nočních nádob/!/.Případný nedostatek
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zlata a stříbra se vyrovnává bohatým vývozem na sousední ostrovy*
Dojem,který vyvolala "Utopie",byl prostě nepopsatelný.
Učený autor, znalec státních a politických poměrů své doby,zpestřil
svůj román bystrými postřehy ze současného života a učinil "Utopii"
ostře aktuální pro své současníky. /Slovo "Utopie" je již populár
ní a znamená dnes neuskutečnitelnou fantasii/. Avšak historický v £
znám "Utopie" daleko předstihuje její význam ve své době. Vliv "U
topie" jasně pozorujeme u Karla Fouriera /1772-1837/*který hlásal
nutnost budování "falansterií" /kolektivní továrny s několika tiší
ci dělníky/ kde by každý pracoval dobrovolně a střídavě v různých
dílnách. V druhé polovině XIX století Rus Nikolaj M. Černýševskij
obnovil myšlénku Fourierových falansterií a ovládl mysl ruské inte
ligence svým románem "Co dělat?" Také Vladimír Uljanov -Lenin byl
pod silným vlivem idejí Fouriera,fiernyševského a v knize "Stát a
proletářská revoluce" z r. 1917 zastává názor,že každý normální
člov může být tak vychován, že bude s to vykonávat i jakoukoli prá
ci. Karel Marx v "Kritice Gothajského programu" z r.1875 pokládá
dělbu práce za následek soukromokapitalistického výrobního pochodu
a zotročení námezdných pracovníků majiteli výrobních prostředků, a
spojuje budoucí svobodu člověka v komunismu a jeho vrcholný hmotný
blahobyt se zrušením specialisace: "Když zmizí člověka zotročujícídělba práce; když zmizí rozpor mezi prací fysickou a duševní;až pře
stane práce být pouze prostředkem k životu a stane se první potře
bou života,až spolu s všestranným rozvojem jedinců vzrostou též i
produktivní síly a všechny prameny společenského bohatství potečou
proudem - pak teprve napíše společnost na svém praporu: každý pod
le svých schopností,každému podle jeho potřeb!"
IV
Po "Utopii" sv. Tomáše Mora jako by se pytel roztrhl."Utopistické" romány a traktáty takmšř pršely. Zmíníme se pouze o
velmi slabém románu "Oceana" od James a Harringtonse /1656/ a o dva
nácté knize slavného románu "Télémaque" od Fénélona /1699/*Ač pod
nepochybným vlivem extrémně komunistické "Utopie" autoři obou ro
mánů netrvají na zespolecenštění jako všeléku proti sociálnímu zlu,
nýbrž se představují spíše jako sociální reformároři. Zejména Féne
Ion využívá příležitosti k silné kritice tehdejších společenských
poměrů a žádá státní zákroky proti nadměrnému soustředování majet
ku v jedněch rukou,obzvláště zemědělského, Fénélon,jak známo,byl
arcibiskupem v Cambrai /Francie/ a vychovatelem vévody burgundské
ho. Po uveřejnění 'Télémaqua",kde nešetřil kritikou vůči vládnoucí
klice kolem Ludvíka XIY.,upadl Pénélon v nemilost. Byl též odsouzen
římskou kurií pro blud kvietismus a podrobil se pokorně výroku Cír
kve.
Daleko větší význam než oba uvedení autoři měl dominikánský mnich Tomáš Campanella,který již několik desetiletí před Télémaquem vydal knihu "Civitas solis vel reipublicae idea dialogus poe-
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ticus /1620/. "Sluneční město" Tomáše Campanelly je vlastně kopie
Platonova ideálního státu. Campanella trvá dokonce i na platón
ském řízení počtu porodů,na státní výchově dětí,na výsadách vojen
ské kasty a na přísném zespolečenštění spotřebních statků. V čele
Slunečního města je král-velekněz /Rex-Pontifex/ a rada soudců. Je
diná nová myšlenka u Kampanelly je,ze zavádí ve SleneČním městě po,
vinnou práci pro všechny,a také to,že omezuje pracovní dobu,nutnou
pro výrobu všeobecné hojnosti,na čtyři /I/ hodiny práce denně.
Někteří autoři /Gothein aj./ zastávají thesi,že Sluneč
ní město Campanellovo mělo vliv na jesuitské misionáře v Paraquaji
a že oni pak "vyzkoušeli" na Indiánech socialistické metody hospo
dářství. Je třeba podotknout!,že podobná tvrzení nemají nic spoleČ,
ného s historickou pravdou /ostatně španělští jesuité byli v Para
guay i už mnohem dříve než vyšla kniha Campanelova/. Misionáři je
suité se snažili o přeměnu způsobu života divokých Guaranců,kteří
žili většinou v pralese a kočovali z místa na místo.Podařilo se
jim sice usadit! několik rodin a naučit je zemědělství,avšak tyto
divoká děti přírody obyčejně snědly osivo a musily býti stále od
kázány na pomoc misionářů. Otcové jesuité se tedy rozhodli,že pů
da budevobdělávána společně a úroda bude pak svážena do společných
skladišt,kde po odečtení nutné zásoby zrna pro osev se bude prová
dět! rozdělování pro každou rodinu. Každá rodina měla pak svůj
dům s přilehlou zahradou a hospodářskými stavbami apod. Toto zaří
zení se velmi osvědčilo,a nové vesnice prospívaly pod moudrým ve
dením misionářů. Ze společného výtěžku se platily daně,stavěly ško
ly,kostely a mosty,á brzy se začalo mluvit o "státě OO.jesitů".
Nejmoudřejším opatřením jesuitů byl naprostý zákaz bělochům vstou
pit d o ’Veservací". Počet obyvatelů'jesuitského státu" stoupl na
150.000 obyvatel. Chtiví běloši,Španelé a Portugalci byli přesved
Čeni,že misionáři jimnedovolují vstup do reservací,ježto prý tam
jsou velké zásoby zlata a démantů. Španělská vláda několikrát vy
šetřovala situaci v Praguaji,nikdy však neměla důvodu k zákroku.
V polovině XVII.století prodalo Španělsko guaranské reservace Per
tugalsku. Hledači zlata a drahokamů vtrhli do mírných vesnic jako
divocí vlci. Jesuité byli vypovězeni ze země,ale pak vypuklo po
vstání domorodého obyvatelstva proti Portugalcům. Skončilo ovšem
poražením povstalců a definitivním vyhnáním španělských knŠží ze
země.
I když se hospodářská struktura "jesuitského státu" velmi
podobala dnešním sovětským kolchozům nebo jednotným družstvům v
Československu,nemůžeme nikterak tvrditi,jako to Činí Gothein a
různí liberální a socialističtí autoři,že španělští jesuité "zkou
šeli" komunistické metody na ubohých Indiánech apod."Kolchozy"
v Paraguaji se nezrodily z nějaké socialistické ideje,nýbrž byla
to dočasná nutnost,jako je dočasnou nutností např. přídělové hos
podářství v obležené pevnosti. Paraguajské "kolchzy" nebyly samo
účelné, nýbrž přestavovaly prostředek k hospodářské výchově lidí"
zvyklých na kočovný život v divokých pralesích. Ostatně,kromě ze-
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medelství, jesuité naučili guaranské Indiány také řemeslům a domá cím pracím. Tito včerejší divoši žili pod vedením misionářů blahobytně, zbožně a mravně,a to byl také důvod,proč nedovolovali jesui
té žádnému bělochovi /s výjimkou ovšem řeholních bratří a vládnou
cích fukcionářů/ vstup do "reservací" - znali totiž dobře "své pap
penheimské" ./V naší době zakazuje dánská vládá bělochům vstup na u
zemí Thule v Grónsku/.
V.
V r. 1753 vyšel v Mesině dvousvazkový román Morellyho "Nau
frage des iles flottantes".Kromě obvyklého líčení šťastného komunis
tického řádu,nalezneme v této -jinak velmi nudné - knize podrobnou
"ústavu" komunistického státu ve formě paragrafů a vládních naříze
ní. Tyto zákony a předpisy řídí v Morellyho' komunistickém^státě
veškerý život politický,sociální,kulturní a hospodářský. Úplnou na
podobeninu "Utopie" je pak román Fontenelesův "La République des
Philosophes" /1768/.
XIX. století bylo velmi plodné na socialistické romány.V r.
1840 vydal Štěpán Cabet román "Cesta do Ikarie". Literární a poli
tický úspěch této knihy byl ohromující. Cabetův komunistický stát
je vybudován na jiných základech než stát Platonův nebo CampaneHův.
U Platona myšlenka spravedlnosti a sociální účelnosti je ideologie
ká báse jeho ideálního státu. Avšak u Cabeta je to "lidská přiroze
nost" a "přirozené právo",které si mocně vyžadují nového a lepšího
státu. Cabet byl ovšem cele pod vlivem francouzských osvícenců
z XVIII století,Voltaira,Rousseaua,Quesnaya,d 'Alemberta./Je třeba
připomenouti,že přirozeněprávní filosofie francouzských racionalis
tů m á velmi málo styčných bodů s přirozeněprávní theorií křesťanskou./ Cabetova "Icarie" byla v očích současníků vrcholem duchovní
a materiální vyspělosti, ježto byla vybudována na "zákonech lidské
přirozenosti". Zřízení státu Icarie spočívá na extrémním komunismu,
jako i v jiných komunistických románech. Avšak u Cabeta je zajíma
vý postoj v otázce individuální odměny za práci. Cabet neuznává
žádnou zvláštní odměnu ani za mimořádné duševní a technické výkony.
I ten největší genius,učí Cabet,se stal geniem jen proto,že ho spo
lečnost vychovala,učila a zdokonalila. Všichni pracující musí dos
távat stejnou mzdu. Tuto zásadu hlásali též ruští komunisté po ví
tězné Říjnové revoluci. Nádeník,inženýr,lékař,universitni profesor
- všichni pobírali stejný plat. Brzy ovšem došlo k nepředstavitel
nému zmatku v celém hospodážském životě. Pak se soudruzi,lidově ř£
čeno,chytli za nos a začali soustavně provádět individuální způsob
odmě ny za pracovní výkon. Zásada stejných mezd /"uravnilovka"/ by;
la prohlášena za reakční a odporující pravému duchu budovatelského
socialism. •.
Gabetova "Icarie" dnes je téměř zapomenuta a při jejím čte
ní si klade moderní čtenář^mimovolně otázku, proč tato kniha mela
tak obrovský úspěch? Měla úspěch proto,že dokonale zapadla do své
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doby,doby povrchního racionalismu a nedomyšlené francouzské filoso,
fie a XVIII a XIX století. Velká francouzská revoluce razila poli
tickou cestu Rozumu,ve jménu Rozumu panoval Teror a koše gilotin
se plnily useknutými hlavami. Společenské zlo,sociální mizérie,mrav
ní bída, všechno bylo prohlašováno za následek ignorance, ne znalosti"
nebo opominutí. Politikové a spisovatelé utopických románů podáva
li vládám a korunovaným hlavám memoranda,v kterých lišili zářivými
barvami nová,lepší státní zřízení,a byli přesvědčeni,že když dojdou
pochopení u státníků a korunovaných hlav, pak že vládcové prostým
mávnutím ruky nařídí inauguraci nového státu. Francouzští socialis
té a spisovatelé socialistických románů z XIX století se nepochyb
ně zasloužili o kritiku společenských zlořádů /Fourier,Saint-Simon,
Bazard,Louis Blanc/. Anglický sociální reformátor Robert Owen věřil,
že nový společenský řád bude uskutečněn vládami,a neustále bombar
doval svými memorandy francouzského krále Ludvíka Filipa,ruského
cara Mikuláše Prvního,amerického presidenta atd. Fourier byl skálo,
pevně přesvědčen o tom,že postačí poBtaviti jen jednu "falansterii" s 2000 dělníky,aby celý svět uvěřil v uskutečnitelnost nového
sociálního řádu,bez jakýchkoli otřesů a vnitřních obtíží. Fourier
cekal celý svůj život na boháče,který by mu postavil vzornou "falansterii",a uveřejňoval dokonce v tisku inseráty,jako "Čekám na
bohatého finančníka,který by hodlal uskutečnit mé ideje,vždy od 3do 5. hodiny odpolední". Nedočkal se. Avšak po jeho smrti získali
stoupenci Fourierovi bohaté nadšence a koupili statek o 500 ha, vy
stavěli překrásné budovy - falansterie,tisíce dobrovolníků se při
hlásilo k práci. Za tři měsíce se tato šíastná socialistická obec
rozpadla.
V Severní Americe bylo v XIX století uskutečněno na 120
komunistických pokusů. Vznikla tam celá řada vzorných komunistic
hých obcí - "Icarie","Nová Icarie","Nová Harmonie" atd. Osud těch
to obcí byl vždy stejný; obrovský elán na počátku,nadšené referová
ní světového tisku,peněžité příspěvky z celého světa,pak hádky,roz
póry a zánik.
VI.
Po Cabetově "Icarii" nastala dosti dlouhá přestávka ve vý
robě socialistických románů. Propaganda komunistických idejí naby
la nové formy. Apely na hlavy států,vlády a na mecenáše byly vy
střídány agitační prací v masách průmyslového dělnictva ve městech.
Místo přesvědčování politiků a vzdělané vrstvy společnosti obrace
li se nyní komunističtí spisovatelé k těm, "kdo již nemohli nic
ztrát it i". Na komunistickém nebi zazářila nová hvězda první veli
kosti, Karel Marx.
Marx se narodil r. 1818 v Trevíru v Německu. Jeho otec
byl právník židovského původu. Brzy po
narození malého Karla
přestoupil jeho otec i s celou rodinou k protestantství. Karel stu
doval filosofii,historii a práva. Ještě v mladých letech se naučil
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íranštině a angličtině , Vo vystudování redigoval levičácký časopis
a přišel do konfliktu s pruskou vládou* Emigroval do Paříže,kde se
seznámil s Bedřichem Engělsem*Mořieem Heasem a jinými revolucioná
ři* Byl vypovězen z Paříže a šil nějaký čas v Bruselu, pak znovu
V Paříži* Odtamtud se přestěhoval do Londýna /v r.1849/řkde žil aŽ
do své smrti v r*. 1883*
Marx odmítal propagační metody svých socialistických pře<J,
chůdců. Analysa dějinného vývoje upevnila v něm myšlenku,že osou
dějin je třídní boj. Studoval pak začátky a rozvoj kapitalistické
ho výrobního řádu,kde jedni vlstní výrobní zdroje a prostředky,dru
zí pak prodávají svou pracovní sílu za mzdu,aby si vydělali na Ži
vobytí. Marx byl filosoficky žákem Hegelovým a hledal proto vnitř
ní, imanentní-rozpor,nutně rozdělující proti sobe třídu podnikatelů
a třídu námezdních pracovníků. R.1847 měl K*Marx v Bruselu přednáj[
ku "Uámezdní práce a kapitál". Neváhám tuto přednášku označiti za
mezník v lidských dějinách. Účastníci této přednášky netušili, že
skromný, ani ne třicetiletý muž v ošumělém obleku, kt orý nervo sně
listoval ve svazku popsaného papíru na pódiu, otřese světem a že za
sto roků se bude celá zeměkoule chvět i v obavě o budoucnost lid štva. Neboť říjnová revoluce v Rusku z r.1917 a to,co potom násle
dovalo, po Čítajíc v to i oba sovětské sputníky,všechno je přímým dů
sledkem oné bruselské přednášky Karla Marxe..,.
Co tehdy řekl? Žádné sociální reformy,žádné sebelepší
vrhy na uspořádání sociálních, poměrů nejsou schopné řešit i uspoko
jivé sociální otázku. Mezi dělníky a kapitalisty je nepřeklenutelhá
propast,protože podnikatel,vlastnící výrobní prostředky,musí^míti
zisk,a ten pramení s vykořisťování dělníků. Kapitalista vykořisťu
je své námezdní pracovníky,protože by jeho továrna ani nemohla bez
vykořisťování existovat. Neexistuje žádná spravedlivá mzda, ježto
každý námezdný vztah je nutně vykořisťování Člověka člověkem,a te
dy nespravedlivý sám o sobě. Kdyby se kapitalista rozhodl, že bude
vyplácet svým dělníkům opravdu spravedlivé mzdy,musil by pak vbrz
ku zavřít svůj podnik,nebcťvby neměl žádný zisk. Je proto třída ka
pitalistická třídou vykořisťovatelskou,a třída dělnická třídou vy
kořisťovaných proletářů, Není a nemůže býti sociálního smíru mezi
oběma třídami,naopak: sociální protivy se budou nutně přiostřovat,
až dojde k sociální revoluci. Dělníci se uchopí sami vlastnictví
výrobních prostředků jakož i politické moci ve státě. Nastoupí no
vá období dějinného vývoje,kdy už nebude více soukromého vlastnic
tví zdrojů a prostředků výroby# Nastane éra socialismu, kde vlast nictví výrobních prostředků bude mít i výhradně státní kolektivit* j,
všichni občané socialistického státu* Dělnická třída je nositelem
tohoto nového Společenského řádu.
To byly Marxovy these,která přednesl nadšeným posluchačům
v Bruselu. Za rok potom vydal společně s Engelsem "Komunistický ma
nifest" • V Londýně pak pokračoval Marx ve svém sociálně ekonomickém
bádání a r, 1867 vydal 1. svazek "Kapitálu",kde podrobně analysoval
otázku původu podnikatelského zisku a vykořisťování námezdních para
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covníků. Na základě tzv. vědecké národohospodářské literatury, př*
áevším Adama Smitha a Davida Ricarda,ukul Karel Marx moonoczbraň proti kapitalistickému světu - své učení o hodnotě a nad hodnotě .Toto učení je dodnes hlavní pilíř marxistické nauky a nej.
mocnější nástroj zničení v rukou komunistických nepřátel svobodné
ho světa a křestanské civilisace.
Je pochopitelné,že po dobu několika desítiletí zmizel p£
pud k psaní socialistických románů,protože po Marxovi již nikdo
nevěřil v idylické metody socialistickým snů. Všechno, se o komu nismu a socialismu napsalo před Marxem,bylo prohlášeno za "utopie
ké". Marxismus obdržel přívlastek ffvědecký socialismus". Politic
ká propaganda byla přenesena ze salonů a přijímacích pokojů stát
níků do továren a dílen. Símě Sáblovo začalo dávati bohaté žně...
VII.
Marxistická propaganda se obešla sice bez starých utopie
kých románů,dala však sama vznik novým socialistickým románůa.Lidé se totiž tázali,jaké to bude,až ti proletáři zvítězí nad kapi
talisty a nastane éra socialismu. Vůdce německých sociálních de
mokratů August Bebel prohlásil v říšském sněmu v 90. letech minu
lého století,že nastolení socialismu bude velmi snadná věc."Potř&
bujeme jen asi sto tisíc hlav",řekl,"a všachno bude hotovo." Sta
rý dobrák Bebel ovšem netušil, že socialistická revoluce v Rusku
si vyžádá na 60 milionů hlav a že tam hlavy budou padat i stále i
po čtyřiceti letech šťastného socialistického života.Lidé váak
chtěli vědět‘prodr obnos ti" o budoucím socialistickém ráji,nebot
tenkrát ještě neměli před sebou zářivé vzory Sovětského Ruska a
satelitních států. Socialističtí teoretikové se tedy pustili do
práce* Sám Bebel napsal knihu "Žena a socialismus",a nejvýznač nější marxistický ideolog po Marxovi a Engelsovi,Karel Xautský,vx
dal knihu "Druhého dne po sociální revoluci". Přesto,že tyto obě
knihy jsou psány "vědeckýiď stylem,musíme je zařaditl do kategorie socialistických románů,a to nej©nepravděpodobnějších.
Prvním románem na 100^ ním marxistickém základě byl pro
slulý "Pohled zpět z r,2000 na rok 1887" /"Looking backward 20001887",Boston,1888/ od Edvarda Bellamyho. Proti Platonovi a Campanellovi byl Marx "umírněný" komunista ,protože požadoval pouze spo
lecenství statků sloužících výrobě,ale statky spotřební /obytný
dům,osobní vozidlo,šatstvo atd./ponechával ve výhradním vlastnic
tví majitelově. Také Marx a jeho škola hlásali zánik rodiny,podob
ně jako Plato a uutopisté",avšak jen v perspektivě historického
vývoje od socialistického státu k svobodné komunistické společnou
ti. Bellamy věrně tlumočí ve svém románě nejintimnější tužby a
přání "vědeckého" socialismu a nejdříve popisuje zrod šíastného
socialistického státu jako důsledek sociálního převratu na konci
XIX století /Bebel v osmdesátiletí. letech minulého století předpoví
dal veřejně,že se všeobecná hospodářská krise a vítězná sociální
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revoluce uskuteční ještě před před koncem XIX století!/, Všechny
výrobní prostředky by přešly pak do vlastnictví kolektivu pod vede
ním a kontrolou státních orgánů. Všichni dělníci a zaměstnanci bu
dou pobírat stejný plat /jako v Cabetově "Icarii"/ #a ten bude tak
vysoký,že si každý pracující bude moci dovolit velmi blahobytnou
životní úroveň. Penise jsou zrušeny a platidlem jsou státní "uvěro
vé lÍ3tky,T. V-tomto marxistickém státě je zavedena všeobecná pra
covní povinnost,každý občan musí pracovat nejméně 25 roků,pak pobí
rá bohatou pensi, Bellamy ovšem nešetří barev ani pro vylíčení bia
hobytu, vzdělanost i a štěstí socialistických občanů,
^
Román Bellamyho se setkal s dosud nevídaným úspěchem.
V krátké době bylo prodáno více než půl milionu výtisků /v r .1888!/
Kniha byla přeložena do všech možných jazyku. Již první vydání kni
hy bylo opatřeno četnými barevnými ilustracemi,a .mnozí nazývali Bel
lamyův román ilustrovanou literární přílohou Marxova "Kapitálu".
V naší době spisovatelé už nepíšou socialistické romány,
aspoň ne-na Západě. Avšak v Rusku výroba utopické, literatury pokra
čujé.‘Třebaže Sovětský' Svaz již má za sébou čtyřicet let života,stá
le prožívá / a bude vždy prožívati/ epochu stalinismu, t j . období za
be zpečení socialistického státního řádu, vytvořeného Říjnovou revo
lucí,loto období stalinismu je definitivní stav a nepomine,pokud
bude existovat socialistický stát Sovětů. Nikdy totiž nebude sově£
ský řáď natolik zabezpečen materiálně, politicky a psychologicky, aby si mohl např. dovolit zrušení tajné policie,koncentračních tábo
rů a otrocké práce,odbourání náboženského pronásledování a 'svobod
ný rozvoj literatury,filosofie a umění. Naopak,socialistické Rusko
musí, aby žilo samo, zabíjet! svobodu lidského ducha a za práhnout i
filosofii a literaturu do služeb stalinismu, A v tom právě tkví ko
řeny tzv, socialistického realismu."Socialistickorealist
i c k ý " lite
rát je povinen líčit i boj nového,socialist lekého uspořádání spo— lečnosti proti starým společenským předsudkům a pověrám, boj přesvěd
čených komunistů proti zjevným a tajným reakcionářům,musí vykresli
ti duševní rozpory takové mladé komunistky,poctivě oddané myšlence
socialistického budování,ledyž se dozví,že její "vyvolený” je tajný
sabotér, že zdědil nenávist vůči socialismu po svém otci kulakovi a
po své babičce ,popově dceři. Sovětský autor tu má jedinečnou pří
ležitost, aby mistrně odhalil "duševní protiklady" naší mladé hrdin
ky,zmítající se v dilematu - obětovat socialistickou pětiletku pro
osobní štěstí,anebo spíše obetovati osobní štěstí a nalézti uspoko
jení v plnění velkých úkolů tovaryše. Stalina /Malenkova,ChrušČova,
Stalina V.,Chruščova XII./?
V období leninismu, tj. přípravy ozbrojeného povstání pro
ti kapitalistickým řádům a boje proti bílým vojskům a cizím inter
vencím, vyvstalo několik neobyčejně talentovaných básníků a spisová
telů,kteří plamennými slovy hlásali začátek nové éry v dějinách
lidstva. Blok,Majako^ký,obzvláště pak geniální Jesenin - tito li
dé pevně věřili v spravedlnost věci,o kterou bojovali. Skončili
pak všichni sebevraždou,.. Dnes jsou v Sovětech již jen řemeslní
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výrobci "socialistického realismu11fa i ti "nejlepší" literáti,ja
ko třeba Grosman nebo Dudincev,neodvažují se překročit! duchovní
meze oddělující "socialistický realismus" od opravdové reality lid
ských citů a reakcí. Odtud také beznadějný hřbitov sovětské litera
tury počítajíc v to i Erenburga,Simonova,Paďje jeva,Šolochova...
Téměř dvě a půl tisíciletí nás dělí od "Politiky" Platono
vy a od jeho "ideálního státu". Co by asi řekl kníže řecké filoso
fie, kdyby vstal z hrobu a shlédl v životní velikosti svůj uskuteč
něný sen Komunismu? Co by asi pocítil v svém srdci věřící Marxista
Bellamy při pohledu z roku 1958 nazpět? A co teprve nám chystá sln£
tečný pohled z r. 2000? Můžeme již jen věřit,pevně věřit a - bojo
vat.
K o n e c
Použitá literatura:
ANDREAS VOIGT: Die sozialen Utopien,Leipzig, 1906
GEHRKE: Kommunistische Idealstaaten, 1874
ARISTOTELES: Eth.Nicom. IV, 14
St.THOMAS MORUS: Utopia, české vyd., Praha.
Arcibiskup FENELON: Les Aventures de Télémauqe,XII.
MORELLI: Naufrage des iles flottantes ou Basiliade du célebre
Bilpai, 1753tMessina
ETIENNE CABET: "Voyage en Icarie",Paris,1840
EDUARD BELLAMY: "Looking backward 2000-1887"
BAZARD ET ENFANTIN: "Les doctrines Sant-simoniennes",Paris
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Dr.F.Dvorník - J.Polc:
PŘÍČINY VÝCHODNÍHO ROZKOLU.
/Přinášíme obsah přednášky Profesora Harvardovy
university Dr.Františka Dvorn íka, jak ji před nesl na I.Unionistickém kongresu v Lisle.Před
nášku zaznamenal účastník dp.Jaroslav Polc ./
Již úvodem zdůrazňuje Dr. Dvorník,že hlavní příčinu vzájem
ného odcizení Východu a Západu je třeba hledat v rozdílném politic 
kém pojetí postavení císaře v křesťanském dvěte. Zděděné pohanské
pohanské politické názory o císařství přizpůsobili časní křesťanští
myslitelé křesťanské víře. "Křesťanský hellenismus"fpraví autor odslo
va zbavil císaře božského charakteru,učinil ho však Božím zástupcem
na zemi,odpovědným za duchovní a časné blaho poddaných, a jejich vůd
cem k Bohu." Bylo tedy svátou povinností císaře zasahovat v zájmu
víry do církevních záležitostí. Církev tento zásah vítala. Nebyl to
však cesaropapismus,poněvadž biskupové trvali na svém pávu definovat
pravdy víry.
Církevní órganisace byl přizpůsobena politické organisaci
imperia. Tento; princip se tak vžil,že při založení Cařihradu - nové
ho hlavního mŠst$ - se zdálo,že výsady starého Říma se měly přenést
na Nový Řím. Antiochie a Alexandrie ochotně uznaly přednost Cařihra
du. Řím získal svou velkou prestiž na Západě také proto,že byl cí
sařským sídleu: "Pokud tam sídlili císaři," praví dále Dr.Dvomík,
"římští biskupové nemuseli zdůrazňovat apoštolský původ svého stolce
a odvozovat svůj primar posloupností od svátého Petra knížete apošto
lů.Tato výsada začala být zdůrazňována římskjhni biskupy,když vznik
a vzrůst cařihradských nároků se -udržel po všechna následující sta
letí sporu mezi Východem a Západem."
Za této situace Západ snadno přehlédl,že výchoďané nehod
lali přenést primát Starého Říma,kde byly kdysi položeny základy cí
sařství. Cařihradští patriarchové usilovali o jakýsi primát jen na
Východe, 'fen ztratil svůj význam po arabském vítězství. Na druhé
straně však východané zase odložili stranou princip apostolicity Ří,
ma,když odhlasovali 28. kánonem na Chalcedonském s n ě m Cařihradu
druhé místo v Církvi. Tak dali papeží Lvu podnět k dojmu,že i řím
ský primát byl brán v pochybnost. Hlavní důvod nedorozumění mezi
chodem a Západem záležel v důrazu, který výchoSané kladli na upětí a
přizpůsobení Církve k politické organisaci imperia.
Papežové až do sv. Řehoře Velikého sice považovali také
císaře za Bohem ustanoveného vládce světa s právem svolávat koncily
a bdít nad Čistotou víry,ale Západ sám,dosud prostoupený republikán
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ským duchem,neměl pro tento řád porozumění- Když se západní císař
ství rozpadlo,Římané přenesli postupně tituly a výsady císařská na
své biskupy.Královské korunovační řády jsou dokladem převahy Cír
kve v politickém životě; kdežto na Východě otázka posloupnosti a
obřad nastolení podržel zcela ráz občanský,na Západě Církev použi
la obřadu biskupské konsekrace jako vzoru pro korunovační obřad.
Z toho povstal středověký názor, že královská hodnost byla udělena
Bohem skrze Církev - pojem svrchovanosti moci duchovní nad svět
skou, zcela cizí Východu.
Papežové přestali uznávat východního císaře až v roce 800,
když lev III. korunoval Karla Velikého. Tento čin poruěil v očích
východanů ideál křestanské jednoty ztělesněné římským císařstvím.
Vážnost papežství,podporovaná jeho světskou mocí nad Itálií,se ne
jen snažila potlačit osobou papeže Mikuláše I. všechny francké po
kusy o nezávislost,ale také rozšířit přímou jurisdikci na východní
Církev.
Podnět k tomu zavdalo odsouzení Focia a jeho straníků, caři
hradským patriarchou Ignácem- Ti se odvolali do Říma — tak jen po
tvrdili, že uznávají papežský primát. Legáti sesadili Ignáce roku
861- "Je to škoda,že akta tohoto koncilu,1' praví doslovně profesor
Dvorník, "byla dosud neznáma nebo ignorována církevními historikyJejich prohlášení tlumočí učtu k papežství,žádost o odvolání proti
patriarchovi - to by potěšilo i nejvřelejší stoupence papežství.
Nikdo před tím neslyšel taková slova v Cařihradš,a je třeba jen li
tovat,že ve snaze získat důležitější ústupky od Fociových protivní
ků,6ím tento koncil ignoroval a jeho akta byla prohlášena za ne
platná. Mikuláš a jeho nástupci nezískali dalších ustugků a Ignác
se ukázal v obhajobě nezávislosti své církve stejně neústupný a
tvrdý jako Pocius. Vina za tento konflikt spadá na nesmiřitelné od
půrce,jež bylo třeba hledat nejen v Cařihradě,ale i v Římě. Přes
rozčílení,které událost v obou městech vyvolala,nebyla škoda tak
velká, jak se všeobecně myslí. Usmíření na koncilu roku 880 bylo upřímné a Pocius zemřel ve spojení s Římem."
Francký vliv na západní Církev se projevil i na poli dog
matickém- Za Karla Velikého bylo přijato ze Španělska do nicejekého Vyznání víry slovo "Pilioque" a frančtí theologové chtěli,aby
je přijaly všechny církve. Papežové,ač souhlasili s výrazem odpoví
dajícím západním pojmům Trojice,přece věděli,že východané považují
nicejské Vyznání za nedotknutelné,a proto nesouhlasili s rozšíře
ním. Přesto zavedl papežský legát Formosus "Filioque" v Bulharsku.
Odtud se to dověděl Focius a protestoval se svým klerem. Papežští
legáti však podepsali na koncilu roku 880 nicejské Vyznání bez d,o
datku,a tak první část tohoto sporu pokojně skončila.
Po korunovaci Oty I. za císaře r.962 se v Římě projevil
německý vliv nejen politicky,ale i theologicky: dodatek Filioque
byl postupně přijat i v Římě. To však nezadalo příčinu ke srážce
lva IX* s patriarchou Kerulariem. Byla to změna, kterou západní Cír
kev prošla^ během staletí. Němečtí králové a knížata totiž považo
vali chrámy,jež založili,za svůj majetek,takže k nim dosazovali
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kněze - věc neslýchná a zcela v rozporu s římským zákonem, který
byl respektován v Římě i na Východě. Západní křesťanství se tak roz
padlo na národní církve,řízené králi a Šlechtici. Klunyjskou refor
mou byl napaden i tento systém a zdůrazněna supreme© papežova. V o,
sobě papeže Lva IX. získali reformátoři kontrolu nad Římem a hájili
v zájmu discipliny a pořádku liturgickou jednotu. Tak překazili
v roce 1028 kompromis navržený papeži Janu XIX. patriarchou Bustathiem - za uznání autonomie byzantské církve slíbil uznat primát Ří,
ma nad celou křesťanskou Církví.
Na neštěstí jmenoval papež Lev IX. svými legáty k byzant skému císaři 1054 radikální obhájce reformy,kteří neuznávali právo
jiných církví na vlastní zvyklosti. V Cařihradě se setkal kardinál
Humbert s arogantním a ctižádostivým patriarchou,který latiníky n e 
náviděl. Tak dosáhl místo spojenectví s císařem roztržky,dosud tak
casto považované za dokonání východního rozkolu. Vychoáané byli přg,
kvapeni Humbertovými názory o právu papeže zasáhnout do všeho a v
celé Církvi - a ještě více odsuzováním svých liturgických a náboŽen
ských zvyklostí. Bulla položená na oltář Svaté Sofie exkomunikovala
patriarchu. Ten opět exkomunikoval - nikoliv západní Církev nebo pa
peže,nýbrž - legáta. To však není dokonání východního rozkolu.
To nastalo teprve za pontifikátu Řehoře VII.,který ve svém
"Dictatus papae" vyjádřil poslední konklusi o nadřazenosti duchovní
moci. Dokumenty tohoto nového pojetí byly hledány mezi dekréty pape
že Mikuláše proti Pociovi a Michalu III.,které byly mylně vyloženy
jako by papež exkomunikoval císaře.
Boj o investituru zdržel papeže od uplatňování této nové
interpretace na Východě. Situace se změnila,když papež Urban VII v y
zval Západ na pomoc VýchoŘanům v boji proti Turkům,doufaje s císa řem Alexejem,že společný boj překlene nepřátelství. Výsledek byl
zcela opačný; již nejen inteligence,ale i prostý lid Východu a Zá
padu si uvědomil nesmírné vzájemné rozdíly. Špatné chování křižáků
způsobilo nedorozumění a konečně konflikty.
Skutečné otevřené schisma vypuklo v roce 1100,když Bohemund
nevydal dobytou Antiochii podle úmluvy císaři a v městě byl ustanonoven latinský patriarcha proti řeckému. I potom pokračovaly styky
Říma s Východem až do konce dvanáctého století. Napětí se během dal
Ších krizových výprav zvýšilo a čtvrtá skončila dobytím Cařihradu a
zřízením latinského východního císařství. Papež Inocenc III. propá
sl poslední příležitost ,když zoufalá východní hierarchie chtěla uznat supremaci Říma,kdyby papež uznal jejich patriarchu a jejich
zvyky. Ten se však nepoddal jejicj návrhu a oni si v Nice ji zvolili
schismatického patriarchu. Dobytí Cařihradu latiníky nebylo Reky
pomenuto a hatilo pozdější snahy o jednotu.
Od té doby žily obě Církve nezávisle. Středověká theorie pgi
pežství,definovaná Řehořem VII. a uvedená v praxi jeho nástupci, pro
past vyhloubila."Přílišná zdůrazňování nové ideologie",zdůrazňuje au
tor závěrem,"přispělo na Západě k upadku západní Církve v 15.a 16*
století,který vyvolal reformaci,a tak znovu a vážněji rozdělil zá padni křesťanství."
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Jaroslav Polc :

ČESKÝ PŘÍNOS K ODSTR
ANĚNÍ ZÁPADNÍ HO ROZKOLU.
Když vypuklo na sklonku léta roku 1378 papežské schis
ma,nikdo netušil,že křesťanský západ zůstane rozdělen po téměř St£
ři desítiletí. Zmatek vnesený do Církve volbou vzdoropapeže Klemen
ta VII rušivě zasáhl i v politický a hospodářský život Evropy, Ná
sledky se projevily brzy: Mravní úpadek se vystupňoval a nepokojů
p ř i b ý v a l o V o l á n í po jednotě se začalo ozývat z obou obediencí - a
to nejen ušty mužů Církvi upřímně oddaných,nýbrž i velmožů,kteří
měli především na mysli své ztráty,
Návrhy jak k jednotě dospět se různily. Výsledky his
torického bádání nás seznamují podrobně s různými kanonistickými
theoriemi i nezdary,s nimiž se setkaly v praxi, Málo je však dodnes
známo, že ani v oné pohnuté době nezapomněli církevní představitelé
duchovního poslání Církve,a když bylo patrné,že lidské úsilí samo*
k odstranění rozkolu nestačí,chopili se prostředků nadpřirozených.
Již od počátku velkého rozdělení byly porůznu konány modlitby a
procesí, jednotnosti však dodalo těmto snahám teprve ustanovení pa^ .
peze Urbana VI, z 9.dubna 1389^jimž zaváděl nový mariánský svátek
Navštívení jako prosbu za dosazení církevní jednoty.
Předmětem této přednášky není historie zavedení svát
ku Navštívení Panny Marie. X když je dosud málo známa,přece jen by
la v hrubých rysech již publikována /1/, Zde pouze uvedeme důvody,
jež k tomuto rozhodnutí přiměly papeže Urbana VI,a úkol,jaký měl
být tímto činem svěřen Matce Boží při odtranění rozkolu.
Hlavní pramen, jehož jsme použili, je,pokud známo,za
chován pouze v jednom přepisu z počátku XV století,zachovaném
v universitní knihovně ve Vratislavi /2/. Některé jiné dokumenty,
týkající se svátku Navštívení,se však zachovaly porůznu i jinde a
některé z nich byly publikovány /3//jak bude uvedeno v poznámkách
této přednášky/.
Myšlénka zavést nový svátek k poctě Navštívení Panny
Marie prošla určitým vývojem. Jejím ins pirát ořem a propagátorem
byl nejprve pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Narozen roku 1349
v Praze jako syn písaře královské komory a oblíbence císaře Karlav
IV. Sv' vzdělání získal v Praze a na "universitách Padovské a Boloň
ské,kde byl žákem kanonisty Jana z Lignana,dále v Montpellieru a
konečně v Paříži. V roce 1375 byly však jeho studie přerušeny,poně
vadž byl papežem Řehořem XI. jmenován biskupem v Mišni. Na podzim
roku 1378,krátce po vypuknutí rozkolu,se stal po resignaci svého
strýce pražským arcibiskupem a krátce nato,po smrti císaře Karla
IV. kancléřem jeho nástupce krále Váslava IV. Tím b^l v tak pohnu
té době svěřen do rukou mladého metropolity veliký úkol - zápas o
zachování jednoty Církve v zemích Římské říše./4/
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Jan z Jenštejna patřil od počátku k nejhorlivějším a nej
upřímnějším zastáncům legitimity papeže Urbana VI. Poznal ho osobně
ještě za života jeho předchůdce v Avignoně a k němu byl také poután
vděčností za povýšení na Pražský stolec. Mimo dokumentu a traktátu,
jež jej nenechávaly na pochybách o tom,kdo byl pravoplatně zvoleným
papžem,měl však ještě jeden zcela osobní důvod,proč se tak rozhodně
postavil do boje za jeho všeobecné uznání,třebaže budoucnost nru uchystala mnoho trpkostí a neúspěchů.
Byl to první z řady vidění a snů, jež arcibiskupa prováze
ly i v posledních letech jeho života, kdy byl obdařen i jinými mystic
kými dary, jak o tom souhlasně svědčí jeho díla, jeho životopisec a
další souvěké prameny. V tomto snu, jak sám o tom píše papeži Urbanu
V I.,byl zpraven o volbě vzdoropapeže již dne 15.října 1378 ,tedy o
dvanáct dní dříve,než onu zprávu slyšel od zvláštního posla. Ve snu
mu byl ukázán Satan, rvoucí na pokyn Kristův klíče sv. Petra z rukou
pravého papeže, aby je předal vzdoropapeži. Nato se před jeho zraky ob
jevil líbezný obraz Madon y /5/
Nemůže být pochyb o tom, že toto vidění mělo velký vliv na
jeho celý pozdější život a že zjednodušilo jeho pohled na složitou
situaci,v níž se Církev octla. Papežská dvojice nebyla jen výsledkem
osobního zápasu mezi Urbanem VI* a jeho protivníky, zosobněnými vado,
ropapežem Klementem,nýbrž jednou z fází odvěkého boje Satanova,sna
žícího se otřást samými základy Církve Boží.
Jenštejnova theologie církevního rozkolu je podrobně obsa
žena v traktátě,věnovaném papeži Urbanu VI. a nazvaném "D© conside
ratione et lacrymis militantis ecclesiae'1 /6/.Rozkol byl zaviněn
hříchy celého křesťanského světa,ochladlá láska a Bůh dovolil jeho
rozdělení,aby jej pak tím pevněji spojil v jedno. Základním námětem
k dalšímu rozvedení této myšlenky je augustinovský obraz dvou obcí.
Proti Církvi Boží stojí Církev číáblova, často nazývaná v Jenštejno vých dílech "ecclesia malignantium",t.j* obedience vzdoropapeže Kle
menta.
Jako stojí proti sobě Kristus a Satan,tak jsou na zemi je—
jich zosobněním i hlavy jejich církví: Urban VI.,vikář Kristův, mající klíče nebeského králoevství a Robert Ženevský,vzdoropapež,vikář
aáblův, jenž,ačkoliv se snažil uchvátit klíče Petrovy,stal se
jen
klíčníkem pekla: claviger Acherontis /7/.
Avignon, jeho sídlo,Jenštejn často jmenuje,inspirován Apokapypsí,Babylonem. Církev,součást nebeského Jerusalema je takřka po
valena náporem heretiků a schismátiků,ale jen dočasně: "Quocies de
struitur, tocies iterum construitur"/8/, Rozkolem je jen zkoušena a
očišťována. Skutečné nebezpečí však hrozí duším svedený m ,spějícím do
věčné záhuby. Jejich záchranu vidí pražský arcibiskup v rychlém ukon
čení rozkolu. K tomu účelu použil svého vlivu i všech prostředků. Již
od počátku si však uvědomoval,zvláště,když viděl neúspěchy svých
vlastních snah,a vzhledem k tomu, že považoval rozkol za projev hněvu
Božího,že "modlitby a slzy jsou zbraněmi Církve bojující."/9/.
Účinnost přímluvy Panny Marie byla vždy blízká Janu z Jen-
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štejna a to zvláště po uz<fkvení ze smrtelné choroby roku 1380/10/.
Její přítomnost ve snu o církevním rozkolu se mu však stala hádán
kou.Byl snad mezi Matkou Boží a rozkolem nějaký zvláštní vztah?
Ačkoliv se tomuto thematu nedostalo v jeho literární tvorbě osobi
tého zpracování,přece z mnoha porůznu roztroušených zmínek vyplý
v á m e k odpovědi záhy dpspěl theologickou spekulací.
Božské mateřství Panny Marie se stalo východiskem jeho myš
lení.Tak totiž Maria nabyla nejvyšší důstojnosti po Bohu a stala
se matkou celého tvorstva,t.j. i andělů, lidské pokolení však zra
dila v Kristu a s Kristem,hlavou Církve, jež jo jeho mystickým tě
lem.Proto se jí dostalo v díle Jenštejnově titulu "Matka Církve"/ll/.
Jejím úkolem je spojovat svaté s Kristem a Bbhem "Totus
ether",praví arcibiskup Jenštejn v jednom ze svých kázání o Nane
bevzetí," coruscat et rutilat in unitate sanctorum,qui omnes unum
effecti sunt in Christo Jesu per Mariam."/12/., 2 jejího úzkého
spojení s Bohem však vyplývá i smysl dalšího titulu: illuminatrix.
Poněvadž je nejúže ze všech bytostí s Bohem spojena, stala se nejví
ce účastnou jeho tajemnství. Zde,na základě principu,převzatého
z děl Pseudo-Dionisia,jež se stala vzorem,bytosti vyšší zprostřed
kují zprostředkují svou známost věcí Božských bytostem nižším,andě
lům a skrze ně Církvi: "Sicut a Christi capite in Mariam, de inde in
oram vestimentorum suorum,id est,Christi et Mariae,servorum,flagrat
igitur et illuminat Maria tam caelestium agminum curiam., quam in
terra peregrinantium patriam quoque per ipsam sumimus gustum divi
nae dulcedinis et divini illuminationis splendor is, quis non minus
globum intuemur solis per fenestram,vel lucanar et aspicimus,sicut
sub divo videremus."/13/.
Toto Mariino prostřednictví mezi Bohem a ělověkem je obou
směrné. Ona je i nejmocnější přímluvkyní u prostředníka Boha a li"”
dí - svého Syna,který je tak pohnut oddaností k ní,že neodepře spl
nit žádnou její prosbu,/14/. Od její přímluvy tedy arcibiskup Jan
logisky očekával Obnovu církevní jednoty. Ona byla pro něho ženou,
jež potře hlavu ciábla ,zosobněného vzdoropapež era Klementem,,/15/.
Stejně vyjádřil tuto pevnou naději i ve zmíněném traktá
tu "De consideratione" psaného k útěše Urbana VI.,tehdy sevřeného
po pět měsíců, od ledna do června 1385 vojsky nepřátelského Karla
Sicilského v ÍToceře. V nebezpečné chvíli mu připomíná arcibiskup
jeho vlastní slova důvěry v Matku Boží: "Spero in Deo meo, lesu mea
et in Matro mea,Sancta Maria,ymmo domina mea et matre meamquia
liberabimur de manibus horum pauperum /sic/ hominum."/16/.Dále
jej ujišioval pomocí Mariinou "Certe crede michi,quia hec spes tua non confundit,etenim est salubris tibi. Eximiam etenim omnium
gencium dominam pulsas in opportunitatibus tuis,fidelem deposcis
advocatam,ut tibi assisteret te de manibus querendum animam tuam
liberanda.. Certus igitur est eius te precibus liberari...Tantumdem mente revolve sagacius,quid ei,ut gratus fias beneficiorum,re
pendas,quidve retribuas pro omnibus quae retribuit tibi."/l7/. JeŠ
tě před dokončením traktátu přišla zpráva, že Urban VI.byl z oble
žení vysvobozen. To bylo autorovi opět důvodem,aby mu připomenul:
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"Nonne tibi ante predixi: si credideris,videbis mirabilia? Nempe
si multum valet deprecatio iusti assidua, quanto for cius illibate
virginis prevalebit intercessio ad dominum, cui nichil negare vult
filius,quam postulabas tibi in opportunitatibus tuis et tribulatio,
ne ... Biscute tecum hec talis ac quid rependas solicicius animad
verte,ut gratus fias et f i d e l i s /18/.
Zdali mel již tehdy Jan z Jenštejna nějaký konkrétní ná
vrh, jak by papež Urban mohl svou vděčnost k Marii pro jevit, nelze
s jistotou tvrdit* Zdá se, že však ještě tehdy neměl přímo na mys
li zavedení svátku Navštívení Panny Marie, jehož myšlenka, jak sám
doznává,se vynořila teprve na jaře příštího roku. Je sice známo,že
arcibiskup měl v tomto tajemství zvláštní zálibu již od svého mlá
dí, jak píše jeho důvěrný spolupracovník mistr Mikuláš z Rakovníka.
K jeho oslavě byl pohnut i dnes bohužel ztraceným dílem o Magnifi
cat, jehož autorem byl jeho osobní přítel ,generál dominikámů Rajmund z Kapny. /19/.
Oslavení události Navštívení zvláštním svátkem však bylo
Janu z Jenštejna vnuknuto, jak sám doznává,v masopustě zmíněného ro
ku 1386,když dlel na arcibiskupském hradě v Roudnici. Bližší popis
není zachován,z průběhu dalších událostí však možno soudit,že tehdy
poprvé jsem pochopil souvislost mezi Marií a rozkolem,naznačenou
v prvním vidění. Tehdy byl také ujištěn,že svátek Navštívení je ne
jen pravověrný,nýbrž že z vůle Boží má být vyjádřením prosby za ob
novení církevní jednoty a že má být slaven celou Církví./20/ Nový
svátek byl tedy zaveden téhož roku,dne 15.června synodálně pro praž
skou diecesi. Arcibiskup sám osvětlil význam svátku v slavnostním
kázání a uvedl mnohé důvody rázu liturgicko-praktického,proč tak či
ní. 0 spojitosti svátku s církevním rozkolem se však nezmínil /21/7
To však dostatečně zdůraznil krátce nato v dopise, zaslaném
papeži Urbanovi VI.,jimž jej žádal,aby zavedl svátek Navštívení Pan
ny Marie v celé Církvi, Opět rozvedl v žádosti moc Mariiny přímlu
vy u Boha,její vítězný zápas s hadem,zoufalý stav současné Církve,
zmítané vlnami, jeho osobní strasti i její ochranu a nakonec mu při
pomíná znovu vděčnost, jíž je Marii zavázán. Bude-li v ni nadále dů
věřovat ,zvítězí nad všemi, nepřáteli: "Et ecce,sicut spes sancta us
que in pres ens non confundit, sic subducto omnis diffidentie scrupu
lo matris Christi devocionem continuando de tantis periculis inimi
corum gloriose triumphabis,cum ille solus laudes virginis tacere de
beat,qui ipsam feliciter invocatam in suis necessitatibus senserit-"
defuisse.”
Nato předkládá papeži myšlenku zavést navždy liturgickou oslavu tajemství Navštívení Panny Marie a dovolává se doporučení bis
kupů, theologů a kanonistů i laiků. Znovu uvedl všechny důvody a kon
čí vroucí výzvou:"Igitur,beatissime papa Urbane,memor esto huius
perniciosi schismatis,discute eciam tecum,quid retribuas domino pro
que retribuit tibi visitationis que Marie facta fac per universi or
bis climate venerar i,ut beatam eam dicant omnes generationes... Hec
siquidem vota fidelium requirunt.,hec devotarum mencium deposcit af
fectus,hec denique gestit immortalitatis caritatis animus,nec re-
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prehendi timeas si divinum cultum augeas.*.Eya ergo,prudentissime
virorum, be at is sime pater Urbane, exuit a, gaude et letare, quod hec
tibi faciendi potestas est,quod antecessores tuos prevenisti in be
nedictione ac quod per te toti mundo innotescere debet hoc| indu
bie spem firmam habeas,quod ex hac re pestferum cadet schisma et
pro tribulatione tua gaudia reportabis eterna./22/
Tuto písemnou žádost spolu s novým officiem,jež pro ten
to svátek složil sám arcibiskup Jan, doručil papeži jeho jménem je
ho světící biskup Václav, titulář Nikopoiský v letě roku 1586* Ten
podrobněji informoval papeže a zcela jistě zdůraznil,co od tohoto
činu arcibiskup očekával. Nový svátek totiž neměl být jen projevem
vděčnosti Urbanovy za pomoc a ochranu, nýbrž prosbou za mír a pokoj
ve světě.t.j. za odstranění rozkolu. Bylo však zcela jasno,že roz
dělení nastalo pro hříchy lidstva,bylo tedy třeba nejdříve odstra
nit přič inu ,• Svátek Navštívení měl především přispět k oživení úc
ty kře síanskéhovsvěta k Marii a k zahájení mravní obrody křestanštva* To zdůrazňuje Jan z JenŠtejna,když se zmiňuje o předání své
žádosti v Římě: *”».* ad sanctam sedem et dominum nostrum Urbanum
papam sextum solemnem ambasistam misimus cum historia petendo ob
nixe, et quantum in nobis fuit persuadendo,ut pro sedando schismate
et in conveniendos populos in unum et reges,ut serviant domino et
uiiione sancte matris ecclesie pro graciarum actione quoque quod
eum /Urbanum VI/ videlicet deus et virgo Maria 3epius eripuit
in
suis opportunitatibus et tribulationibus,ut non solum in nostra
provincia, ve rume ciam per totum mundum attingens a fine usque ad fi
nem solemniter Marie visitacionis festum institueret celebrandum.”
/25/
Arcibiskup Jenštejn měl však i jiné důvody, jimiž dokazo
val, že existuje jakási spojitost mezi Navštívením Panny Marie a
jednotou křesťanstva,a že právě oslava tohoto tajemství byla k do
sažení daného cíle nejvhodnější. Biblická událost je totiž sama
radostnou oslavou míru a pokoje - důsledku spojení světců s Bohem
a oslavuje též Vtělené Slovo -spojení Božské přirozenosti s lid skcu,k níž Maria přispěla instrumentálně, Tato myšlenka se objevu
je v jeho díle z roku 1338 /24/,ale siřeji je rozvedena v traktá
tu Petra Klár if ikátora, převora roudnické augustiniánské kanonie,
který dílko napsal na žádost saraého arcibiskupa /25/* V modlitbě
k Parně Marii za jednotu Církve,jíž traktát uzavírá,praví: "Tu,mi
serorum derelictorum consolatrix et peccatorum amica,surge,dissi
dentia federe pacis compone,in qua tam disparium naturarum distan
cia mirabili unione connectitur. Tu,tam disparium voluntatum, in tencionum,sensuum,opinionum contraria plene et perfecte caritatis
vinculo coaduna.'^iS/ Také v události samé vidí symbolicky zvlášt
ní důvod,proč právě Navštívení má být zvoleno za svátek církevní
jednoty; svátá Alžběta,představující Církev zestárlou hříchy světa
má být navštívena a posvěcena Matkou Boží s jejím Synem; ”0 virgo,
que tante necessitatis vides angustiam melius quam nostro tibi va
leat exprimi oraculo,que olim veterane illius Elizabeth famulatu
ra nec mencium asperitate detrrita,nec produccioris vie distancia,
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nec virginalis pudoris propositi commota periculo alacris invisis
ti, quid agis etiam nunc? Ubi est tua misericordia toti mundo pro mulgata et que singulorum necessitatibus invocata festinanter accu
ris,cur universitatem totius corporis simul contempnis ?... En ipsa
mulier nova mater,videlicet ecclesia, cuius te filium fuisse non ig
noras,et magis cognata quam Elizabeth,senectutis pressa defectu
non modico,lacerata langvet periculo."/26/.
Podobně se vyjádřil během zvláštní konsistoře v dubnu
1589 před papežem Urbanem 71. i Edmund,mistr posvátného paláce,lete
ry připomenul,že prostřednictvím Matky Boží jako nástroje byl kdy
si zničen rozkol /scissura/ mezi lidskou a božskou přirozeností a
tak dosaženo v Kristu harmonie mezi jeho vůlí lidskou a božskou.
Proto k vůli sjednocení Církve - pro integritate sponse filii sui
- má být co nejdříve zaveden novy svátek Navštívení./27/.
Neméně přesvědčivě se vyjádřil i neznámý autor,který pí
semně vyvracel námitky,vznesené proti svátku během jednání na kuri
i. Jedna z nich byla, že nemají být do Církve zavedeny během schis
matu novoty, aby se rozdíly mezi oběma stranami uměle nezvětšovaly.
7 odpovědi poukazuje na zázraky, jimiž byla historická událost Na
vštívení protkána a dosvědčena,dodávaje,že bude-li svátek zaveden,
dosáhne se pravého opaku: "Si tale festum statuatur a vero papa Uir
baňo 71, in ecclesia celebrari,verisimile est,quod beata virgo Ma
ria, que est regina cell et terre et advocata et mediatrix omnium
be at orum, vis itabit de dono spiritualis grácie plebem suam et extin
guet materiam schismatis occurreniis."/28/.
Ze všech důvodů liturgických,theologických a praktic
kých pro zavedení nového svátku ovlivnil papeže zřejmě důvod jedi
ný: dosažení jednoty v Církvi prostřednictvím mravní obrody světa,
spojené s
novou oslavou Mariinou. Když tedy po tříletém jednání,
zcela v duchu návrhu JenŠtejnova, jak sám pravil,/29/,Urban 71, spí
nil jeho žádost,učinil ještě více než oč prosil. Období návratu ^ ě
ta k Bohu skrze Marii mělo být zahájeno zvláštním milostivým létem
vyhlášeným spolu s novým svátkem na rok 1390 v slavnostní konsisto
ři dne 9*dubna 1389* 'Para papež zdůraznil,že tak činí hlavně proto,
aby brzy došlo k odstranění papežské dvojice. Aby pak byla křesianům dána častější příležitost k získání od pust ků Milostivého léta,
Urban 71. zkrátil údobí 50 let mezi jednostlivými jubilejními roky
na 33« že toto vyhlášení bylo v přímé závislosti na zavedení svát
ku Navštívení,to papež osobně prohlásil v rozhovoru se zástupci ar
cibiskupa Jenštejna po této veřejné konsistoři /30/.
Bulla "Supremi benignitas",, jíž byl svátek Navštívení
Panny Marie zaveden pro celou Církev, byla vydána až po smrti Urba
na 71, jeho nástupcem Bonifácem IX, s datem 9.listopadu 1389 /31/*
Ačkoliv v ní není nijak zvláší uveden důvod - sjednocení kresíanů,
přece je naznačen několika slovy: "Haec,-totiž P.Maria,- est ,,.ií
la,quae in suis castis visceribus caeli terraeque gestavit opifi cem et sola cunctas haereses interemit et pro Christiano populo ut
advocata strenua et exoratrix pervigil ad regem,quem genuit,inter
cedit," /32/. Na souvislost nového svátku s vnuknutím, jehož se do-

I /73

Studie 1953

stalo arcibiskupovi Jenštejnovi,poukazuje text bílily tvrzením, že
papež Urban VI. svátek ustanovil také proto "ne etiam divinae vi
sus fuisset resistere voluntati, quae tam sibi quam aliis viris d£
votis ad huiusmodi sanctam festivitatem celebrandam,ut pie credi
dit, dignat a fuit mente inspirare."/33/.
Další osudy a rozšíření slavnosti Navštívení i obsah
dalších jednání,týkajících se volby vhodného officia pro tuto cslavu, nenáleže jí již do thematu této přednášky. Dieeese,jež v do
bě schismatu nenáležely do římské obedience,svátek neslavily.ftroto nařizoval opět Basilejský koncil dne l.šervence 1441 ve 43*se£
si závaznost svátku. Znění příslušného dekretu je vlastně zajíma
vé poněvadž tlumočí pojetí Jana z Jenštejna jednak se znovu dovo
lává Matky Boží jako sjednocovatelky rozdvojeného křesťanstva tě
mito slovy: "Quae considerans sacra synodus,c m in hoc tempore to
ta,proch dolor! christianitas in laboribus et angustiis constitu
ta cernatur, cumque fere ubique divisiones et bella per humani ge
neris hostem introducta vigeant,et ipsa eciam ecclesia militans
non mediocribus agitatur pro ce Ilis, dignum esse iudicavit,solemnitatem hanc,quae congrue Visitatio beatissimae Virginis appellatur,
in singulis Christianorum ecclesiis celebrari... ut honorata in
hac celebritate^.* Virgo Maria benedictum filium suum iam multis
peccatis offensum,sua intercessione concilians,pacem et unitatem
fidelium largiaturan/34/.
Šest st oleti, během nichž Církev oslavuje radostnou udá**
lost Navštívení ukázala,že tento svátek je stále velmi aktuální.
Jeho původní důvod - západní rozkol - sice pominul,ale křesťanstvo
bylo svědkem dalších rozdvojení* Proto je otázka duchovní jednoty
stále aktuální a proto ani svátek Navštívení nikdy neztratí svůj
původní, i když dnes zapomenutý význam, jak to kdysi předpověděl je,
ho hlavní propagátor arcibiskup Jan z Jenštejna,že bude v Církvi"Boží slaven až do skonání věků /35/.

P O Z N Á M K Y
1/ Stručně se o tom zmínil nejprve kardinál Cesarius Baroniue.Mar
tyrologium Rozanum,Romae 1636,str.295 a po něm Loserth v úvodu
k vydání listáře a dalších děl arcibiskupa Jana z Jenštejna v Ar
chiv für Oesterreichische Geschichte /AOG/ 55
a excerptu z děl
mistra Vojtěcha Rankova z Ježova,tamtéž.
Podobně se tímto předmětem zabýval Josef Beran v článku "K svátku
Navštívení Panny Marie" - Pax 1933,str.257 s. Nejobsažněji o tom
psal Augustin Neumann. Účast arcibiskupa Jenštejna na zavedení
svátku Navštívení Panny Marie,Pax 1935,str.430 s.,jemuž byla zná
ma většina pramenů.

2/ Rukopis I . F . 7 7 7 ./VR/
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3/ 6ást vratislavského kodexu byla otištěna Aug. Neumannem pod ná zvem "Nový pramen k životopisu arcibiskupa Jenštejna,Brno 1939*
Dokumenty, obsažené v Jenšte jnově listáři byly vydány Loserthem,AOG-.
4/ 0 tom podrobně Rudolf Holinka# Církevní politika arcibiskupa Ja
na z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI,,Bratislava 1935 s připo
jeným francouzským resumé# Tam je udána také další literatura* Z no,
všjších prací třeba uvést! také následující: Červinka,Příspěvky
k životopisu Jana z Jenštejna,Praha 1936. Bartoš, Václav IV. a arci.
biskup Jan z Jenštejna,Praha, 1940,a týž,Cechy v době Husově,Praha
1947,str*10 a násl* passim.
5/ Bp. 42; A0G- 55,p.351

6/ Vydal Jan Sedlák, loannis de lenstejn tractatus "De consideratio
ne11o Studie a texty k náboženským dějinám,Olomouc 1915, P*/44//I08/o K vůli přehledu cituji zde folia kodexu Vat*lat. 1122 ,jehož
text byl otištěn Sedlákem./VI/
7/ Ep.42; AOGr 55:557.Táž myšlenka je rozvedena siřeji ve spise "Be
consideratione", VL f .53 la ,a v druhé reci o Narození Páně,ib.f.
217 1b.
8/ Be cons.,VI f.44 la.
9/ ib. f. 36 ,1a.
10/ Petr Clarificator: Vita domini Joannis,Pragensis archiepiscopi
tertii, post patriarchae Alexandrini, ed. Font es rerum bohemicarum
1,441 s.
11/ cf. Libellus secundus Visitationis,VL f. 19 1b; f. 183 la a jin
de.
12 / VL f .248 la.
13/ Hom.10 a Visit., VL f.207 2a a také Lib. sec. Visit. ,ib*f* 16 2b a
f, 205 2a.
14/ Ep*41, AQGř.55:344 s*,cf.fíerm.l de Assumpt.,VL f *246 2b
15/ Šerm. 2 Visit.,VL f. 241 Xb.
16/ VL f. 57 2b
17/ ib.,1 .c ,
18/ ib 0f e63 la
19/ A.Neumann,Nový pramen,s.4.
20/ Neumannjl.o,
21/ cf.Sermo 1 Visit.,VX f. 236 2b s.
22 / Ep,41,A00 55:344 s.
23/ lib.primus Visit.,VI f .6 la.
24/ Lib.secundus Visit.VI f.17 la
25/ De congruentia epistolae ex libro Canticorum desumptae cum evan
gelio festi Visitationis,Praha.liap.knih,ms.623 /D.LVll/f,180a 206 b.
26/ ib.f. 205 2b,205 2a
27/ VR f. 128 2b s.
28/ ib. f. 122 la.
29/ ib.f. 129 lb
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30 / ib#f, 123 lb
31/ Eddomassetti* Bullarum,diplomatum et privilegiorum#«• Romano
rum pontificum### editio,Augustas Taurinorum,1859»t#IV,str.
602- 4 *

32 / ib,Tato slova jsou převzata doslovně z Žádosti o zavedení svát
ku Navštívení,sepsané na římské papežské kurii jménem arcibis
kupa Jana z Jenštejna,cf* VR f# 119 lb
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Dr.Pavel Želivan:

MISTR ŠTĚPÁN Z PÁLČE V POLSKU.
"Exilium patimur cum gaudio
die hodierna".
M.Štěpán z Pálče v Antihusu,
str.12.
Úvodní poznámka: M.Štěpán z Pálče,původem ze západních Čech,vystudo
val filosofii v Praze,kde na Karlově universitě ro
ku 1386 ae stal bakalářem svobodných umění a roku 1390 byl promován
na mistra filosofie. R.1399 zastával úřad děkana artistické fakulty
a rok potom byl zvolen rektorem university.Doktorátu theologie dosá
hl asi roku 1411-Mistr Štěpán byl o něco starším vrstevníkem a pří
telem M.Jana z Husince. -Spojovaly je hlavně reformní ideály,národní
myšlenka a Viklifův realismus. Páleč však zavčas poznal,že Viklefova interpretace opravných snah je zhoubná pro křesťanský řád. Sna
žil se mírnit svého přítele Jana Husa v jeho rozepřích s církevní a
utoritou. Bohužel všechny pokusy a přátelské napomínaní nemohly za
bránit, aby nedošlo ke konečnému rozchodu obou přátel. V létě 1412
se Jan Hus postavil ostře nejen proti zneužívání odpustků, které by
ly tehdy způsobem málo vhodným hlásány v Praze Václavem Tlemem
z Pašova na přání Jana XXIII.,nýbrž ve svém reformním zanícení po
přel i pravomoc Kristova vikáře. Mistr Páleč,který byl tehdy deka nem theologické fakulty,se postavil na obranu církevní ústavy,i když
sám zavrhoval pohořšlivý způsob Tiemova kázání a ve svém farním kos,
tele v Kouřimi nedovolil Tiemovým pomocníkům "kramařit". Prudká po
lemika, jež vznikla kolem odpustků,se přenesla brzy na naukové pole.
Logicky pak vyvrcholila v theologické srážce o pojem Církve. Mistr
Páleč se účastnil slovem i perem tohoto Českého zápasu o theologic
ké určení podstaty Církve. Nechtěje přistoupit na mírovou formuli,
vypracovanou královskou komisí, jež měla zjednat usmíření mezi stra
nou Husovou a theologickou fakultou,byl spolu s jinými třemi dokto
ry theologie vypovězen z Prahy jako mařitel míru a nepřítel králov
ství. Do Prahy se už ^nikdy nevrátil. Na podzim 1414 odešel do Kost
nice, kde se nejdřív účastnil procesu proti Husovi. Později zasaho val činně do jednání o reformu Církve.
I.
Když v úterý po svaté Lucii 1417 Mistr Páleč odpovídal
z Kostnice na dopis M.Křišíanu z Prachatic,věděl dobře o politickonáboženském převratu ve své vlasti,o hlubokém rozdvojení a o nepříz
nivé situaci pro katolíky. Přesto však vyslovuje naději,že Bůh,z je
hož nám skrytého a neznámého úradku a dovolení došlo k pronásledová
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ní katolické Církve v Čechách,ee brzy opět skloní ve svém milosr
denství ke svému lidu na přímluvu Matky Boží a svátých českých pa
tronů, odstraní zlo a nastolí v české zemi řád víry, zbožnosti a po
slušnosti, jimiž se kdysi skvěla v celém křesťanstvu /1/. Mistr
Štěpán byl však příliš dobrý theolog a realistický myslitel,aby
nevěděl, že Boží míry nejsou lidskými měřítky a že Boží "brzy" ne
ní určováno lidskými přáními anebo touhou vyhnanců po domove*
V témže liste, v němž se utěšuje nadějí na brzký návrat kře stan ského řádu v Cském království,píše Páleč o sobě jako o exulantovi
/2/. Kemohlo mu být utajeno,že domácí veřejné mínění a celé hnutí,
jež nyní utvářelo osudy jeho rodné země,se na něho dívá jako na
zrádce a ne pří tele, a že tudíž cesty návratu do Prahy a na univer
situ jsou pro něho uzavřeny /3/.
Koncil v Kostnici se chýlil ke konci* Účastníci se připra
vovali k odchodu, ^apeŽ byl zvolen,velké západní schisma odstraně
no a z ostatních úkolů alespoň část splněna* I mistr Páleč myslil
na odchod* V listopadu 1417 požádal papeže Martina V. o arci jáhen
ství v Kališi. Ve své suplice prohlásil,že se chce zříci svých
prebend v Čechách /4/. Pálčův vikář na kouřimské faře byl zatím
se svolením krále Václava IV* a královského podkomořího vypuzen a
na jeho místo dosazen jiný kněz smýšlení viklefského /5/* Páleč
patře protestoval. Když však viděl,že jeho protesty zůstávají bez
účinků a že věci v Čechách jdou svou cestou,požádal ještě jednou
papeže,aby si mohl podržet! kouřimskou faru tak dlouho,dokud ji ne
bude moci obsadit katolickým nástupcem /6/.
Že čeští mistři na kostnickém koncilu měli těsné styky
s polským poselstvem,ukazuje i jiná skutečnost. Mistr Marik z Pra
hy,řečený Rvačka /7/,Pálčův kostnický druh,dělal v únoru 1418 tlu
močníka kyjovskému metropolitovi Řehořovi, jenž neznal latinsky a
jenž v doprovodu dvou polských biskupů jednal s papežem o unii vý
chodní Církve se západní /8/* Mistr Mařík bojuje i perem za pol
ské zájmy spolu s Polákem Pavlem VlodkoviČem proti spisům Jana
Falkenberga a Jana z Bomberga / 9 /,kteří hájili pruský řád němec kých rytířů a napadali Polsko. Odvolání Poláků k příštímu koncilu
mimo Marika podepsalvi M* Štěpán z Pálče /10/. Oba mistři pak odeŠli nejspíš zároveň s polským poselstvím do země svého exilu do Polska /11/.
II*
M .Štepán z Pálče odcházel z Kostnice do Polska jako arcijáhen kališský Později se stal řádným lektorem při hnězdenské ka
tedrále /12/.Dosavadní činnost,vzdělání a osobní zájem jej vedly
do Krakova na universitu,kde skutečně obdržel profesuru na theolo
gické fakultě /13/.
Dne 6 .ledna se účastnil jednání mezi císařem Zikmundem.Po,
láky a pruským řádem ve Vratislavi /14/. Dlouholetý spor o Žmud
se dostal až před římskou kurii,která vyslala do Polska legáta An
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tónina Zenona,aby rozepři urovnal, 22. Června 1422 nacházíme mistra
Štěpána v Poznani,kde před papežským legátem svědčí o jednáních
vratislavských /20/ z roku 1420.
Těžiště činnosti M. Štěpána z Pálče v jeho druhé vlasti není
ani v účasti na polsko-pruských sporech,ani v kališském arcijáhenství,nýbrž na krakovské universitě. Universita je prostředí,kde se
Páleč cítí doma. Už v Praze si vybojoval velké jméno na universitní
půdě,kde spolu se Stanislavem ze Znojma byl předním mluvčím theolo
gické fakulty,tvrdým zastáncem katolické orthodoxie a nebezpečným
intelektuálním soupeřem nových církevních směru /16/. Krakovská uni
versita získala v Pálčovi zralého theologa a obratného polemistu
proti husitskému hnutí,jež se šířilo z Čech nejen do Rakouska,Chor
vatska,Uher /17/ nýbrž i do Polska /18/,
Na konci 14.a počátkem 15.století styky Polska s Českým krá
lovstvím byly zvlášť ž i vé, a to nejen na politickém a církevním po
li /19/,nýbrž i v dění lailturním /20/,hlavně však v misijní a theo
logické činnosti /21/. Keni proto divu,že si nové české náboženské
hnutí načlo brzy cesty do Polska. Albert,biskup krakovský,v listě
z 2.dubna 1413 píše do Prahy o příchodu Mistra Jeronýma Pražského na
královský dvůr polský,o jeho disputách a úmyslu odejít na Litvu a
do Ruska jako misionář českého viklefisrau /22/. Jiná zpráva nám ří
k á m e v květnu 1417 na dvoře litevského velkoknížete Vitolda se ja
kýsi český rytíř Mikuláš veřejně ujímal Husa /23/• 15.března 1420 za
pobytu císaře Zikmunda ve Vratislavi byl odsouzen polský stoupenec
viklefismu Jan Krása /24/.
Husitské hnutí a myšlení se rozrůstalo v Polsku tak silně,že
arcibiskup hnězdenský a primas polský Mikuláš Traba svolal v září
1420 do Kališe provinciální synodu polského kléru, aby se dohodli na
společném postupu proti českým nábožemským novotám. Synody se zuČast
nili biskupové: krakovský Albert,plocenský Jakub,poznaňský Ondřej;o,
pat Kliment z benediktinského kláštera v Mohylné, Z profesorů theo
logie jsou jmenováni M.Štěpán z Pálče a Mikuláš Peyzer ze Sandoměře /25/. Mistr Štěpán z Pálče, jenž byl znám Polákům z Kostnice jako
odpůrce hus it ismu a dobrý znalec theologické povahy českého hnutí ,
promluvil na synodě ke shromážděnému polskému kléru o nebezpečí čes,
kých náboženských novot. Bohožel se nám nedochovalo celé znění jeho
řeči. Fragment se začátkem se nalézá ve vatikánském latinském ruko
pisu číslo 4150 na foliích 108a-109b.
Mistr Štěpán vyzývá polský klérus k jednotě ve víře,která je
základem míru a řádu a prosperity nejen pro Církev,nýbrž i pro svět
ské stavy. Důkaz toho jsou události v jeho rodném Českém království,
jež bylo kdysi jednou z nejkřesťanštějších zemí. Nyní však je pro
hlašováno po celém světě za kacířské. Uvnitř samo hyne rozdvojeno
sváry a rozbroji. M.Páleč říká,že se nemůže necítit v podobné situ
aci jako prorok Jeremiáš,který plakal nad zkázou Jeruzaléma, Ale i
zlo musí sloužit dobru,Bohu a Kristově Církvi. Tato skutečnost je ja
kási náhradní útěcha Štěpánovi za ztrátu vlasti a za bolest nad zká
zou své země. Vznikne-li ve víře herese,je to pro Církev výzva, aby
hlouběji zkoumala poklady víry,aby jasněji vykládala Kristovo zjeve
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n£ a vytrvaleji hlásala poselství spásy skrze víra. Na druhé sira
ně však netřeba zapomínat,že každý věroučný blud působí velké zlo,
svádí prostý lid k nevěře. ífcoto nás první papež svátý Petr vyzývá
k jednotě ve víře. Víra je základem křesťanského života;bez ní
jsou plané a nicotné všechny zásluhy, otnosti a dobré skutky. Víra
trhá mračna bludů. Ona je světelným zdrojem i v přirozeném řádu roz
umu.; je to klíč,který otevírá našemu chápání nadrozumový řád nad 
přirozená a hluboká tajemství Božího světa. Ovšem víra jako každá
milost je DAR Ducha svátého. Modleme se tedy v pokoře,aby Bůh.dár
ce všech hodnot, na přímluva Nejsvětější Penny,rozmnožil naši víru*
I víra má své nepřátele. První z nich je satan,který ni|c
dy nespí. Skrze heretiky a falešné proroky se snaží vnést do Kris
tovy Církve a dq katolické víry babylonský zmatek,neutralitu a
svár* Avšak stát Boží,všeobecná Církev,nemůže dovolit rozpory ve
víře. Proto kníže spoštolů a náměstná,hlava Církve,sv.Petr,vyzývá
všechny křeší any k jednotě ve víře. I sv. Pavel předvídal Časy, kdy
někteří z Církve nesnesou zdravé učení,ale budou si vyhledávat uČ£
tele za učitelem podle svých vlastních zálib. Takoví jsou dnes mis
tři viklefští a husitští* Proto první apoštol, jemuž byla svěřena
patýřeká péče o Kristovy věřící,volá i polský klérus k jednotě ve
víře.
III.
Na Boží hod vánoční 1420 vyšlo z Prahy slavné poselství
k polskému králi Vladislavu II.a litevskénru velkoknížeti Vitoldovi,aby jim nabídlo českou královskou korunu /26/. Poselstvo dopro
vázeli jako zástupci husitského kléru mistři Jan z Renštejna. ře
čený Kardinál,a M.Petr Peyn, zvaný Anglicus. Poselství se zdrželo
v Polsku dosti dlouho - a ovšem nezahálelo. Husitští mistři žádali
rektora krakovské university o místo a dovolení k veřejné disputa
ci, v níž by jim bylo možno obhájit čtyři pražské artikule. Pražské
srtikule byly připojeny k instrukci poselstva jako společný náboŽensko-politický program Českých husitských obcí* Když čeští mist
ři poznali,že v Polsku e o husitském hnutí a české revoluci smýš
lí jinak než v Prase,chtěli na akademické půdě odpovědět ”na vše
chny utrhacné pomluvy nepřátel Království Českého a potřít veške
ré nadávky a obžaloby”/27/* K» Štěpán z Pálce se tu setkává se svý
mi dřívějšími kolegy z pražské university. Pokládá za svou povin
nost profesora theologie vystoupit veřejně proti husitským mistrům
a nemlčet k jejich naukám, jež hlásali v Polsku.
Relctor krakovské university žádanou dis putu o $tyři praž
ské artikule nepovolil, ježto obsahují —jak říká ve své odpovědi "heretickou zkaženost” /28/ a jsou již odsouzeny všeobecnou Církví,
Odkazuje pražské mistry ke Svaté stolici,aby se tam dověděli, ”quod
ipsorum doctrina insana,frivola,sediciosa,temeraria,piarum aurium
offensivu et tamquam haeretica condempnata" /29/* Konečně krakov ská universita nemůže s husity disputovat,protože uznávají za auto,
ritu ve věcech víry nikoliv římskou Církev nebo nějakou universitu
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nebo koncil,nýbrž jen světskou autoritu svého vlstaního národa,to
je autoritu pánů,žoldnérů a obcí pražského města /30/. Je jasné,
praví se dále v odpovědi rektora,že husité nehledají pravdu, nýbrž
příležitost tupit Církev,hledat ospravedlnění pro své hříchy,aby
mohli svobodněji páchat "sacerdocidia,homicidia,incendia,spolia,fur
ta et alia abhominabilia peccata"/31/.
Nemůžeme s jistotou popřít,že mistr Páleě neměl nějaký vliv
na rozhodnutí rektora krakovské university a na formulaci záporné
odpovědi. Ovsem není to ani potvrzeno.
Pravděpodobně v tom čase píše Štěpán první traktát své Tri
logie,jemuž dává nadpis:"De auctoritate romanae ecclesiae” . Pojedná
vaje o monarchické ústavě Církve ve čtvrté konklusi a ve čtvrtém k£
loráriu říká:“viklefští a husitští poslové Petr Peyn a Jan Kardinál,
prý mistři filos of ie, nechť nejsou slyšeni aniž jest jim dovoleno od
povídat, jestliže se dříve nevrátí do lůna a poslušnosti svaté říatské Církve,podrobujíce se jejímu rozhodnutí a rozkazu,protože jinak
by bylo marné hádat se s nimi ,není-li tu kompetentního soudce,kte
rý by měl autoritu soudně rozhodovat. "/32/.
Na konci téhož traktátu, shrnuv svou vlastní myšlenku o kon
cilu, praví, že římská Církev je řádné a živé kriterium křesťanského
učení* Husitský klérus se rozchází se všeobecnou Církví hlavně po
kud jde o nauku sedmi svátostí,o moc klíčů,o úřady a církevní třeso
ty, zvyky obřady a ceremonie,práva a svobody a jiné posvátné věci
Církve, jako uctívání obrazů a udělování odpustků a jako jsou řehole
a náboženské řády /33/. Je to proto klérus heretický. Žádný katolic
ký vladař se nesmí takového kléru ujímat* Páleě tu zřejmě naráží na
poselství a na Vladislava nebo Vit old a* Naopak křesťanští vladaři
mají potrestat "igne et gladio" heretické kněžstvo* K čemu by jinak
byla v Církvi světská moc,ptá se Páleč /34/.
Husitská nauka o jediné a neviditelné hlavě Církve je nejen
bludná a odporuje Písmu,tradici a rozumu,nýbrž je i zhoubná pro mír
a vnější řád jak Církve,tak světské společnosti. Husité tvrdí,že
Kristus nepotřebuje viditelné vikáře na zemi, protože může lépe ří
dit svou Církev skrze své pravé učedníky,roztoužené po celém světě.
Samozřejmě,říká Páleě,že jen husité a viklefisté se nazývají pravý
mi žáky Kristovými,kteří jsou schopni řídit Církev* Zkušenost tomu
však odporuje. Nejsou to učedníci Kristovi,spíše antikristovi* Jak
mohou řídit hnezdenskou církev - ptá se Páleě - když nejsou s to u
dělat si dona pořádek mezi sebou? Jo známo,že jsou mezi nimi velké
spory a vášnivé sváry,roztržky a hádky o věci víry,o přijímaní dětí,
laiků a pod obojí způsobou. Všichni si chtějí být rovni a nechtějí
být jeden druhému poddáni* Bude mezi nimi velký zmatek, jestliže se
ve své sektě nedohodnou na ustanovení jediné hlavy a autority. A je
to naprosto nutné pro mír a vzájemnou jednotu. Ovšem pak by bylo ro
zumější,aby uznali za svou hlavu Kristova vikáře v bojující všeobec
né Církvi /35/.
Husitská nauka o vládní moci v Církvi je nebezpečná i pro
světský řád politický* Jako tvrdí, že jedině Kristus je hlavou Círk
ve a nemůže být papež ani zástupně,tak jsou logicky ochotni tvrdit,
že je-li Kristus král králů a pán pánů,nemůže být Vladislav králem
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Polska /36/.
Pálčův traktát "De auctoritate ecclesiae” má velkou hodno
tu theologickou. Pojednává v něm o základě,prvním i zástupném, vše
obecné Církve,o rozdělení,definici a hierarchii Církve,o Petrově
a římském primátu a o koncilu. Theologická myšlenka PálČova za se
dm let, jež leží mezi napsáním velkého traktátu De eccelsia a prv
ní částí Trilogie,vykrystalisovala. Je stručnější,jasnější a meto,
dičtějŠí. V názoru na koncil stojí Páleě pod vlivem tehdy rozšíře
né a převládající konciliární teorie o prvenství všeobecného sně
mu nad papežem.
Asi v téže době píše Páleč druhý traktát: "De potestate
clavium" ♦ V jeho první části vykládá s theologickou důkladnosti a
hloubkou, ale i s přísnou polemikou nauku o církevní moci,o jejím
rozdělení a nositeli. Vdruhé Části určuje její vztah k vinš,tres
t a j e jí rozsah a hranice a podmínky k platnému užívání.
Třetí díl trilogie tvoří traktát "De portis inferni".Tento
spis se nalézá též odděleně pod názvem "Replicatio contra quatuor
articulos husitarum". liší se od prvých dvou už tónem,který je
příkrý,ostrý,útočný a tvrdý. Nazývá v něm husity syny Beliálovými,
předchůdci antikrista a říká,že jejich otec je sám Jáhel, čtyřmi
artikuly jako čtyřmi pekelnými bránami se husité snaží přemoci
Církev. Spasitel vsak pravil:"Brány pekelné ji nepřemohou".To pla
tí i proti pražským artikulům, jež husitští poslové v Poslku rozší
řují hlavně mezi laiky,štvou tak proti Církvi. Jejich zlá vůle a
přetvářka je zřejmá z toho,že na jedné straně říkají, jak hledají
pravdu a že jsou ochotni dát se přesvědčit Písmem,a na druhé str^
ně po velikonočním průvodu v Krakově 1421 prohlásili ve veřejném
slyšení:"Non venimus informari,sed informare."/37/ Protože ale roz
šiřují mezi polskou šlechtou a lidem text čtyř artikulů a jelikož"je nebezpečí,že mnozí budou svedeni na špatnou víru,odpovídá Pá
le 5 u vědomí své povinnosti na jejich důvody, jimiž husité theolo
gicky ospravedlňovali své bludy. První brána pekelná čili první
artikul jedná o svobodě kázání slova Božího v Království Českém;
druhý stanoví přijímání pod obojí všech věřících . Třetí praví, že
klérus vis tni
časné statky na škodu svého úřadu a proti příkazu
Kristovu a evangelickému řádu. Světští páni mají tedy svou mocí
pozemské statky kněžstvu odejmout. Čtvrtý článek žádá,aby smrtel
né hříchy,a hlavně veřejné,a jiné přestupky zákona Božího byly za
kázány a ničeny v jakémkoliv stavu. Páleč odpovídá důkladně a po
drobně na všechny důkazy. Snaží se dokázat shoubnost a bludnost
husitského programu,varuje před jeho přijetím a nabádá k odporu
proti němu.
Někdy později Mistr Štěpán z Pálce tyto tři traktáty spojil
v jedno dílo. Tak vznikla jeho Trilogie, již věnoval hnězdenskému
arcibiskupu Mikuláši Trabovi /38/.
Trilogie nebyla doposud vy dána. Doufám, že se mi podaří se hnát všechny rukopisy, jež jsou roztroušeny po evropských knihov
nách, a připravit text pro kritické vydání Mistr Štěpán z Pálče
má klíčové postavení v dějinách doby husitské. Profesor H. Thomson
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v předmluvě k vydání Husova traktátu De ecclesia se právem diví,že
teprve Jan Sedlák ob jevil Pálšův traktát De ecclesia a vydal z ně
ho excerpty týkající se blíže polemiky s Husem* Po Sedlákově smrti
nabylo vlastně podniknuto nic konkrétního,co by nám zpřístupnilo
Pálěovo dílo.
IV.
Rukopisy Pálčových spisů v polských knihovnách:
A .- Ve vratislavské universitní knihovně kodex I.Q*87 je jakási
sbírka drobnějších spisů Pálóových.Klicman ve svá z páve o ces
tě po knihovnách /39/ poznamenává bohužel jen tři:
a/ fol.30-,58: Replicatio contra 4 articulos Husitarum;
b/ fol*112'- 122: Responsiones ad obiectiones et picturas;
c/ fol*180 -189: Littera© ad civitatem pragensem;
Kodex I.P* 243>fol.33-56 má ještě jednou spis "Replicatio contra 4
articulos Husitarum".
B.- V Krakově:
1 . - Kapitulní knihovna má kodex č.221,v němž na foliích 289b-305b
je Pálěova řeS pronesená v Kostnici De emendatione eccelsiae matu
randa /40/.
2. - Knihovna Jagellonské university vlastní tyto spisy Pálěovy:
a/ Kodex ě. 770,fol.445-460: "Replicatio contra 4 articulos Husitarum /41/;
b/ Kodex ě. A A.V.I. 1700: Positio M.Stephani de Palecz in aula /42/
c/ Kodex ě«D«D»I. 848,fol. 1-96: Tractatus de universalibus ;De ide
is; De compositione hominis ac de tempore /43/*
d/ Kpdex 5* 1761,fol. 1-176: Tractatus de Ecclesia /44/.
C .- Lvov:

V

*

Knihovna Osolinski v kodexu ě.824»fol.80b-86b má Pálčovo dílko o modlitbě: M.Stephanus de Palecz, "Quare et
propter quod homo in ecclesia Dei debet orare Deum"/45/.
X X

X

P o z n á m k y

:

l/ Palacký Fr .,-Documenta Magistri Joannis Hus vitam,doctrinam,ca]£
sam in Constantiensi concilio actam et controversias de religione
in Bohemia annis 1403-1418 motas illustrantia,Pragae 1869;p.673;
2/ "me in exilio existente" Palacký, Documenta, p. 672;
3/ Jaroslav Fikrle, Čechové na koncilu kostnickém,Český časopis his
torický, 9/1903/417»
Jan Sedlák,-M.Jan Hus,Praha 1915,p.354-5;
4/ Archivium Vaticanum Reg. suppi.106, fol.94r.
5/ Palacký,Documenta, p.669;
6/ Archivium Vaticanum Reg. supp.112,fol.l99v; Páleč zůstal právně
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kouřimským farářem až do roku 1419,kdy císař Zikmund si vymohl kojj
nmskou faru pro jednoho ze svých kaplanů, cf .Fikrle, Čechové, p, 417;
7/ F ikrle,Čechové,p-249;
H öfler,Mittheilungen der Wiener Akademie 1880 p.887
Bern.Bess,Zeitschrift fur Kirchengeschichte XYI,425;
Jaroslav Óoll,-Čechy a Prusy ve středověku,Praha 1897,p- 138;
8/ Fikrle,Čechové p.418;
9/ Starod. prawa polsk.pomniki V,268-274;
10/ Fikrle,Čecho
vé p,420;Codex epistolaris cath.cracoviensis 11,438;
Bidlo,Čeští emigranti v Polsku v době husitské a mnich Jeroným
Pražský, Časopis českého musea 1895,243;
11/ Dokonalé potvrzení polského exilu obou českých theologů je v ká
záních Jana Želivského,který roku 1419 na Hod Boží velikonoční
ve svém kázání v kostele Panny Marie Sněžné v Praze řekl: "...aput
Corinthios erant pseudoapostoli,qui inficiebant communitatem post
cognitam veritatem, sicut nunc in partibus nostris exierunt falsi
prophetae ut Cardinalis cum suis et in Polonia Palecz,Marzyk et qui
seducunt in Bohemiav..." Jan Želivský, Dochovaná kázání z roku 1419,
díl I,p .20 - vydal Amadeo Molnár,Praha 1953; Tímto svědectvím Želivského je definitivně potvrzena domněnka Bidlová a polských his
toriků Fijaleka a Moravského a padá názor Fikerleho /Čechové p.424/
o tom, že Mařík se po ukončení kostnického koncilu uchýlil do Fran
cie. Cf.Bidlo,Čeští emigranti p.234-5; Otakar Odložilík,Z počátků
husitství na Moravě, Časopis Matice Moravské 49/1925/p.125-6.
1 později bylo Polsko'útočištěm českým katolickým exulantům, jak se
dovídáme z dopisu Mistra Prokopa z Kladrub, bakaláře theologie v
Bipsku. Prokop píše v neděli v oktávě sv.Václava 1430 -tedy 29.9.
jinému exulantovi,nejspíše Janu Peklovi,do Budyšína, Praví ve svém
listě: "Et sicut scribitis,quod velletis vos convertere versus Poloniam,sciatis,quia aura est satis mala,ita quod aliqui recenter
Boemi ibidem venientes moriebantur in febribus. Et Mgr.Nicolaus
de Podwyn in Poznania vel Gnezden dimisit bonam scholam,quam rege
bat et recessit ad partes istas,timebat enim mortem etc. Et ergo
ire si velletis utique laborare in verbo Dei,tunc melius esset ire
ad partes Stirie,ubi sunt multi SlaviV, Epistulae exulum catholico
rum,ed.Jan Sedlák,Studie a texty I.- Olomouc 1914,169.
12/ "...ego Stephanus de Palecz,minimus professorum,archidiaconus
Calissiensis... tamquam lector ordinarius in eadem ecclesia gnesnensi” in codice ms. Nationalbibliothek,Wien nr.4131,fol.l22r;
13/ Bidlo, Čeští emigranti p.235;
Album studiorum universitatis cracowiensis,tom.I-II.a.14201489, edit. Cracoviae 1887;
14/ Fikrle,Čechové p.424;
Daalynski, Dites ac res gestae 11,131 sq;
15/ Dzialynski,Lites ac res gestae 11,131:"Quartus testis dominus
Stephanus Palecz,professor sacre theologie,nacione Bohemus,archidiaconus calissiensis etatis L annorum, productus,iurat us et ci
tatus” .
16/ Po návratu z Itálie M.Stanislav ze Znojma sice zůstává předním
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českým a nejváženějším theologem, ale do popředí se dostává Páleč.
Jeho přímé zásahy do polemiky na kazatelně i perem mu zaručují pr
venství mezi katolickými mistry. I Hus jej několikrát jmenuje na
prvém místě: "Palecz cum Stanislao" p.135, Tractatus de ecclesia,
ed. Thomson;a tamtéž:"Sed retro cedente Palecz cum aliis";p. 132 tam
též "Ista explicatio quoad principia estimo,quod principaliter ef
fluxit de capite Stephani Palecz"*
17/ Loserth, Ueber Versuche wiclif-husitische Lehren nach Oesterreich
Polen,Ungarn und Croatien zu verpflanzen - Mittheilungen Ver. Deutsch.in Bbhmen 24/1886/; ^
18/ Roman Heck - Ewa Makcynska, Ruch husycki w Polsce - Wybor tekstów žródlowych - Do r.1454, Wroclaw, 1953;
19/ Jaroslav Goll, Čechy a Prusy,Praha 1897;
20/ Tadra, Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských, Pra
ha 1897; pp.131-150;
21/ Bidlo,Čeští emigranti,p. 127 sq. a 232 aq;
22/ Palacký,Documenta p.506;ale již 1405 se dovídáme.že šířil v kra
kovské diecési remanencní blud Viklefův.Ceský mistr Štěkna, profe
sor v Krakově,přišel asi na přání biskupa krakovského do Prahy, aby
bojoval proti bludu. Utkal se tu se Stanislavem ze Znojma. Cf.Jan
Sedlák, M. Jan Hus,p.110;
23/ Bidlo.Čeští emigranti p.123;
24/ Goll,Če
chy a Prusy p-137;
25/ cf. Kodex cracov. univers.jagell.334 DB XJV.16,fol.28-64;
Dr Wladyslaw Wislocki,Katalog rekopisow bibl.Univers. Jag. Kra
kow 1877,t.1,116;
Starodawne prawa polskiego pomniki IV, 527 /ed.Heymann/;
Bidlo,Čeští emigranti p.235;
Pikrle, Čechové p.425
Prokeš,K Pálčově replice proti čtyřem artikulům pražským - Sbor
ník věnovaný J.Bidlovi,Praha 1928,p.256,pozn.6.
26/ Fikrle,Čechové 425;
Goll, Čechy a Prusy p.138 sq.
Prokeš,'K Pálčově replice p.254 sq;
Novotný,K otázce polské kandidatury na český trůn - Žižkův sbor
n ík, Praha 1929,p.100 sq.
Novotný,K polské kandidatuře na český trůn v době husitské,Conférence des Historiens á Varsovie 11/1927/137 sq;
27/ "Intimatio husitarum in studio cracowiensi"- Mš.Nationalbiblio
thek, Wien nr.4131,fol.l64r; text artikulů tamtéž fol.l64v16 6r;
28/Cod Wien.4131,fol.l64r;
29/ ibidem;,
30/ ibidem;fol.l64v;
31/ ibidem;
32/ ibidem fol.139 rv;
33/ ibidem fol.l43v;
34/ ibidem;
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37/
38/
39/

für
40/
41/
42/
43/
44/
45/
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ibidem fol.I36v;
ibidem;
ibidem fol.l67v;
ibidem f ol8122r;
Klicman, Zpráva o cestě po knihovnách,Věstník České akademie
2/1893/74;
Fikrle,Cechové p.430;
Miaskoweki,Beiträge zur Krakauer Theologengeschichte,—Jahrbuch
Philosophie und wissenschaftliche Theologie 13/1899/479;
F ikrle, Čechové ,p. 430;
F ikrle,ibidem; Wislocki,Katalog nr.770;
F ikrle, ibidem 431;
F ikrle,ibidem;
Thomson, M .Joamiis Hus Tractatus de ecclesia,p.XVII:
cf. Sedlák, Hlídka 1912;
W .Ketrzynski, Catalogus codicum manuscriptorum Bibl.Casolini
anae Leopoliensis III, Lwó
w 1890 p.272;
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