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Žijeme na přelomu věků, v době hlubokých a dalekosáhlých pro
měn. Technika. spo;iená s nebývalým pokrokem přírodních věd,mění pö
nenáhlu vnější tvář světa, zanechává však také hluboké stopy ve svl
tě idejí.^Nové poměry vyvolávají nové problémy, nutí k zamyšlení»"
Není proto ze těchto okolností nijak překvapující, začíná-li
se i v theologii probouzet nový život. Všeobecný neklid a myšlenkové kvašení , které naplňuje svět, má hlubokou odezvu i na poli
posvátné vědy. Nové proudy ve světě i v Samé Církvi předkládá jí the
ologii k řešení celé řady nových otázek, otřásají mnohými tradiční
mi názory, volají po novém a důkladnějším promyšlení starých prob"^
lémů.
Ve skutečnosti pracovní úsilí theologů během posledních 1015 let je hodně podmíněno dobou a soustřeďuje se převážně kolem tří
následujících bodů. Snaží se předevsímj
a / zaujmout stanovisko k modernímu světovému názoru,který se
zakládá na výsledcích přírodních yěd;
b / podat věrný a pokud možno úplně vyčerpávající obraz křestanské nauky;
c/ podat tuto nauku takovým způsobem, aby ji moderní člověk
přijal a zařídil podle ní svůj život /problém přizpůsobení/.
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Stává se často, že nejden Člověk, který ulpí na doslovném
znění Písma sv. / z v i . St. Zákona/, přijde k přesvědčení, že pravdy
obsažené v posvátných knihách nejsou slučitelné s moderním světovým názorem. Tento t . z v . rozpor mezi vírou a vedou není nic nového.
Je předmětem různých diskusí a sporů již více než jedno století a
je podnes jedním z hlavních pramenů pochybností ve víře jak u studující mládeže tak i u dělnických mas, které jsou soustavně ovlivňovány a zpracovávány marxistickou ideologií.
Pro katolíka, který věří v Boha i v božský původ Písma sv. ,
bylo však vždycky a je i dnes jasné, že o nějakých rozporech mezi
pravdami zjevení Božího a mezi pravou vědou nemůže být řeči. Tyto
potíže existují jen u lidí, kteří zůstávají na povrchu a nejdou k
jád^u věci. Ve skutečnosti však, máme-li na zřeteli nábožensko-mrajr
ní učel Písma s v . , a hlavně chápeme-li jeho výpovědi v rámci literárního druhu příslušné knihy a odlišujeme-li přesně náboženskou
pravdu, kterou chtěl Bůh zjevit, od starověkého Šatu, kterým ji při
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oděl svatopisec, shledáme, že mezi vírou 8 moderním světovým názorem
panuje soulad, který přímo udivuje»
Když po druhé světové válce začala vycházet velmi četná díla o
nových objevech na poli nejrůznějších odvětví přírodních věd, bylo
jednou z nejradostnějších konstatscí to, že nové objevy nestojí v žád
ném rozporu s náboženstvím. Právě naopak: přírodní vědy samy se ob-~
rátily proti dosavadnímu mechanistickému materialismu, vzdaly se dři
vějšího překračování své vlastní kompetence, t . j . všech neoprávně- "
ných zásahů do oboru filosofie a theologie a uvolnily tak metafysice cestu k důkazům Boží existence a božského původu světa . / 1 /
Theolog bere samozřejmě s radostí a s vnitřním zadostiučiněním na vědomí tuto skutečnost, neztrácí však přitom se zřetele urči
té zásady!
- Nehledá předně a nebude nikdy hledat v přírodních vědách dů
kazy pro theologické otázky. Jemu stačí, odstraní-li fysika, chemie
nebo biologie překážky, které se nakupily protiprávně v minulém sto
letí na cestě vedoucí k náboženství,
- Chce se chránit vě&ker.ého filosoficky ne věcného výkladu jed
notlivých výsledků přírodních věd. Bude v tom ohledu velmi opatrný"
jednak z toho důvodu, že přírodní vědy jsou v neustálém vývoji a jed
nak proti, ze jejich výsledky nás staví často před skutečnosti, pro
ktere nemáme přiléhavých pojmů.
- Nebude se pouštět do těchto otázek bez důkladné znalosti
příslušného useku přírodních věd. Bylo nejednou konstatováno,že nej
větší překážka, která ztěžuje dobrý poměr mezi přírodními vědami a
náboženstvím, spočívám v tom, že filosofovi i theologovi scházejí
namnoze obšírnější přírodovědné znalosti a na druhé straně přírodovědcové jsou sice mistry ve svém oboru, ale zato špatnými filosofy.
Pokud se týče konkrétní situace na styčném poli mezi theologií a přírodovědou v těchto posledních letech, dá se vcelku ř í c i ,
že^o různé nové otázky a podněty není nou&e. Je sice pravda, že je
možno^i bez moderní fysiky, čistě :jen na základě zdravého rozumu a
obecne zkušenosti, vybudovat správnou přírodní filosofii a podat
platné důkazy Boží existence , / 3 / ale zároveň se také všeobecně u znavá za velmi užitečné promyslet nové výsledky exaktních věd a za
sadit je do rámce křesťanského světového názoru. Svatý Otec Pius
X I I . poukázal při. nejedlé příležitosti na tuto nutnost a jeho povzbuzovaní se neminulo učinkem./4/
V posledních letech vyrůstá řada theologicky, filosoficky i
přírodovědecky školených odborníků, jejichž práce znamenají cenný
přinos k řešení styčných otázek mezi vírou a vedou.
Tak na př, Heimo Dolch, theolog i fysik zároveň /žák Heisenbergův/ ukazuje v knížce "Theologie und Physik»/5/, jak moderní fysiky usnadnuje dnešnímu ČlQvěku uznat m o ž n o s t
z á z r a k u . V této studii autor vychází z úvahy c růzhosti zákonů v oblasti makrof^sikální a mikrofysikální, Jak známo, klasické fysikální zákony ma
ji platnost jen omezenců: platí jen ve sféře makrofysikální, zatímco v nitru atomu moderní jaderná fysika objevila zákony jine. z toho vsak plyne tento důsledek: Kdyby fysik znal na př. jenom oblast
mikrofysikální a nic více, jistě by se musil domnívat, že mikrofysi
kální zákony jsou všude stejně platné a že nepřipouštějí žádných vj
jimek» Zkušenost mu však říká něco jiného; poučuje ho, že tyto záko
nyjisou omezené jen na nitro atomu a že kromě mikrokosmu existuje ~
ještě jiná sféra /'makrofysikální/, která má své vlastní zcela odliš

STUDIE ' 5 8 / 2

Dr.Fr. FÍ PAR: Pohled na součes.theol.

-5-

né zákony. lak musí být dnešní fysik v zásadě připraven na to,že mi
mo světa, který zná a který je dostupný jeho vědecké zkušenosti, existují ještě jiné oblasti, ve kterých platí jiné zákony a ktere jsou
vlastní jen jim. Tento poznatek, získaný na základě vědecké zkušenosti, disponuje fysike v tom smyslu, že může bez velkých nesnází
připustit možnost oblasti nadpřirozené, která má své zákony a síly,
zcela odlišné od zákonů přírodních. Připustí-li se vŠek tato možnost
pak není důvodu, proč by se nemohlo připustit, že nadpřirozené síly
mohou zasahovat i do oblasti přirozené a projevit se tak jako zázrak./6/
Již po celá desítiletí trvá d i s k u s e
o platnosti
a o
rozsahu
p r i n c i p u ke u s a l i t y .
Někteří fysikové a kosmolo
gové vyslovili mínění, že určité jevy v oblasti mikrofysikální na-"
svědčující indeterminismu, vyvrátily všeobecnou platnost principu
kausality a tím zasadily smrtelnou ránu i důkazům Boží existence,
které jsou vybudovány právě na něm.
Ve skuteönosti však řada význačných fysiků / 7 / trvá i dále na
fysikálním determinismu /Einstein, Planck, Schrödinger, de Broglie
a j . / . Nescházejí fysikové, kteří tvrdí, že jevy nasvědčující "svobodnému chování" elementárních částic, neodpovídají objektivní skutečnosti, ale je třeba je spise chápat jako důsledek omezenosti a
nedokonalosti našich pozorovacích metod. Fysikální měření samo ovliv
nuje dráhu elementárních částic a zabraňuje tak jejich správnému
hodnocení.
R. Masi po důkladném studiu této otázky u různých moderních
fysiků shrnuje nakonec výsledky svého bádání takto: "Indeterminismus - o kterém mlUví kvantová fysika - je jenom jeden z možných výkladů fysického světa. Ve skutečnosti existují pokusy o jiné výklady, které nejsou indeterministické. Je-li tomu tak, pak je zřejmé,
že indeterminismus musí zůstat na fysické základně a nesmí se přená
šet do oblasti metafysické. Kvantová mechanika nečiní žádných potí =
ží principu kausality a metafysickému determinismu hmoty. " / 8 /
Pokud se týče řešení této otázky na poli filosofickén\/9/»tu
se většina neoscholastiků v zásadě shoduje na dvou následujících bo
dech; Protestují předně proti směšování filosofického pojmu kausall
ty s mechanickým determinismem a trvají ne přísném rozlišování mezi
determinismem ontologickým / t . j . determinismem hmoty tak jek je teto same o sobě/ a determinismem fysickým / t . j . determinismem hmoty
na kolik je teto předmětem fysikálního pozorování/.
Filosofie scholastická učí , že v oblasti cistě hmotné vládne
ontologický determinismus. IJle něho totiž steine příčiny za stejných
podmínek vyvolávají tentýž účinek. Kdyby působení přirozeneho činitele za stejných, vnitřních i vnějších podmínek mohlo vyvolat různé
účinky, tato šinnost buá by postrádale dostatečného důvodu enebo by
předpokládala u hmoty schopnost sebeurčení. Taková schopnost všek
přísluší jenom činiteli obdeřenemu rozumem e svobodnou vůlí.
Přesto však tato nauka, zastavaná Četnými křesťanskými filosofy, není neslučitelná s každou formou fysického indeterminismu.On
tologický determinismus nevylučuje samozřejmě indeterminismu sub-"
jektivní , který je podmíněn nedokonalostí našich pozorovacích metod,
ele nevylučuje též určitý druh podstetného e objektivního indeterminismu, který může nastet ze určitých zvláštních okolností.
Tak se může ne př. stát, že mezi hmotnými částicemi téhož dru
Ilu jsou některé ontologické rozdíly /na př. malé ekcideutální»individuální rozdíly mezi elementárními částicemi téhož druh^/, u nichž
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je nemožno předvídat a určit jejich působnost, protože jsou fysicky
nepozorovatelne. V tomto případě měli bychom dvě hmotné skutečnosti
různé s hlediska ontologického, ale totožné po stránce fysické.Různost ontologická, jakožto pravá příčina různosti v chování částic,
vylučuje out o logický Indeterminismus. S hlediska fysického včak měli bychom v tomto případě pravý fysický a objektivní indete^minis mus, protože dva fysicky totožní činitelé vyvolávají různé účinky.

/10-/

Toto měl patrně na mysli též sv. Otec Pius X I I . ve své promlu
vě o moderní fysice / r . 1 9 5 5 / , ve které zaujal stanovisko ke shora ü
vedenemu problérau. Prohlásil, že není možno mluvit o nějaké svobodě
v mikrokosrnu. Poukázal sice ns to, že elementární Částice během vel
mi krátkého intervalu odpovídají různým způsobem na tytéž vnější
vlivy, a následkem toho se jejich chování nedá přesně určit. "Avšak
síly hmotné přírody - praví - řídí se svými vlasními vnitřními zákony, které vylučují každou svcbodu a tím i každou pravděpodobnost."
/11/
Určitá skupina přírodovědecky orientovaných a přitom nábožensky založených filosofů uvítala naopak s velkou sympatií domněnku o
mikrofysikálním indeterminismu a snažila se jí využit k podepření a
"přírodovědeckému zdůvodnění" svobody lidské v ů l e . / 1 2 / Je to však
námaha zřejmě zbytečná, protože otázka svobody lidské vůle je na atomickém determinismu nebe indeterminisrnu úplně nezávislá. Lidská
duSe je duchová; je jiné podstaty než hmota a proto člověk může být
svobodný i když atomy podléhají nejpřísnějšímu determinismu.
Pokud se týče d ů k a z ů B o ž í e x i s t e n c e ,
tyto nejenže
nebyly moderní vědou otřeseny, ale naopak se jim dostává jek ve fysice tak i v chemii a v biologii vždy ntvého potvrzení, zdokonalené
pozorovací metody zmíněných věd vynesly na světlo celcu řsdu růz ných skutečností svědčících pro účelnost v přírodě, takže "ze jména
důkaz z účelnosti může se nyní opírat o nevý a důkladnější empirický materiál. / 1 3 /
Stejně tak i meta fysický důkaz z nahodilosti ykontigence/ svě
ta nachází nové tvrzení v oblasti fysiky. Dle křestenske f i l o s o f i e "
i theologie svět nemá důvod svého bytí v sobě. Keni věčný 3 mohl
být i nemusel. Vznikl svobodným tvůrčím zásahem Božím. Ke stejným
závěrům však přichází i mederaí fysik na základě svých pozorování.
I pro fysika je svět omezený: má svou dlouhou ale přece vsek jen omezenou minulost: jednou začal. "Vesmír - tak jak se nám jeví ve
světle výsledků moderních věd - se nachází ve vývojovém procesu,kte
rý se ubírá od určitého počátku přesně určeným sběrem: toto vyplývá
jak ze zákona entropie . . . tak zvláště z nejnevějšího stavu astrof^
siky
Dá se ř í c i , že svět se nachází dnes ve stavu fysickém>který předpokládá dlouhý proces, jehož počátek můžeme položit přibližně 10 miliard let nazpět do minulosti. Tento závěr nedosahuje stupně jistoty, nýbrž je jenem pravděpodobný. Přesto však kosmegonie s
omezenou minulostí nabývají dnes ve vědě stále větší provděpodobne-

si. "/14/
K podobnému závěru o časové omezenosti světa a jeho nahodi losi aůže dospět fysik na př. i z úvahy o universálních přírodních
konstantách: "Tyto přírodní konstanty - praví Alfred Hollander ve
své studii »Von der "Physik zur Metaphysik" - mají z metofysickéhc
hlediska veliký význam. Poučují nás jednak o nahodilosti světa, jed
nak dokazují jeho objektivní reálnost. Nebot přísluěí-li určitým f^
Sikálníia veličinám šíseltté jednoty* které se nedají odvodit z dimen
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sí světa theoreticky a "a priori", t j . jinými slovy: nepřísluší - i i
jim tyto Číselné hodnoty nutně, pak je tím dokázáno, Se mohly míti
i jinou hodnotu; je jasné , že důvod pro jejich velikost není v nich
samých, ale že spíše "byly učiněny" právě tak veliké a ne jiné od mi
mosvětského původce. A můžeme-li doápět pomocí měření, která jsou ně
sobě nezávislá a která tudíž spočívají na různých teoretických základech, k téže číselné hodnotě, pak jsme nuceni připustit, že tato
číselná hodnota má svůj základ v objektivnosti světa"./15/
Sv. Otec Pius X I I . ve svém proslovu "0 důkazech Boží jsoucnosti ve světle moderních přírodních věd" / 2 2 . 1 1 . 1 9 5 1 / shrnuje synteticky celý význam exaktních věd pro důkaz Boží existence z proměnlivosti / a tedy z nahodilosti světa/ do těchto vět: "Moderní věda
pomocí přesného 8 podrobného bádání v oblasti makro- i mikrokosmické rozšířila a prohloubila podstatně empirický základ, na němž tento důkaz stojí e z něhož soudíme na existenci Bytosti, která je sama od sebe /Ens a se/ a která je svou přirozeností neměnná. Kro mě toho veda sledovala směr vývoje vesmíru. Tím, že se jí podařilo za hlédnout jeho osudný konec, podařilo se jí též určit jeho počátek v
Öase, který můžeme klást asi 5 miliard lét do minulosti. Tak potvrdila věda s konkrétností, která je vlastní právě fysickým důkazům,
nahodilost vesmíru a odůvodněnost závěru, dLe něhož vesmír vyšel v
určitém čase z ruky Stvořitele"/ 1 6 / .
Tato slova sv. Otce, pronesená před vybranou skupinou význačných zástupců přírodních věd právě na prahu nové éry lidstva, znějí
jako dobrá předzvěst pro budoucnost. Věda, která se nestaví pyšně a
priori proti všemu nadpřirozenému, dává oprávněnou naději, že přispš
je k opravdovému pokroku a blahu lidské společnosti.
V souvislosti s novými poznatky o vnitřní struktuře hmoty vstou
pily do popředí zákaiů otázky týkající se filosofických pojmů l á t k y
a
f o r m y /hy lemorfismus/,
substace
a
akcidentu.T^
to otázky zajímají jak filosofii tak také theologii, protože zmíněné pojmy ji slouží k rozumovému osvětlení a prohloubení některých
Článků víry.
Pokud sč týče hylemorfismu, názory o jeho harmonii s výsledky
přírodních věd a o jeho platnosti se velmi různí: dle některých je
to nauka mrtvá a překonaná, alespoň v tom smyslu jak ji učil sv.To-*
máš / 1 7 / j dle jiných hy lemorf ismus je překonán jenom v oblasti anorganického světa, ale dá se velmi dobře aplikovat v oblasti biologie / 1 8 / ; dle jiných je stále ještě platný e užitečný jako dříve a
může dokonce poskytnout platné služby i samotným přírodním vědám ,
zvláště atomické fysice / 1 9 / * V tomto posledním smyslu se vyjádřil
i sv. Otec Pius X I I . ve své promluvě o moderní fysice /.r. 1955//2o/;
při jedné příležitosti /promluva k badatelům v oboru genetiky, roku
1953/ upozornil však, že nauka o látce a formě může být podrobena ne
•kterým modifikacím. Tak na př, problém dědičnosti nedá se vysvětlit
jen pouhým spojením duše, pojímané jakožto forma těla ,s amorfní první látkou /materia prims/; při řešení tohoto problému musí se brát
zřetel i na gény buněčného jádra / 2 1 / .
Otázka substance a ekcidentu zajímá theologa hlavně proto, že
hraje velkou uloh.u při vysvětlování e u c h a r i s t i c k é h o
taj e ms t v í .
Nedávno vzplála v tomto ohledu zajímavá kontroverse
mezi několika italskými theology, která nám ukazuje,^jak je nutné
rozlišovat mezi pojmy fysickými c metofysickými. Celá problematika
této diskuse se dá shrnout do dvou otázek: Které konkrétní skutečno-
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sti odpovídají substanci /podstatě chleba a vína, těla a krve Kri
stovy/, o níž se mluví v eucharistickém dogmatě, aplikujeme-li tento pojem na nejmensí částečky hmoty? Jak se dá nyní za nových objeeucharistického
vů použít pojmu suostance a akcidentu k vysvětlení
přepodstatnení?
F. Selvaggi, S . J . , profesor na římské Gregorianě -vlastní původce kontroverse- zastává názor, že moderní fysika našla přístup k
samé podstatě hmoty. Podle něho podstatou hmoty a tedy i eucharistie
kou podstatou by byly molekuly a atomy s jejich Částmi:
elektrony,
protony, me seny a t d . , které se podařilo objevit moderní fysice. Různé měřitelné vlastnosti pak těchto částic jako na př. t í ž e , pohyb,
elektrický náboj a pod., byly by jejich akcidenty. Při
přepodstatnení pak, dle jeho názoru, molekuly a atomy chleba a vína se promění v tělo Kristovo, při čemž však zůstanou zásahem Božím uchovány
jejich akcidenty, které jsou pozorovatelné našimy smysly nebo přístroji. Dle zmíněného autora tato aplikace substance a akcidentu na
fysické skutečnosti je nutná, protože jenom tímto způsobem je možno
uchránit pojem přepodstatnení od pouhého, obsahově zcela nezávazného konceptualispju / 2 2 / .
Proti tomuto řešení však prof. C. Colombo / 2 3 / a R.Masi / 24/
namítají toto; Podstata chleba a vína, i když jsou nade vší pochybnost hmotnou skutečností, nedají se ztotožňovat s nějakou
fysickou
skutečností, kterou znánre nebo která by mohlo být objevena v budoucnosti. "Všechny pojmy - píše prof.. .Masi - vztahující se na Eucha ristiií podstata, změna, způsoby Čili akcidenty mají význam čistě
filosofický a patří k metafysice hmoty"/25/. Moderní fysika na rozdíl od fysiky aristc-telské se nepohybuje na poli metafysickérn,nýbrž
studuje hmotné V Ě C Í jen v jejich vnější, fenOmanické stránce. Zajímá se o ně natolik, nakolik jsou přístupné našim smyslům a měřicím
metodám. Dnešní fysika nepřihlíží vědomě k meta fysické stránce věcí. "Pokud se týče substance /metafysické/., i ta nejdokonalťjší fysická zkušenest nemůže nám říci o ní zhola n i c . . . Protože
našimi
smysly vnímáme jenem akcidenty,, nebude nám nikdy možno dospět fysickou metodou k pozorování substance" / 2 6 / . Z toho důvodu také
mezi
skutečnostmi, jež jsou předmětem fysikálníhc poznání, není možno rez
li3-0vat / j a k to činí Selvaggi/ dvě kategorie: na jedné straně barvu,
váhu, velikost a t d . , jež by náležely do řádu akcidentálního a atomy,
protony, neutrony a t d . , které by náležely k substanci. Celá moderní
fysika je omezena na vnější fenomeny, na řád akcidentální ve smyslu
metafysickám. Dokonce i hrnetu a energii je nutno zařadit s hlediska
filosofického do řádu akcidentálníh'c : "Hmota a energie jsou dva projevy jedné a téže hmotné podstaty /substance. ve smyslu
filosofickém/. Hmota je jejím projevem korpuskulárním, energie pro jevem dynamickýmjy^y/. Proto při přepodstatnení zůstává tatáž fysicko-chemická struktura chleba a vína se všemi svými zvláštnostmi: zůstanou tytéž protony, elektrony, positrony, neseny, molekuly, kristaly , zůstanou tatáž elektro-magnetická pole a t d . , zůstanou tytéž fy sické zá
kóny- Celá tato struktura je předmětem zkoumání experimentální
vědy; je to kvalita a kvantita. Je to skutečnost řádu akcidentalního,
jež představuje svátostné způsoby... Změna nastává v podsta tě ,k£erá
je skryta pod smyslovými jevy; je to změna meta fysická " / 2 8 / . "Fysika pro svou vlastní a zvláštní metodologii neraůže příaio zasahovat do
otázek povahy metafysické.., Proto s jedné strany theologická nauka
o Eucharistii, jež se pohybuje v oblast:, metafysické a s druhé strany současná fysika, jež se pohybuje v oblasti smyslové
zkušenosti,
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bení theologické nauky o Eucharistii.
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druhého. Jejich pojpřenášet různě prvky
moderní fysika
přes
k obohacení e prohlou

Bádání
na p o l i
biologickém
přináší v po3ledních
létech stále více důkazů pro podstatnou rozdílnost mezi říší nerost
nou, oživenou přírodou a člověkem / 3 0 / . Tím, Že se biologie vzdávS
zejména aprioristické tendence vtěsnat člověka stůj co stůj do ste^
né kategorie byti, se zvířetem, vytváří předpoklady k uznání duchové a nesmrtelné lidské duše. I když materialistické směry jsou mez i biology ještě poměrně dost rozšířené, přece se jen situace vzhle
dem k minulosti hodně změnila. Místo nedůvěry a nepřátelství vytvS
ří se ponenáhlu mezi biologií a duchovými vědami vztahy srdečnější,
které vedou k vzájemnemu obohacení obou. "Při týkovém setkání duchová věda poznává jasněji, jak Často může být dnes vzdáleno od sku
tečnosti veškeré mluvení o "materialistickém pří rodním bádání" , jaE
nově a jedinečně se nám jeví skutečnosti "materiálního" světa, jak
plodně mohou působit dynamické pokusy o nové formulace na naše pred
stavy o psychických projevech. Přírodovědci pak se s druhé strany
z j e v u j e , a to s mocí a šíří pro mnohé z nás neslýchanou, tvůrčí cha
rakter duchovního světe"/31/*
pro stoupence materialistického evolucionismu je dnes nesmiř
ně důležitá otázka o původu života. Materialisté všeho druhu snaží
se dokázat samovolný vznik života z neživé hmoty. Propast,
která
dělí svět nerostný od rostlin a zvířat, je pro ně rušivou překážkou,
která jim zabraňuje, aby mohli s klidným svědomím prohlásit, Že člo
věk se svou kulturou i se svým intelektuálním životem je jenom ma*lým článečkem v toku věčného vývoje hmoty. Bilogii se však nepodař i l o zatím z j i s t i t v přírodě nějaké přechodně formy mezi říší Živou
a neživou. Tzv. virusy, považované dlouho ze přechodný stupínek od
mrtvého nerostu k Živé hmotě, jsou moderní biologií zařazeny do říše nerostné. "Výsledky bádáni o jednotlivých druzích virů svědčí je
sně o tom, že tyto nejsou nic jiného než vysocemolekularní ,cherek*
teriBticky ,stavěné, neživé nukleoproteidy. Všdm druhům'virů chybí
především úplně výměna látková, kt^rá je vlastní každému organismu" / 3 2 / .
Stejně tak nescházejí v poslední době studie, které vymezují
přesněji hranici mezi duchovním světem člověka a říší zvířecí. Zatím co do nedávná filosofie s theologií stály osamoceny v boji prot i jednostranným snahám stoupenců descendenční iheorie o zahlazení
věech podstatných rozdílů mezi Člověkem a zvířetem, dostalo se jim
v poslední době vydatné pomoci se strany biologie. ZvláŠt významné
j s o u v tomto ohledu práce basilejského zoologa Adolfe
Portmenne ,
který na základě podrobného a nepředpojeteho studia jednotlivých fá
zí ontogenetického vývoje lidského jedince snesl hodn£ důkazů pro
podstatný / a tedy ne jenom„stupňový/ rozdíl mezi zvířetem e Člověkem. Zmíněný biolog upozorňuje / z v i . v malém ale zato velmi obsažném dílku "Biologische Fragmente za ein^r Išhre vom Menscheiv'/ na
ředu zvláštností, které jsou vlastní jen člověku, a dají se uspoko
j i v ě vysvětlit jen duchovým a rozumovým charakterem lidské bytostiT
Tak ne p ř . píše o svém bádání o prvním roce člověka: "Studie o prvním roce lidského života ukazují, že duchovní charakter člověka se
nedá chápat jen jako pouhý průvodní fenomen, jako něco, co vyplývá
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z tělesných pozměn daných vývojem zvířete, nýbrž jako charakteristická. zvláštnost lidského jednání, kterou jsme zvykli oznsčpvstprá
vě jakožto duchovní... Kdo chce načrtnout správný obraz člověka ne
smí přehlížet lidské tělo s jeho vývojem. Musí se všok snažit studovat je opravdu jako tělo Člověka; nesmí se na ně nikdy dívet jako na tělo zvířete, jež se kdysi a jakýmsi způsobem stalo nositelem lidské duchové duše. Tak jako obrazu předchází náčrtek,
který
v prvních náznakových liniích obsahuje již hotový celek, podobně i
ve vývoji člověka existuje již od počátku jeho druhová zvláštnost;
je zde to, co nazýváme specificky "lidským".. V / 3 3 / . Výsledky bádání Portmannova / i jiných b i o l o g ů / / 3 4 / nám ukazují, že snaží—li se
biclog vysvětlit skutečnosti vycházeje z člověka a ne ze
zvířete,
přichází ke stejnému závěru jako filosof e theolog.
Otázka podstatného rozdílu mezi člověkem a zvířetem je pro
theologii velmi důležitá. Skutečnost, že čltvěk je tvor rozumný, jus
jící duchovou a nesmrtelnou duši, je jedním z nejzákladnějších přeli
pokladů náboženství. Podle pramenů zjevení Božího lidská duše / a
podle obecné nauky Církve duše každého jednotlivého Člcvěka/£je stvo
řena a spojena s tělem bezprostředním zásahem Božím. Tato nauka
protože je jasně obsažena v Písmě sv. ,i v ústním podání a kromě tc
ho je hlásána nepřetržitě učitelským úřadem Církve, je pro theologa jistá a vylučuje naprosto každou domněnku, dle níž by člověk i
podle své duchovní stránky byl jedním Článkem v řetězu nepřetržite
ho výyoje od nižších živočišných forem k formám vyšším.
Zatím co V této otázce panuje mezi katolickými theology neprostá shoda, existuje dne3 velká různest mínění o tom, jakým způ^
spbem vzniklo lidské t ě l o . / 3 5 / Moderní biologie, genetika, srovnávací anatomie, paleontclogie a j . staví theologa před následující
problém: bylo tělo prvníhc Člověka stvořeno přímým zásahem Božím,
tak jak tomu nasvědčuje literární saysl Písma s v . , anebo vzniklo
pod vlivem Božím ponenáhlým vývojem z nižších živočišných forem tek,
jek si to přibližně představuje dnešní přírodověda?
Toto dilemma žd&lo se být ještě do nedávná pro theologa nepřípustné a to z důvodů zcela pochopitelných. Církev zachovávala
velkou opatrnost v posuzování různých vývojových teorií,prttože by
ly budovány čostc s velkcuwpřskotností e s neskrývanými úmysly pta
kopat samotné základy křestenské víry. Konečně velká různost míně z
ní mezi jednotlivými přírodovědci, kteří stavěli své domněnky ns zá
kladech Často velmi kusých a nejistých a kromě teho je zabarvovsll
svými subjektivními ideologickými názory, přímc vybízelo
theology
k tomu, aby setrvávali na tradičních posicích, které se jim zdály
být jistější. Dnes, kdy přírodověda se snaží poctivěji o nestranné
a skutečně objektivní hodnocení nálezů a kdy se většina přírodověd
ců shoduje alespoň ne skutečnosti určitého vývoje, situatie se pro
theologa poněkud změnila. Dle mínění mnohých dnešních theologů a ka
tolickych přírodovědců vývojová teorie - pokud samozřejmě nevylučuje tvůrčí zásah Boží - nejen hení neslučitelná s vírou, ale nsopak zdá se jim býti přijatelnější než stare představy o nezměnitel
nosti živočišných druhů. Tak na př. francouzský dominikánP.LabOur^
d e t t e y 3 6 / dokazuje, jek právě skutečnosti jako čas, pomale utvářen í , příprava, uzpůsobování, jedním slovem "la preparation" je charakteristickým a podstatným rysem tvůrčí Činnosti Boží. Teprve tento velký a vše zahrnující zákon - říká L. - stsví myšlenku vývoje
do pravého světla. Vezmeme-li v uvahu toto pojetí, pek Boží
plán
vzhledem k stvoření by byl tento: Bůh dhtěl stvořit' vesmír,
který
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by se rozvíjel v čase, který by směřoval stále výše a který,vycházeje z jednoduchých zárodků, spěl by teprve pcnenáhlu k svému plne
mu uskutečnění. - V tomto nesmírném vývodovém procesu, který se uskutečnuje v obrovských Časových rozmezích, Bůh zůstává právě tak
poslední příčinou, všeho tvorstva, jako kdyby souhvězdí, země a Živočišstvo vznikly najednou v celé plnosti a dokonalosti forem«
Jak je vidět, dřívější n&pjetí, které vzniklo mezi vírou e
přírodní vědou právě pro otázku týkající se původu člověka,se znač
ně zmírnilo. Situace se poněkud vyjasnila hlavně tím, že zástupcové theclogie i přírodovědy jsou si dnes více vědomi své vlastn£ kom
petence. Biolog a paleontolog se neplete do filosofie ale zjištujě
objektivně přírodní skutečnosti a snaží se o správné popsání a systematické zařazení svých nálezů. íheolog zase naproti tomu je si
více vědom náboženského charakteru Písma s v . , a nedělá na základě
jeho výpovědí přírodovědeckých závěrů. "Myšlenka vývoje -praví holandský jesuita P . Overhage - je opravdu důstojná Boha Stvořitele.
Zda však vývoj opravdu existoval, o tom nám Písmo sv. nemůže dát
žádnou zprávu. Bible je totiž svou podstatou knihou náboženskou a
ne přírodovědeckou. Jejím naukovým předmětem jsou pravdy týkající
se spásy y i když inspirovaný pisatel používá kolikrát přírodovědec
kých představ své doby jako didaktického prostředku, aby pod jejicE
rouškou sdělil člověku základní náboženské pravdy. Stejně tak i the
o.lpgie nemůže nám říci nic o skutečnosti vývoje, protože tento přírodovědecký problém leží mimo její vlastní oblast. Dokázat přesně
tuto skutečnost a s jistotou je úkolem přírodovědeckého bádání , kte
ré čerpá z nejrůznějších odvětví /biologie, srovnávací anatomie,gě
netiky, paleontologie, paleoanthropologie atd/ podklad pro obrovský komplex otázek spojených s pojmem vývoje. Bude-li moci přírodní
věda předložit nám existenci vývoje jakožto opravdu zajištění výsledek svého exaktního bádání a dokáže-li kromě toho též uspokojivě vysvětlit způsob a příčiny pomalého a stupňovitého vzestupu živočišných forem, pak s hlediska křestanske víry není žádné těžkost i , proč by věřící člověk nemohl přijmout tento nový a velkolepý
obraz světa, v jehož středu stojí vývoj organismů"/37/.
Ve skutečnosti odpovědi dnešních theologů na otázku o původu
těla prvního člověka se různí podle toho, jaky kdo má postoj k vývojové teorii. Jedni, kteří považují alespoň faktum vývoje za vědecky zdůvodněné, kloní se k nove sentenci /C.Colombo, Leonardi,V.
Marcozzi, P.Denis, j,Carles, B.Melendez, J.Kalin, F.Elliot,H.Volk,
K.Rahner, A.Mitterer a j . / . Jiní zase setrvávají při tradiční sentenci a zamítají vývojovou teorii i v její umírněné formě, jednak
protože ji považují ze nedostatečně zdůvodněnou a jednak protože se
jim zdá, ze proti ní svědčí některé filosofické a theologické důvody /Kara.E.Ruf£ini, J.Rabeneck, I.F.Sagües, P&rente,M.Daffara sj . /
Učitelský úřad Církve se nepřiklání ani nä tu sni na onu stra
nu. Encyklika "Humani Generis" / 1 9 5 0 / ponechává otázku volnému bádání, varuje však theology před neuváženýá a překotným přijímáním
nedostatečně zdůvodněných vědeckých domněnek. Upozorňuje také, že
volnost bádání se pro theologa nevztahuje na otázku polygenismu ,
protože tato hypothese je neslučitelná s článkem víry o dědičném
hří chu»
Za tohoto stavu tedy theolog může klidně sledovat vývoj přírodních ved a Čekat až přinesou něco jistého a konkrétního o teto
otázce.
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Moudrý a solidní postoj zaujímá k celemu problému Ch. Boyer,
profesor na římské Gregorian*. Podle jeho názoru "jistě přehánějí
t i , kdož z jakéhosi úzkostlivého "konkordismu" by chtěli prohlašovat vývojovou domněnku za jediné vysvětlení původu lidského těla a
se diví anebo dokonce rozčilují, dělá-li někdo námitky proti jejjbh
řešení. Avšak přehánějí i t i , kdož naopak v přesvědčení, že evolucionismus není vědecky dokázán, se pohoršují nad tím, připustí-li
se možnost harmonie mezi vývojovou teorií a vírou anebo ješt§ více,
odvažuje-li se někdo tvrdit, Se prameny zjevení nevylučují
účast
některého nižšího živočišného druhu na utváření těla prvního člověk a 1 1 / ^ / . Pokud se pak týče změny v postoji u některých theologů ve
prospěch evolucionismu, praví: "Takový postoj není třeba považovat
za porážku orthodoxíe pod tlakem přírodních věd, ale spíše za pokrok theologie, která ve světle nových vědeckých objevů poznává le
pe pravý smysl i přesné hranice zjevené pravdy"/39/.
+

+

+

+

Dotkl jsem se jen některých problémů, které dnes zaměstnávají theologii a přírodovědu. Poučení, kterého se nám z to jo dostává,
je totéž jako i v minulosti: Víra a věda - protože mají téhož Původce , který je Pravda sama - si nemohou odporovat* E nedorozumnění přichází jen tehdy, překracuje-li přírodovědec nebo theolog meze své kompetence.
P O Z N Á

/l/

M K Y :

Uvádím několik význačnějších děl novějšího data, která se zabý-*
vají styčnými otázkami theologie a přírodních věd shlediska ka
tolickéhoš
- J. de Bivort de la Saudées Essai sur Dieu, 1 ? hornrne et l f univers; 4. vyd , Paris , La Colombe, 1957,str.630
Dílo obsahuje studie 17 nejvýznačnějších theologů Fran
cie, Anglie, Itálie, Španělska a Německa. Německé vyd|
ní o "Gott, Mensch, Universum"- Vyd. Styria, Graz-Wien
-Köln, 1956, str. 664- Alois Riedmann; Die Wahrheit des Christentums, 4 sv. , z nichž
zvi. první obsahuje cenne studie k
problému
Boží existence. Vyd.Herder, Freiburg in B r . ,
194.9 _ 1955.
- Otto Sp"ulbeck; Der Christ und das Weltbild der modernen Naturwissenschaften; 4 . vyd. Berlin, Morus- Ver
lag, I957, str. 270
- Hermann Lais: Probleme einer zeitgemessen Apologetik; Herder,
Wien, 1956, str. 229
- V. Marcozzi; II problems di Dio e le scienze; 6. vyd.Morce 1liana, 1952, str,274

/ 2 / Viz Herderkorrespondens, n , 1 0 ; 1 9 5 5 , 5 . 2 , str.52-55?
zpráva 0
Salzburském Vysokoškolském týdnu, který se ko
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nal v srpnu 1955 ze účasti předních filosofů
a theologů katol světa.
/ 3 / Tak smýšlejí mnozí zastáncové křestsnské filosofie /GarrigouLagrange, M a s i . . . /
/ 4 / Zvláší důležite jsou v tomto ohledu dvě promluvy sv. Otce:
"O důkazech Boží jsoucngsti ve světle moderních přírodních věd", pronesená k účastníkům Kongresu Papežské Akademie Věd. dne 22.11.1951, srov.^AS, 1952, str.31-43;
"O moderní fysice", pronesená k účastníkům 4.mezinár.Tho
mistického Kongresu, dne 12.9-1955. AAS, 1955,str.663-91
/ 5 / Heimo Dolch:"Theologie und Physik» /Der Wandel in der Struktur
euffassung naturwissenschaftlicher Erkenntnis und seine theologische Bedeutung/. Vydal
Herder, Freiburg in B r . , 1951, str. 110
/ 6 / K problému zázraku viz zvi. str. 77 - 103.
/ 7 / Dobrý přehled o názorech jednotlivých fysiků podává dílo:
"Louis de Broglie, physicien et penseur",Paris, Albin Michel, 1953, str.XII-497. Kniha
obsahuje příspěvky nejvýznačnějších fysiků
dnešní doby.
Cf. též Heimo Dolch: Kausalität im Verständnis der Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik.
Vyd. Herder,Freiburg in B r . , 1953
/ 8 / R. Masi: Struttura dalla Materia; Brescia, Morcelliana, 1957,
str. 130.
/ 9 / J. De Vries: Quid secundum principia S. Thomae dicendum sit de
indeterminismo microphysicoli; Sapientia A qui
natisjvol.l. Communicetiones Jv Congr.Thomistici Intern.,Roma, vyd. Officium libri ca tholici, 1955,str.193-201.
/ 1 0 / F. Selvsggi: Causalita e indeterminismo nella recente letteraturs , Gregorianum, 1957 ,0.4-,str .757 .
/ 1 1 / A . A . S . 1955, str. 668.
/ 1 2 / Aloy s Wenzel: Die philosophischen Grenzfrf.gen. der modernen Naturwissenschaft, Stuttgart,str.117-llb, vyd.
Kohlhemmer, 1954.
/ 1 3 / Raymond Ruyer: Néofinslisme, Paris, 1952.
/ U / R. Masi: L'esistenza di Dio e Ig creazione alia lucedelle cosmologia moderne, Divinitas, 1957,sv.2,str266.
/ 1 5 / A. Holländer: Von der Physik zur Metaphysik, studie v souborném díle: Christentum und moderne Geisteshai
t'ung, vyd. Her old-Verlag, Wien,1954,str.439 •
/ 1 6 / A . A . S . , 1952, str. '41.
/ 1 7 / A. Mitterer: Weltbildvergleichende Thomosforschung und kritis-;
eher Thomismus, Theologische Quertolschrift,
134, r.1954, str. I87.
/ 1 0 / J. Seiler: Philosophie der unbelebten Natur, Ölten, 1946.
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/ 1 9 / Felix Budde: Der Bylomorphismus ein überholter Standpunkt, Divus Thomas, / F r * / 29, 1951,str.35-64•
/ 2 0 / A . A . S . , 1955, str. 686.
/ 2 1 / A . A . S * , 1953, str. 603/ 2 2 / F. Selvaggi: II concetto di sostanza nel Dogma Eucaristico in
relazione alla fisica moderna, Gregorianum,
1949, str. 7-45 / 3 0 / .
Realta fisica e sostanza sensibile nella dottrina eucaristica , Gregorianum* 1955 »str. 16-33 / 3 7 /
/ 2 3 / C. Colombo: Teologie filosofics e fisica nella dottrina de IIa
transustanziazione, Scuola Cattolioe, 63
/1955/, str. 89-124.
Ancora sulla dottrina della transustanziazione e la fisi
ca moderna , Scuola Cattolica , 84 /1956/»str7
263-288.
/ 2 4 / R. M.aai: Teologia eucaristica e la fisica moderna, Doctor communis, 1955, str. 31-51.
/ 2 5 / R. Masi: o.e. str. 42.
/26/ »
"
«
str. 46.
/27/ "
"
"
str. 48.

/28/ "

"

«

str. 48-49.

/29/ "
"
»
str. 45.
/ 3 0 / A. Müller: Die Grundkategorien des Lebendigen, vyd. Kulturverlog A . Hain, Meisenhein/Glan, 1954.
/ 3 1 / A« Portmann: Biologie und Geist, vyd .Rheln-Verla g, Zurich, 1956
str. 6 *
/ 3 2 / Becher, H.Dolch. H.Doms e j . : Vom Unbelebten zum Lebendigen
'
vyd.Enke, Stuttgart, 1956, str. 273.
/ 3 3 / A. Portmann: Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen
m
vyd.Benno Schwabe Verlag, Basel, I944
'
Totez dílo vyšlo znovu pod titulem: Zoologie und das neue
BlId
/->w»t
-*
Vom Mensehen, vyd .Rowohlt «Hamburg 1QR6
/ 3 4 / Na pr.Arnold Gehlen: Der Mensch, seine Ketur und seine Itel
ln
a,,
,
der Welt, Berlin, 1940.
/ 3 5 / Vysledky Portmannova bádání se týkají výlučně ontogenetického
v vo e
u » T 1.
^
y J člověka a neříkají nic o fvloeíene=n
/ 3 6 / M.M. Labourdette ,0P.: Le peché originale et les orisiífs de*
/,_z
l'homme, Peris,19^3 str lni
/ 3 7 / Paul Overhage: Evolution der Organismen und christlicher GlauTT j^ b e ' s t l ß i r a e n der Zeit ,5.4,leden 1958 str ?on

" V "

1946» 194Ö, str.

«
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Dr Adolf

V Y K O P A L

Před slavnostním prohlášením dogmata Nanebevzetí P, Marie byli jako obvykle vybídnuti biskupové a význačnější theologové, eby vy
jádřili své mínění. Jeden znalec Svotých Otců světového jména,jehol
patrologie je přeložena do několika řečí, se vyjádřil v tom smyslu,
|e on sice osobně proti zamýšlenému prohlášení ničeho nenamítá, ele
že ze Svatých Otců se Nanebevzetí P. v Marie nejen nedá dokázat,nýbrž
Že tito byli spíše mínění opačného. Řím odpověděl odebráním docentské mise. Tento zdánlivě přísný zákrok vyvolal spoustu zlé krve. Ne
jsme v nejmenším oprávněni posuzovat odbornost nebo neodbornost tohoto dlouholetého profesora patrclogie. Chceme se jen přesvědčit,
zda jeho shora uvedený názLr se shoduje anebo odporuje nazírání sv.
Ignáce z Antiochie, prvního to Církevního Otce, který se zmiňuje o
Panne Marii. Sv. Ignác zemřel mučednickou smrtí v Římě r. 105-, takže velmi pravděpodobně znal osobně několik současníků Matky Boží,ur
Site sv. Jana. Jeho svědectví, i když jen ioplicitní, je tedy nadmíru důležité.
Na své dlouhé cestě "ad leones" z Antiochievdo Říma napsal bi
skup sv. Ignác 7 listů, v nichž se několikrát zmiňuje o P. Marii.Je
ště než se dáme dovvýkladu těchto textů, musíme předeslat toto: pro
sv. Ignáce je křestenství nejen pouhou, naukou, nýbrž i životem. Podobného hodnocení křestenství chce docílit i u svých přátel zmíněnými listy. Biskup nejbchetšího města Orientu se přesvědčil dlouholetou pastorační zkušeností, že obraz Kristův, jek ho slovem a pé rem vymalovali Kristovi současníci není sto nadále fascinovat.Preč?
Poněvadž t i , kdož byli přímo Spasitelem pověřeni hlásáním evangelia,
nejsou již na živu, a to, co tito mohli v kázání a katechesi mlčky
předpokládat, se stává pomalu záhadou. Sv. Ignác se snaží svými listy oživit grávě tyto zapomenuté předpoklady, bez nichž je evangelium sice ušlechtilou naukou, ale jen naukou. Poněvadž potírá zároveň blud doke.tů /Kristus trpěl jen zdánlivě, poněvadž měl jen zdánlivé t ě l o / , musí postupovat velmi obezřetně.
Doketismus totiž vznikl právě nepochopením a přehnáním jednoho z oněch předpokladů, obsaženého v Prologu evangelia sv. Jana a v
listě sv. Pavla ke Koloským: kosmického významu a poslání Loga. Doketům nebylo tedy třeba zdůrazňovat, že Kristus je proto "teleios
anthropos" /dokonalý člověk/, poněvadž je zároveň Bohem, jelikož oni
nepopírali Božství Kristovo. Jim stačilo říci, že Kristus byl skuté
Čným člověkem, poněvadž se skutečně narodil z Panny , měl tedy skuté
čné tělo, skutečně jedl a pil a skutečně trpěl a zemřel. Pravověrnš
křestany taková argumentace sice nepohoršovala ale také neuspokojila. §v. Jgnác činí zadost i jejich požadavkům, když zdůrazňuje , že
křestanství se nešíří ani silou člověčenství ani silou samého Bož-
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0 tví Kristové, nýbrž dík tajuplnému spojení lidství s Božstvím v jed
né osobě Ježíše Kristo: silou Bohočlověka /Kyrios/ skrze Kříž. Svatý Ignác nezná ještě theologicko-filosofické termíny "nstura persona, unio hypostatics". K vyjádření spojení lidství a Božství Kristo
vc používá všem srozumitelného slova Kyrios / ^ a n / , při čemž máns my
sli vznešené poslání Krista, cíle všeho stvoření a vítěze nsd smrtí .
Chce-li zdůraznit proti doketům lidskou přirozenost Kristovu, používá výrazu "Syn člověka" /hyios anthropon nebo sarkikos/, sie vždy
ve spojení s termínem "Syn Boží" /hyios theou nebo pne uma tic o s / . Poslání Kristovo jako Prostředníka /Vykupitele/ vyjadřuje jednoduše
slovem Kříž/Stouros/. Kristologie sv. Ignáce je mystická a zároveň
prostinká; dá se shrnout do Symmetrie: Kyrios - Stcuros. 0 tuto symmetrii bojuje sv. Ignác a za ni také umírá.
Apologetům, kteří vystřídali Apoštolské Otce v obhajobě křesťanství , zdála se bohužel mluva sv. Ignáce příliš primitivní a snad
1 nebezpečná. Boj o zmíněnou symmetrii, který zahájil sv. Ignác, se
měrní ve filosofické disputace o lidské a božské přirozenosti Kristo
vě. Prostinké a výstižné slovo Kyrios zůstává sice nedále v litur
g i i , z věroučného názvosloví je však vytlačeno a ničím nenahrazeno.
Výrazy "Boží přirozenost", "osoba", "hypostatické spojení dvou přirozeností" nevyjadřují ani cí.l stvoření ani vítězství nad smrtí.Poněvadž apologeté dokazovali zvlášt lidskou a zvlášt boží přirozenost
Kristovu, prostě podle potřeby, není divu, že se Arius nespokojil s
doketským bludem a začal popírat Božství Kristovo. Řekl si prostě ,
co se musí dokazovat, není jisté. Sv. Athenáš -a Theodoret
objevili
sice poklad skrytý v listech sv. Ignáce, ale poněvadž byli plně zaměstnáni bojem na život a na smrt proti Arianismu, nezbýval jim čas
na studování ignaciánské Symmetrie a ne hledání klíče k jejímu pochopení. Používali prostě surgvých textů, které se jim hodily pro dů
kaz Kristova Božství. Za tím účelem interpolovali dokonce text listů sv. Ignáce, a to bona fide, poněvadž jim předpoklady antiochenského biskupa přerušením kontinuity pavlo-janovského myšlení unikly.
Od smrti sv. Ignáce uplynulo totiž více než 200 let. Tak se dá vysvětlit, že i pozdější opisovatelé textů sv. Ignáce doplňovali různá "nejasná" místa vlastními poznámkami, čímž dali vzniknout několika rozdílným recensím. Dík neúnavné práci textových kritiků je nyní spor o pravost textu rozřešen 8 sice ve prospěch tzv. "recensio
brevior".

Dnes máme tedy authentický text, ale jak najít předpoklady,
bez nichž je tento text na mnoha místech naprosto nesrozumitelný?
Zdá se, jakoby sv. Ignác na tuto obtíž při psaní svých epištol myslel a také ji chtěl odstranit / s v . Ignác měl totiž dar prorocký a je
ho listy nebyly určeny jen pro jeho dobu/, když na mnoha místech
svůj myšlenkový postup bezohledně přeruší, přejde na jinou myšlenku,
aby pak v následující periodě nebo někdy i v následující kapitole
přerušenou myšlenku jedním nebo dvěma kontext rušícími slovy dopln i l . Tato přerušení nebo někdy i naprosto neočekávané závěry jakož
i srovnání podobných myšlenek v různých listech slouží za^pevne opěr
né body, které nám dovolují, bez nebezpečí padnout za obět libovůli^
ony hledané předpoklady najít. Analysujme na př. začátek listu ke
Smyrnanům: "Velebím Ježíše Krista, který vás učinil tak moudrými
dověděl jsem se totiž, jak jste dokonalí v neoblomne víře, přímo jakoby přibiti na Kříž Pána ježíše Krista podle těla i ducha, a v lás
ce upevněni Krví Kristovou, plni pevné viry v Našeho Pána, jenž skutečně co dotěla pochází z rodu Davidova e je Synem Božím co do vůle
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a síly boží, který skutečně se narodil z Panny, pokřtěn Janem, sby
veškerá spravedlnost jím naplněna byla, který skutečně pod Pontským
Pilátem a tetrarchou Herodem za nás byl přibit co do těla jehož Bohem požehnaného utrpení jsme ovocem, aby svým Zmrtvýchvstáním připravil pro celou věčnost příbytek svým svatým a věrným jak z židů
tak i pohanů v jednom těle své Církve".
Tento text je adresován Smyrňenům, chudým sice na statky pozemské, zato však bohatým na statky duchovní /srov, Zjev.sv.Jane,2,
8 nn./- Biskupem Smyrny je sv. Polykarp, žák sv. Jana. Myšlení sv.
Jana je Smyrnanům jistě běžné, což konečně konstatuje i sv» Ignác.
Jejich křestenské sebevědomí se mohlo proto zdravě vyvinout, poněvadž mají víru v celého Kriste, Pána našeho / e i s ton Kyrion hemon/«
Výraz Kyrios, jímž Septuaginta překládá hebrejské Jehweh /ňospodin/,
vyhrazuje sv. Ignác výlučně pro Krista a míní jím celého Krista,nejen osobu, t j . spojení lidské e boži přirozenosti, nýbrž Toho, jímž
a pro něhož bylo vše stvořeno. Sv. Ignác v listě k Efeským / 1 5 , 1 /
vztahuje bez váhání slova žalmistova: Dixit et facta sunt na Kriste.
Důvod, nroč se Ignác vyhýbá janovskému výrazu "Logos" / j e n jednou
ho používá a sice v Magn. 8 , 1 / netkví v nedostatku jeho spekulativního nadálí, nýbrž v realistickém chrekteru jeho mystiky. - Sebevědomí Smyrnanů se proto zdravě vyvinuje, poněvadž je ve vztahu anebo
zeměřeno ne Cíl všeho stvoření, Ježíše Krista. To je první myšlenka
citované dlouhé periody. Sebevědomí Kristovo, tj. jeho vůle a jeho
síle nepremení v jeho lidském byí i královském /David/ původu,nýbrž
ve spojení jeho božství s lidstvím. Na tuto novou myšlenku přechází
náš eutor slůvkem "alethos" /skutečně/ aniž by začal novvou periodu,
poněvadž i tato myšlenka se ještě nechází v přímé linii jeho kristo
centrického myšlení. Slova: "jenž co do těla skutečně pochází z rodu Davidova s je Synem Božím co do vůle a síly Boží" řecky:"alethos
onta ek genous David kate sarka hyion theou kata thelema kai dynamin theou" znamenají: Nositelkou sebevědomí Kristova, jeho vůle e sí
l y , není ani lidská ani Boží přirozenost, nýbrž Vtělený SynBoŽí.Dru
hý genitiv "theou" /Boha/ znamená, Že tajuplné spojení lidstvísBo^
stvím v jedné osobě Kyrios je v uradek Boži s nikoliv, že vůle a síla
Kristovy jsou Božího původu. Ze sebevědomí Kristovo je Božího původu je samozřejmost, která je již prvním genitivem "hyion theou" sdo
statek vyjádřena a na kterou Ignác druhým genitivem "theou" nec^s-"
l e i . Druhý genitiv se vztahuje spíše ne tajemství Vtělení.Theodoret
nešel v prvním genitivu /hyios theou/ dostetečne svědectví Božství
Kristova a podle zlaté zásady: qui nimis probet, nihil probet, druhý "theou" v y p u s t i l / D i a l . I ; P . G . 6 3 , 8 1 B / . Novodobí patrologove si si
ce takovou licenci dovolit nemohou, ale poněvadž si se slůvkem j'the
ou" nevědí rady, přeložili těžiště celého nejasného místa ns předložku "kata". Podle toho, jak prý se "kata" přeloží, zde kausálně
/ p e r / anebo relativně /secundun/, dostane Sť kýžený vyznám "theou".
Na to je třeba říci, že sv. Ignác se pramálo ohlížel ne stavbu větn í ; pro něho byle směrodatná jen konsekvence kristocentrickeho myšl e n í . Toto všek se poruší, vztehuje-li se tajemný druhý genitiv the
ou na boží původ Kristovy vůle a síly. Nebot byl-li by Kristus
jen
Bohem, mohli Igychom jeho sebevědomí nanejvýš s hrůzou e strachem obdivovat jako Ziďé obdivovali HQSpodine ale na jeho sebevědomí nemoh l i bychom býti nijak aktivně účastni. Tuto, již třetí myšlenku uvádí sv. Ignác novým protidoketickým "alethos". Poněvadž teto Sá3t pe
riody je namířena proti doketskěmu bludu, jsouvzde gmenovány hlavní
události pozemského života Spasitelova, zdůrazňující především jeho
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lidskou přirozenost. Biskup z Antiochie končí dlouhou periodu posle
dní čtvrtou myšlenkou* jíž první a druhou myšlenku objasňuje a doplňuje. Má-li se křestanske sebevědomí blahodárně vyvinout, musí
čerpati potravu z Kříže a býti zamířeno no Vítězství Kristovo a jeho „Církve* Není vítězství bez utrpení, ale i utrpení dostává svou ná
pln teprve ze vztahu na triumfální vítězství Krista = Církve. Právt
tento živý vztah mez£ člověkem a Vítězným Kristem / K y r i o s / , j e n ž byl
objektem naděje křestenských mučedníků, vysvětluje horoucí touhu sv.
Ignáce po koruně mučednické.
Na základě jediného důležitého textu Srn. 1,1 získali jsme tyto
dva ignaciánské předpoklady: I / Nositelkou sebevědomí Kristova je osoba Ježíše Krista: Kyrios. Jelikož sv. Ignác si nikdy ani na okamžik / a n i pro apologetickou potřebu/ neodmýšlí božství od lidství Pá
na, jsou v každé zmínce o panenském početí Těle Kristova implicite"
obsaženy všechny tituly Matky Boží, které jí přísluší na základě Bož
ství Jejího Synq. 2/ Sebevědomí každého Člověka je ve vztahu, kladném nebo záporném, se sebevědomím Bohočlověka , s tudíž může se jen
tehdy správně vyvinout, působí-li síla Pána, Cíle stvoření skrze
Kříž, t j . splní-li Člověk určité podmínky. Kt^re jsou tyto podmínky
řekne nám sv. Ignác v jinea důle^item texte.
"Je jen jeden lékař, tělesný a duševní, učiněný /stvořený/ a
neučiněný /nestvořený/, Bůh v těle zrozený, ve smrti skutečný život,
jak z Marie tak z Boha, nejprve utrpení schopný a pekneschopný utrpení, JežíŠ Kristus, náš Pán"/Eph.7,2/. Apologeté našli v entithesích: tělesný /sarkikos/ - duševní /pneumatikos/, učiněný /genetos/
- neučiněný /agenetos/ otd. laciné důk8zy pro lidství nebo Božství
Kristovo. Zvláštní oblibě se u nich těšil výrsz "egenetos".Sv.AthenáŠ se chová spočátku k tdmuto výrazu skepticky, poněvadž není prý
vzat z Písma sv. / O r . I c.Ar. 33; P.G. 2 6 , 8 4 / . Později používá i sv.
AthanáŠ rád tohoto termínu pro argumentaci proti Ariánům: Je-li Kris
tus agenetos /neučiněný/, tedy musí býti i homoousios, soupodstatný"
s Otcem. Na takovou Čest ovšem sv. Ignác nikdy nemyslil. On chtěl
tímto textem dosáhnout docela něco jiného než dokazovat Božství Kris
tovo. Sv. Ignác nechce tímto textem než pod3t metodu léčení nemocně
ho sebevědomí Člověka. Adresuje jej Efesanůin, kteří svou původní hor
livost a lásku ztratili /Srov. Zjevení 2,4 n n . / . Že Efesané,
jichž
biskupem byl přece sv. Jan, ne jednou ve svých povinnostech ochabli
a přijali doketský blud, potvrzuje jen naši domněnku, že doketismus
je důsledek nepochopení nauky Prologu. Proto se asi také sv.
Ignác
výrazu Logos vyhýbá. Proti přehnanemu spirituslismu Efeských píše Sv.
Ignác na místě Kristově recept. Kristus je jediný Lé^ař, a sice Kris
tus Kyrios. V textě uvedene zdánlivé atributy božství rsp.
lidství
Kristova nejsou ve skutečnosti než podmínky zdárného léčení. Proto
vzal na se Kristus lidskou přirozenost, aby hříchem roztříštěného
člověka uzdravil /Srcv. List sv. Pavla k Židům 2 , 1 4 / . Chce-li Člověk býti "teleios anthrcpos" t j . získat ztracenou harmonii mezi tělem a duší, musí se celý nabídnout k lečení, i svůj biologický a sexuální život & nejen snad duchový? jak chtěli doketé. Sv. Ignác,aby
jasně vyjádřil působnost Vyktupem a tedy léčby Kristovy i no nižší
než jen duchovou sféru člověka, rád používá o Kristu slova Sarx / T ě
lo/ anebo Hairna / K r e v / . Slovy "učiněný - neučiněný" /genetos - agene
tos/ myslí sv. Ignác prevděpodobně na Církev. Sv. Ignác ztotožňuje
velmi často Krista s Církví a to i na místech, kde bychom to nejméně očekávali. Tak je tonu asi i zde. Podnět k tomu mu dali Efesané
svou nereální představou o dokonalosti Církve. Chtěli by míti Cír -
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kev jednou pro vždy úplně dokonalou bez sebemenší poskvrny. Na tuto
nesprávnou ideu odpovídá sv. Ignác dvěma prGstinkými slevy:eno,Kris
tus založil, Církev, tato je tedy učiněná nebo zrozená - genetes - ~
ele zároveň se nachází ve stavu růstu a zrání; pokud zraje k defini
tivnímu Vítězství, je ještě nehotová, neučiněná - agenetos.
Slovy"
"ve smrti skutečný život" je vyjádřena další podmínka léčby.Bez smr
t i Kristovy neměli bychom "léku nesmrtelnosti" anebo "protijedu pro
t i smrti" / E p h . 2 0 , 2 / , t j . Eucharistii. Tento lék nabízí v C í r k v i s t S
le Žijící Kritítus.
Ani slova "jak z Marie tak z Boha" řecky "kai ek Morias kaiek
theou" nechtějí býti jen chlsdrým svědectvím avojího původu Spasite
lova. Náš text jedná přece o anslysi lidského sebevědomí, o prbcesü
léčení nemocného člověka. Toto léčení je bez součinnosti Panny Marie nemyslitelné. Dvakrát opakovaná spojak "kai" přinejmenším na zna
čuje nedovolenost oddělování lidství od Božství Kristova. Samozřej^
mě nějaké subtilní mariologické spekulace se z tohoto textu vyvozovat nedají, ale jedno je jisté, a o to nám v tomto Článku Šlo, Že
Všechny tituly Panny Marie, jako Bohorodička / 4 3 0 / , Neposkvr. Početí / 1 8 5 4 / , Nanebevzetí / 1 9 5 0 / i k4yž je sv. Ignác mlčky nepředpoklá
dal - ale i to jevmožné - jsou v úplné shodě s ignaciénskou symmet r i í : Kříž-Pán. Řešení této, Symmetrie nepokl4dal sv. Ignác jenom za
myfelenkový nýbrž za životní ukol každého křestsne.
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Vyvolil-li jsem si za obsah svého pojednání osobnost M.Jakoub
ks ze Stříbře, myslím, ze j^em dobře učinil. Jakoubek totiž mel lví
podíl na husitském hnutí: zúčastnil se ho. od prvopočátku celým svým
srdcem, byl důvěrným přítelem Husovým; později se stal kazatelem v
Betlemské kapli a tím jaksi následovníkem a vůdci postavou hnutí.
Přesto však je dosti málo znám. Proto snad bude užitečné poodhalit
závoj neznalosti s jeho tváře, pokud se tak múze stát v krátké skice, jako je tato.
Jakoubek, podle Sedlákových "Studie a Texty" , 1 , 3 6 3 , se nexiero
dil přímo ve Stříbře, jak se odvozovalo od jeho jména, ale v e v s i B i
tově u Stříbra, patřící klášteru v Chotěšově. Je asi stejného věku i
Husems oba je nacházíme v seznamu studentů při promoci na bakaláře
svobodných umění ze stejneho roku. lam, mezi 22 studenty, Jakoubek,
co se prospěchu týče, je na místě 2 . , Hus pak na místě 6. A oba měli stejného učitele, M. Stanislava ze Znojma, který na ně měl nepopiratelný vliv, ale později se stal jejich hlavním odpůrcem a zemřel
na cestě ke sněmu do Kostnice, kam šel svědčit proti Husovi.
Jakoubek byl pravděpodobně malé postavy: odtud to zdrobnelé
jméno Jacobellus - Jakoubek. Hus několikrát ve svých listech ho nazývá "Kuba", snad pro velikou familiárnost a blízké přátelství.
Je
jisté, že byl Husův přední pomocník v "evangeliu". B^l to muž čisté
ho mravního života a i u svých nepřátel si získával uctu a obdiv.
"Jacobus dive memorie", čteme c něm z narovnání mezi stranami z r .
1429- Táborité o něm praví: "sancte oiemorie". Aeneas Silvius: "Litera rum dctrina et morům praestantia iuxte /má být asi ' iuste'/ clarus". Petr Drážďanský: "muž učený a svatý". Chelčický pak píše: "muž
veliké tichosti, postavy posvátné". Ř Rokycana na sněmu vBasileji^o
něm tvrdí: 11 Jakoubek vykonal věci podivuhodné, prot-.o|e zlatem a stři
brem pohrdal". Všechny tyto poznámky jsou z Pekaře: ZiŠkaa jeho doba - 1,199. Ponehcal jsem citáty v původním znění, aby neztratily
nic na své středověké originalitě.
Pokud víme, Jakoubek po svém vysvěcení na kněze byl kazatelem
u sv. Michala a později u sv. Martina a při tom profesorem na Univer
sitě. Sedlák o něm poznamenal zajímavou okolnost. Přes své nadání a
proslulost, nikdy se nestal rektorem University a neměl nijak význa
čného beneficia: patrně pocty a bmotné výhcdy odmítal.
Jak víme, celý Husův reformní program je vzat z Wiklifs .jakou
bek však k tomu ještě připojil Regule, t j . Pravidla Matěje z Janova,
Českého reformátora z dob ještě před Husem. Matěj byl vlastně hlavním «Jakoubkovým inspj.rátorem a učitelem. Oba tito učitelé, Wiklif a
Janov se v učení setkávají v mnoha styčných bodech; rozdíl je pouze
v tom, že Janov byl tichý revolucionář, podrobující se autoritě Cír-
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kve. W i k l i f f však svůj program rozšiřoval na daleké okolí, burcuje
l i d i šlechtu proti církvi q ve svém odporu k církvi se nerczpskoval sáhnout i na dogmata církve, v Čemž ho následoval Hus a po ně je
kou dobu i Jakoubek*
V Jakoubkovi se tedy setkala syntéza dvou Škol: útočná důsled
nost W i k l i f f ova, a biblický rcmantism Janův, a proto byltskřke předí
určen k vůdčí úloze. Time o něm, že byl za jedno s Janovem v učení,
Že Kristus co nejdříve sestoupí ne svět; že se blíží den ohromného,
osvobozujícího převratu, vedeneho Bohem samým. A tato yíra hc. napln i l a ^svatou odvahou, nadšením a stal se z něho radikál slova Bcžtho.
Od církve Antikristovy / t j . všeobecné/ je třeba dobojovat se k církvi Kristově. Od církve porušene "nálezky lidskými" je třeba navrát i t se k nepokažené církvi dob apoštolských; ocistiti se cd nálezků,
zvyků a ceremonií a drzeti se jako pravidla - Bible. Ta je s musí zů
stat jediným, spolehlivým a pravým základem života a víiy.
Jakoubek vystoupil do popředí hnutí teprve r . 1411 ve sporu
H u s o v ě s arcibiskupem Zbyňkem a papežskou kurií. Jakc svaté učení
prohlašoval naprostou chudobu církve e králi Václavovi dal pravomoc
odebrati duchovenstvu majetek a zbavit ho světského panování, jestl i duchovenstvo se bude zdráhat učinit tak dobrovolně. Zde je Jakoubek zajedno s Wikliffem a Husem.
Jeho definice Antikriste: Jsou to všichni křesíané protivící
se svým životem Kristu, zvláště t i , kteří stojí v čele církve a nejvyŠŠím antikristem je papež. Jakoubek o b.om napsal celý traktát v tom
smyslu, že jako je jisto a jasno z Písma, že na konci světa
přijde
Kristus, taktéž že se zjeví i antikrist, a ten vlastně již je zde,Je
to papež. Tuto nauku převzal Jakoubek z Janova, s malou jen obměnou.
Jenov dokazoval, že antikristem je císař - Karel I V . , Jakoubek převedl to na p a p e ž e . . . /De Antichristo/
W i k l i f f a Hus popřeli božský původ pspežskeho primátu o odmítl i učitelskou autoritu církve; Jakoubek v tom s nimi souhlasil a pc
z d ě j i , cc by Husův nástupce v Betlemě pokračoval a stal se přední au
tor i tou mezi pražskými mistry ve věcech víry a kultu. Ale jeho reformátorský plamen brzo pohasl, a to ve chvíli, kdy se toho nejméně
kdo nadál. Ale o tem později.
Rekl jsem j i ž , že Jakoubek byl radikál slova Eožího o to je
pravda.- Hájil Wikliffovu nauku o remanenci; ale od prvopočátku byl
vášnivým propagátorem své myšlenky. Bojovně dokazuje, Že tuto nauku
nesmí nikdg pro nějaké zákazy a interdikty představených opustit. Ukládá^křestanům, t j . Husovým a svým následovníkům, kteří dle jeho
mínění jsou společností svatých, obranu evangelické pravdy až do smg
t i ; a ukládá jim to jako mravní povinnost. Jelikož papež je vtělenýantikrist, je třeba vystoupit k nebojácnemu zápasu proti němu. Je
to kníže temnot, oni jsou synové světla a společenství svatých. Tím
" o n i " myslel sám sebe a "proste chudé kněží", která po vzoru Wiklif
fově měl i Hus. A tento, abych tak řekl kněžský proletariat, bez ben e f i c i í a veřejných funkcí, byl takřka zrozen k organiscvané revoluci o měl na ní také veliký podíl, hlavně pc smrti Husově.
Jakoubkova pověst byla známa i v cizině. Již roku 1410 byl
zdraven od anglických Lollardů - to jsou ti Wikliffovi chudí kněží,
joko Husův pomocník v evangeliu, ale brzo Jakoubek Husa svou důsled
ností a odvahou i překonal. Vytýká Husovi ve sporech o remanenci ni
rozhodnost a kompromisní ohledy na tsobní styky a strachy. /Novotný:
Hus T,-170 a Sedlák: Stydle a Texty I.-462/ Sám pokračuje neohrožen ě j i a u r č i t ě j i . Zdůrazňuje, Že Kristův zákon lásky je zákon nejde—
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konalejší, o proto zcela postačitelný; různé lidské nálezky, ceremo
monie a tradice ničí v duchovní svobodu křestanovu: proto je nutno je
odstranit, nebo aspoň omezit a je třeba se varovati slepé poslušnos
ti vůči představeným, pokud odvrací od poslouchání Boha, t j . jeho Z |
kona. A tak Jakoubek formuluje starý postulát všech reformátorůtroz
díl mezi Čistým zákonem Božím a lidských nálezků, t j . církevních \i~
stanovení v církevní organiseci a kultu. Později ovšem Jakoubek se
přesvědčil, že ideál anebo pravidlo se lehce dá formulovat, ale těžko se dá uvést v praksi. ,
Světský blahobyt a úspěch byl Jakoubkovi ničím, jestliže
by
měl proto trpět zákon Bozi: ten pro něj znamenal vše. Proti
duchu
světské marnosti staví ducha nadsvětské pravdy; proti tomu, co je
velké v oč£ch lidí a světa, to, co je velké v pravdě a duchu Kristo
vě. Tento utěk od světa, ovládaného knížetem temnot a lži ke Kristu,
projevuje se u Jakoubka zamítáním v ě d y a u m š n í , což je
těžko
pochopitelné u tak vzdělaného a školeného Mistra, jako byl Jakoubek.
A zároveň
to i důkaz toho, jak hluboce Jakoubek a Hus a všichni
t i , co se zúčastnili dění v těch pohnutých dobách, tkvěli ve středo
věku. A je to také potvrzením onoho postulátu: Philosophia
ancilla
theologiae. Filosofie je služkou bohosloví: všechna odvětví lidského vzdělání a chápání mají sloužit jedinému c í l i : lépe poznávat »milovat a sloužit Bohu. Věda, dle Jakoubka, je nespolehlivá a nejistá:
kdo^se jí příliš věnuje, umenšuje svou schopnost přilnouti k zákonu
Božímu- nadýmá se pýchou, odnaučuje se pokoře, trpělivosti a mírnos
ti^a tím se odvrací od cesty spásy: filosofie je pohanské dědictví,
přírodní vědy všetečnost neužitečná, medicine slouží tělu a smilstvu,
znalost řečí je jen pro lepší šizení lidí: parádní přednášky promoce , doktoráty a jiná pýcha universitní - vše je marnost světská a lé
čka aébelská. A s téhož stanoviska zavrhuje i nádheru šatstva ukněz
stva a měštanského stavu, nádheru při stavbě a výzdobě kostelů, při
vypravování bohatých pohřbů; zavrhuje varhany, hudbu a zpěv při bohoslužbách, ^obrazy , sochy a relikviáře svatých; jejich množství a
krása odvádějí od vniterné pobožnosti a zavánějí modlářstvím.Nestaví se proti nim tedy radikálně, jak později Táboři, spíše proti jejich množství a nádheře. Jan málokdy v této věci pronese radikálně^
ší poznámku /Semo contra Gradus tos/.
A zase nesmíme zapomínat: ani Jakoubek ani Hus v tomto nebyli
první. Předcházel ja Wikliff a z domácích pak Milíč z Kroměříže a Ma
těj z Janova a s Husem a Jakoubkem v horlivosti závodili v Praze bra
ťří DráždanŠti, hlavně Mikuláš.
V čem však Jakoubek byl skutečně nesmlouvavý, bylo otázka Kalichu, tak ^vsný Utrakvismus,
«Je velmj xěžko rozhodnout, komu v otázce kalicha náleží prven
ství. Rada pozoruhodných tvrzení jmenuje Mistry Drážďanské jako původce. DvČ písemné zprávy tvrdí, že oba Mistři, Petr a Mikuláš, začali podávat pod obojí v Drážďanech, kde proto byli pronásledováni
a hledali útočiště v Praze. At je tomu tak a nebo jinak, jisté je,že
Jakoubek v této otázce pracoval cd počátku: snad jako domácí člověk
vystupoval do popředí, přebíraje myšlenky Drážďanských a uváděje je
na české forum. Dále víme bezpečně od M. Ondřeje z Brodu,že tato novota vyšla z dlouhých předporad "s Mistry a milovníky zákona Boží ho" a že Jakoubek se přihlašoval k těm, kteří stáli myšlence v č e l e .
Dále v Postile Rokycsnově se dočítáme. že Hus ještě před svým odcho
dem do Kostnice Jakoubka /Kubu/ napomínal, aby s Kalichempří l i š nepospíchal.
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Jakoubek mel v teto novotě od počátku nepřátele. Byl to hlavně Ondřej z Brodu, ale také i Husův přímý nástupce v Betlémě, Havl í k ; ten se postavil otevřeně proti Jakoubkovi a jelikož se mezi sebou nemohli srovnat a hrozilo nebezpečí roztržení mezi Husity potáz a l i se Husa, tehdy již v Kostnici, co o té věci soudí/Tuto prosbu
Pražanů tlumočil Husovi pan Jan z Chlumu, který byl v Kostnici v doprovodu krále Zikmunda, a vlastně byl určen od Zikmunda jako průvod
ce Husův do Kostnice. Jeho dotaz k Husovi zní: "Prosíme upřimně, abyste, uzdáli se Vám, na tento list vepsal své odůvodnění a konečné
mínění o přijímání z Kalicha, abychom je svým Časem ukázali přátelům, protože mezi bratřími je dosud nějaká roztržka a mnozí jsou pro
to znepokojeni, dovolávajíce se Vás a Vašeho usudku podle jakéhosi"
s p i s u . " / S t o listů M.Jana Husi, str,277/
•
Na to Hus panu z Chlumu odpovídá: "0 svátosti Kalicha máte
s p i s , který jsem napsal v Kostnici, V něm jsou důvody obsaženy: sne
vím, co jiného ř í c i , leda že Evangelium^a Epištola Pavlova znějí určitě a že se to zachovávalo v prvotní církvi* Může-li se takstáti,
pokuste se, aby bylo bullou dovoleno podávati / z kalicha/ aspontěm,
kdož by o to ze zbožnosti požádali, s přihlédnutím k okolnostem."
/•Tamtéž, str. 166/
A aby ani Havlík nebyl ns pochybách a nebo se nemohl vymlouvá
t i , že nic o tom neví, i jemu Hus z Kostnice psal o téže věci: "Neprotiv se svátosti kalicha Páně, kterou ustanovil Kristus sám i skr
ze svého apoštola. Vždyt žádné Písmo tomu neodporuje, nýbrž jenom
obyčej, který se zakořenil, jak mam za to, toliko z nedbalosti. Jenomže nemáme se řídit obyčejem, nýbrž Kristovým příkladem a pravdou,
ftyní na koncilu, dovolávajíce se obyčeje, odsoudili přijímání z kalicha pro nekněze jako kacířství: a kdo tok bude lidu přisluhovsti,
má trestán být jako kacíř. Ejhle, Kristovo ustanovení odsuzuje zloba lidská jako kacířství...
Prosím tě pro Boha, nedotírej již na mistra Jakoubka, aby nedocházelo k roztržce mezi věrnými, z níž se raduje d a b e i . . . " /Sto
listů, str.212/.
V otázce Kalicha, kde Hus je zván jsko rozhodčí, je bohužel
Hus v rozporu s Jakoubkem. Jakoubek a jeho přátelé učí , že přijímání z Kalicha^ tedy pod obojí způsobcu je nevyhnutelné ke spáse pro
každého křestena a tím tedy nepovažovali přijímání jen pod jednou
způsobou za svátost vůbec. Hus ve svém spise De s&nguine Cristi sub
specie vini a laicis sumendo / 0 laickém přijímání Krve Kristovy pod
způsobou vína/ který napsal asi kolem 16. listopadu 1414- - zdá se,že
pod obojí se začalo v Čehcách podávat od konce dubne téhož roku,kdy
Hus v Praze nebyl - dává sice k myšlence schválení, ale přijímat pod
obojí mají jen t i , kdo o to požádají ze zbožnosti a že je tc dovolené a užitečné, tedy v zásadě docela něco jiného, než nauka Jakoub
kova . Hus se k Jakoubkovi cele přiklonil teprve tehdy - & to bez vysvětlení, když nauka Jakoubkova byla edseuzerie sněmem v Kostnici jako kacířská, třebas koncil podává skoro stejné vysvětlení jako Hus.
Ale bylo to teprve Kalichem, kdy náboženské české hnutí dosta
lo viditelné znamení svého odlišování od církve římské, od které se
však nikdy necdtrhlo načisto. V tom znamení destelo mocný popud jakož i syirbol pro zvnitřnění a prohloubení náboženského života, které však zůstalo pouze touhou a na povrchu; k uskutečnění v masách
nikdy nepřišlo. Vyšlehlo tc sice jako plamen, proměnilo se to v vše
sžírající požár, zapálilo to masy národe, ale po necelých 50 letech
plamen uhasíná. Tomek dokonce ve svých Dějinách města Prahy / I I £ 6 1 } /
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soudí, a to docela právem a logicky, že Utrakvismus byl chybným kro
kem, kterým se strana Husova ze snah o opravu církve uchýlila k nepotřebným novotám, které jí potom.uškodily v zájmech usmiřovacích,i
když tuto překážku Koncil v Basilei překlenul v podobě p r i v i l e g i a .
A nebylo to pouze přijímání pod obojí způsobou, ale hlavně novoty s tím spojené, které hlásal Jakoubek a Mistři Drážďanští, které působily mnoljo zlé krve. Učili totiž, že svátost Těla a Krve Kri
stovy musí být účastni všichni,, tedy i dítky, nemající ještě užívá=
zpříni rozumu, ba dokonce i nemluvnata. A myšlenka, tuto svátost
stupnit všem, vedla Jakoubka k dalšímu extrému: že mráno mši slouži
ti ivmimo posvěcený chrám, bez oltáře, v soukromém domě nebo i na pö
l i . Ze k tomu není třeba bohoslužebných rouch, ani latiny, takže si
začalo používat české řeči aspoň při čtení evangelia a epištoly,
v
čemž později Jakoubka Táborité následovali tak důkladně, že mu to by
lo až nemilé.
Táboři totiž později, hájíce svých liturgických novot, dovolá
vali se Jakoubka jako svého učitele. Ale. v té době Jakoubek j i ž byl
hlavou umírněných Kališníků v Praze, jeho prvotní zapálení pro věc
ustoupilo chladnější rozvaze a dívá se na věci. jinak. Hlavně po roz
chodu s Bratřími Dráždanskými, Jakoubek přichází k názoru, že mezi
nálezky a obyčeji v církvi i později zavedenými je mnoho, a snad vět
šina takových, které jsou chvályhodné a proto je nutno se jich drže
t i , jako vodítek. Tento přelom u Jakoubka nastal v letech 1416, tedy nedlouho po smrti Husově. Ale ne ihned. Naopak, když se dostala
do Prahy zpráva b upálení Husově v Kostnici, Jakoubek svými řečmi za
pálil husitskou revoluci s války z ní následující. Pravda , nebyl sájE,
ale byl ne jutocn| j s i . Tak na př. psal jakémusi neznámému pánovi: "O,
kterých jsme 8csov dočekali, že jako kdy božie pravda bývala potupo
vána a ostuzována, to ji již o§tuzují a potupují za kacierstvie »Pro
tož nenie divu že týž sbor odsudil jest neprávně spravedlivého Člověka M.J.Husi na ohen, protože je pravdu božieho zákona, pýchu,svatokupectvie, smilst^ie a jiné hříchy kněžské /přestal a/ ot té prav
dj jest nechtěl ustupiti až do smrti. Protož su ho jako kacieře odsudili ns ohen a <;n je sk^ze to bohdá ,došel koruny mucedlnicke: ale
bědo těm, ješto su vini,tu krví nevinu! Jakož tehdy neslušie věřiti
tomu sboru na tom, že su ,tak spravedlivého a neviného člověka
pro
pravdu božie na smrt odsudili, křivé svědky pro^i němu svedli,jakož
to proti Zuzaně, a mnoho su mu bludných artikule^ lživě připisovaly
hledajíce podobné příčiny jeho smrti a nemohli su mieti, nežmoesvu
nad ním o k á z a l i . . . " A dále Jakoubek dc své řeči zatníchává ještě prvek národní: "Vae vobis, f i l i i scelerati, qui sponsern regiam prüden
tiam usque verticem constuprasti, qui tam in capite quam in membro
suo humili sinceritatem iustitiae polluentes fidelibus regni Bohemiae erroris cumulum addidisti! Utinam tacuissetis, cult ores dogmaturn pervers or um!" Překlad: "Běda vám, synové zločinní, kteří moudrost, nevěstu královskou až pc vrchol pokáleli, kteří jak v hlavě,
tak i v udu svém pokorném, pokálivše neporušenost spravedlnosti,tim
jste přičetli vrchol bludu věrným synům království Českého, kéž byste byli mlčeli, ctitelé zvrácených dogmat!" A dále se obořuje na dc
ktory bohosloví ze skupiny nehusitské: "Běda vám, zastaralých mczkS
/vetustis utribus/ ? kteří chápete věci pozemské, ale ne ty,
které
jsou seshora. Kteří jste nedovedli doceniti cti vznešených duchů,ale přijali jste falešné svědectví v potupu /proh pudor figmentast is
eorum gloriam/. Ale ne tak, bezbožníci: ne tak, nevěrní druhové království českého, které královská velkcmyslnost živila kořeněnými jíd

- 25 ly / i n croceis' je v originále; croceus je šafrán/, oblékala do jem
ných šatů, obdařila statky; vy pak jste sladkým chlebem lží krále ä
jeho správce zradou pásli a mažíce mu hlavu olejem pochlebenství.ja
ko^odplatu vrátili mu nečestnost a lest za zbožnost a cisty plást ~
naší /národní/ pověsti pokálivše, jste zničili: et famae nostrae pal
lium purissimum defedantes abstulistis". /Zaznamenáno z Ruk.Un. PřT
X I . Dé-169b a Sedláka: Několik Textů I.-35./
Tedy řeč náruživá, vášnivá: běda vám! Komu? Sboru a všem těm,
kteří^se podíleli na smrti Husově, mučedníka, a kteří odpírají boží
pravdě, na kterou mají v Praze patent. Ostatní mají zastaralé mozky.
Ale j i ž na podzim téhož roku pozorujeme nejen u Jakoubka, ale skoro
u všech pražských universitních mistrů - Husitů: Křišíana, Jana Štěkny , Jana Eliáše, Mikuláše Stojčína, Jana Reinsteina, kterému říkali
Kardinál, Simona z Tišnova, abych jmenoval jen ty nejznámější 3 kte
ří stáli tak těsně bok po boku s Husem-veliké vystřízlivění a zdrženlivost.. A bylo to nepochybně proto, že hnutí, do té doby jednotn é , se začalo rozpadávat a dělit na strany: radikální, tj.táborskou
a konservativní, pražskou, která se lekala nedohledných následků.Ti
to konservativci, i když utrakvisté, si ustanovili program jehož heslem byla reforma církve, ale bez zásahů dogmatických a přehmatů: a
j e s t l i její program se stále víc a více vyostřoval proti"šílenství
táborských chiliastů a pobloudilců, byla to vlastně negace táborství a útek před jeho následky. A Jakoubkovi s ostatními mistry uni versity v tom pomáhali i Pražane, hlavně ze Starého Města a část
Šlechty, což je také dosti pochopitelné: zachovali si přece jen vět
ší přehled a chladnější rozvahu, než venkovský lid pod vlive ta a vedením vášnivcú, jejichž nespoutánost potom Jakoubka zatla čila do pří
mé oposice proti celému hnutí natrvalo. Ale i přes to mezi Jakoubkem, Křištsnem a Šimonem z Tišnova byl také rozpor, i když ne tak ve
liký jako mezi nimi a Tábory. Jakoubek totiž se v mládí příliš exponoval a cesto zašel příliš daleko, než aby se jen v tak beze všeho
mohl vrátit zpět: co však Jakoubka spojovalo s Křistanem a Simonem,
byla společná obava z rostoucího táborství a jejich nauk.
Bohužel, víme toho celkem málo o situaci na universitě v oněch
prvních letech po roce 1415, ve kterých se kristalisovaly nové názory a věci. Zdá se, že její autorita utrpěla silný otřes a jejího
hlasu málo dbáno, ačkoliv Hus krátce před svou smrtí ji označil za
nejvyšší českou autoritu ve věcech víry a mravů / S t r . 2 3 4 - Sto listů
M. J . H u s i / .
Teprve asi rok po protestu české šlechty vyslaném do Kostnice,
universita vydala písemne svědectví o Husově svatém životě, o jeho
stálosti ve víře, stvrzene smrtí; zde poprvé nacházíme zmínku o tom,
že v lidu byla památka jeho smrti svatou a den jeho smrti se slavil
jako svátek svatého mučedníka.
Teprve r. I4I7 universita vystoupila poprvé jako rozhodčí^ ve
věcech víry mezi českými stranami. Vyslovila se proti těm, kteří za
vrhují očistec a modlitby za mrtvé, kteří zamítají obrazy a svěcení
a žehnání při bohoslužbách. Ve všech věcech, v nichž Písmo neustáno
vuje nic positivně, jest třeba držeti se starých obyčejů. Kdo před
mistry nedokáže oprávněnost změn v bohoslužbách, nemá právě tyto za
vádět, učit a praktikovat. To bylo první rozhodnutí universitye vyznělo plně proti novotám a praktikám Tábora. O autoritě církve všeobecné zde není ani slova. Universita sama si tuto moc přisvojuje,
ale poukazuje k tomu, aby vše zůstalo při starém. A je to také trochu proti Jakoubkovi, který byl jedním z předních členů university,
poněvadž Jakoubek kdysi brojil proti obrazům a výzdobě kostelů*
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V této době universita se ještě dokonce ani neshodla na j i n é ,
velmi důležité věci: nauce o přijímání pod obojí. Teprve 10. března
1417 dává universita "v plném svolání misterskěm" svědectví pravdě,
a to je, že svátost pod obojí je ke spasení u ž i t e č n é a že se jí
má každý přidržov^ti. ,A ž§ "ač podle naší víry celý Kristus jest
"pod jednu i druhu zposobu", přece "celost a plnost nasycení dává jen
velebná večeře pod obojí". I zde universita je trochu odlišná od Js
koutoka, který učil, že přijímání pod obojí je nutné ke spáse.A tento projev universita končí překvapujícím ujištěním o dokonalesti 8
nepochybnosti této nové pravdy: i kdyby budoucně mistři semi a nebo
anděl s nebe chtěli od teto nauky odváděti l i d i , nemá se posloucheti
nového rozhodnutí university a nebo svodů andělských...
Jak jsem pravil, i zde universita byl8 v rozporu s dřívějším
Jakoubkem: on učil, při uvádění kalicha na českou scénu, Že přijímání pod obojí je věc "ke spasení n e v y h n u t e l n á ,
nutná, "necessaria" latinsky, zde však je pouze prospěšné, užitečné, můžemeli tak přeložit ono latinské "salutare", tedy spíš spasitelné, a ještě při tom mistři předesílají ohrazení, že nechtí tvrdit nic
vše
t e č n é h o /temerarie/ anebo neustunně proti svaté, obecné, apoštoslké a římské církvi; že nechtí saváděti novoty, ale velice prosí,
aby všichni k přijímání kalicha, tedy pod obojí, v se utíkali.
Zase takové zajímavé stanovisko ze strany Čechů: nechtí nic
nového učit a zavádět proti apoštolské, římské církvi: ta přece tutéž novotu zamítla a odsoudila již na sněmě v Kostnici.
Universita také - snad ještě v letech I4I6-I7 vystoupila velmi důrazně proti Mikuláši z Dřážáan a jeho agitaci. Jakobek s ním
býv8l v Čilém styku; kdj se spolu rozešli & v Čem, nevíme; také nevíme, zda Jakoubek se zúčastnil kampaně proti Mikuláši. Jedno však
u Jakoubka ;Je nápadné. Jek Hus, tek celé hnutí bylo dosti neseno
protiněmeckým duchem. Snad to bylo zapříčiněno oněmi boji o české
hlesy na Universitě: spíš bych však usuzoval, že to na počátku byli
němečtí mistři na universitě, kteří se energicky stavěli proti rozŠiřování Wiklefovství v Praze a tím se dostali do sporu s Čehy,
i
když to nebylo z národnostních důvodů. Jakoubek však nikdy proti Něm
cům zaujatý anebo bojovný nebyl o mnozí v tom vidí jeho přátelství"
s mistry Iráždanskými. Kdy Mikuláš z Čech odešel, dá se těžko zjist i t ; zmizel totiž tok náhle v beze stopy, jak náhle se na Českém bojišti objevil. Jen Jan Želivský^ s nímž později Jakoubek mel své po
tíže a spory, se o Mikuláši zmiňuje jako o mučedníku Božím,klade ho
na roven Husovi a Jeronýmovi a mluví o "jedu přemlouvání", kterému
Mikuláš nepodlehl ani v Praze, ani v M í š n i . . . "
I když universita v určitých věcech jednala a Dostupovala spo
léčně, nebylo v ní jednoty; proto také její autorito"pokulhávala.
Jak se zdá, byly tam dvě vyhraněné skupiny: 1/ umírněných kališníků;
tuto skupinu vedl M. Příbram. Ten byl pro přijímání kalicha a pro
všechny novoty - ovšem v mírných mezích. Druhá skupina byla konserv a t i v e ^ vedená Simonem z Tišnove, Jesenicem a Kardinálem-Reinsteinem. T i , po zkušenostech z předchozích let a z toho jak situace
se
vyvíjela, byli stále víc e více nakloněni k tomu, podrobit sě -snad
s výjimkou kalicha- skoro bez výhrad koncilu a papeži. A mezi nimi
skoro jako na vážkách a často osamocen, stál Jakoubek se svou skupi
nou, která sice nevyrovnávala, ale jen spojovala ony dvě předchozí"
skupiny; a to jen vzhledem k nové síle^ která počínala nabývat síly
i v samotné Praze; bylo to hnutí Jana Želivského...
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Pro Jakoubka nebyle situace lehká & záviděníhodná; s jedné str.
ny viděl, jek lide jemu blízcí odbourávají Části jeho reformátorske
ho díla; na druhé zase, jak jeho dílo je zneužíváno fanatiky strany
Táborské, což se mu zdálo ještě horší. Proto se raději dorozuměl o
srovnal s ostatními mistry university a vypracovali společnou, programovou základnu - proti bludům Táborským. By^o to generální odscu
zení prvotního poblouznění hnutí, v které našlo útočiště ne Táboře, ä
zejména jeho prvků valdenských,
již je ureál v proksi v Čechách
Mikuláš Dráždanský anebo to bylo v&ldenství lidových mos anebo rsdi
kalismus Wikliffa-Husa; a sem v prvé řsdě patří zařadit Jakoubka, "
který byl jak žákem a spolupracovníkem Husovým, tak i Mikulášovým.
Předně byla zamítnuta zásada, že je třeba věřiti jen to,co je
zřejmě, výslovně obsaženo v Písmě. Toto z&mítnutí je ne jdůležitější,
poněvadž vyvracelo od základů hlavní argumenty opravného, revoluční
ho hnutí. A k tomu bylo výslovně připojeno, že ustanoveni
církevní
- a zde se jedná opět o nepřímé přiznání k obecné církvi - které ne
jsou v přímém rozporu se zákonem Božím, jeko všechny bohoslužebné ~
ceremonie, zvyky, řády e hlavně obřady mše svate, které byly usteno
vény "užitečně a krásně" církevními doktory, maji být zachovávány
že je třeba poslouchat představených duchovních i světských, e to i
tenkrát ž jedná-li se o představené zatvrzelé a zlé. Zda tuto posluš
nost vůči duchovním představeným vztahovali na sebe, nebo ne arcibiskupa Konráda, není jisto, ale i tak je to proti požadavku, který
později hájili v artikulech: svobodné hlásání slova Božího.
Jen v
tom případě, rozkezovali-li by duchovní a světské vrchnosti věci nedovolené a zlé, qiá jim býti odpíráno, sie laskavě a, rozumně.
Dále se přiznávají plně k n3uce o očistci a učinku modlitby
za zemřelé / b e z obřadů, vykonávaných z kněžské lakoty/, hájena ucta
svatých, dovolena přísaho /varuje se pouze před přísahou ve věcech
nepodstatných a ukazuje se na nebezpečí přísahy vůbec/, přiznávají
se k trestání zločinců trestem smrti /poene capitis/, kněz i v smrtelném hříchu platně posvěcuje / j e však třeba dávati přednost dobrým kněžím a před falešnými prchati/, laiku není dovoleno sloužiti
mši, i kdyby byl^sebesvětější: to přináleží pouze osobám svěceným a
k tomu ustanoveným; ušní zpoved, posty a jiné věci náležející k pokání je třeha zachovávat, stejně tak poslední pomazání, svěcení v ko
stelíchf obrazy tam mohou být také, ale nemá jich být mnoho a nemají být příliš nádherné, aby neodvracely pozornost a zbožnost v ě ř í cích od,svátostí Těla Páně. Nemají před nimi hcřeti svíce a vzdávána jim učte patřící Tělu Páně. Při mších jen Epištole a Evangelium
at se zpívají Česky, ostatní latinsky. Svátky svatých a Panny' Marie
je třeba zechovávati a také církevní posty. A na konci celého tohoto resumé je opět další, důležitý článek, i když formulovaný dosti
nezřetelně, spíš bych řekl opatrnicky, totiž: evangelickým kněžím,
pracujícím s lidem, je právem božským i přirozeným dovoleno mí ti z
věcí hmotných /majetek/ co je potřebné, ale s mírou b ms jí obreceti
Část toho, co mají, no chudé. Ale držebností světských,tj.possesiones c i v i l e s , mají se vším způsobem vystříhá t i . Tak Palacký v Documents, str. 677'
Tento manifest je velmi důležitý svou podstatou: poučuje nás
dokonale o duchovní situaci Českého národa v předvečer vypuknutí hu
sitských bouří a staví proti sobě dva tábory a programy. Ne snad hu
sitství a katolickou, všeobecnou církev, ele husitskou Prehu officjl
ální, která se tu jednomyslně staví proti programu Tábora. Jakou ulohu při tomto usnesení hrál Jakoubek, je těžko říci. Dle mého názo
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ru nemohl hrát úlohu hlavní, vždyt mnohé z těchto artikulí jsou pro
ti jeho dřívější činnosti. Ustupoval tedy zpátky, ke kompromisům,
jen aby k dohodě přišlo a program byl vytýčen.
A celý tento program anebo Manifest i přes svou umírněnost ukazuje jak husitsko-praž ská inteligence nápadně vystřízlivěla z radikálního bouření, v němž se nacházela po dobu Husova života, a skoro celé dva roky po jeho smrti. Oni sami tuto bouři pomáhali vyvolá
vat, nyní pocítili obavy, že se jim venkov, ovládán radikály z Tábo
ra a potulnými kněžími v jiných částech země, pomalu, ale jistě vymyká z rukou a zátopa hrozí zaplavit celou zemi. Proti této přítrži
chtěli vytýčit obranný násep - manifest. Universita mívala vždy vel
kou vážnost, její hlas býval slyšen a uznáván. Mimo to Manifest byl
vypracován a podepsán tolika známými spolupracovníky Husovými.
Ale
nebylo to nic platné - již bylo pozdě. Rozdíl v lůně samého husit ství již byl tak veliký, že se nedal překlenout Manifestem, i když
vycházel z University. Pro radikály a Tábory byl p ř í l i š mírný,
ba,
byl od nich pokládán za zrádný. Dle nich to byl krok zpět, bylo to
redukování všeho předcházejícího do starých kolejí a jak praví
Pekař, "v dokumentu nebylo nic jiného, než aby logicky a otevřeně bylo pověděno, že za povolení kalicha jsou mistři a starší bratrské
obce ochotni vrátit se k poslušenství církve římské." / p e k a ř : Žiška
a jeho doba I . - 3 I / A já bych k tomu dodal, že husitská Praha za výsadu kalicha byla ochotna bojovat proti vzmáhajícímu se a mohutněji
čímu kacířství venkova. Kdyby v této době král Zikmund a Koncil bývali vážně vyjednávali s Prahou, kdoví, jak by se celé další dějiny
vyvíjely..,
A tak se zdálo, že nebezpečně hnutí, vyšle z pražské universi
ty, za něž dva její mistři, Hus a Jeroným, položili své životy n a-1
hranici, pro něž jiní mistři, Páleč a Stanislav, trpěli vyhnsnství ?
a mnoho dalších bylo v klatbě, na př. Jakoubek a Jesenic,
že
célé
toto hnutí vzplanulo jen takovým jepicím životem a nyní rozvážností,
chladností rozumu a zkušenostmi se chýlí ke konci, a to zásluhou téže university, polekané důsledky a strachem z budoucnosti.
Jediný
bod zůstával, ve kterém se tento program l i š i l od nauky římské církve: program kalicha, který vlastně vůbec nebyl z učení Husova, byí
mu Hus z Kostnice dei své placet /schválení/. Z Husových nauk v tomto manifestu nebyla do důsledků hájena ani jediná a z Husových spolupracovníků právě ti ne jvýznačně jší: Jesenic, Šimon z Tišnova, Jan
z Reinsteina-Kardinál, Příbram, ba dokonce i sám Jakoubek se stávali čím dál tím více odcizeni husitství, jak je chápal a praktikoval
Tábo^. -Jak praví Palacký ve svých Dějinách: tento Manifest by 1 via stně ustupkem kaliŠníků od řjusa.
Ale do všechvtěchto uvah a filosofických přetřesů p ř i š e l
zásah revoluce. Jan Želivský a Jan Žiška jsou nová jména,
objevující
se na obzoru a jejich úloha v oné době byla význačná. Ale take Ja koubek v dalším vývoji událostí nemohl zůstat stranou.
Vyskytla se nová otázka: Je dovoleno válčiti mečem na
obranu
pravdy Kristovy?
Tato otázka byla skutečně časová. Král Václav byl mrtev,raněn
mrtvicí. Uznávaným následovníkem byl sice Zikmund, ale v té době
meškal v Budíně v Uhrách a nezdálo se, že by do Čech p ř í l i š
pospíchal. Prohlásil sice ovdovělou královnu Žofii "vladařkou v Čechách a
dal jí k ruce gadu mužů sobě oddaných. Ale to bylo jen formálně; ve
skutečnosti v Cechách bylo bezvládí a mimo to, jak stavové tak i lid
byli nasáklí novými ideemi, o jejichž hloubce Zikmund neměl
přesný
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obraz. Když byl svolán po smrti krále Václava první zemský sněm,podá 1 novému králi své požadavky* Všechny jejich žádosti směřovaly k
tomu, aby jim král zaručil "svobodu zákona Božího a jeho slova, obzvláště vpsk přijímání Těla a Krve Kristovy pod obojí a to všemu lidu křestanskému". Dále, aby koncil a papež zastavili všechny kletby
a jiné církevní tresty proti Čechům, povolili jim požíváni kalichae
jiné věci, které se později mají vyřešit na novém, "budoucím koncilu 11 .
Král k těmto požadavkům nesvolil. Odpověděl v tom smyslu, že
míní spravovat korunu českou tím způsobem, jak se dělo ze blaha paměti jeho otce Karla I V . : Co však se týče církevních záležitostí,že
po svém příchodu do země se poradí s biskupy, preláty , ministry , kní
žaty, pány a městy" a to, "co řádného bude podle rady neučiní,
při
tom že je ráčí milostivě ostati". /Palacký, Dějiny III.-168/
Toto stanovisko královo„nebylo pro Cechy uspokojující a také
ne moc slibující. Proto se v Cechách vyhranily tři skupiny.
Jedna,
která se s králem shodovala v plánech politických i náboženských.
Druhá chtěla se králi podrobit v otázkách politických, ne však náboženských. A ta třetí - a nejsilnější byla odhodlána neposlechnout
krále v otázkách politických a tím méne v otázkách náboženských.Stgj
ně králi přičítali vinuvna smrti Husově. A tak se strany chystaly k
b o j i . Jelikož však aspoň se strany České tento boj se měl věsti pod
heslem "pravdy boží a Evangelia", bylo docela přirozené, že se nara
žilo na otázku dovolenosti používat k tomu meče. Proto ono;Sluší~lI
mocí brannou válčiti pro svobodu slova Božího? Nezapověděl-li tcho
Kristus, přikázav sv. Petrovi schovati meč dc pochvy?
Byli to Mikuláš z Husi a Pístnéhc e Jan Ziska z Trocnova ,kteří tuto otázku předložili universitě. Nepotřebovali toho pro sebe,
sie pro své stoupence, kteří se scházívali na horách v tábory, byli
prosáknuti Biblí a zaníceni příklady Bratří Ms chabéjských a pomalu
ochotni jiti za tím, kde dá první rezkaz a jiti tam o proti tomu£am
je povedou. Oba vůdcově věděli, že k boji přijde, že k němu přijít
musí a proto chtěli mít tuto otázku svědomí vyřešenou předem, aby
tím zbavili své stoupence pochybností a rozpaků., až budou potřebovat jejich zásahu.
K této otázce vydala universita usty Křistana a Jakoubka dvě
odpovědi. Na ptázku, jsou-li světští páni povinni hájiti mečem prav
du zákona Páně, je cdpcveá kladná: Ano, oni jsou k tomu povoláni 93
Boha , oni mají "poteststem glodii" moc meče a poddaní se rnchou zúčastnit boje, který oni ved§u...
Jiná však byla odpoved na otázku druhou - a tato otázka v cné
době byla pro Tábory hlavní. Zněla: Nechtejí~li páni z netečnosti u
jímati se pravdy Páně, mohou se chopiti meče na její obranu "podané
věrné obce"?
A zde odpovědí university byla: Ne. Mejjistější cesta j e , kterou ukázal Kristus a kterou kráčeli apoštolové a mučedníci.Udeří-li
tě kdo v tvář levou, nastav i pravou. Válčiti jsou oprávněni pouze
králové, knížata a moci světské, t i , qui potestetem habent, kdož ms
jí k tomu moc; jinak každá duše vrchnostem poddáno buct^ jak praví
sv. Pavel v Řím. 1 3 , 1 . A vůbec: Válka je dovolena křestanům jen pod
velmi těžkými podmínkami. Až potud šlo c zásadu a vše je jasné. Ale
- pokračuje odpovědí - jsou výjimky: Je totiž možné, že by světští
páni se postavili do té míry preti zákonu Božímu, že by Bůh je zbav i l jejich moci a dovolil potom obcím, aby skutkem bránily evange lické pravdy z vnuknutí Božího. Je však třeba se vystříhat toho,aby
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ten Či onen ihned ukvapeně neujištoval, že páni pozbyli sve moci: e
aí se nikdo kvapně neodvolává vnuknutí Božího, nechtějí-li rázem pc
voliti a osprevedlniti každé násilí a nájezd. Podporují-li otjce sve
zákonité pány, mohou užívá ti meče. Ale obecnemu lidu takový úkol ría
prosto nenáleží, zejména, mají-li pány, jejichž nedostatky nejsou
zřejmé a nenapravitelné.
Jak jsem podotkl předtím: pokud šlo o zá-sadu, vše bylo qasne:
když se však došlo k výjimkám, o které se vlastně jednalo, už *je jas
nosti a rozhodnosti méně. Jakoubek a universita předává "obci" - i"
tím pravděpodobně mysleli obec pražskou, a nebo snad obce všech krá
lovských měst - právo vésti válku na obranu zákona Božího - c Člo věk tak mimovolně pccituje i přes zásadně prctiválečný tenor celého
tohoto pojednání otevřená zadní vrátka proti nadřízené světské mcci,
a zdá se také, že rozhodné slovo v otázce, ne němž vše záleželo, to
tiž "že Bůh sám zbavil pána legitimního práva a poddaní nejen majT
právo proti němu bojovat, ale že "obce" přebírají jeho moc, že rozhodnouti tuto otázku si mistři university ponechali sami pro sebe ,
jako nejpovolanější tlumočníci a vykladači slova Božího. Ale zde Ja
koubek a universita se strašně mýlili. Vůdci Táborů potřebovali pro
své masy lidu jen jejich ano - i když podmínečně a filosoficky zamotané, na další se již netázali.
To psala universita vůdcům, kteří v letech 1418 - 1420
volali
lid na hory a kde táborští kněží - fanatici - je vybízeli k pohotovosti a k boji proti antikristovi a "zkaženému Babylonu", Ten zkeže
ný Babylon pro Tábory byl jak Řím tak Praha.
Jiná, mnohem ostřejší odpověl na stejný předmět se nachází ve
dvou dopisech, které Jakoubek psal M. Janu Jičínovi, jednomu z nejfanatičtějších kněží táborských: on to b y l , který vybízel l i d ,
aby
utekli ze zkaženého Babylonu a zachránili se na horách a předvídal
konec světe se vší jeho hrůzou, který zachvátí všechny nevěrné: ten
konec měl přijít v masopustě z 10.-14. února I 4 I 9 .
Jakoubek ve svém prvním listě Jičínovi dovozuje, že všechna
starozákonní biblická proroctví měla pouze místní a Časový vztah k
tehdejším poměrům a nemají žádné váhy v dnešní době: že kněží - táborští ovšem - svedeni dáblem, ohlupují těmito proroctvími lid a svá
dí nevědomý venkov; co Jakoubka nejvíce rozrušuje je okolnost,že knfc
ží povzbuzují lid, aby povstal c chopil se zbraně. Tu se j e d n á c v e l
mi nebezpečnou věc. pokračuje Jakoubek. Je to výzva kozbrojenému pö
vstání, k prolévání krve a vraždám - a to je proti duchu apoštolů s
prvotní církve. Kněží mají radit a vodit lid k boji duchovnímu, moc
meče patří jen vrchnostem vyšším a poddaný lid at se ostříhá "neřád
nym způsobem si osvojovati tato práva". Jen božské vnuknutí by mohlo ospravedlniti takové počínaní a potom boj by musel být veden lás
kou k pravdě, která chce protivníka napravit a ne ho zničit a zabi^
jet. Kdo vsak se dáva do boje proti komukoliv, aí drze netvrdí.
Že
jedná z vnuknutí Božího.
'
k
™
f ^ J i 5 i n n v e * s v é 5 i n n o s t i pokračoval a vybízel pražské žeS ň V i ? "tekly ze zkaženeho Babylona a zachránily se. Jakoubekhocae
ká
®w Tos*reJi: 5 r i v e
* a l i Prcti zabíjení, nyní
kážete
pravý opak! Lid, povzbuzen vašimi řečmi a nebezpečným výkladem Písma chápe se zbrani, opouští svou denní práci a živnosti, žije v ze
víl
zabíjení a prolévaní krve.Mnozí
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Zde se jasně ukazuje propast mezi Prahou, vedenou universitou
a Táborem. Zde je též vidět, jak nejbližší spolupracovníci Husovi
zavrhují krvavou cestu revoluce 8 jak cizí jim byla suverenita lidu.
Lid obecný nemá žádného práva k povstání a k mein., i když se jedná
anebo předstírá "hájení evangelické pravdy". To bylo stanovisko husitské university ve chvíli, kdy v zemi zdvíhala hlavu revoluce:sta
novisko jediné university v Evropě, která se odvážila vytrhnout se"
z poslušnosti církve a papeže, ale která hromadí projevy e protesty
proti odboji, káže poslušnost vůči Bohem dané vrchnosti a jen zdráhevě e pod velmi těžkými podmínkami přiznává právo obcím brániti se
proti "znásilnění své pravdy". A dále také vidíme, že ani všichni
táborští kněží nebyli ještě tak daleko, aby se chápali meče - jinak
by jejich mluvčí se neobraceli o poučení s takřka povolení do Prahy.
Byls to doba přípravy. Proměna z biblických kněží, nasáklých velden
stvím, zamítajících vraždu, v kněze krvavé se stala prostřednictvím
zásahu chiliastického Jičína, Kaniše, Ambrože a jim podobných.
Ale přišlo k vyhlášení křižácké výpravy proti Husitům;
a to
změnilo celou situaci. Jedině Chelčický se svým hloučkem zůstal věren zásadám neodporovat zlému mečem v ruce: jinak ani ti nejumírněnější pražští Husité nebyli v té době ochotni bráti zákon boží doslova e říditi se příkazem evangelia: vydati se persekuci a státi se
mučedníky. One klausule Jakoubkovo e Křištanovc. která dovolovala ob
ci chopiti se meče proti pánu "který odporuje zákonu božímu" umož-~
nila jim cestu k obraně a branné dohodě s Tábory. Tato umluve se sta
la někdy v květny 1420 a měli na ní podíl mistři pražští i kněží"
táborští. Touto umluvou právo meče bylo v ý s l o v n ě přiznáno obcím. A když potom byly počátkem července téhož roku vyhlášeny a při
jaty od Čechů "Otyry kusy pražské^ pro něž bylo svedeno tolik bitev",
vyteklo tolik krve a bylo tolik debat jak mezi keliŠníky samotnými,
tak i mezi Husity & Koncilem, obec pražská v nich prohlašuje,že chce
za nimi státi hrdly a statky a zároveň poznamenává, že právo k boji
čerpá "iuxta vocstionem Evangelii", t j . z výzvy evangelia: A předem
ohlašuje, že nebude jejich vinou, dojde-li k boji, k násilným činům
a pohoršíivým, a tjude-li způsobena jakákoliv škoda bucf osobám anebo
kostelům: jejich úmysl je dobrý a chvalitebný: vyhladiti ze země vŠ_e
liký hřích. To ostatní jsou jen nutná zle, vyplývající z obranného
b o j e . / H o e f l e r , Script.11.-481/ A Mikuláš Biskupec ve své Kronice
také zdůrazňuje, že "bellum ex necessitate, non voluntate erexerunt"
t j . že pozdvihli válku z nutnosti a ne ze sve vlastní / l i b o / v ů l e . . .
a že se tak stalo se souhlasem "lidu" a na rada mistrů pražských a
jiných kněží. /Tamtéž u Hoeflera/
A v této době příprav Jakoubek také postoupil o kousek dále v
otázce válečného dění. Na dotaz neznámeho pána - snad velitelů vojsk
anebo pražských konšelů, je-li věrným dovoleno v nutnosti přepadnout
statek nepřítele a zabrati jej k užitku svému, odpovídá: ano. A dovolává se příkladu Starého zákona /což před tím u Táborů vehementně
zamítal/ v němž mužové svatí a bohabojní druhdy nabyli kořisti na bez
božném nepříteli. Proto "i věrní synové Boží" mohou tak činiti: mohou se posíliti zbQŽím protivníka a jej tak oslabiti, ale to vše se
má díti "v dobrém umyslu, bez lakoty a s veškerou šetrnou láskou".
Lehce si dovedeme představit, jak takové zbožné podmínky byly plněny v praksi a uslyšíme o tom dokonce z ust Jakoubka samotného. Ale
zde Jakoubek je pouze důsledným: právo kořisti neljo kořistit je nezbytným důsledkem práva války, i když to bylo n3 ukor principu,kte-r
rý Jakoubek zastával»
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A jak se zdá, byl to jeho poslední ustupek, který byl ochoten
udělat ve prospěch společné věci; od té chvíle až do své smrti je né
ruživým a vášnivým protivníkem Táborů, hlavně jejich metod. Někdy se
zdá, Že v boji stojí osamocen; v,něčem ho následovala universita a
žáci. Je^jisto, že Jakoubek se zúčastnil schůze v domě Zmrzlíkově,
kde se mělo dospět k dohodě mezi Tábory a Pražany v otázkách náboženských a kde Pražané svým přátelům v kalichu vytkli přes 76 bludů!
Tam byl Jakoubek hlavním řečníkem Prahy v obraně užívání ornátů při
mši a byl proti zásadnímu požadavku Tábora: zavrhnout všechny staré
obyčeje a zvyky z liturgie, které nejsou výslovně obsaženy v Písmě.
Jakoubek to potíral a později ještě houževnatěji bojoval proti táborskému učení o svátosti Oltářní, které vinil z pikartství. Za to
vše on a ostatní mistři university ztržili od Táborů jen posměch e
pohrdání. Byli nazýváni Mistry Filistry, Pláteníky a Motýlkáři. Mistři Filistři, pro jejich filosofický postup v otázkách náboženských
což Táboři považovali za »překrucování boží pravdy", Pláteníci,
že
hájili užívání bohoslužebných rouch při mši a jiných liturgických ob
řadech, Motýlkáři, že uznávali přítomnost Kristovu ve svátosti Oltářní v podobě Hostie, což pro ně byl jen motýlek anebo netopýr. Tu
poslední nadávku dokonce i Ziška těžce nesl: Čím hůře ovšem to muse
lo působit na Jakoubka a spoleČníky-bohoslovce, které dle mého přesvědčení právě tyto bohoslovecké bludy Táborů, jejich přemrštěnost
a fanatismus přiváděly stále víc a víc na půdu katolicismu.
Jakoubek, jsa Prahou postaven v Čelo čtyřčlenného Sboru Správ
ců duchovenstva kališnického, považoval boj s radikály táborsky smj
Šlejícími za svou povinnost. V Praze samotné měl strašného soka v osobě Jana Želivského a jeho kněze Viléma. Horlivost Jakoubkovu proti nim ukazuje nález obce Starého Města, který ustanovil, aby byl
trestán na hrdle a statku, kdokoliv by se zastával kněží smýšlení tá
borského. Pomyslí me-li , že sám Želivský, v i když bydlel a kázal na Ho
vém Městě, byl Členem téhož,Sboru zároveň s P/-íbramemva Prokopem Pí
ženským, pak to byl veliký úspěch Jakoubkův. A zároveň je jasné, že
muselo dojít ke střetnutí mezi Jakoubkem s Želivským; o posledně jme
novaný tento zápas zaplatil svou hlavou. Co o tom Čteme v žalobách"
kněze Viléma, a těžko tomu nevěřit, i když kněz Vilém sám události
nebyl přítomen, ukazuje nám Jakoubko v docela jiném světle: není to
jen do svých meditací zasnělý teoretik, slabší, snad dokonce malé po
stavy /odtud prý jeho název: Jakoubek, Jacobellus/, ale je to i odhodlaný muž činu, který se nezastavuje ani před krví. Je pravda, on
sám tu vraždu neprovedl, ale byla následkem jeho agitace, i když arogance samotného Želivského s tím měla co dělat. Želivský si
přisvojoval moc, která mu nenáležela a tím vzbuzoval nenávist a zlobu
u pražských konšelů Sterého Města.
Jakoubek přičítal Želivskému všechnu vinu ne bouřích a krveprolit£ v v letech 14-20-22 a to nejen v Praze, ale v Čechách a na Moravě. Ze Želivský podnítil svými kázáními u Panny Marie Sněžné l i d ,
aby táhli na radnici, pomáhal jim ji dobýt & obsadil ji lidmi
sobě
oddanými e potom na čas se stal demagogem Prahy. Ze stětí Želivského je v bezprostřední souvislosti s prací Jakoubkovou, je na snadě.
Když se totiž roznesla po Praze zpráva o násilné smrti Želivského,
jeho "chudí z Poříčí a Podskalí" se srotili, dobyli radnice a krev
splatili krví. Jakoubek při tom ušel celkem lehce. Byl pouze za jat a
poslán do vyhnanství do Hradce Králové ,a s ním jeho přívrženci:kněz
Vilém, který tuto bouři vedl, mimo Jakoubka obviňuje ještě M.
Příbroma, Engliše, Martina z Volyně, Křištana, Prokopa z Plzně, Kardi-
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nála - Reinsteina a Rokycanu, který se zde poprvé objevuje na obzoru
českého h n u t í . . .
Vyhnanství Jakoubkovo a ostatních mistrů netrvalo dlouho. Do
země se v té době dostavil kníže Sigismund Korybutovič, známější pod
Jménem Korybut, co by nový správce a kníže Český. Čechové si ho sami vyžádali na litevském knížeti Vitoldovi. v Korybut, vida v Praze
rozdvojení mezi stranami, sesadil stoupence Želivského a dosadil nove konšele. Ti mu 1&. května slíbili věrnost a poslušnost a hned na
to poslali do Hradce pro vypovězené mistry. Tím opět mírní kaliŠníci nabyli v Praze moci. Brzo nato císař Zikmund uzavřel smlouvu s krá
lem polským Vladislavem a litevským knížetem Vitoldem /oba výše jmi
novaní byli Korybutovi strýci/ a Korybut byl z Cech odvolán. Ale n i
zůstal mimo zemi dlouho. Již 29* Června 1424 přibyl opět do Prahy a
to proti vůli a ujednání strýců. V Čechách od té doby j i ž nebyl pokládán za knížete, ale Pražané ho měli rádi a dali mu do rukou veškerou moc veliké obce: jinak v zemi a jiných městech neměl žádné pra
vomoci.
,
Jakou ucast měl Jakoubek na "hádáních" mezi kněžími pražskými
a táborskými na hradě pražském, nevíme. Pražané tam podali svých 24
formulovaných článků v nichž hlavně zdůrazňovali: potřebu hierarchi
cké vlády, učení o Sedmero svátostech, sloužení mše v ornátech, vzj
vání a přímluvu svatých, modlitby za zemřelé, almužny, posty, očist e c , nauku o válkách, pokud jsou povoleny atd. Hlavní slovo na schůz;i za Pražany však měl M. Jan z Příbramě, který dle Mikuláše z Pelhřimova, Biskupce, mluvčího Tábora, o nich mluvil urážlivě a utrhač
ně a proto se jednání rozbilo a rozešlo s nepořízenou: po několika
nedělích se sešli opět, tentokrát v Károlině a rozešli se ze stejných příčin, neusmířeni. Víme však z předcházejícího, že Jakoubek s
těmito 24 body souhlasil a pravděpodobně je pomáhal Příbramovi sepi
sovat a h á j i t .
Později, v letech kolem 1426, Jakoubek se dostal do sporu s
Příbramem a jeho stranou. Po tolika trpkých zkušenostech a jalových
hádkách o víru strana Jana z Příbrama, k níž se zejména počítali: ,
K ř i š t a n z Prachatic, Prokop z Plzně a Petr z Mladenovic, který se zu
č a s t n i l sněmu v Kostnici, podával odtud do Prehy cenné, i když ne ne
stranné zprávy a stál na straně Husově až do jeho smrti - tedy tito
imiversitni mistři začali zvedat hlasy: proti bezuzdnému ničení kos
t e l ů , klášterů a obrazů a také proti držení bývalých církevních sta_t
ků od. osob světských, což nazývali svatokrádeží. A udělali ještě jeden krok ku předu, Viděli, že v otázkách víry je třeba autority a za
S a l i hlásat, že nestačí jen hierarchické zřízení, ale že je potřeba
navrátit se k poslušnosti autority všeobecné církve. Jinak Že se ty
hádky o věcech náboženských mezi českými stranami protáhnou do neko
n e č n a . A hledajíce příčinu všech těchto nesnází, začali poukazovat
na Wikleffa a jeho spisy. V tomto vynikal hlavně mladý a ohnivý Pří
bram, který v jednom ze svých spisků, uchovaných v Rukopise Praž ském sám sebe nazývá: vilissimus omnium horninuň peccator,verumtsmen
omnium hseresum et precipue Wicleffistae e Picardiae heeresis solli
c i t u s persecutor: t j . nejopovrženější mezi lidmi hříšník, ale každé
h o kacířství a zvláště wiklefíského a pikardskeho bludu bedlivý pronásledovatel. /Palacký: Dějiny VI.-372/
Uctu k Husovi a jeho učení sice zachovávali a také hájili při
jímání pod obojí, ale všechny neortodoxní ČlánVy Táborů a VJikleffa
prohlašovali za kacířské anebo aspoň bludné a pohoršJLivé. Rozumí^se
že j e j i c h činnost narazila na odpor a pobouření, I Část mírnějších
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kališníků se cítila uražena e začali se ob&vat, že od Wikleffa k odsouzení Husovu je již jen malý krůček. Proto o vánccích 1426 začaly
mezi Příbramem a M. EngliŠem vášnivé polemické hádky, poněvadž Engl i š /Petr Payne/ pokládal za svou povinnost, hájiti,svého krajana a
učitele. A tyto hádky nebyly jen v malém měřítku: zúčastnil se jich
kníže Korybut a část měštenstve; a do hádek proti Příbramovi Často
zasahoval Jakoubek i Rokycana. Snad spíš Příbrcma mírnili, nežmuod
pírali; což platilo hlavně o Jakoubkgvi. Nejtužší hádky se vedly ohledně Transubstanciace, t j . o Proměnování. Sice se v těchto hádkách
theologů dvou protivných táborů opět k ničemu positivnímu nepřišlo,
ale Korybut - snad z podnětu strany Příbramovy udělal další krok.
Zdálo se mu totiž, že je zde připravená půda k zásahu z venku
a jemu že se noskytuje vhodná příležitost: uvést Husity k poslušnos
ti církve. Tím by nejen pro sebe získal slávu a uznání, ale udobřil
by si strýce Vitoldo a Vladislava, proti je jichž vůli odešel podruhé
do Cech, zavázal by si papeže a měl by otevřenou cestu ne trůn. Proto potají vypravil poslyk papeži, spravil ho o situaci e oznámil mu,
že Cechové by se vrátilik jeho poslušnosti, dostanou-li u něj bezprostřední slyšení. Když se však o tomto tajném poselství a vyjednávání s papežem dověděla Praho, nastalo v ní véliké vzrušení o třídění
mezi lidmi. Konečně napětí dosáhlo takového stupně, že Rokycana 14«
dubna v kázání u Panny Marie v Týnu vystoupil proti takové zradě.Po
kázání udeřeno na poplach. Lid se srotil,,ozbrojil, udeřil na králův
dům na Starém Městě. Korybut byl zajet, v noci odvezen tajněnahrad
a později odstraněn z Prahy na hrad Waldštejn a dán do vězení k panu
VoleČovskému. A mistři Jan Příbram, Křišían z Prachatic, Prokop ž Plz
ně a Petr z Mladěnovic a několik jiných s nimi bylo zatčeno z vsazeno do vězení na radnici. Tím strana Rokycenove se dostala k mocij Rokycana se stal duchovním vůdcem Prahy a o smíření s papežem a církví
už nebylo řeci až do sněmu v Basileji.
Jakoubek potom, snad z vybídnutí Rokycancva, co by uznávaná
autorita v otázkách náboženských - snad také pro zachování pokoje a
svornosti, ohlásil v Praze články, vyměřujíc^ přesně a určitě, cc o
jak "věřiti a kteraký způsob i řád věcí křestanských zachovávat! se
měl!'. Tím vlastně Jakoubek formuloval kelišnicko-pražské Credo, a tc
jak proti směru katolicko-římskému, tak i proti Táborům a Sirotkům.
Jelikož hlavní předcházející hádky se týkaly Transubstanciace,
Jakoubek,ve svém Rádu ji definoval takto: "Ve svátosti oltářní vidomé,
kterouž sám Kristus, jeho učedníci e jiní svati v pravdě chlebem na
zývají, jest divným/k působen/ před smysle i rczumu našeho cčima s k ^
tým obyčejem pravé tělo Pána našeho Ježíše Krista, kteréžto přijato
jest z Marie Panny, umřelo na kříži, z mrtvých vzkříšeného a sedí ne
pravici Boha Otce všemohoucího." A to že se má prostě věřit o nehle
dati ani nepřijímati výkladů nově vymyšlených at jsou sebevtipnější,
ale vždy nesnadné e neužitečné. Tak Palacký v Dějinách III.-375.Tig*
to prohlášením o Transubstanciaci je Jakoubek plně ne straně katolické. Víme též z předcházejícího, že i v mnoha jiných věcech, jako
zpověl, svátosti, očistec, uctívání svatých, půst, almužna atd.,Jakoubek je zajedno s Křištanem a Příbramem a ^arně se tážeme, co ho
přimělo, že s nimi tentokrát nešel, ale přidržel se Rokycany. Ze to
nebyl strach z žaláře a pronásledování, to víme. To vše již Jakoubek prodělal a nezalekl se toho. Snad to bylo spíš, co naznačuje Pa
lacký: že by přistoupením k poslušnosti papežově všechny dosavadní
snahy, strasti, b o j e e vítězství českých Kališníků se ukázaly jen ja
k ý m s i nedomyšleným poblouzněním. Ze to byly jen jakési škodlivé sny,
které neměly právo a sílu k dalšímu životu.

STUDÍŠ

»58/2

IM

URBÁNEK:

Jakoubek ze Stříbra

- 3 5 -

Co bylo dále s Jakoubkem, nevíme. Palacký se zmiňuje ještě o
-jednom "bádání", tentokrát mezi stranou katolickou a kališnickou:za
kališníckou stranu hlavními řečníky byl Roky cena a Petr Payne - Eng
l i š , za katolickou pak Šimon z Tišnova a "Prokop z Kladrub. Tato dis
putace byla vedena na Žebráce 29- prosince 1427 a <^le Palackého jeě
tě před tím Kališníci se sešli sami mezi sebou na úmluvy v Berouně:
to asi se jednalo o kališníky Pražské a Tábory ^ kteří prý se mezi se
bou pohádali v Berouně hůře, než na schůzi na Zebráce; ale na žádné
z těchto schůzí není ani nejmenší ^mínka o Jakoubkovi. Snad j i ž v té
době byl nemocen anebo se stranil úplně veřejného života, jak bych
spíše usuzoval z jeho posledního činu, který po sobě zanechal.
Jen
to je j i s t o , že Jakoubek zemřel 9* srpna 1429. A i když nebyl ochot e n , tak jako Příbram a Křištan, sklonit se před Římem, zrovna tak
byl proti jakémukoliv smíření a ustupování před programem Tábore,
Svůj odstup od Táborského bratrstva udržel až dokonce svého života
e snad ho ještě zvětšoval.
To nejlépe vysvítá z Jakoubkova "Výkladu na Apokalypsu".
Podle Flajshanse je prý to nejrozsáhlejší Český spis z 15. století.Je
to sbírka Jakoubkových kázání ž let 1420-24; tedy skoro 5 let před
jeho smrtí. Ale v tomto Výkladě mmůžeme Jakoubkovi nahlédnout až ns
dno duše a zjistit co nejpřesněji jeho poměr k Táboru a celému husitskému hnutí. Předně vystupuji do popředí žaloby na chiliastické
bludy, které se uchytily na"Táboře a Šířily po Cechách jako mor.Pro
Jakoubka jsou to bludy a kacířstva, hlavně co se týče nauky o svátosti Oltářní: nazývají ji modlou, pálí j i , na zem háží, na neslušná místa v monstrancích staví. Je tam dále slyšet stesky na "valcho
vání "Písma" tj na jeho špatný, nezralý výklad. Antikrist vzbudil
'•sekty mnohé a v každé zůstavil něco pravdy, aby pod rouškou pravdy
t i s í c kacířství bylo uvedeno",
Hlavní lkáni Jakoubkova Výkladu,se týká války a obrací se pro
t i kněžím, kteří k válkám ponoukají, účast ne nich berou a prohlašu
jí je za svatou věc: "Nechajíc válek, b e z p e č n ě j i bychom byli
cestu
v o l i l i " , uniká mu povzdech sebeobžaloby. Znovu a znovu hromadí žalo
by na hrůsy a následky války: města a obce jsou jediné spáleniště ,
vražda, krádeže a zrady, A jeden druhého "zrádci nazývá - nezná sám
v sobe zrady hříchu. Začali pěkně a rozumně válku pro krev Kristovu
a j i ž oak konec lakomství, lakota a ukrutenství, vražda, nenávist a
krádež". Těm, kteří pod zástěrou zákona Božího, ale vskutku bez vůle
B o ž í , bez pravého rozumu ukrutně o zjevně moidují, připravuje se pek
l o . V tom boji mnozí pro zákon Páně naplnili sobě komory a truhly:
nedávno byli jako cbleba žabříce a již učiněni jsou b o h a t í . . . .
Pod
jménem zákona Páně nledají, což jejich jest, chudinu dřou a loupí.
A vdovy pláčí. Což zahynulo lodí těchto mečem, co morem, co hladem.^
Prvé místem a krajinou trpěli sedláčkové, ale již všechno království
t r p í : pro hubení země bude za malý čas hlad: přijdou na ně dnové po
msty !«
Dále těžce nese nesmyslné pálení a ničení knih. Knihy se pryč
berou a mrhají... kněží se nedostává. Duchové bludní praví, že knihy
nejsou potřebné a užitečné, oni Písmo, proto je pálí, trhají a prodávají cizozemcům.
Už těchto několik Jakoubkových myšlenek je hodně promícháno pe
simJsmem a pochybností o správnosti nastoupené cesty, i když se v je
hb Výkladu dosti často ozývá rozhorlenost proti stolici antikristov ě : proti oapeži nejpysnejšímu a knéžím svetokupeckým. V jedné^ ze
statí Výkladu praví, že by z poslušenství papeži vyšlo poražení
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pravd božských o něž jsme se zasadili, poněvadž on papež zapověděl
lidu obecnému kalich boží přijímá t i , brání i těch pravd ohlasové t i ,
brání také zboží a panství k$ěží odbírcti a nebrání zjevným ženkám
hříšným po městech býti křestanských. /Pekař: Žiška a jeho dob8 I . ,
247/ Jinými slovy, papež brání Čtyřem pražským artikulum, na nichž
Jakoubek měl nemalý podíl, hlavně co se Kalicha týče: tedy se ani ne
divíme, je-li poslušnost papeži Jakoubkovi nepřijatelná.
Ale to ještě není celý Jakoubek. Nejvýstižněji se nám jeví o 6
let později a sice v kázání, které měl 19. prosince 1428. To už není po le mis ování, ani odsuzování, to už je přímý výkřik duše: duše
znechucené a bolavé ned vývojem událostí. V tomto svém kázání Jakou
bek říká: nemám nic společného s tím, co vy nyní pášete. Nedovolá-"
vejte se mne - já se vás odříkám! Je to vášnivý výkřik bolavé duše
a proto neváhám toto kázání podat trochu obšírněji a dodet k němu ně
kolik poznámek.
~
"Kázal jsem kdysi, dí Jakoubek, že světské moci dáno je od Bc
ho právo meče a že ho lze někdy, nelze-li ginrk obrátit nepřátel ~
pravdy, užiti i ve při Boží, ale s mírností, pokorou, bázní a láskou, oby vyvarováno bylo nebezpečí svodu, jež při tom nastává rozličně, podobně jako ve styku dívky s jinochem, Ale kněží táborští
odvodili si z tcho lživě, že je dovoleno loupiti e zsbíjeti, c jiné
ukrutnosti nyní obvyklé provozoveti. A dosud křivě tvrdí, že já t o s
přivrženci svými schvelovel a že tím jsem vinen a příčinou všech
vrežd, loupe ží, válek...
Kázal jsem, že kdo by v obci, v pravdě sjednocené, pravdě odpíral o tím rušil jednotu o pohoršoval celek, aby potrojím napomenutí byl z obce vy loučen. vAle Tábcři jali se lakotně statky nepřátel pravdy zsbíreti, z.mccncv&ti b* násilím vinic, polí, domů,činiti
utcky na kláštery a bcřiti je, drc-hocenné věci odtud hrobivě vynáše
ti, po pokladech kopcti, vínem se opíjeti, kláštery vypalov©ti o vše
chny ty hříchy vražd, loupeží, hrebivosti a obžerství mnou vymlouvá
"ti •
""
Kázol jsem proti lichvářským platům /tím myslí stálé činže/ a
dal zákaz se souhloseoi konšelů zcpsati na radnici do knih, ale někteří s tím souhlasili ne z lásky k pravdě, ale aby činži plrtiti
nemuseli * qč chudým c vucvám je po právu Božím platiti měli. Ale tcho úpcmenuli, o odtud nářek pre ti mně a. nenávist mnohých aždcdneška«
Přiznám, že jsem řekl Že je hřícheta stavěti mnoho klášterů,
nádherných o zbytečných kostelů, obohrócvoti řahole e kněze a chudých zapomíneti, vše pre mornou chloubu a zlý Šivot a že duchovenstvo nemá tak vládncuti světským statkům» Pczaěji z mých slov odvodili křivě, že duchovenstvo nemá nic míti. Zepcměli, že jsem dodal,
že věrným kněžím má, co je nezbytno, náležeti ve Shodě s Písmem. A
tak ještě dnes falešně tvrdí, že jsem kázal, že kněží nemfe jí míti vů
bec ničeho.
Podobně jsem řekl o tom boření kostelů, že někdy některý kostel zbytečný za jistých okolností může být stržen, ne př. kdyby byla obsva. že by nepřátelé pravdy, mniši nebo kněží, se'vrátili, ale
ti, kteří bořili kostely, rby projevili své pohrdání svátosti oltář
ní, modlou ji nazývajíce e svátost cltářní pošlapali, jsou kacíři!"
Kázal jsem kdysi proti přemíře zbytečných obyčejů, nádherných
a Kristovu přikázání škodlivých, pošlých ze ziskuchtivosti a lakomství, ^ale kněží táborští provili lživě, že jsem chtěl odstreniti vše
chny rády bohoslužebné. A vskutku je - mne se dovolávajíce e mně to
Připisujíce - odložili!
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kd
,
y ž někteří v Praze nechtěli chodit k nemocným
pro skutečna i predstiraná nebezpečí, že je dovoleno, aby kněz vzal
sebou^vse ,^čeho je potřebí, aby sloužil mši v bytě nemocného. Neníii mozne všechno vžiti sebou a nemocnému by hrozilo nebezpečí,nech£
kněz vezme jen něco: v nutné potřebě lze zajisté některé 'části mše.
vynechati, Z toho však Táboři si vybrali, že celý ritus mešní mé bý
ti odstraněn!
*
fó-zal jsem proti neřádnému a modloslužebnému uctívání svatých.
Ale knězi Táborští si z toho vybrali, že svatí nemají být uctíváni a
vzýváni^vůbec a tak pohrdli mnohými zákonnými ustanoveními církevní
mi a mne to připsali, šíříce vůbec pod mým jménem omyly a kacířství.
Kazal jsem proti nádherným pohřbům a proti rozdílu; jaký činí
knézí mezi pohřby bohatců a chudých, až za: zmatků následujících prů
vody^pohřební byly zastaveny vůbec. Nikdy však jsem nebyl toho názo
r u , ze by telo zemřelých nesmělo býti od věrných pobožně doprovozeno k hrobu s modlitbami za duši jeho.
Kázal jsem proti nepřístojnostem při zpovědi, nechtěje však,
aby zpovědi užitečné byly stavěny. A přece z toho odvodili někteří
že se nemají zpovídati, a knězi /táborští/ tvrdí doposud, že zpovídáno býti nemá, což jsem nikdy nemyslel. Tvrdí take, že zpovědi pro
zrazujeme a že t i , kteří se vyzpovídali, jsou trestáni od"uüoci světské. Nevěřte tomu!
Kázal jsem proti slepému poslušenství papeže a prelátů a králů, jež odvra ci mysl od poslušnosti k Bohu a příkazům evangelia»Toho zle se chopili t i , kteří nejsou pdslušni ani Boha ani jeho evang e l i a , i ti druzí, kteří dosud radí poslouchá ti slepě papeže-a tak
dodnes nemůže dospěti k pravé poslušnosti /pravému poslušenství/cír
kve prvotní. Petr řekl: Boha sluší poslouchat i více než l i d í . A proti ^mně vykřikují, že nepcsloucbám! Vyznávám,.že nejsem hoden pro své
hříchy kněžství a kazatelství, ale bráním se, abych mlče nevzbudil
podezření, že je pravdou to, v Čem jsem křivě obviňován.
Kněží mistři, kteří mne nenávidí, praví, že já kázáními svými
zavinil jsem všechna dnešní zla v království. A mnozí s úsměškem vy
právu j í , že jsem řekl: Nevím, čího ducha jsem. Nechtějte,, prosím,
slyšíce t o , pohoršovat! se nade mnou a Věřiti všemu na úkor pravdy.
Je pravda, že častěji sešel jsem se s nimi /Táborskými/, ne však,že
bych chtěl s nimi souhlasiti, nýbrž abych se pokusil přivésti je k
-sobě a k prvotní svornosti ducha a pravdy. Přiznávám, že jsem se bál,
bych se neprotivil pravdě: chtěl jsem dříve přesvědčiti se, jde-lio
pravdu či omyl, ducha pravdy či l ž i . Když rostla a skvěla se pravda ,
rozesel satan býlí bludů, loupeže, ukrutenství o vraždy. Mnozí pohříchu neprávem vinu toho přičítá,jí pravdě, říkajíce: kéž by ten zá
kon neboli pravda nebyla nikdy oznámena! Za časů apoštolů a prorckS
a svatých mučedníků, vyznavačů pravda rostla, ale satan vzbudil biu
dy a lži a tyrany jako d n e s . . . "
Zde tedy máme Jakoubka v plném světle. Kdo čte tento dokument
poprvé, neubrání se zklamání: při jeho ctění se mu zatají dech.Hle,
jeden z předních mužů husitského hnutí: muž "božské paměti a veliké
ho života, litera'rum doctrina et .morům, prestantie iuste clerus" -na
konci svého života lká a lamentuje nad osudným zvratem celé své životní činnosti. Nic z toho, co v debru zamýšlel se neuskutečnilo a
iieby.lo správně pochopeno. Vše obráceno naruby e jemu připočítán jen
původ, a vina zmatků. Kdo by nepropadl pesimismu e skepsi při pohledu a denním styku s tolika neřestmi a zločiny, vzrostlými z neporozumění jedněch o zloby druhých. Kam to dospěla Jakoubkova svatá tou-
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ha e snaha po nápravě společnosti, po jejím očištění s přizpůsobení
se k církvi prvotní, "matce a mystryně nás všech".
Skepse byla všeobecná. Ti rozvážnější začínali říkat- Nechrne
boje se Zikmundem. Nepopuzujme ho. Co dokážeme proti papeži? Co proti koncilu? A myšlenka druhá byla ještě rouhavější: Kéž by ten zákon b o p /husitství/ nebyl nikdy ohlášen! Pravda, Jakoubek je s zůstal az do sve smrti vzdálen jakékoliv myšlenky na smíření s Římem
s t c
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Křestan pozorující svět kolem sebe není ve §né snaze dorozumČ
t i se se svými současníky brzděn ani polemickými úmysly, ani potřebou dokazovat si stále znovu oprávněnost své víry, ani snahou hledat za každou cenu spojence v druhém táboře. Raduje se, může-11 pozdrevit duchovně spřízněné osoby, rmoutí se, naráží-li na nepochope
n í , cítí potřebu rozdělit se s nevěřícím bratrem o jeho břemeno.Ráťl
by ohmatal v jeho duši závoru, která jej dělí od jeho pána a vyšetř i l , na kterou stranu se snad otevírá. Několik myšlenek o nábožen ském významu filosofie Karla Jasperse, které jsem zde zachytil na pa
pír pro sebe a p$o své přátele, nechtějí být ničeni více, než takovou prostou křesťanskou meditací a splnily svůj ukol, pomohly-li tře
bas jen jednomu z nás porozumět lépe sobě samému.
F i l o s o f i e

na

c e s t ě

k

v í ř e .

Karel Jaspers, který je nyní 75 let stár a je profesorem filo
sofie v Baselu, je jedním z hlavních představitelů směru v současné
f i l o s o f i i , kterému mnozí říkají existencialisinus. Ti z nás, kteří se
nezabývají filosofií odborně, znají asi tzv. existencialismus hlavně z románů a divadelních her J.p. Sartra a spojují jejv duchus latinskou Čtvrtí v Paříži. Jaspers stojí právě na opačném křídle této
nesourodé existencialistické společnosti a nemá se studentskými výtržnostmi nic společného. Právě naopak, cítí-li někdo z nás potřebu
vidět před sebou zase někoho z "moderních", kdo pochopil, že nejnaléhavější starost, se kterou se našinec musí zabývat, je starost o
spásu své duše, doporučuji mu, aby si zalistoval v Jaspersově "Pilo
s o f i i " nebo v některé z jeho menších, populárnějších prací.
Y celku můžeme, myslím, říci, že hlas existenciální filosofie
byl v Evropě slyšen a má, alespoň ve svých teistických formách, přes
své jednostranné upřilišněnosti na naše současné myšlení blahodárný
v l i v . Dvěma slovy můžeme charakterisovat zmíněnou situaci:V domě bez
oken, do kterého nás nastěhoval immanentní, racionalistický způsob
myšlení minulého století, byl proražen otvor vedoucí ven k transcen
denci.
Snažme se uvědomit si, oč tu vlastně šlo. Každý Člověk, který
dojde k užívání rozumu, se táže jednoho dne po smyslu celé té skutečnosti, ve které a ke které se narodil. Musí si o ní učinit nějaký pojem, aby se v ní mohl rozumně zařídit, nebo^ chcete^i, tím,že
se v ní tak nebo onak zařizuje, vyjadřuje zároveň i svůj usudek o ní.
Udělat si pojem o nějaké skutečnosti
znamená přehlédnout, sjednot i t , soustředit ji kolem určitého orientačního bodu. Kde však leží
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průsečík souřadnic, bod, vzhledem k němuž celá má lidská skutečnost
dostává svůj určitý význam? Vidíte dvě možnosti: budto j^j umístíip
uvnitř té skutečnosti, v níž ž i j i , anebo si přiznám, že uběžníky,
které určují perspektivu mých zkušeností, neleží v mém zorném poli,
nýbrž v nekonečnu. Dvě možnosti, rozdíl v principech, který nás bude musit rozdělit vzhledem ke každé příští otázce do dvou různých
táborů. Možnost položit alespoň při svém plánování absolutní
referenční bod doprostřed naší skutečnosti je svůdným pokušením. Ten z
náa, kdo by se mohl skutečně postavit na stanovisko, s něhož lze vše
chno přehlédnout, by držel v ruce klíč ke všem tajemstvím. Lépe řečeno, pro něho by pozbyl svět všech svých tajemství, ta j ems tví by se
proměnila v problémy v zásadě řešitelné a bylo by pouze otázkou času, kdy bude poslední z těchto problémů rozřešen. Pak by se mohl se
svými věrnými zařídit definitivně po svém a vybudovat si ráj na zemi.
Není divu, že se lidé ochotní pokusit se o to vždycky našli.
V historii moderní Eyropy se s nimi setkáváme v hnutí, známém pode
jménem osvícenství. Úctyhodný program, dnes už s patinou
starožitnosti, ale jeho vliv i na naše dnešní myšlení nesmíme podceňovat.
Jeho stín ochromoval u nás náboženský život širokých vrstev v letech,
kdy^jsme doma studovali, lak nebo onak leckterý t&tík nebo i pan inženýr zaměnil potají víru v Boha za víru ve vědu, leckterý student
se domníval, že ve filosofii, zejména v německém idealismu, našel
hlubší pochopení náboženství svých dětských let a začal se klanět
svému rozumu místo rozumu Božímu. I dialektický materia]ismus se domnívá, že má jako právoplatný dědic německého idealismu v majetku
formulku, které všechno vysvětluje i bez Pána Boha. Tomuto přesvědčení, mít v aktovce formulku, která všechno vysvětluje, říkáme odborně immanentní, racionalistický způsob myšlení. "Recionalistický"
způsob myšlení, protože stevídoproetřed všehc náš lidský rozum /latinsky : ^ra ti o/ a přistřihuje skutečnost k jeho obrazu a podobě, "im
manentní" způsob myšlení, protože v tomto přistřiženém
kruhu chce
navždy zůstat /latinsky: immanere/.
Právě proti tomuto immanentnímu, racionalistickému způsobu myšlení se nyní Jaspers staví. Ne z nějaké tmářské nechuti vůči vědě Jaspers sám ge původně povoláním lékař a psycholog-, nýbrž naopak:
protože zastírání nepřekrcčitelných hranic vědeckého poznání vede k
falšovaní smyslu vědy vůbec. A první hranicí vědeckého poznání je au
tor tohoto poznání, člověk sám. Žádná z našich věd nemůže nikomu i
nas s konečnou platností říci, kdo vlastně on sám je. Důvodem toho
je, že člověk nestojí ve světě už v jádře hotový jako jiné předměty,
ktere štaci popsat, vysvětlit, zaregistrovat. Jistě je člověk také
predmetem vědeckého bádáníA předmětem přírodních věd,
psychologie,
sociologie, je však zároveň více než to. Co ze svého života udělá,
to není jenom výsledkem součtu všech vlivů jeho okolí, jeho zděděných a ^získaných vlastností. Nszveme-li tento komplex vnějších a
vnitřních vlivů jeho stále se měnící situací, pak musíme ř í c i ,
že
člověk není totožný se svou situecí jako na př. stromnebo zvíře .Člo
vek ve své situaci jedná, rozhoduje se, tvoří sám sebe.
Některé z našich situecí nám staví tuto skutečnost zvlášt jasně před oči. Jaspers je nazývá mezní situace, situace, které nelze
přehlédnout, pochopit, vědecky rozebrat, ovládnout. Takovou mezní si
tuací je na př. smrt. Ne smrt, dokud se s ní zabýváme s odstupem,ni
jako předmět lékařských pozorování nebo hospodářských a sociologických výzkumů. Taková smrt je pro nás právě tak fenomenem /jevem/ ve
světě, jako třeba svatba. O smrti, která se mne netýká, mohu sesta-
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vovat statistiky. S mou vlastní smrtí je tomu jinak. Ta už není feno menem ve světě vedle jiných fenomenů, nýbrž sní celý můj svět konč í . Smrt jako moje hrozící smrt píše otazník ke všem vědeckým poznat
kům o člověku. Bylo by třeba zmínit se zde i o ostatních mezních sx
tuacích, o utrpení, b o j i , vině, o nejednoznačnosti vší nám přístupné skutečnosti. Sama nevyhnutelnost, být stále v nějaké situaci, je
mezní ^situací. Bylo by třeba sáhnout při tom hlouběji do vlastních
osobních zkušeností z let války. V takových mimořádných okolnostech,
kterým se zpravidla vyhýbáme, a jejichž neodvratnou nutnost si rádi
zastíráme, si uvědomujeme víc než kdy jindy, že naše lidská existen
ce není svého práva, není zaokrouhlená sama v sobě a jakoby z jednoho kusu, nýbrž že má svě nezhojitelné trhliny. Zvířecí život je možná zaokrouhlený sám v sobě a soběstačný, protože zvíře neví, že musí umřít. My jsme v rozhodujících okamžicích svého života v koncích
se svým umem^ vede se nám jako člověku, který v noci náhle bolestně
narazí na zed tam, kde se ve dne domníval znát cestu. Ale překážka,
která nás takto zraňuje, v sobě skrývá zároveň požehnání,
ujiŠtuje
nás Jaspers. Její tvrdost nám prozrazuje přítomnost někoho druhéhodruhého, který není přistřižen k obrazu a podobě lidského rozumu,
přítomnost "transcendence". Immanentní lidský svět je beznadějně
roztříštěný, jeho trhliny otvírají však zároveň výhledy kBohu. Člověk je otevřený k Druhému, k Neznámému, jehož se dotýká ve svých mez
n i c h situacích tím, že se k němu rozhoduje: bulto k bezpodmínečné
oddanosti nebo k nesmiřitelnému vzdoru. Člověk je sub jekt, který uka
zuje přes sefce ven, který se teprve rozhoduje, co ze sebe udělá, a
který při tomto rozhodování ví, že stojí před tváří Boží.
Chtěl bych zde v této souvislosti vyzvednout ještě jeden pojem, jemuž Jaspers vrací jeho původní důležitost a význam: dějinnou
povahu našeho lidského života. Možná že jste slyšeli o protestu,kte
rý vznesl svého času Lessing ve jménu rozumu proti naší křestanské"
v í ř e . Není prý hodno člověka, aby smysl jeho života závisel na něčem, co se přihodilo před staletími někde na kraji civilisovaného
světa. Věcné pravdy, ke kterým má každý z nás kdykoli a kdokoli svým
rozumem^přístup, pravdy, které lze nahlédnout, ne události, které se
musí v ě ř i t , jsou prý rozhodujícími ukazateli směru v našem životě.
Události je třeba hodnotit ve světle /fysického nebo metafysického/
zákona, ne zákony ve světle událostí. Lessing byl tehdy, když formuloval svou námitku, mluvčím duchovního proudu celé epochy, neobyčejně plodného duchovního proudu, který nejengm stavěl smělé metafysické systémy,- nýbrž který nesl a dovedl k úspěchům i naše moderní přírodní a společenské vědy, který rozvinul nasi technickou
civilisaci.
Samozřejmě vede takové jednostranné zdůrazňování neměnných nut
ných zákonů, které řídí běh světa, snadno k zanedbávání a i k popře
ní lidské svobody. Události se mění v případy, v nichž se jen znovü
a znovu ověřuje tentýž zákon, nic nového, původního, jedinečného,ne
odvoditelného„se nemůže přihodit. Mnozí prvotřídní vědci ztratili "
smys'1 pro ocenovaní původnosti lidské skutečnosti. Biologové začali
vidět v Člověku pouze druh zvířete, sociologové pouhé kolečko v sou
kolí společenských vztahů, jednoznačně určené ve své funkci na př.~*
současným stavem výrobních prostředků. JJechybělo ani těch, kteří se
rozhodli vést historický důkaz, že křestanství není nic jiného než
jeden "případ" mezi tolika jinými náboženskými systémy, jehož vznik
i vývoj lze vysvětlit z vlivů prostředí.
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Existencialismus je svým poukazem na dějinnou povahu našeho
lidského života závanem čerstvého vzduchu v této dusné atmosféře.
Mluví-li Jaspers o dějinné povaze našeho života, nemyslí při tom ov
šem na onem rozmach historického způsobu myšlení a onen zájem o dějiny, za nějž vděčíme Hegelovi e jeho následovníkům Pro Hegela jsou
dějiny se svou dialektikou konec konců přece jen jediným nutným pro
cesem, v němž se všechnovjednotlivé podřizuje všeobecnému zákonu a
všeobecný zákon se uplatňuje neúprosně, po dobrém nebo po zlém. Jaspers naproti tomu poukazuje na to, že kritické okamžiky v našem životě právě tak jako v dědinách lidstva jsou okamžiky svobodného roz
hodování. Okamžiky, které právě nejsou výsledkem součtu všech vlivS
určité situace, které nejsou pouhým případem, v němž se neomylně pro
se zuje nějaký všeobecný zákon, nýbrž v nichž se ohlašuje něco zcela
nového, neodvoditelného, nový začátek, Nesrovnatelné okamžiky, možné právě jen jednou, dějinné okamžiky, které nelze předem vědecky
vypočítat a plánovat, jsou východiskem k rozvinutí nejvyšších možností, možností mého sebeuskuteČnění nebo mého selháni.
F i l o s o f i c k á

v í r a

Zdálo by se, se tento smysl pro lidskou svobodu uskutečňující
se v čase musí Jaspersovi přiblížit obsah křestanské radostné zvěst i . Nebo bychom neměli v dějinách lidstva počítat s možností,
kterou očekáváme v dějinách svého osobního života, že totiž
okamžiky
svobodného tvůrčíh.0 rozhodování mohou určovat běh a smysl všeho, co
bude následovat? Ale tato otázka je ještě příliš neurčitá, všechno
zaleží na tom, Čí svobodné rozhodnutí jsme ochotni připustit: lidské
anebo i Boží a lidské zároveň?
Jaspers nechce být považován za věřícího křestana, třebas se
cítí se svou filosofií ještě nějak na půdě biblického náboženství v
nejširším slova smyslu. Jedním z hlavních systematických důvodů jeho odmítnutí je jeho theorie poznání, jež ve stopách Kantových oddě
luje nadobro fenomenální /fysické/ vědecké poznání odnoumenální/me
tefysické/ "víry", kterou však Jaspers na rozdíl od Kanta chápe jako přísně osobní záležitost jednoho každého z nás. Jenom na ooli pří
rodních a společenských věd můžeme podle Jasperse dojít kpoznatkům,
ktere jsou nadčasové a závazné vždy a všude a pro každého.
Takové
poznatky ^ jsou sice nutně, ale ne absolutně pravdivě, jsou totiž vždy
relativní k stanovisku a metodickým předpokladům každé jednotlivé
vědy. Jsou nadčasové, ale ne radosobní , ,dopláče jí totižna svou všeobecnou platnost tím, že zůstávají pod úrovní toho, oc nam. vlastně
osobně běží, nemohou odpovědět na otázku DO smyslu našeho života . Me
ta fysickou, transcendentní skutegnost, ne níž nám osobně záleží n e poznáváme v laboratoři, nýbrž v úzkostech mezních situací, v okamži
cích dějinného svobodného rozhodování. Co při tom jednomu každému"
existenciálně zasvitne, jeho filosofická víra, zůstává však podle
Jasperse ve svém objektivním vyjádření vázáno právě na tento' dějinný okamžik a na tohoto jednotlivce, nemůže si činit nárok na všeobecnou, ^nadčasovou platnost a závaznost pro všechny. „Obsah filosofické víry /fides quae creditur/ se nedá oddělit od úkonu víry,jímž
si tento obsah přivlastňuji /fides qua creditux/. "Je Bůh, Je kate^
goricky imperativ. Svět má svou ztrácející se skutečnost mezi člove
kem a Bohem", tak se jednou Jaspers pokusil vyjádřit své vlastní fl
losofické credo.
-
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Jaspers se domnívá, že může s tohoto stanoviska správně zhodnotit význam jak metafysických systémů naší filosofické minulosti a
přítomnosti, tak i všech dogmaticky vyhraněných světových náboženství. Ve svém vnějším kodifikovaném výrazu nejsou objektivním pozná
ním transcendentní skutečnosti, nýbrž jen Šifrovaným písmem. Klíčem
k němu je vždy vlastní existenciélní zkušenost, která otevírá nečekaně v nenahraditelných okamžicích vnitřní bohatství jednoho nebo
druhého systému tomu, kdo má,uši k slyšení. Není pochyby o tom, Že
2de Jaspers správně vyzvědá ulohu poznávajícího subjektua jeho mrav
ní připravenosti při metafysickém a náboženském poznání, jež je vždy,
je-li opravdové, zároveň i osobním svědectvím. Několik však theorie
o Šifrovaném písmu a jeho existenciálním luštění vede k zneuznání ob
jektivní platnosti metefysického a náboženského poznání vůbec,je pri.
vě negativní stránkou dnešní existenciální filosofie, je daní, kte~
rou Jaspers platí ze svůj výboj proti racionalismu. Ve světle těchto noetických předpokladů /předpoklstjů vyplývajících z jeho theorie
poznání/ však chápeme, že se mu křestenská víra jako systém pro všechny závazných absolutních pravd o transcendentní skutečnosti - o Bo
h u , o duši, o smyslu stvoření - musí jevit nepřijatelná.
Jaspers sám měl ovšem sotva kdy příležitost poznat křesťanství zevnitř. Kierkegaard odpovídal na otázku, proč věří, protože mi
to otec řekl. Nu, já jsem slyšel od svého otce něco jiného, krčí řemeny Jaspers ve své autobiografii. Sňatek s G-ertrudou Uiíayerovou mu
přiblížil svět židovské zbožnosti Starého Zákona. Ale teprve léta na
cistického pronásledování mu znovu vložila do rukou bibli, v kterS
nečetl od svých studentských let. Od té doby však popisuje Jaspers
svůj filosofický postoj stále Častěji jako "víru% filosofickou víru, a cítí potřebu vyjasnit si svůj poměr ke křestanské víře v zjevené slovo Boží. V třicátých letech dokázal ještě mávnout rukou nad
dokumenty křestanské tradice: jak to skutečně bylo, to dnes už nemůže nikdo zjistit. Tehdy se dovedl připojit k ja. Weberově pohoršení
nad nedůstojností Kristovy zásady neodporovat zlému. Dnes se mu jeví ukřižovaný Ježíš v jiném světle. "Podle měřítek hrdinského nebo
stoického etosu", říká nám Jaspers dnes, "schází způsobu, jak se Ježíš vydává na milost a nemilost druhým... 'důstojnost». Ale onen jiný etos důstojnosti selhává v krajní skutečnosti anebo zapadá v nedotčené ztrnulosti." Dnes je Jcspersovi Ježíš "skrze závoje tradice
jako skutečnost nevyhnutelně viditelný". Dnes dovede Jaspers psát uchvatné stránky o jednotlivých aspektech Ježíšovy osobnosti a Ježíšova poselství, v bránit jej proti domnělým psychologickým c historie
kým výkladům, "Ze na Ježíše může padnout paprsek světla z tolika mezi sebou heterogenních lidských typů, ukazuje, že nepatří k žádnému
z n i c h . " Ježíš je muvposiedním pravým židovským prorokem.
Ale zde zároveň Jaspersova připravenost končí. Jaspers věří,
že Ježíš byl člověkem, na němž můžeme měřit a podle něhož můžeme
hodnotit své vlastní existenciální zkušenosti, nevěří však Ježíšovi.
V Jaspersových očích je Ježíš v prorocké opravdovosti svého vztahu
k Bohu ukazatelem cesty k transcendenci, není však vyslancem Božím,
který by mu měl jménem Božím co říci. Jaspers se vyhýbá rozhovoru s
Ježíšem a zůstává proto ve svem monologu o Ježíšovi sám. Domnívá se,
že se může vyhnout rozhodnutí: "buato s Ježíšem anebo proti němu",a
vykazuje mu na rozloučenou Čestne místo v galerii "směrodatných mužů" po boku Sokratově, Budhově, Konfuciově.
Důsledně rozlišuje proto Jaspers mezi Ježíšem a mezi Kristem
/Mesiášen/* Víra v Krista prý nemá s Ježíšem nic společného, nýbrž
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povstala v kruhu jeho učedníků po jeho smrti. "Jak byl tento krok uČiněn, nevíme." V ušách nám při tom znějí slova, která Jaspers napsal několik stránek před tímto překvapivě nenáročným pokrčením rameny: "Všichni kdo vystoupili jako mesiášové tyli popraveni a zapomenuti í„protože ztroskotali, nebyli už více věrohodni..." Bud jak
bud, křestanství a Církev jsou pro Jasperse historickou skutečností,
která nebyla vyvolána v život vůlí svého zakladatele, nýbrž jejíž ko
řeny je třeba hledat jinde. Teto these, přejatá od racionalistic kých vykladatelů křestanství minulého století, je předpokladem všeho dalšího Jaspersova filosofování o křestanství a toho si musíme
byt vědomi, chceme-li porozumět tomu, co nám Jaspers o poměru své fi
losofické viry k naší křestanské víře říká.
Odmítnutí národků křestanské víry totiž není Jaspersovým posledním slovem. Napětí mezi filosofií a náboženstvím je mu polárním
protikladem, který není možno ani radno úplně odstranit, nebot
jeden pol není možno udržet be % druhého. Oprava systematického odmítnutí křestanství se děje na úrovni "existenciální komunikace".
Filosof. se má spoléhat nejen na svůj rozum, nýbrž i na své přátele.Ru
ke přátelsky vztažená směrem k druhému, stejně otevřenému Člověku"
který se také snaží najít svou cestu Životem, je charakteristickým
rysem Jaspersova filosofování. "Nikdo nefilosofuje sám." v příteli
nás potkává neznámý, samostatný zdroj životního rozhodování , cizí
"filosofická víra" a teprve ve srážce obou získáme vlastně sami sebe, ujištujemó se o obsazích své vlastní víry, učíme se milovat,být
tolerantní i nekompromisní zároveň. Jenže mezi těmito přáteli nachá
zí filosof zase věřící křestany. V souvislosti jeho vlastní filoso =
fie se mu zjevené náboženství rozplývá v šifrovaném písmu mythologií, v přítelově víře však odolává této lučavce a Jaspers je proto
gentlemansky na této rovině uznává za možný zdroj života, jemu sice
nepřípustný a nesrozumitelný, pro druhého však snad pravý a jediný.
Tento samostatný zdroj přítelovy víry si Jaspers představuje jako
přímý styk s Bohem, jakési přímé z jevení , jednotlivci, které jemu sa
mému zůstává odepřeno. Odtud Jaspersova ucta před křesťanskou vírou,
ale ovšem i výhrada, kterou si činí: věřící křestan nesmí vydávati
svou zkušenost za jedinou závaznou pravdu pro všechny. To by byla clr
kevní nesnášenlivost, proti které je třeba se bránit neméně než proti nesnášenlivosti filosofické.
K ř e s t a n s k á

v í r a

Máme-li tedy věřit Jaspersovi, dva typy autenticke lidské exi
stence stojí před námi, dvě možnosti člověka důstojného života před
tváří transcendence: život z filosofické víry, opírající se o rozum
a život z náboženské víry, opírající se o autoritu. Dvě možnosti,
které nám však nejsoudány jako takové objektivně k volbě , nýbrž tak,
že se probouzíme každý ke své svobodě už uvnitř jedné z nich,buä ja
ko filosof anebo jako věřící křestan. Se druhou možností se setkává
me jen jeko s instancí , která nám neustále hrozí převrátit na ruby
všechno, nač bychom se rádi podívali jako na jednou pro vždy získanou pevnou základnou svého života. Ona druhá možnost nám tak zůstává ostnem v těle, nedovolujícím nám oddávat se ilusi konečně získaného klidu zde na zemi. Pro filosofe je přímý vztah k Bohu, jek jej
prožívá věřící křestan, pramenem stesku a stálou výzvou přezkoumat
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své 'filosofické rozhodnutí', pro křestana zůstává prý eutonomie filosofického postoje stálým pokušením podřídit svou víru nárokům lid
ského rozumu.
~
Tolik se stanoviska Jaspersova. Jak se nyní jeví toto nspětí
mezi filosofickou e náboženskou vírou věřícímu křestenovi? I my,kře
stené, jsme si dobře vědomi toho, že naše v víre není filosofií, nezakrýváme si rozdíl mezi filosofií a křesťanstvím, nevydáváme své
náboženství ze náhražku filosofie. Křestanske vědění o transcendence i není metafysickou reflexí a cesta , po které se věřící člověk blíží k svému Bohu, probíhá právě opačně než cesta filosofova. Filosof
s i klade otázku po absolutním bytí, hledá poslední nosný princip na
ěeho světa e dochází k poznání, že tento princip nemůže být světu"
immenentní, nemůže být sám také kusem světa, nýbrž musí být ne světe nezávislý,^transcendentní. Zjištění, že tento transcendentní prin
cíp světa není anonymní skutečností, nýbrž že mu musíme připsat,byí
i způsobem pro nás blíže nepředstavitelným, důstojnost svéprávné osobnosti, je nejzazším poznatkem, theoreticky ještě dosažitelným z
filosofova východiska. Ka konci své cesty Objevuje tek filosof tajemství osobní intimity, dvěře, které se i mezi námi lidmi otevírají pouze zevnitř. v
Věřící křestan vychází naproti tomu ve svém poznání Boha ze
skutečnosti svobodného, osobního zásahu Božího do běhu světových děj i n . Začíná t e d y právě s tím, co se filosofovi rýsovalo jako možnost j jako nevyslovená otázka kdesi za obzorem jeho vědomostí,s osobni m sdělením Bozíni lidem. Teprve reflexní analyse toho, co proží
v a l i ve svém styku s Bohem, odhalovala věřícím lidem Starého a nového Zákona pod vlivem pokračujícího zjevení Božího krok zákrokem ,
kdo a co tento jejich Bůh vlastně je. Křestanská víra stojí existen
ciálně ne skutečnosti biblického obcování židovského národes Jahve7
obcování, gehož formulací není tue tefysická větě: Jest jeden Bůh,n£brž vyznáni! Jahve je jediný Bůh, jehož zárukou není filosofická uvaha, nýbrž přijaté svědectví.
Přímé zjevení Boží ovšem nebilo údělem každého Isreelity e ne
ní ani zdaleka údělem každého křestana. NejvětŠí část "lidu Božího"
získává přístup k Bohu tím, že přijímá svědectví Boží prostřednic tvím těch, které Bůh ustanovil hlasateli svého poselství, prostřednictvím svědectví patriarchů, Mojžíše, proroků, především yšak prostřednictvím svědectví Ježíše Krista e jeho epoštolů. Křestenská ví
ra neníj jek se Jaspers domnívá, individuální intuice, skrytý irroc i o n a l m smysl pro boží skutečnost, který někteří meji e jiní nemaj í , podobně jako třebas telepatické schopnosti, nýbrž je přijetím
svědectví £ožího z ust Bohem pověřeného a Bohem ověřeného
člověke.
Zéxlný křestan se zde nemůže vyhnout povinnosti přesvědčit se sám o
spolehlivosti pramene, z něhož slovo Boží čerpá, přezkoumet základy
eutority, jíž se ve věcech víry řídí.
'A přece Jaspers se nemýlí ve svém tušení, Že ze vyznáním víry
jeho přítele stojí něco víc, než pouhý logický závěr ze zjištěné
fakticky svědectví e ověřené kompetence svědkovy. Přijímání empirie
kého lidského svědectví^je nutností každodenní rutiny našeho c i v i l !
pováného živote. Přijetí svědectví Božího je vsak úkonem svrchované
ucty v e bezpodmínečné poslušnosti tvora vůči svému Stvořiteli, je zá
roven začátkem osobního životního společenství s Bohem, a proto už
vnitřně neseno proudem tohoto nového, od Bohe vycházejícího a k Bohu se vrecejícího, nadpřirozeného živote- Vyznění víry proaiěňuje od
zákledu Člověka, který je skládá.
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Rozdíl mezi křestanstvím a filosofií není v našem skutečném
světě rozdílem mezi dvěma rovnocennými, ale nesourodými možnostmi
autentické lidské existence. Čisté filosofický člověk je sice jako
možnost theoreticky představitelný, ale ve skutečnosti však nikdy
neexistoval a existovat nebude. Ve skutečnosti stvořil Pán Bůh Člověka tak, aby mu mohl věnovat svou svobodnou, osobní lásku, stvořil
jej pro dar. Vůle rozdílet plnýma rukama, vyplýtvat svou lásku, sto
jí na počátku všech Božích myšlenek a plánů o nás s o našem světěT
Člověk, aby byl schopný přijmout takové požehnání jako nezasloužený
dar, musil být duchem nadanou bytostí, uskutečňující se v dějinách.
S jedné strany se tento člověk orientuje ve svém světě, uvědomuje si
svou závislost na transcendentním Bohu a vše, co z toho vyplývá. Ta
to stránka jeho existence je přístupná vědeckému a filosofickému ba
dání a je mu také přenechána. K tomu však přistupuje s druhé strany
v prostoru a v čase se rozvíjející svobodný dialog mezi Bohem a člo
věkem, "dějiny zjevení Božího", "dějiny Božího plánu s p á s y B ů h Činí více než to, co jako stvořitel přislíbil, Činí člověka svým partnerem, pozvedá jej k sobě, nabízí mu účast na svém vlastním Božím
životě.
Boží plán spásy není není zrušením "filosofického" lidského
řádu, nýbrž jeho převýšením. Hluboko v srdci každého z nás je uloženo povolání k onooiu dialogu e Bohem, semě, které se hlásí k životu, jehož vnitřní dynemismus se zachvivá a vibruje spolu ve všech
zkušenostech, které člověk se setbou dělá. Jevištěm tohoto dialoguje
celý 'filosofický' svět; slzy i úsměv, krev darovaná i krev prolitá
jsou jeho rozdělovacími znaménky, jeho námětem je drama lidské nevěrnosti, soupeřící s velkomyslností Boží. lam kde přijde do styku
s živou tradicí Sterého a udvého Zákona, vychází tento dialog ze své
anonymity, je rozeznán ve světle víry a jmenován svým vlastním jménem. Theologický nepokoj je uzavřen v nitru každého člověka a nedovoluje mu, aby se spokojil s kterýmkoli čistě filosofickým výkladem
skutečnosti. Tajemná gravitace jej pudí vén z každého příbytku,který si zde na světě svýma rukama vybudoval, až konečně spočine v ru~
kou Božích, nyní ve víře, "v zrcadle, mlhavě, ale v budoucnu tváří
v tvář". Je to tento nepokoj, který se ohlašuje na každé stránce Jas
persova díla?
IJe Boha filosofů, ale Boha Abrahamova, Isákova a Jakubova hle
dal Blažej Pascal. Bůh filosofů a Bůh kře stanů nejsou dva různí Bohové , ^vpravdě ne, ale to, co filosofové o Bohu vědí, je pro křestana prilis málo. Bůh nechtěl vůči nám zůstat pouze transcendentním
principem našeho bytí, chtěl se '
'
Od té "
více
~
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"L'Eglise, comae chaque c^o^ent,
doit concilier le respect du o la
Vérité révelée et celui que nous
devons a le liberté de ceux qui ne
partqgent pas ou ne partagent que
impefectement notre f o i . "
Roger Troisfontoines.
I.
Vedle hospodářských, kulturních o politických otázek v úsilí o
sjednocenou Evropu a svět nelze přehlížet náboženský problém. V tom
to směru má Evropa určitouvvýhodu, protože její kultura jednou b^y1 a /secundum fuisse/ křestanská a i dnes si zachovala nejednu kres
tanskou hodnotu ve své stavbě, třebas zapomněle na její .původ.O spo
léčnou náboženskou základnu se nemůže opřít světová konference,která se ukazuje deij, ze dne nutnější, chceme-li přežít atomovou dobu.
Právní řád a ústava' světové konfederace národů, chce-li být dokonalým společenským organismem, musí stanovit praktické normy, jimiž by řídila spolužití katolických a nekatolických obcí a náboženských skupin. Členské státj evropské nebo světové konfederace budou
bud křestanské-nebo a-lřestanské, nábožensky indiferentní nebo vědomě laické či otevřeně atheistické. Náboženská nejednotnost a názo
rová rozvrstvenost lidstva je sice určitou bolestnou skutečností
světových dějin, ale nesmí být nepřekonatelnou překážkou sjednoco vacích snah a prací. V zájmu společnosti národů a světové či evropské konfederace je nutno, oby právní ústava se. zabývala touto otázkou a aby stanovila platné, závazné normy pro celé území konfederace. Jde tedy o positivní zákon, ^terý by podle Pia XII. měl mít toto
znění i "Každý stát uvnitř svého území a pro své občany bude řídit
náboženské a mravní záležitosti svým vlastním zákonem; bude však do
voleno na celém nadnárodním uzeELÍ občanům jednotlivých členských stá
tů vykonávání vlastních náboženských a mravních přesvědčení a ukoniS,
na kolik nejsou tyto v rozporu s trestními zákony státu, v němž jed
nající osoba Žije".
Jak vidět, dávna otázka náboženské snášenlivosti dostává nové roz
měry j a snad v této evropské či světové perspektivě může být uspoko
j i v ě j i řešena, ne~li dořešena. Nejde tu jen o papírovou svobodu nebo právo. Světová perspektiva práva nám může ukázat cestu a způsob
jak zahojit staré rány a překlenout odvěké propasti. Není-li nám do
přáno § jednot it se v jediném vduchcvním společenství a pod jednou cír
kevní ustavou, budeme alespoň vidět pravou tvář svých povinností k~
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pravdŠ, k dobru, k bratříci. Budem s to odpovědět lépe s snadněji
jak teoreticky tak prakticky na tragické dilemma lásky k pravdě s
lásky k bloudícímu, - dilemma, jež se nám do nedávná zdálo nepřekle
nutelné e nezodpověditelné, protože jsme ve své pohodlnosti málo 5
něm přemýšleli, málo nebo špatně hledali, abychom n e n a l e z l i , jsouce
spokojeni se svým vlastním ghettem a teplým intelektuálním hnízdem
své autonomní superiority a nenávisti k bratru či sestře, kteří nesdílejí náš názor.
Stávalo se též, že svou vlastní myšlenkovou nebo náboženskou a
mravní jslovost a zchátralost jsme chtěli ,přikrývat honosným jménem
"lásky" nebo tolerantnosti v pokryteckém úsilí o jakousi humanitní
snášenlivost a stoické vyrovnání. Zrazovali jsme však pravdu a dobro otravujíce tak studny svého života. Hemohli jsme tím hrubě nesko
dit nejen sobS nýbrž i bratru, jehož jsme se bláhově domnívali mil o
vat} a kvůli této bláhové a falešné lásce jsme zbaběle uhýbali přečt
svými svatými povinnostmi k pravdě a dobru.
II.
v

Vratme se ke své otázce náboženského zákonodárství evropské
či
světové konfederace národů. Nedostatky a mlhavé pojmy v této otázce
jsou^obyčejně způsobeny tím, že se nerozlišuje mezi dvojí rovinou a
dvojí tváří problému. Je tu
p ř e d n ě otázka povahy eminentně filosofické a etické, která se zabývá objektivní pravdou a mravní povinností lidského svědomí k pravdě a dobru. Je nabíledni, že
tato
první otázka nemůže být předmětem parlamentních diskusí ani zákonodárných uvah, příprav a činnosti. Není a nemůže být úkolem parlamen
tu - rozhodovat o tom, co je a co není - zda bytí je před děním stcL
Není ani povinností positivního práva a zákona určovat a stanovit,
že člověk je mravně zavázán uznávat pravdu a dobro a odmítat blud a
zlo. Bylo by nesnadné či nemožné najít někde na světě trestní zákoník, jenž by se zabýval mravními povinnostmi a sankcemi člověka k
pravdě a k dobru. Teto otázka spadá do přirozeného mravního řádu,je
jakýmsi předpokladem každé positivní závazné normy. Proto "žádná lid
ská autorita - praví Pius X I I . - žádný stát ani žádné společenství
států, at už je jejich náboženská povaha jakákoliv, nemohou dát positivní rozkaz či positivní •autorisaci vyučovat nebo konat to, co je
v rozporu s náboženskou pravdou nebo mravním dobrem. Takový, rozkaz
nebo taková autorisace by neměly závaznosti a zůstaly by neúčinné".
Důvodem toho je, že žádná ani Boží autorita a moc nemůže poručit,
aby člověk považoval
blud za pravdu, aby konal zlo místo dobra
anebo aby je pokládal za stejné hodnoty. Chtít nebo tvrdit něco podobného je totéž jako převracet celý lidský řád a popírat sar^u povahu věcí. Právní instituce, norma a zákony by se tedy měly úzkostlivě vyhýbat filosofickým definicím nebo teologickým abstraktním vý
měrům, aby se nestaly kodifikací nepravdy, zla či filosofického
skepticismu a náboženského indiferentismu. Nenarazit na podobná úskalí vyžaduje velké právní moudrosti, dobré vůle a poctivé práce.
Sarlatánství a nedostatek právního smyslu a j.emnocitu se ukazuje prá
ve zde.
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III.
Druhá otázka či tvář tak zvané snášenlivosti je povahy právní.
Zněla by asi takto: Zda a za jakých okolností může být stanoven© zákonná norma, podle níž vykonávání určitého náboženského či mravního
názoru platného v některém Členském státě evropské či,světové konfederace není zakázáno - je tedy dovoleno - na celém území konfederace. Jinými slovy: jde o to, zde nebránit čili "tolerovat1; nábožen
ské přesvědčení občanů některého členského státu na celém území federace, tedy i tam, kde tyto náboženské názory nebyly dosud praktikovány, je věc právně možná a dovolená mravně, jde-li o falešné názory či mravně nedostatečné přesvědčení - Čili zda positivní zamezo
váhí a bránění bludu a mravních nedostatků není vždy povinností veřejné autority.
Pius X I I . pokládá dovolenost e oprávněnost takového postoje jako
jisté.
1 / Jeho první důkaz je positivní a opírá se o princip Lva X I I I .
"Vláda národů - říká Lev X I I I . v encyklice Libertss, 20. - dělá dob
ře , napodobuje-li Vládce vesmíru". V lidských dějinách, v životě sgó
lečr.ostí i jednotlivců a ve vývoji kultur je často obsaženo hodně omylů a hříchů. Ačkoliv by bylo pro Boha, absolutního vládce dějin,
maličkostí potlačit každý blud e zamezit každé mravní zlo, přece v
některých případech - kterých je ostatně hodně - volí cestu, řekl
bych, Boží "tolerance" to je: dovoluje existenci nepravdy a hříchu.
Na druhé straně je nesporné, že Bůh nikdy neschvaluje zlo a blud-a
ni positivně nepodporuje. Z řečeného plyne tento závěr. Mravní a prl
vní princip, že náboženské a mravní zlo musí být podle možností vždy
zamezováno, protože jeho snášení a dovolováno je nemravné", neplatí
bezpodmínečně a absolutně. Tomáš Akvinský / l q 19. a. 9 ad 3/ shrnul
tento theologický důvod takto: "Deus igitur neque VULT mala fieri,
ne que vult mala non fieri: sed VULT PERMITTEES mala fieri. Et est
bonům.ir
Dovolenost tolerance vidí Pius X I I . zdůvodněnou i v podobenství
o pšenici a koukolu /Mt. 13, 24-30/.
2 / Druhý důkaz je spíše negativní povahy a spočívá v tvrzení, že
Bůh mohl nedat a skutečně taky nikdy nedal lidské autoritě ani přímý ani nepřímý rozkaz, nestanovil žádnou povinnost sni právo zamezo
vat s potlačovat blud a zlo jak na rovině víry tak na rovině morálky -vždy a všude, za všech okolností a podmínek. Vskutku takový Boží příkaz není znám ani a/ obecnému přesvědčení lidí a národů;
b/ křestanskému svědoof;
c/ Zjevení;
d/ praksi Církve.
Těmito důkazy ani Lev X I I I . ani Pius XII. ani kterýkoliv jiný^ka
tolický sociolog nechtějí rušit platnost mravní e právní normy, že""
třeba odpírat zlu a Nedovolovat šíření bludu. Svou obhajobou relativní snášenlivosti neruší nikterak hranice mezi pravdou a nepravdou,
dobrem a zlem, spravedlností a bezprávím, černým a bílým. Katolická
nauko totiž tvrdí, že eticky platný princip "odporovat positivně zlu"
není posledním pravidlem a kriteriem lidského jednání, hlavně na ro
vině obecných zájmů a veřejného blaha, Jedná-li se tedy o zachování
dobra, o jeho rozmnožení Si o, zamezení velkéhozla anebo o neuzavření cest většímu dobru, není zakázáno - Čili je dovoleno - snad i někdy přikázáno - "tolerovat" to je nebránit určitým náboženským a
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mravním nedostatkům v životě společnosti. Proto zásada 'odpírat positivně zlu' je podřízena vyšším a všeobecnějším mravním a právním
normám "jež v některých okolnostech dovolují ba dokonce snad ukazují jako lepší způsob a cestu / e d enzi farmo forse apparire come i l
partito migliore - říká Pius X I I . / ne z a k a z o v a t
blud, když jde
o uskuteSnění většího dobro".
IV.
Několik závěrů a zásad vyplývajících z naší úvahy o myšlence Pia
XII.
1/ Co neodpovídá pravdě a mravnosti nemá objektivně žádného práva ani na existenci ani na šíření ani na uskutečňování / P i u s X I I . / ;
a tedyvani na svobodu /Lev X I I I . / .
2/ Žádný lidský zákon nemůže a nesmí schvalovat či chtít zlo a ne
pravdu jako takové /Lev X I I I . / .
3/ Nebránit šíření bludu, neodporovat a nepotlačovat zlo státními zákony a koaktivními ustanoveními může být ospravedlněno, dovole
no - a snad i mravně a právně přikázáno - v zájmu vyššího a většího
dobra /Pius X I I . / .
4/ Určit a poznat "quaestionem facti" t j . z j i s t i t , zda se jedná
o větší dobroči o zamezení většího zla - tedy, zda jsou uskutečněny
ony "okolnosti", o nichž jsme mluvily a jež omezují pole platnosti
mřavní zásady "odpůrat zlému", - je úkolem a povinností především ks
tolického státníky /Pius X I I . / .
5/ Vevtvoření usudků o existenci společenských skutečností, jež o
sprsvedlnují a dovolují či přikazují toleranci zla, musí katolický ™
sociolog či politik a/ srovnávat dobro, jež vznikne z aplikování
tolerance pro konfederaci, pro celé společenství států tak i projed
notlivý Členský stát, - s nedostatky, šířením zla a škodami vzniklými z tolerance.
b/ znát mínění Církve v otázkách náboženských
a mravních /Pius X I I . / .
6/ V náboženských otázkách, jež se dotýkají mezinárodního právního řádu, je pro katolíky směrodatný Kristův Vikář na zemi - tedy
papež /Pius X I I . / .
V.
Až doposud jsme uvažovali o tak zvan§ právní toleranci, jež by
měla být a jak by měla být uzákoněna v ústave mezinárodní nebo evropské federace národů. Světové společenství, jež je částečně a nedokonale uskutečňováno v Organisaci Spojených národů - UNO. roste
den ze dne. Povahovým prvkem tohoto dramatického a bolestneho růstu
je směr zdola nahoru: od jednotlivých svrchovaných států k uskutečnění nadnárodní a nadstátní politicko-kulturní jednoty.
Kristova Církev se podobá ve $vé universalitě rodícímu se světovému společenství národů. Jejím úkolem / M t , v28 ,19/ je shromáždit v
sobě všechny lidi a všechny národy. Uskutečňování cíle Církve je bo
lestnější a dramatičtější než uskutečňování světové kulturní a poli
tické jednoty. Jenže u Kristovy Církvevse setkáváme s jiným povahovým prvkem růstu5 Církev totiž uskutečňuje svou universální jednotu
zeshora dolů. Tyto dva různé povahové 2neky v životě Církve a v ži-
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Doba světové revoluce.
Nejsilnějším dojmem., který mi zůstává s cesty trojí Amerikou, je
jistě tohle; žijeme v době světové revoluce. A tato revoluce je nej
úžasnější v historii, jak svým rozsahem, tak svou hloubkou. Vskutku
se neomezuje na jeden Si druhý světadíl. Nezasahuje menšinu, elitu,
vzdělance. Nevztahuje se na ten Či onen usek Života soukromého nebo
veřejného.
Revoluce, kterou prožívámej řádí naopak v celém světě, ve všech
světadílech, na obou polokoulích, u všech ras a národů. Zasahujenej
spodnější vrsty všeho aby vetelstvai - masy, včera ještě zapadlé vpu_
stině, domorodce nejzaostalejších ktjlonií , stejně ,jako proletariat""
p e r i f e r i í . Objímá najednou všechny úseky života, usek hospodářský,
sociální, politický, kulturní, mravní, rodinný a náboženský. Znovu
se táže a dává v sázku sám smysl života, člověka, tvora, světa - a
to v měřítku celého lidstva.
Není třeba být ani učencem ani geniem k odkrytí a změření náplně
a ^hloubky této revoluce, která mocně zmítá lidstvem. Člověk ji pozná podle znamení velmi jednoduchých a téměř nadbytečných, podle kte
rých je však třeba měřiti reakce psychologické a hluboce lidské v~
nejširších vrstvách obyvatelstva zeměkoule, aby se pochopil jejich
vyznám a dosah.
Vzdálenosti dnes.
První zjištění, které ohromí cestujícího je, že již není vzdáleností. Cestoval jsem dvě stě hodin letadlem a scestoval jsem víc než
šedesát tisíc kilometrů a zítra člověk procestuje víc než dvě stě ti
sic mil za tutéž dobu. Za jednu noc se člověk dostane s jednoho sví
tadílu na druhý a za jeden den s jedné polokoule na druhou.
~
Ale překonání vzdáleností, pokud se týká cestování, není ničím v
srovnání s překonáním vzdáleností, pokud se týkají šíření idejí. Ide je , zprávy, informace, blud a pravdy, hřích i ctnost se dnes přenášejí v okamžiku na celý svět, na celé lidstvo.
Příkaz "docete omneš gentes" není již příkazem, jehož splnění si
vyžádá staletí. Stal se v okamžiku skutečností. Dnes slyší a naslou
cha jí miliony lidí v téže chvíli v radiu týmž hlasům, hlasu Moskvy"
více než. hlasu Říma. V pustinách Ekvádoru i v ledových planinách po
lů, v chaloupkách i v palácích, děti a staří, mladí i dospělí,kmeny
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vártí Islámu 5i Sionismu. Církvi tu jde především o vytvoření pevného právního základu pro mír a spolužití státu a náboženství - jde jí
také o vytvoření právní roviny, na níž by se mohly řešit všechny
sporné otázky, jež vznikají z napětí mezi časem a věčnem.
VI.
Růstané vždy ideálem jak Církve tak jednotlivého křestana usku tecnovat to, co napsal sv. Pavel do Efesu - t o , o co se snažili křes
tanŠtí apoštolově a věřící všech století a co Pius 2 1 1 . citoval jako své heslo v prvním svém projevu: VERITATEM IN CEARITATE! FACIEU TES.

Poznámka: Pius X I I . Projev ke katolickým i t a l . právníkům - 6.pros
1953;
Projev k Fax Ro.mana - 25. dubna 1957;
Lev X I I I . Libertas - nr. 20-22.
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Doba světové revoluce.
Nejsilnějším dojmem, který mi zůstává s cesty trojí Amerikou, je
jistě tohle: žijeme v době světové revoluce. A teto revoluce je nej
úžasnější v historii, jak svým rozsahem, tak svou hloubkou. Vskutku
se neomezuje na jeden Si druhý světadíl. ,Nezssáhuje menšinu, elitu,
vzdělance. Nevztahuje se na ten či onen usek života soukromého nebo
veřejného.
Revoluce, kterou prožíváme, řádí naopak v celém světě, ve všech
světadílech, na obou polokoulích, u všech ras a národů. Zasahuje nej
spodnější vrsty všeho abyvatélstvai - masy, včera ještě zapadlé vpu.
s t i n ě , domorodce nejzaostalejŠích kqlonií, stejně,jako proletariat"
p e r i f e r i í . Objímá najednou všechny úseky života, usek hospodářský,
sociální, politický, kulturní, mravní, rodinný a náboženský. Znovu
se táže a dává v sázku sám smysl života, člověka, tvora, světe - a
to v měřítku celého lidstva.
Není třeba být ani učencem ani geniem k odkrytí a změření náplně
a hloubky této revoluce, která mocně zmítá lidstvem. Člověk ji pozná podle znamení velmi jednoduchých a téměř nadbytečných, podle kte
rých je však třeba měřiti reakce psychologické e hluboce lidské v~
nejširších vrstvách obyvatelstva zeměkoule, aby se pochopil jejich
vyznem a dosah.
Vzdálenosti dnes.
První zjištění, které ohromí cestujícího je, že již není vzdáleností. Cestoval jsem dvě stě hodin letadlem a scestoval jsem víc než
Šedesát tisíc kilometrů a zítra Člověk procestuje víc než dvě stě ti
sic mil za tutéž dobu.. Za jednu noc se člověk dostane s jednoho sv£
tadílu na druhý a za jeden den s jedné polokoule ne druhou.
~
Ale překonání vzdáleností, pokud se týká cestování, není ničím v
srovnání s překonáním vzdáleností, pokud se týkají šíření idejí. Ide j e , zprávy, informace, blud a pravdy ? hřích i ctnost se dnes přenášejí v okamžiku na celý svět, na cele lidstvo.
Příkaz "docete omneš gentes" není již příkazem, jehož splnění si
vyžádá staletí. Stal se v okamžiku skutečností. Dnes slyší a naslou
cha jí miliony lidí v téže chvíli v radiu týmž hlasům, hlasu Moskvy"
více než hlasu Říma. V pustinách Ekvádoru i v ledových planinách po
l ů , v chaloupkách i v palácích, děti s staří, mladí i dospělí,kmeny
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včera nevzdělané i národy nejvíc civilisované naslouchají těmž$ výzvám, těmže aspiracím, stejným zpěvům, stejné hudbě. Zítra se účast
ní týchž představení, týchž tanečních zábav.
Vidí tytéž filmy, čtou tytéž noviny, navštěvují tytéž dancingy a
koncertní kavárny, táž sportovní stadia. Indiáni, černoši, Číňané,
Japonci, běloši - především masa T cpou se dnes jako ohromné stádo
na témže hřišti a v téže ohradě kvůli pobavení, sledují zprávy, informace, podléhají jejich vlivu a mezi sebou debatují, komentují a
chápou - každý podle své mentality, svého rozumového a kulturního
vývoje, podle avých předsudků a aspirací.
Technický pokrok.
Masy se dnes účastní na rychlém a téměř fantastickém pokroku moderní techniky. Tento pokrok přenáší masy šíleným tempera do nového
světa, který ohromuje jejich obrazotvornost a který se zdá být vtělením nového ta jemného božství, zlatým věkem Techniky a Vědy. Musíme sami vyvíjet úsilí, abychom unikli jeho oslnění.
Dvea Šedesátkrát jsem s letadlem přistál a točasto když jsem uletěl několik tisíc kilometrů nad oceánem, nad Kordillerami a Andami,
nad pralesy, nad mraky - ve dne i v noci. Člověk se musí podivovat,
když klesá mlha a mraky za noci a přistává na letišti na některém
ostrově nebo když vidí přistávat čtyřmotorák se svými čtyřiceti nebo padesáti cestujícími a s třiceti, čtyřiceti nebo padesáti tunami
s matematickou přesností na úzké betonové dráze, nebot jen ona snese takové zatížení a dovolí mu se zastavit před leteckým nádražím,
kdy^ ujel několik set metrů po zemi. Stačila by několikacentimetrová úchylka, aby letadlo sjelo s dráhy na zem, často rozmoklou, aby
ztroskotalo a způsobilo smrt všem cestujícím.
Týž pocit obdivu se vás zmocní v mrakodrapech, stále vyšších a
rozsáhlejších. Tři, čtyři výtahy, které mohou pojmout padsát - stoosob, postupují často: současně a přepraví v několika vteřinách všechny návštěvníky nebo celý personál do stého - do stopadesátého poschodí, zítra už do dvoustého.
Všechny tyto pokroky může dnes použiti mase, která včera vyšla z
pustiny, nekultivovaná a naivní jako dítě. Všechny tyto pokroky se
objevuji zásluhou inserce a světekných a barevných reklam jako dobrodějné víly, zvěstující štěstí, kterému má být vše obětováno.
Extrémní industrialisace.
Tyto pokroky vědy a techniky jsou extrémní industrie lise cí využi
ty ve prospěch všech. Země e krejiny, često tak rozlehlé jako Evro=
pa , přecházejí bezprostředně ze stavu nejprimitivnějšího zemědělství
do stavu nejextremnějsi industrialisace. Miliony lidí přecházejí v
okamžiku z věku přírodních primitiva do veku hyperkapite listického
s jeho podniky s desíti, dvaceti, třiceti tisíci dělníků, řízených
mezinárodními trusty nebo totalitními státy.
Všechny přechodné etapy jsou jakoby utopeny, přechází se z jedno
ho extrému do druhého a to v minimálně krátké době a pro maximální
počet lidí. Eodí se a rostou město s periferií, přitahující do shlu
ku svých budov a do svých předměstí nespočetné zástupy obývátelstvi
nejrůznějších ras, lidi všech barev, města, uchovávající pod jejich
zbytečným nátěrem jejich temperament a jejich vrozené vady. Ohromné
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Babely, "běda!, často zkorumpované více než Sodoma a Gomora, uvádějí
cí miliony obyvatel do stavu rekordní rychlosti a výšky, tvořící ne
vědocaky mezi všemi prostředí, příhodná pro revoluci!
Vzájemná světová závislost.
Všecky takové snahy, spojené ve svazek stále více spletitý, usilují ukouti vzájemnou světovou závislost, která vytváří nové ovzduší solidarity a jednoty. Svět se^stává stále více jedním společen stvím, nebo souhrnem společenství - když ne ohromným vězením-v nemž
se všechny složky uzavírají., pronikají ia působí na sebe i proti sobě .
Nějaký objev, katastrofy, válka nebo stávka mají dnes téměř fatální^ozvěnu v celém světě. S každého hlediska - hospodářského, sociálního, finančního, vojenského, kulturního, rrmavního a náboženské
ho stávají se všechny národy i všechny státy nerozdílnými a navzá-""
jem závislými. Odtud velká mezinárodní bezpečnostní zařízení, zbrojení nebo odzbrojení, finance, výroba, výživa, zdravotnictví, kultu
r s , výchova a mír, odtud velká světová hnutí, ideologická i sociáln í , jednotící nejenom elitní skupiny, iale i nejnižší vrstvy jistých
sociálních tříd, mládeže, všeho obyvatelstva.
Ve smyslu, materialistickém.
Všichni činitelé tohoto překotného přetváření světa pracují dnes
ve smyslu, materialistickém. Všichni poukazují na jeden pozemský čas
ný cíl a u něho se zastavují. Všichni, nikdo, nedbají problému onoho světa, problému věčna a duchovna.
Mají tyto miliony lidí nesmrtelnou duši? Mají všichni své věčné
určení^ Maqí jedno božské povolání? Ohromné pokroky techniky, gigon
tické úsilí po zprůmyslovění a všeobecné solidaritě tohoto problému
nedbají, zakrývají jej, potírají jej. Nedbá se o něj stále více v or
ganisaci práce a stavby mest rovněž pak. v^kultuře a výchově.
Člověk je zmaten, zděšen, jestliže z jistuje ozvěnu toho všeho, v
hlavních oblastech lidského života, v životě osobním a rodinném.
Odosobnění..
Tyto nesčetné masy, zbavené svých sídlišt, přemistované s neslýchanou snadností z jedné krajiny do druhé, z jedné země nebo z jednoho kontinentu na druhý, jsou ohroženy, že budou ztrácet stále více svou osobitost, všecek osobní život a povědomí.
Ohromná, lidská stáda, stádovitě. žijící, po způsobu stáda pracují
c í , bavící se, myslící, cítící a reagující, - často, běda! -bez pas
týře! Vše k tomu přispívá: pásová výroba, bytová kultura, početné
byty o jedné místnosti, výchova tiskem, radiem, kinem, volné chvíle
a zábavy, využívané a ovlivnované obchodem.
Navštívil jsem továrny, v nichž dělba práce, vyhnaná dg extrému
běžícím pásem, který se nikdy nezastaví, snižuje lidi do úrovně robotů. Pohyby stávají se stále více jednoduchými, monotonní mi mechanickými: vrtat díry, dávat do nich nýty;, vložit Šroubek, zašroubova
ti j e j , svařovat stále stejný kus, a pás běží >8 běží, sotvaže dělník
může pozvednout Jilavu. Učební doba se stále více zkracuj©.Můžete od
stranit jednoho nebo druhého dělníka a postavit místo nich černochy
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i bělochy, dospělé i mladíky, muže i ženy.
V pravdě již není radosti, není věrnost^, není ctižádosti. A zábava, ovlivněná a využitá obchodem, končí úplným oblbením, které
vlastně začalo odosobněním v práci.
Rozvrat rodiny.
Snad nejhorším. zjištěním je rozvrat rodiny. Bez rodiny není osob
nos-Jji, není ,společnosti.
Životní uroven v Severní Americe, zvláště ve Spojených Státech ,
je vyšší než v Evropě. Téměř každý má svou koupelnu; stále větší po
čet lidí vlastní auto nebo motocykl. Každý má prostředky k tomu,eby
se mohl utábořit a strávit svou neděli u moře nebo na horách. Ale ne
ní už místa pro kolébku ani pro dítě.
V latinské Americe je proletariát a podproletariát v extrémní bí
Lidé se tam už negení. Počet neregulémích domácností je děsnýa počet ligitimních dětí dosahuje sotva dvaceti procent. Také velká
nouze v těchto t . z v . katolických zemích je katastrofální: domácích
kněží je málo nebo jich není vůbec.
Dělnické třída ve světě.
Ta^o revoluce dosahuje svého vrcholného bodu a svých nejzhoubněj
šfch účinků v dělnické třídě% Dělnická třída se stává stále více
sjednoceným blokem, majícím učest na neodvolatelných tužbách, vyvolaných souhrnem fysických i mravních činitelů, které jsme vypočítali a které necházejí v lůně dělnické masy nejvhodnější prostředí ke
všem výbuchům.
Naléhavá otázka, která všude čekána odpověď, je vám kladena JceŽ
dým posluchačstvšm: podaří se dělnickou třídu odvrátit od komunismu?
Podaří se Církvi znovu získat dělnickou masu světa?
II«._C_í_r_k_e_v_._
Sociální učení Církve.
V soukromé audienci, kterou nám laskavě Svaty Otec udělil v květ
nu, nám se smutkem opakoval větu, kterou nám před tím dva dny řekl"
J.E* Kardinál Saliege. "Svatý Otče, největŠím nebezpečím, které o—
hrožuje v tomto okamžiku Církev je skutečnost, že dělnické masy neznají nic, ale naprosto nic, ze sociálního učení Církve."
Je v tom otřásající zjištění, které přivádí k pozornému zpytování svědomí, z něhož Člověk uzavírá: "Jek je možné, že dělnické masy
světa neznají nic ze sociálního učení Církve? Padesát let po vydání
encykliky Rerum novarum? Padesát let po vydání Quadragesimo anno?
Deset let po vydání Divini Redemptoris? Když dnešní papež nepřestal
ve svých radiových poselstvích, ve svých promluvách vymezovati učení Církve, o osobě dělníkově, o rodině dělníkově, o nutnosti a podmínkách rychlého a účinného odproletarisování?
Víme, jak se Pius XII. sterá o tento problém. Ostatně není to ozvěna jiného otřásajícího zjištění, které před jedenadvaceti lety za
nás učinil Pius X I . : ,,Keávětsím_skendálem_lQ1_století je_skuteönost A
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Círlcev a dělnická třída.
A Pius X I I . pkraSovel: "Dělnická masa potřebuje Církev a Církev
potřebuje dělnickou masu!" Je možno na to sdostatek myslet v tomto
víru h i s t o r i e , v této hodině světové revoluce? Církev bez dělnické
třídy není Církví Kristovou!
Evangelizare pauperibus misit m e . . . Pauperes evangelizantuř.»•.
Miser^or super turbam...
Tot nepopiratelně zkušebním kamenem opravdového křesťanství. "Co
Činíte jednomu z mých nejmenších, mně to činíte. "Když Krmstus vys l o v i l toto slovo, nečinil narážky na nouzi „duchovní, ale na nouzi
f y s i c k o u , ns nouzi Časnou: na hlad, na žízeň, na oděv, na bydlení.
Není dovoleno oddělovat náboženské s mravní učení Církve od její
ho učení sociálního, jako není možno oddělovat duši od těla , čas o3
věčnosti, lidské od božského, přirozené od nadpřirozeného«
Stačí se podívat na vánoční j e s l e , abychom zvěděli, z jakého důvodu se Kristus ztotožnil s dělnickou masou
Bráca, rodina, náboženství, Církev.
Není třeba dlouho přemýšlet, abychom viděli význam pr.ace a dělní
kovy rodiny. Bez prače nebylo by hostie, nebylo by kapky vína
pro"
konsekraci? nebylo by oltářního kamene, kněžského roucha, kostela,
kněžství, náboženství, ani lidstva ani společnosti!
£ez rodiny není dětí, není kněží, nových misionářů, nových apošt o l ů , není Církve stejně jako lidstva.
Proto v rozhodující hodině musíme vidět základní, podstatné, nenahraditelné postavení práce, dělníka, dělníkovy rodiny v Církvi a
ve světě»
Odproletarisování»
Problém odproletarisování dělnických mas světa není něčím libo volným a případkovým, není nějakým vrtochem. Jestliže je dnes odpro
letarisovámí nevyhnutelnou hospodářskou, sociální, politickou a kul
turní nutností, je především a v prvé řadě požadavkem lidskýma křes
tsnským.
Dělnická třída světa nemůže více a déle trpět komplexem méněcenn o s t i , n e j i s t o t y , opuštěnosti a nemohoucnosti, tímto nedostatkem re
spektu k dělníkové osobnosti a vůči dělníkově rodině. Každý dělník"
a každá dělnice jsou osobnostmi s nezadatelnými právy, jako ku př.
právy samého Boha, jehož jsou obrazem.
Mají své věčné určení, které se naplňuje v jejich časném povolán í , které začíná j i ž v tomto životě a ne ež po smrti. Učení, které
by neuznávalo jejich důstojnost jako dělníků a jejich práva ve všech
oblastech j e j i c h pozemského života - života v práci, života rodinné
h o , života sociálního - který je spoluprací po výtce, spoluprací ni
zbytnou v plánu Boží lásky, na díle jeho stvoření a jeho vykoupení7
- toto učení by bylo "o.piem" a Marx by měl pravdu, upozorniv ha ně
dělníky'.
Tato důstojnost, toto povolání, toto božské určení každého dělní
ka , každé dělnické rodiny, vyžaduje odprcletgrisování, osvobození,"
emancipaci masy. Tato důstojnost požaduje křestonský režim, který
podporuje a napomáhá tomuto jedinečnému a podstatnému určení. Co po
může dělnické mase, kdys získá celý svět a ztrotí duši?
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Masa, poněvadž nezná sociální nauky Církve,je pokoušena, je hnána téciež osudově k hledání tohot one zbytného odproletaris ování v násilí, v síle hmotné, v diktatuře, v mezinárodním dělnickém hnutí,
které vychvaluje a oslavuje tyto bojový prostředky.
Reformy struktury společnosti, ne cht jsou jakkoli nezbytné - na
př. účast na majetku a vedení, sociální zajištění, urbanism, hygierna, atd. - nestačí k uskutečnění odproletarisování - k odproletarisování lidskému, osobnímu, rodinnému, intelektuálnímu, morálnímu a du
chovnímu. Každé vnější odproletarisování musí vyústit v karikaturu7
zklamání a pohromu, jestliže není odproletaris ováno i vnitrně;
jedině vnitřní odproletarisování je může vést, inspirovat, zúrodnit,
učinit je nástrojem vzestupu a vzkříšení a ne otrockým poutem a nást rojem k upadku.
Problém dělnické mládeže.
Abychom pochopili velký význam problému dělnické .mládeže a abychom pro něj nalezli jediné správné a skutečné řešení, je třeba,aby
chom si jej postavili a uviděli jej v perspektivě dělnického problé
mu světového. Jestliže Člověk odděluje tyto dva problémy - problém
dělnický a problém dělnické mládeže - je sváděn podívat se na něj,ja
ko by to bylo všechno, jako by tento problém byl cílem sám sobě; je
sváděn přijmouti tak snadno nějaké překotné a libovolné řešení.
Z osmi milionů obyvatel v Belgii začíná každým roke.m 100.000 mls
dých lidí j ctrnácti, patnácti a šestnáctiletých, svůj život v prácí
přecházejí ze školy do pracovního prostředí a to ne, aby v něm ztrá
vili několikaměsíční nebo několikaletou zkušební dobu, nýbrž celý
svůj Život,
Početvmladých lidí od věku, kdy opouštějí školu, do doby. kdy uza
víra jí sňatek, t j . lidí od 14-25 let, dosahuje 800.000. Tot
celá"
dělnická-třída zítřka.
Dvacet milionů mladých 13,14,15, I6letých, opouští ve světě každý rok s pravidelností hodinového stroje svou rodinu, školu, farnost
aby začali svůj Život v pracovním prostředí stále více vzdáleném a
odděleném od prostředí rodinného.
Všichni tito mladí lidé -chlapci a dívky- jsou postaveni před pro
blemy az do odstínu stejné, před problémy života, životního prostře
dí, budoucnosti. Proč jsou zde na zemi? Kým jsou? Živočichy? Stroji*?
Osobnostmi? Co to znamená? Proč jít do práce? Jakou práci si vybrat?
Který podnik? Jak se naučit svému povolání? Co je to mzda? Jak š i j i
vydělat? Jak ji využít? Co je to dívka? Láska? Jak se seznámit sdív
kou? Jak se s ní stýkat? Zasnoubit se s ní? Navzájem se připravit na
manželství? Co je to manželství? Rodina? Manželský život? Děti1? jejich^ vy chová?. . . .
Všechny tyto problémy a .mnoho jiných, týkajících se zdraví, zá bav, morálky, náboženství, humanity, kladou se všem a musí být řešeny všemi rozhodují pro všechny o jejich časném štěstí a o jejich
0
věcném osudu.
°
Věk od 14 do 25 let je po výtce věkem utváření, výchovy, přípravy na život, na povolání, na odproletarisování všech a všude. Před
tímto věkem nejsou děti schopny chápat tyto živótoT"př55Iemý. Po ieü
ho uplynuti je již pozdě.
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Positivní řešení.
Jíení raožno vyhnouti se problému nebo řešení. Řešení negativní je
neúčinné.
Všichni musí jít pracovat, všichni jsou povoláni k manželství.
Všichni budou dělníky, hlavami zítřejších rodin. To je jejich prozřetelnostní povolání. V něm mají nalézti sve štěstí, svůj rozvoj,
svou hrdost, svou velikost: jako spolupracovníci Boži a Kristovi ve
své práci a skrze n i , ve své rodině a skrze svou rodinu. Tot jejich
bezprostřední a hlavní služba, smysl jejich života, jejich způsob
jak splnit vůli Boží, budovati království Boží "jako v nebi, tak i
na zemi".
Vhodné řešení.
V tomto positivním řešení nemůže je nikdo nahradit. Pravím často
svým spolubratřím: "Nemůžeme si udělat známost s nějakou dívkouena
vštěvovat j i v jejím bytě." Co nemůžeme učinit s hlediska citového"*
a rodinného, nemůžeme učinit s vůbec žádného hlediska,
Mladí sami musí odpovědět na výzvu Boží svobodně a dobrovolně
svým osobním přesvědčením. Ne nějakým "to je k ř í ž " , ale slovy "to
je krásné" - jako na člověka vyvyšující a velkolepe povolání.
Ne nějaké snadné řešení.
Není možné uniknout problému pod záminkou, že je obtížný. Ne snad
ný problém se nevyřeší snadnými prostředky.
Skauting kvete ve Velké Britanii a v Americe již 40 let. Není ni
koho, kdo by mohl tvrdit, že skauting může vyřešit problém dělnické
mládeže.
Já sám jsem studoval skauting před 30 lety v Londýně u jeho zak l a d a t e l e , který mne požádal, abych se stal starostou belgického
skautingu. Vyložil jsem tehdy samému Baden-Powellovi praktický a ko_n
krétní problém života a práce mladého dělníka; Baden-Powell mi od-*
pověděl, že si nikdy nepoložil problém tohoto druhu a že skauting
tento praktický a konkrétní problém rozřešit nemůže.
On jako bývalí osadník viděl problém vlčete, skauta a vůdce v per
spektivě koloniálního panství britského a ne v perspektivě problému
dělnické t ř í d y , která potřebuje dělnického hnutí, dělnických vůdců,
dělnických apoštolů, kvasu v dělnickém těstě.
At obracíme problém jak chceme, jestliže si jej položíme v perspektivě celého dělnického problému s jediným možným positivním řešením, které připouští, pochopíme naléhavost a důležitost hnutí mla
dých dělníků, které tvoří "skrze ne A _mezi_nimi_a_pro_ně^ Školu, sociální službu, representativní te!eso7 kte^e jim ma~pomihat, strhnout j e , sjednotit je v tomto kolektivním úsilí o formaci, po svépomoci, po nezbytném zastoupení v díle záchrany pracující mládeže
světa.
Ponechat je samy sobě, daleko od svých rodičů» vychovatelů a kně
ží , znamená odsoudit je k bezmosnocti, k ztrátě odvahy, k pohromě."
Nejlepší výchova, kterou dostali v rodině, ve škole, nejen že se ne
zmůže na t o , aby uchránila je samy, ale především nedokáže je pře
tvořit v záchrance jejich bratří v práci.
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Jocistické řešení.
Naopak, počet vůdců a dělnických předáků, které formovala JOC,po
čet skvělých dělnických rodin, které rozmnožila, je nepopiratelným"
důkazem hodnoty řešení, fcteré přináší.
JOC sleduje a uskutečňuje najednou a neodděleně trojí c í l :
Výchovou, činností, organisací formuje průkopníky nejprve prek ticky, a konkrétně průkopníky, vedoucí, předáky, vůdce, kterých děl
nická mládež a dělnická třída tolik potřebují . Neformuje je teore-"
tickým knižním vyučováním v skleníkově umělém prostředí; ale řadou
anket, diskusí, studiem, realisací a odpovědností. Pomocí této meto
dy se učí mladí lidé žít prakticky: jak žít, jak ř í d i t , jak vykonávat vliv, jak naplnovat své poslání vlastní v každodenních okolnostech dělnického prostředí /ve čtvrti, v práci, přechodném, zábavní^
rodinném prostředí/, učí je řešit všechny problémy těchto rozličných
životních prostředí...
Tím vším JOC formuje tyto vůdce, své nepostradatelné kádry, tak
pracuje, uchvacuje, vychovává masu, dávajíc jí samé v kroužcích, na
schůzkách, individuálním i kolektivním stykem, účast na svém vlastním pozvednutí. Kvas a těsto, elita a masa jsou v životě, v rozličných prostředích, sjednoceny vnitřním, nerozlučným způsobem. Všecka
tato práce, místní, krajová, národní, se sjednotí, spořádává, orgsnisujej aby vytvořila mocné autonomní hnuti, řízené a propagované
pracující mládeží samou. Ons v něm vyjadřuje své touhy, své potřeby,
přináší mu své přispění, své služby, svou oddanost, v něm vystupuje
před veřejné mínění a soukromé i veřejné autority, vlastním úsilíms
požadavky pomoci, podpory, spolupráce.
Elita a masa, sjednoceny a sdruženy jedním v jedno hnutí, mají se
navzájem pronikat a ovlivňovat, aby postihly pravé problém a pravá
řešení.
Jocistická pyramida.
v

Tot práce, která musí ustavičně začínat znovu ve všech prostředích, ve všech oblastech u stále nových ročníku mladých l i d í , kteří vstupují do dělnického života.
Toto stálé začínání, formace, svépomoci, zastoupení, je věcí v ž i
votě a ve stupnici hodnot jocistického vlivu.
JOC je pyramidou, která nemůže spočívat na hlavě, sie která musí
spočívat na základě stále širokém stále obnovované formace, místní
činnosti průkopníků, vedoucích, všech členů, všech mladých dělníků.
Všechna prestiž vrcholu - národní sekretariát, propagandisté»publikace, representování - všechna tato prestiž je zdánlivá a klamavá
bez této formace, ^bez této aktivity stále omlazované, stále více roz
něcované, stále více prohlubované v místních sekcích, čtvrtích, po3
nicích.
Všechna tato činnost a formace - mistní a krajová-musí vyvolat
příchylnost, pocit sounáležitosti, nábor, svobodnou a nadšenou učasfc
na hnutí, úsilí osobní a dobrovolné, činy, které vyžadují na členu
placení příspěvku, nošení odznaku, prodávání novin, celé jocistické
mystiky, týkajíqí se
nové
pracující
m l á d e ž e , hrdé na
své kolektivní úsilí, velkodušné svou kolektivní oddaností, svědomi
té a rozhodné ve své kolektivní odpovědnosti.
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internacionála.

Všechno toto ú s i l í , místní a krajové, ve čtvrti jako v továrně,
se provádí v perspektivě a l i n i i úplného osvobození a záchrany dělnické mládeže a dělnické třídy světa.
Tento katolický duch, tento světový duch, který vystupuje proti
duchu sektářskému, který překonává překotnost a sobectví, musí exis
tovat hned na začátku, musí pak být stále probuzován průkopníky v"
sekcíchj ve sdruženích jednotlivých čtvrtí a továren, ve sdruženích
odborových«
Světový problém pracující mládeže musí býti stále připomínán a ma
pa světové JOC má zdobiti každou místnost, kde se konají schůzky I
musí býti stále doplňována.
Dnes před existujícími mezinárodními hnutími - BIT, UNESCO, ONUjocistické řešení problému pracující mládeže, jocistický stetut prs
cující mládeže se všemi metodami formace a všemi positivními reformami, které vyžaduje-to vše musí býti předkládáno a hájeno mocnou
mezinárodní organisací, opírající se o prestiž své síly a sve kompe
tence. Minulého roku v Paříži, letos v Montrealu, na všech meziná-""
rodních konferencích B I T , stejně jako na ^konferencích UNESCO, byl po
ložen problém ochrany a výchovy pracující mládeže světa: mezinárodní JOC jeví se nezbytnou.
Laikové.
Problém pracující mládeže světe stejně jako jeho úplné řešení
světovým apoštolským hnutím, tvořeným mladými dělníky samými, "skrze n ě , mezi nimi, pro ně"j je jen jedním oborem, jednou oblastí pro
blému rozsáhlejšího, kterým je problém života, všech životních in-1"
stitucí , všecli laiků-a jeho jediné učinne řešení organisovaným apo
štolátem laiků.
Tot stálý problém, který si Církev položila již při svém začátku,
který se však dnes klade s nebývalou naléhavosti, v měřítku ež dosud iiG známém ^ v ss mém měřítku světa.
Proti laicismu, materie lismu, nonopohanství , pod všemi je jich f oj?
mami- a vě všech oblastech je jedno řešení: laikát. Kněžský a řeholní apoštolát, i když je přednostního řádu, je v Církvi nedostatečný
a bezmocný pro získání světa. Musí býti doplněn přirozeným, nenahre
ditelným apoštolátem laiků, apoštolátem odlišným od apoštolátu kněží a řeholníkůj apoštolátem nezbytným pro vybudování a rozšíření
království božího "na_zemi i jako_i_ne_nebi^ JL
Positivna laicky~epostöIat mocňforgaňisováný, aby vyzařoval,aby
propagoval křestanství živé a uchvacující! Antikomunismus. stejně
jako antisocialismus, antikapitalismus, sám o sobě nestačí a obávám
se také, že často by byl škodlivý. Hnutí negativní je neplodné.
Papež nepřestává opokovati: "Abychom rozptýlili temnoty, nestečí
být proti nim, nestačí říkat, že temnoty jsou příznivé zločinům e
nemravnosti, nestačí mluvit o "člověku s nožem v zubech". Je jenom
jeden, prostředek k rozptýlení temnot: Volati světlo, světlo prevdy,
spravedlnosti, lásky, obětavosti, respekty vůči osobnosti e rodině:
sic luceat lux vestro coram hommibus, ut videent opera vest^o bona i
Laikát, který by byl nezvratným svědectvím plodnosti křesťanského Života! Apoštolát podle měřítka problému dneške o zítřka, podle
měřítka světa, /ipoštolát přiměřený loikům, jejich životu, jqjlch životním problénům, jejich životním institucím. Apoštolát, který by
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uvedl Církev a Krista do všech prostředí a do všech oblastí, která
rozhodují o světě zítřka, jak v ohledu mezinárodním, tak v ohledu
národním.
In manibus vestris.
Zrození, rozšíření, síla tohoto laikátu je bez kněžstvo nemožná.
Kněžstvo musí laikům, všem laikům odkrýt hodnotu a apoštolské pošlá
ní jejich života ve všech jejich životních prostředích a vzhledem E
všem problémům a všem zařízením jejich života. Musí jim dáti Osobu
Kristovu, jeho milost a jeho učení, aby je laikové mohli vtělit do
svého života, do svých životních prostředí a zařízení. "Ut_yitam hobeant_et_am£lius_habeant". Musí jim pomáhat v tomto důlezitem ~řcžS5dň5m~a"sIavnIm~ap0stčIStě. "Vos estis gloria Cristi! "
Sine me nihil.
Celé kněžstvo, všichni kněží musí viděti, pochopiti tento nezbyt
ný laický apoštolát, nepostradatelný pro Církev a v Církvi, nemůže"
se uskutečnit! bez nich. Vykupitelský výrok Kristův: "Sine me nihil'
je pravdivý i o kněžství. Kristus se svěřil jako monopol kněžstvu,
Kristus bez kněžstva je bezmocný. Kristus může zůstat přibitý na kří
ži do konce světa. Bez kněžstva nic nezmůže. "Qui vos audit, me aud i t " . "Hoc.facite in meam commemorstionem." "Omnia possum in eo qui
me confortat."
Víra sv. Pavla v jeho poslání musí být vírou Kléru v jeho kněžství. Vírou nepřemožitelnou, vírou vítěznou. "Haec est victoria quae
vincit mundum, fides nostra." Víra úměrná velikosti dnešních světových problémů, víro podle míry světové revoluce.
Veškeré kněžstvo.
To platí pro veškeré kněžstvo, diecésní i řeholní. Hení a nemůže
byt dvojí kněžstvo farní a stavovské, věnující se kněžskému úřadu a
vyučování a jiné kněžstvo věnující se výbojům v životě a v životních
prostředích. Myslím, že by to bylo pohromou pro Církev. Je třeba ji
stě dělby práce, ale tato dělba může být plodnou tehdy, může-li pořádat a koordinovat práci ve&kerého kněžstva, které musí být na plných 100 procent kněžstvem misionářským, kněžstvem Katolické akce,
kněžstvem, které plodí, podporuje a šíři laický apoštolát-ls^kát.Má
je ploditi celou koncepcí svého vlastního apoštolátu, svého uřadu,
svátostí,bohoslužeb, kázání, vyučování, které musí vždy a všude inspirovat!, šířiti, posilováti laický apoštolát - laikát.
Kristus mystický.
Celé tělo Církve cjusí vždy a všude, "semper et ubicus" se stávat
apoštolským. Všecky udy spojené s Hlavou, s Hlavou viditelnou a neviditelnou, ^Per ijjsurn.^ cum Í2So_et in Í£S.o", musí mít účast na jejím apoštolátu.
~
~~
Kristus mystický, stále rostoucí, stále se rozvíjející, dnes stá
le více misionářský, misionářský v měřítku celosvětové misie, kterf
se dnes ukládá Církvi, celé Církvi-kněžím i laikům s naléhavostí ,
která v historii není známá.

STUDIE

1

58/2

- 63 -

J . CARDIJU: Církev před svět .revolucí

"Et Verbum caro factum."
V této prozřetelnostní hodině nabývá tajemství vtělení o vykoupe
ní neslýchané síře a hodnoty. Je to tajemství, že Kněžstvo^a laikové musí dnes žiti s intensitou, dynamismem, s velkodušností vskutku
bez hranic. "Et renovabis faciem terrae!" "Lumen ad revelationem
gentium!" Ah, jak by měly dnes tyto perspektivy oživovat a rozněcovat všechny loiěze a pomocí nich všechky laiky věřící.
"Sicut in caelo et in t e r r a . "
Dnes jako snad nikdy by měli kněží a laikové meditovati a osvojo
vati si prosbu Kristovu, kterou opakují často v Otčenáši: Posvět si
jméno Tvé! Při ja království Tvé! Buá vůle Tvá, jako v_nebiJL_tck_i na
zemi!
Jaká to odpověá marxismu, komunismu, které žalují na náboženství
a Církev, že dávají dělnické třídě opium, pod záminkou, že Církev
mluví jen o n e b i , jen o životě posmrtném, zatím co Kristus »náboženství a Církev chtějí celý Život, celou spravedlnost, celé štěstí,je
ko na nebi tak i na zemi, v tomto pozemském životě, stejně jako ve
věčné blaženosti. Náboženství, Církev, kněžstvo a laikát, v podstatě průkopničtí, doby vatelští , misionářští a v nejhlubším c nejlidštějším slova smyslu, v samé podstatě: revolucionáři a odproletarisátoři.
My

j s m e

r e v o l u c í .

Kolikrát jsme to prohlásili nr této cestě kolem světa. Abychom
se vyhnuli revoluci násilné, revoluci hmotné síly, revoluci diktat u r y , je třeba, abychom byli revolucí vnitřní, duchovní, mravní, v
pravdě lidskou, která přetváří individua, rodiny, podniky, výrobu a
celou společnost zevnitř, která jediná dovolí , využije1 a obrodí k
dobru člověka a cele lidské společnsoti nezbytne reformy vnější,hos
podářské, sociální a politické.
Kéž by,by la dnes bojující Církev - kněží a laikové - touto blaho
dějnou a učinnou revolucí a kéž by přivedli do plného rozkvětu a plného rozsahu, aby se zpěv anděla stel brzy skutečností, nejen v jed
né zemi, nejen v jedné třídě, ale ve všech třídách a pro celé lid
stvo:
G l o r i a
r a

p a x

in

e x c e l s i s

h o m i n i b u s

Dec,

b o n a e

et
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ter-
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předmluva:

Bůh, Stvořitel lidstva, zatížil člověka povinnostmi vyplývají
čími z jeho osobní důstojnosti, z jeho osobního určení a z jeho vzťa
hů jakožto sociální bytosti. Tyto povinnosti se vztahují k Stvořiti
l i , k sobě samému, k rodině a bližním, k státu a společnosti státůT
Aby mohl splniti tyto povinnosti, je člověk vybaven jistými přiroze
nými, nezcizitelnými právy. Tyto povinnosti a práva tvoří podstatu"
mravního zákona, jejž možno poznati rozumem.
Povinnosti a práva jsou souvztažná. Ve všech dobách povinnost
dbáti práv jiných lidí pracuje proti libovolnému používání práv.
Přiměřená možnost splniti základní povinnosti v rozmanitých
jednotlivých Životních situacích jest právem, jehož nelze spravedli
vě odpíráti. Základní statky tohoto světa poskytl Bůh, aby jich pou
Žíval člověk.
Jednotu lidstva před Bohem neruší zeměpisná vzdálenost nebo
různost civilisace, kultury a hospodářství? a žádnému národu nesmí
se v důsledku těchto Činitelů odpírati přiměřené používání statků
světa.
Slabosti vyplývající z podrobení nebo z nedokonalosti vládní
organisace nesmí se zneužívati jako záminky , ;aby se odpírala základ
ní lidská práva nsbo aby se znemožňovalo jejich zákonné používání."
Rád práv zde níže načrtnutý postupuje od jednotlivce k rodině, k státu, k společnosti států.
I. P r á v a

lidské

osoby:

Úvod:
Důstojnost Člověka, stvořeného k obrazu Božímu, zavazuje
jej
žiti v souhlase se zákonem, jejž dal Bůh. Proto jako jednotlivec a
jako člen společnosti jest nadán právy, která jsou nezcizitelná. K
těmto právům náleží:
1 / Právo na život a na to, aby mu nikdo neublížil na těle. od okažiku početí, bez ohledu na fysický nebo duševní stav, vyjíme jí c spra
vedlivé potrestání za zločin.
2/ Právo sloužiti Bohu a ctíti jej soukromě i na veřejnosti.
3 / Právo na náboženské vzdělání, výchovu a sdružování.
4 / Právo na osobní svobodu pod.spravedlivým zákonem,
5 / Právo na rovnou ochranu spravedlivého zákona bez rozdílu pohlaví,
národnosti, barvy nebo náboženství *
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6 / Právo na svobodu projevu, informace a styku v souhlase s pravdou a spravedlnosti.
7 / Právo voliti a svobodně si podrŽovati životní stav, svobodný ne
bo v manželství, laický nebo duchovní /řeholní/#
8 / Právo na přiměřenou výchovu, aby se zachovala a rozvinula důstojnost člověka jakožto lidské osobnosti.
9 / Právo obraceti se k vládě o odčinění křivd.
1 0 / Právo na národnost.
1 1 / Právo na prostředky živobytí, je-li nutno, stěhováním.
12/ Právo na sdružování a pokojného schůzováni.
1 3 / Právo na práci a právo voliti si povolání.
1 4 / Právo na soukromé vlastnictví, právo používati a nalcládati s
vlastnictvím se zřetelem k právům jiných a k omezení v
zájmu obecného blaha.
1 5 / Právo na mzdu, postačující k životu.
1 6 / Právo na kolektivní dojednávání.
1 7 / Právo sdružovati se podle oborů a povolání, aby se dosáhlo hospodářské spravedlnosti a obecného blaha.
1 8 / Právo na podporu od společnosti, je-li nutno, od státu, v nouzi
jednotlivce nebo rodiny.
II. P r á v a

vztahující

se

k

rodině.

Úvod:
Rodina je přirozená a základní skupinová jednotka společnosti
a je vybavena Stvořitelem nezadatelnými právy platnými hned ještě
před jakýmkoli positivním zákonem. Rodina neexistuje pro stát, není
však nezávislé. K těmto právům náleží:
1 / Právo vstoupit v manželství, zařídit si domov o zploditi dítky.
2 / Právo na hospodářské zajištění, postačující k ustálenosti a neodvisloáti rodiny.
3 / Právo na ochranu mateřství.
4 / Právo na výchovu dítek.
5 / Právo zacho^ati, w nutno-li veřejnou ochranou a podporou, přiměřenou uroveh blata dětí v kruhu rodinném.
6 / Právo na pomoc veřejných činitelů při výchove a v péči o děti.
7 / í^rávo na bydlení přizpůsobené potřebám a ukelůmrodinného života.
8 / Právo na zabezpečení domácnosti proti prohlídkám a přehmatům.
9 / Právo na ochranu proti nemravným poměrům na veřejnosti.
III. V n i t r o s t á t n í

práva

států.

Úvod:
Bůh svěřil národům politickou moc s právem a povinností vybudovsti spravedlnost, pečovati cr rozvoj obecného blaha občanů a spolupracovati s jinými národy v úsilí o zvýšení všeobecného blaha lid
stva .
Jest právem všech národů, které jsou schopny si vládnouti, or
ganisovati se politicky a fungovati jako státy se stejnými právy/jo
ko jiné státy/. Mezi tato práva patří:
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1/ Právo vydávati spravedlivé zákony zavazující ve svědomí.
2/ Právo zřizovati soudy a přiměřenými sankcemi vymáhati zachovává
ní zákona.
3/ Právo vymáhoti na svých občanech respektování práv menšin.
4/ Právo ukládati přiměřené % spravedlivé daně, aby stát mohl provádět £ své vlastní úkoly.
5/ Právo uplatnovati výsostné vlastnictví, vyžaduje-li toho obecné
blaho i
6/ Právo žádati, aby se obyvatelstvu dostávalo vzdělání potřebného
pro občany.
7 / Právo brániti se proti domácímu násilí.
8/ Právo bdíti nad soukromou činností jednotlivců o skupin, dávati
k ní podněty, omezo.vati a pořádati ji v míře nutné pro obecnéwblaho.
9/ Právo usměrnovati činnost mezinárodních hospodářských spoleČnos
tí pracujících uvnitř hranic atátu.
10/ Právo Činiti v dobách potřeby zvláštní opatření nezbytná pro obecné blaho.
IV. P r á v o

států

v

mezinárodní

společnosti.
Uvod:
Rodina lidstva tvoří organickou jednotu, světovou společnost.
Státy světa mají právo a povinnost se sdružovati a organisovati v
mezinárodní společnosti pro své obecné blaho. Nezbytnou podmínkou
všeho pokojného styku mezi národy a podstatnou podmínkou právních
vztahů mezi nimi je vzájemná důvěra a respekt k danému slovu. Smlou
vy a dohody nesmějí být pokládány za něco, co možno libovolně jednostranně odmítnouti. Každý stát má v mezinárodní společnosti určitá základní práva. Mezi tato práva patří:
1/ Právo existovat! jako člen mezinárodní společnosti s právej na
ochranu ve svém národním životě a celistvosti proti útokům
kteréhokoli jiného státu nebo států.
2/ Právo na nezávislost při určování své vlastní vnitřní a zahranič
ní politiky v souhlase se zásadami mravnosti a plněním závazků mezinárodního práva.
3/ Právo na právní rovnost s jinými národy v rodině národů.
4/ Právo na členství v organisováné mezinárodní společnosti a na do
brodiní mezinárodní spolupráce.
5/ Právo na podporu mezinárodní společnosti, aby se zajistilo spině
ní podmínek spravedlivé smlouvy nebo dohody.
6/ Právo dosici od mezinárodní společnosti odčinění křivd vzniklých
z nespravedlivých smluv, vynucených silou,
7 / Právo na revisi smluv, jež již nejsou ve shodě se základní spravedlností .
8/ Právo použití procedur pokojného rozhodnutí ve sporech, procedur
stanovených mezinárodní společností pro spory, jichž diplo
matická vyjednávání nedovedly urovnati.
9 / Právo zachovati politický, hospodářský a sociální styk s jinými
státy za rovných podmínek.
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10/ Právo přístupu, za stejných podmínek, k trhům a surovinám světa,
jichž stát potřebuje pro svů^ vlastní život jako lid.
11/ Právo chrániti své vlastní přírody statky a hospodářský život
před nespravedlivým vykořistováním.
1 2 / Právo na pomoc mezinárodní společnosti v době hospodářských« so
ciélních pohrom.
13/ Právo poskytnouti utulek uprchlíkům před nespravedlností.
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