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Pius XXI. ;
FILOSOFIE A MODERNÍ FYSIKA,
/Proslov sv«Otce Pia XII.,kterým zahájil IV,mezinárodní tomistický kongres./
Vítáme vás vřele synové,5lenové Papežské Akademie Sv.To,
máše Aquinského. Je vaším cílem a vaší povinností šířiti učení an
dělského doktora. Činíte tak,mimo jiné tím,že se sjíždíte k mezinárodnímu kongresu každých pět let. Žehnáme vám se vsí vroucností
svého otcovského srdce,aby hojnost nebeského světla vás doprováze
la v práci, kterou nyní konáte a ve které budete pokračovat i v budoucnosti. Prosíme Ducha Božího,aby učinil vaši práci prospěšnou
a blahodárnou nejen pro vás,nýbrž i pro ty,kteří v touze po vedení jsou see la zaujati objektivní a trvalou hodnotou pravdy a dobra.
Víte dobře, jak nám leží na srdci hluboké a vytrvalé stu
dium učení "Všeobecného učitele". Vyslovili jsme to při mnoha pří
ležitostech, v mimořádných prohlášeních,poukazujíce mezi jiným
zvláště na to,že metoda a zásady staví sv* Tomáše na vynikající
místo a na to,že se jedná o utváření ducha mladých nebo o přivede
ní duchů již vyzrálých k proniknutí pravdy až do jejího nejtajemnějšího středu. Toto učení,v úplné harmonii s Božím zjevením,jest
vynikajícím způsobem uzpůsobilé k tomu,aby s jistotou postavilo
základy víry,a sblížilo plody pravého pokroku /cfr.Encykl. fiumani
Generis, Acta Ap.Sedis,sv.l7.,str.573/. A neváháme říci,že prošla
vená Ecyklika "Aeterni Patris" /z 4.srpna 1879/,kterou náš slavný
předchůdce Lev XIII. vyzval katolickou inteligenci k jednotě názo
ru na učení sv. Tomáše,platí nezměněně dodnes. Bez obtíží přijímá
me za Svá ona vážná slova jmenovaného papeže: "Discere inconsulte
ac temere a sapientia Doctoris Angelici,res aliena est a voluntate Hostra eademque plena periculi" . /Ep, ad Ministrům Gen.Ordinis
Fratruni Min.,die 25 Nov. 1898 - Leonis XIII Acta,vol. 18,pag.188/.
Byli jsme neobyčejně potěšeni,když jsme se dozvěděli,že
máte v úmyslu srovnati na tomto kongresu učení andělského doktora
e běžnými zásadami moderního a současného myšlení. Soudíte správně, že není otázek,ani mezi těmi,které jsou dnes tak živé a naléha
vé,jež by nemohly být objasněny uplatněním některé ze zásad stáno
vených sy. Tomášem; nikdo nemůže pochybovati o potřebě znáti dobře toto učení,jestliže se nechce dát strhnout povrchností módních
filosofií,které jsou krátkého trvání a které zanechávají po sobě
jen zmatek a skepticismus. Avšak existuje jedna základní otázka ,
velmi naléhavá,která vyžaduje vaší zvláštní pozornosti» Míníme
tím vztahy mezi vědeckou zkušeností a filosofií; je to otázka kolem které bádání a nedávné objevy rozvířily nesčetné problémy .
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Všimněme si nejdříve toho,že většinou poctivé a hluboké studium
vědeckých, problémů nejen samo nevede k rozporům mezi určitými
principy "odvěké filosofie"řba naopak přijímá od nich světlOjktc
rého filosofové sami možná ani neočekávali a v jehož intensitu a
stálost nemohli ani doufati. Ponechávajíc© však vašim učeným řeč,
níkům a delegátům,aby se zabývali velkými náměty tohoto kongresu,
omezíme se zde nyní na rozvedení třech zvláštních bodů moderní
fysiky,která se týkají vnitřního složení hmoty:
1, Pokrok vědeckého bádání v oblasti Bloženf hmoty přivo
dil potřebu schémat,která by analogicky mohla slouží it i jakcfvo "
dítko k pochopení^dosud nedokonale objasněných fakt.
úchvatné uspéohy,docílené v bádání o makrokosmu aplikací
zákonů mechaniky zdály se poukazovati na to, Se celá příroda by
mohla býti popsána a definována všeobecnými pojmy téhož typu. Na
této základní domněnce je zaloäen a na ní se rozvinul vědeoký mg,
chanioIsmus.
£ato metoda postupovala; podávala skvžlé výsledky!když
byla přenesena z oblasti hvězd do obiBati krystalů a do oblfisti
molekulárních soustav. Typickým příkladem je kinetická toorie»
nů,která,vycházejío z hypoté© o přírodě, zalomených na Bist® oechaniokých předpokladech,byla schopna s přesnosti předpovMSti
většinu úkazů v této oblasti»
Přiroaeně docházíme k myšlence,ze mikrokosmos by mohl být
vykládán také mechanickými schématy a že v podabatČ zákony,kterými se řídí pohyb hvězd, mé ly by stejnč platit pro složení
atomů
a mtjlekul. íak vznikla první planetární schemata atomu, pojatá ja
ko u&asnč malý systém Částio,otálejících se kolem hmotítého,vŽtŠ2
ho jádra. AvSak postupné oe zkušenost rozvíjela tak*Se toto eoh£
m se stávalo stále neuspokojivější. Byli Jsme svŠdky postupného
rozpadu mechánistiokého pojetí: dráhy se neUstále měnily vahle dem k drahám utajeným^ došlo se ke kvantovým skokům»k novým koncepcím energetických úrovní,ve kterýoh intuitivní koncept narýso
váné dráhy může být považován za neuplatnitalný, Přítomnost elektronu v atomické soustavě předla z představy pohybující se koule, podobné planetě,dokonale určitelné v každém okamžiku a opatře
né dobře definovanou energií,k představě poruchy ©lektromagneti^
kého pole kolem jádra . Individualita Částic se stávala ně^ícitelnější.
Přihle'dne]ne:-li ke stavbě atomického jádra,pro blémy se
stávají stále složitější. Schemata,odvozená z mechaniky,jichž po,
užíváme k jejich slovnímu označení,/částice, dráhy, kvantové skoky, otřesy uchopení, výměna atd/,neodpovídají už skutečnosti,kterou
nám podává, obraz makrokosmu.
Tato určitá fakta,zběžně zmíněná,stačí,aby ukázala Úpa dek mechanistických hypotés,prakticky dnes uz zcela zavržených
fysikálními vědami v interpretaci mikrokosmu.
Je proto zřejmě nutné zkoumati k jakým přirozeným základy
nám filosofickým je možno orientovat výsledky vědy» Když byla po
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přena platnost teorie o positivistickém mechanismu,hledaly se
jiné koncepce přírody,idealističtější,které by mohly vsťoupiti
na jejich místo; koncepce,které se opíraly o prvenství dané poznávajícímu subjektu a jeho způsobu poznání. Nemůžeme se zde nyní zabývat kritiekou tohoto postupu. Postačí Nám poukázat na to,
že poctivost a svědomitý postup ve vědeckém bádání vedly moderr.í
myšlení k prahu jediné filosofie, která může podat i rozumnou inter
pro+aci výsledků dosažených zkušeností. Jestliže si dobře uvědomujeme základní principy této filosofie,poznáme,se ani tady, jakož i v jinýcli oblastech,ne3sou v rozporu její zásady s požadav •
ky moderního myšlení.
Co tedy tvrdí vlastně "philosophia perennis"-odvěká
filosofie ? Existuje v tělesech jednotící princip,který se upla
íiuje tím více,čím blíže zkoumáme vnitřní stavbu těchto těles.
Vycházíme se "shluků" /v oblasti neživých těles/ utvo
řených částicemi,vzájemně spojenými cistě náhodnými a vnějšími
spoji: v těchto podmínkách zákony mechaniky jsou zcela postačují^
cí,aby vysvětlily úkazy činnosti a shlukování rozličných prvků ,
Když postupně přicházíme k základnějším prvkům,objevujeme daleko
užší spoje nežli ty,jež patří do Čistě mechanického řádu. Tyto
svazky svědčí o určité jednotě principů,jež působí v rozličnosti
jednotlivých skladebních Částí. Právě v této oblasti se ukazuje
platnost hylemorfismu. Zatím co v makrokosmu se tentó problém ne
projevuje s takovou zřejmostí,stává se tím naléhavější v mikro kosmu. Teorie látky a tvaru,potence a aktu jest s to vrhnouti na
požadavky moderní vědy světlo,které se dobře kryje s výsledky
zkušenosti. Tato teorie tvrdí,že musí existovat základní systémy,
tvořící podklad vlastností těles. Tyto systémy musí mít vnitřní
danou nenáhodnou jednotu: nemohou proto být složeny z Částic,
s nichž každá zachovává svou vlastní individualitu. Nemohou být
složeny v celek,tvořící agregát. Každá částice sice spolupůsobí
na jednotný celek, avšak ztrácí při tom některé ze svých charakte
ristik,takže nemůže být považována za zcela svobodnou.
Elektron mimo atom nemůže být zkoumán přesně takovým
způsobem, jako když tvoří část atomické soustavy. Je přítomen v a
tomu novým způsobem bytí: je virtue lne p ř í t o m e n , a s chopen znovu uskutečnit! všechny své charakteristiky,jestliže fysic
ký proces jej oddělí od systému.
Totéž je možno říci o jádru,kte^é představuje celek
ještě úžeji sjednocený. Částice,z kterých se skládá,nukleony,nemohou být zkoumány se znaky,které je charakterisují,mimo jádro
Získávají působnost přítomnosti,do které přinášejí určité charakteristiky, zatím co ztrácejí jiné.
Zákony elektrodynamiky a elektromagnetismu,platné pre
makrokosmos, nejsou beze zbytku platné pro mikrokosmos. Vidíme,
vznikají jiné sjednocující síly,které nemohou žádným způsobem
být assimilovány těmi,jež obvykle spadají do oblasti smyslového
pozorování.
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Je snadné pgiznati veliký význam, který múze mít tak hluboká filosofie,ktera^byla nápomocná vede k ujasnění problémů, pří
rody. Filosofie ovšem nemůže stanovití, jaký je nejmenší systém ,
jenž může být považován za jednotný. Avšak filosofie tvrdí,že ta
kový systém musí určitě existovat a že čím základnější je celek7
tím jednotnější je chování či úkon každého prvku.
2. Je ještě druhá otázka,jejíž ozvuk v moderním vědeckém
myšlení vám není neznám; je to problém determinismu a indeterminisrnu.
Jak jsme právě označili před chvílí,obdivuhodné výsledky, kterých se dopracovala mechanika,daly vznik přesvědčení,že hi
storie hmotného systému už je jakýkoliv - je přesně předpověditelná; a to dokonce pro jakýkoliv okamžik v budoucnosti, jest
liŽe jsou dány původní,počáteční podmínky umístění a rychlosti
rozličných hmotných bodů jakož i rozložení silových polí. Tento
způsob,který pojímá přírodu jako soustavu přísně spoutanou mechgi
nickými procesy,dal vznik - jak víte - mechanistickému determini
emu. Tento systém byl pak vážně poražen pokrokem vědeckých výzku
mů stále hlubšího pronikání
do oblastí struktury těles",
takže se nakonec ukázal nedostatečným ve svém aplikování na problémy mikrokosmu.
Vědci nebyli spokojenější ani vysvětlením fakt, jak je
nabízí systém pravděpodobnosti. Není možno nic namítati proti po
užití počtu pravděpodobnosti,jestliže mnohost příčin,které ovliv
nu jí určitý jev, je taková
nedovoluje jejich jednotlivé přezkoušení.
Není pochyb o tom,že matematická pomůcka, jakou Je sta tistioký počet,vedla k uspokojujícím a velice důležitým výsled k&nu Avšak zašla příliš daleko v oblasti pojnů,jestliže chtěla
zastávat názor,že pravděpodobnost není jen pohodlným systémem ke
ťtudiu jevů,nýbrž Že je skutečnou vnitřní povahou těles. To by o
všem znamenalo,že způsob jednání každé Částice ve své přirozenos
ti není přesně determinován určitým zákonem,nýbrž je zcela ponechán fluktuacím,které jsou podřízeny jedině sudidlům pravděpodob
nosti.
~
Tato probabilistická vise vŠcí byla ještě posílena obj,e
vem principu indeterminace,jejíž hodnotu nemůžeme popřít,neboi
je založena na hlubokých pozorováních,experimentálních i teoretác
kých.
"Podle tohoto principu,nemožnost poznati přesně posici a
rychlost částice v určitém daném okamžiku není zaviněna jenom ob
tížemi experimentálního původu: je totiž vepsána v samotné přírč>
dě. Tvrdí se - v oblasti fysiky - že není možno mluviti o jsoucnech a o faktech,pokud tyto nemohou být ověřeny nějakou konceptu
álně možnou zkušeností podle Heisenbergova principu indeterminace.
Tento princip ukazuje, jak se věda uchyluje znovu k sys-
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témům filosofické povahy,aby mohla interpretovat své výzkumy: v^r
půjčuje si zásady u koncepcí.s idealistickou příchutí,ve kterých
hledající subjekt nahrazuje objektivní realitu. Nikdo však nemůže popřít,že tento způsob se málo shoduje s vědeckou metodou.
Na této nesprávné cestě někteří zašli tak daleko,že připisují částicím mikrokosmu určitý druh "svobodného rozhodování";
dospěli k názoru,že otřásli zákonem přičinnosti,alespoň pokud se
týče mikr o kos mu. Avšak tento zákon nemá co Činit s determinismem,
neboí je svou povahou obecnéjší,nežli experimentální výzkumy,Jes
tě méně může jimi být dotčen zákon dostacitelné příčiny, jak je £
statně zřejmé každému,kdo se zabývá tímto problémem v jeho sku tečných termínech.
Stačilo by znát hlouběji a dokonaleji filosofické myšlení tomistické,abychom mohli narýsovat cestu k pravdě mezi překonanými závěry mechanistického determinismu a probabilistického
indeterminismu. "Philosophia perennis" vBkutku připouští exist en
ci aktivních podstatných principů v povaze těles, je jichž prvky
v prostoru nejmenšího intervalu reagují rozličně na stejné zevní
vlivy a jejichž jevové důsledky nemohou být proto determinovány
jednotným způsobem; a proto je nemožno předpovědět všechny
důsledky jen za pomoci experimentální znalosti vnějších podmínek.
Avšak,na druhé straně,t^to aktivní principy materiální povahy rna
jí svůj vnitřní způsob účinnosti bez jakékoliv svobody a proto
se vší pravděpodobností jsou podřízeny pravému vnitřnímu determi
nismu.
3. Je ještě třetí problém,na který bychom si přáli pouká
zat,nebot je to problém velké důležitosti: je to otázka vztahu
mezi hmotou a energií.
Pozorování přírodních fakt ukazuje,že hmota podléhá změnám místa,tvaru,vlastností;že její projevy jsou měnivé;jimi se
stává cixlivou a působivou; tyt o úkazy a projevy jsou vzbuzovány
entitami,které se nazývají síly. Jejich původ je rozličný; mohou
pocházet i z pole setrvačnosti nebo z pole gravitačního, z pole e1-ektromagnetického,elektrického,nukleárního a pod.
V celku těchto Činností a proměn můžeme pozorovat i exis^
tenči tajemné mohutnosti,kvantitativně určitelné,charakterisované
na jedné straně velikou kvalitativní rozmanitostí,a na druhé kvan
titativní stabilitou v uchování své hodnoty. Tato mohutnost se
nazývá energie a může být kinetická,potenciální,elastická,termi?
ká,cliemlcká,elektrostatická,elektromagnetická,vyzařující a pod.
Uvedeme dobře známý příklad jejího obdivuhodného působení.
Vyzařována sluncem,přichází na naši zemi jako světlo, t.j.
ve formě elektromagnetického vyzařování: je absorbována mořem a
stává se teplem,uskutečňuje proměnu vody ze skupenství kapalného
na skupenství plynné: tak vzniká pára. Pára,získávájíc potenciál
ní energii,zvedá se do ovzduší,aby znovu přešla do kapalného sta,
vu a aby jako voda byla zachycena v nádržích; usměrněna při vý-
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toku a nádrží,získává svým spádem kinetickou energii. Tato forma
mechanické energie se zase stává,prostřednictvímvturbiny a generá
toru,energií elektrickou a tato konečně je promenována opět na energii světelnou. Je to obdivuhodný kruh,během něhož daná kvantita se heztrácí,ale proměňuje se a nikdy se nejeví jako by existovala sama o sobě,,ale vždy jakoby opřena o něco materiálního: neboí; se jedná o podstatnou vlastnost a ne o substanci.
Charakteristické vlastnosti energie jsou tři: kvantitativní setrváníjmnohotvárná různost projevů,absolutní odvislost ve
vztahu k hmotné substanci,
Z nesčetných příkladů,jež nám podává příroda.byly odvoleny dva základní principy pro vědu: princip zachování hmoty a
princip zachování energie. Avšak teoretické a experimentální bádá
ní tohoto století podalo na první pohled zcela překvapující,neoče
kávané a provratné výsledky, V mnoha reakcích nukleární povahy
shledáváme,na př M že jádro těžkého atomu muže dáti vznik dvěma atomický jádrům lehčím: a přesto takovým,jejichž hmotný součet ne
odpovídá váze původní. Musíme z toho vyvodit,že určité množství"
hmoty bylo ztraceno. Zároveň vidíme v tomto procesu určité množ ství energie,která nepochází z Žádného jiného pramene,avšak která
je v^uzkém vztahu k množství zmizelé hmoty,podle známé rovnice
E=Mcv Tento fakt,jak víte,je základem jaderné energie,která představuje velkou naději lidstva v oblasti technického pokroku,Nedáv
ná konference v Ženevě,jednající o použití atomické energie k mírovým účelům předložila udiveným OČÍDJ lidstva obdivuhodné výsledky, kterých bylo již několika národy dosaženo v oboru použití atomické energie v oblastech průmyslu,biologie a mediciny. Vyjasněná
perspektiva míru může se zrodit z těchto triumfů pravdy,objevené
studiem přírody,Prozřetelností připravené,jestliže srdce lidí se
vynasnaží dáti za základ svých nadějí víru v Boha,Tvůrce a lásku
vůči svým epolubratřím. Avšak přejeme si zde osvětlit! ještě jinou otázku,
Někteří lidé ae domnívali,že hmota se promenuje na ener
gii a naopak a že budiž hmota a energie jsou jenom dva různé as-""
pekty teze podstaty. Jiní tvrdili,že svět ve svém celku není nic
jiného nezii více neb méně zhmotněná energie- a tak na podkladě
vědy vznikly růsne výklady filosofické povahy,
• 4* t. Ábychornse vyhnuli závěrům,ktoré by možná vedly k omylu,
je třeba stale n.j jasně na paměti potvrzení vědeckého faktu:zmizení uroitelro množství lxmoty, pojaté s hlediska svých vlastností
setrvačnosti a gravitace odpovídá uvolnění určitého množství ener
giß,poutané teto hmotě vztanem,který je vyjádřen rovnicí, Výše"
citovanou./T - Mc^/ To však nás neopravnuje ještě,abychom předpokládali, ze hmota se proměnila v energii. Všimněme si nyní těchto
dvou úkazu s hlediska filosofického,
-. u.
entita byla hmotnou,není podstatně nutné,aby měla. vlastnosti setrvačnosti a gravitace: muže existovat taková hmo
ta,jez postrádá tyto charakteristické znaky,
~
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2. Energie se představuje jako "úkaz",'1 jev'1, a ne jako
"substance"; je-li tomu tak,nemůže se proměnit ve svého nositele,
totiž ve hmotu. Mžeme tedy dnes s oprávněním vyvodit,že existují v přírodě jevy,v nichž část hmoty ztrácí své charakteristická
vlastnosti,takže radikálně pozmění své fysikální vlastnosti,aniž
by integrálně přestala být hmotou; tím se stanerže nový stav,kte
rý tímto jevem hmota při jímá, uniká experimentálním metodám,ktere
vedly k určení hodnoty a vlastností hmoty. Souběžně v této promé
ne se určité kvantum energie uvolití a projeví, čímž vznikají ve
hmotě svažitelná fakta, jež je možno pozorovat i měřit. Tímto spů
sobem můžeme říci,že poznatky vědy nepodléhají změně a' filosofie
ké předpoklady zachovávají svou platnost.
Toto vše,milí synové, jsme si přáli vám říci o předmětu,
který má tak velikou důležitost pro filosofii a fysikální vědy.
Rozumíte, jak je prospěšné a výhodné pro filosofa,aby prohloubil
své vlastní znalosti výsledky vědeckého pokroku. Jestliže máme
jasné představy o experimentálních výsledcích,matematických vč—
tách a teoretických konstrukcích,můžeme uskutečnit! cenný přínos
jejich výsledkem ve jménu "philosophiae perennis". Každé odvětvi',
vědění má své vlastní charakteristiky a musí pracovati ne odvisle
od ostatních,avšak to neznamená,že se nemají vzájemně znát. Jen
porozuměním a vzájemnou spoluprácí muže vzniknouti stavba lidské
ho vědění,která je v souladu s vyššími světly Boží moudrosti.
/Přel. ¥.Stárková 7
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Josef BenáČek:
P O S L M A POHORŠENÍ

V OBRANÍ! SOKRATOVÉ A V EVANGELIU.
Problém.
£tete-li Platonovu Obranu Sokratovu, zarazí nás na některých místech podobnost s Evangeliem* Některá slova 3okratova
mohla by najít v Evangeliu domovské právo. Když na př. Sokrates
říká, že ten z lidí je nejmoudřejší,kdo poznal, Že jeho moudrost ne
má žádné ceny,nevzpomeneme si na slova Kristova,kde velebí Otce7
že zjevil pravou moudrost maličkým? A když Sokrates ve své obhajobě praví ,že přemlouval všechny,aby se starali horlivěji o duši než o tělo a o peníze »nepřipomíná nám to slova Evangelia, že
nic Člověku no pros pě j e, bude-li"~se starat o tělo, zanedbá-li však
duši? A nejen podobná slova,i podobná situace. Kolem postavy Sokratovy se vykrystalisovály dva světy? přátel a nepřátel. Kristo
vo poselství rozdělilo jeho posluchače na učedník a na ty "kteří
ho nepřipálili Podobný obsah poselství: hluboký,živelný zájem o o,
sud člověka a o věčné hodnoty v něm,, A konečně podobný konec tu
i tam: nespravedlivá obžaloba a nespravedlivé odsouzení na smrt.
Vědomi, že existuje jakási podobnost mezi sokratovským
a křestanským pojetím Člověka, je staré j.ako samo křesťanství. Nalézáme -tuto myšlenku už u sv. Justina. A káe leží ten styčný bod?
Cím přitahoval Sokrates Církevní Otce a středověké myslitele?
Styčný bod jo to, co Gilson nazývá e.nt if ys icismus% nezájem o stu
dium přírody. Ani Sokrates ani křesťanští myslitelé neodsuzují ""
studium přírody,jsou však přesvědčeni, že je daleko důležitější a
potřebnější poznat člověka. Sokratovo "Poznej sebe sama" má v Evangeliu echo: "Co je plátno člověku,kdyby celý svět získal?"
V tomto pojednání si chci všimnout několika Jednotlivostí: chci si všimnout dvou pojmů,postojů,kategorií,v nichž je
tato podoba ztělesněna, Poslání a pohoršení, Tyto dvě kategorie
stojí navzájem v živé a tragické souvislosti. Sokrates přichází
s vědomím poslání. Filosofuje,protože mu to tak uložila božská
věštba. Vzbudí však pohoršení a to vyvolá nenávist, obžalobu
a
smrt. Stejné kategorie najdeme též v evangeliu,není nutno uvádět
přesná místa,vysvitne to z pojednání.,
Těm,kteří věří v Božství Kristovo.se snad takové srov
nání bude zdát urážlivé,ba rouhavé. Vždyt Kristus není jen vynikající osobnost,geniální myslitel,vymyká se pouhým psychologic kým měřítkům,protože kořeny jeho existence jsou v absolutnu.^Krte
tus není genius v řadě geniů,nýbrž kategorie sama pro sebe. To™
všechno je pravda,avšak je také pravda,Že se naše poznání propra
covává ke skutečnosti klikatými cestami A jednou s těchto cest7
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jedním z poznávacích procesů je právě srovnání. Kdo srovná
dvě
věci nebo dva pojmy,usiluje o dvojí: chce najít,v Sem se ty dvě
věci podobají a v čem se liší. Každá věc má jako Člověk jméno a
příjmení. Příjmení ji zapojuje do okruhu ostatních bytostí, jméno
jí dává vlastní fysionomii, A hledat pravé jméno věcí - není to
právě zaměstnání duchař Kdybychom srovnávali,co znamená dělat a
tvořit,našli bychom,že nejsou synonyma; a zrovna tak bychom zjistili, že není totéž utrpení a bolest,lítost a zármutek. A naopak:
nevzniká mnoho nedorozumění z toho,že nerozlišujeme správně?. Ze
zaměňujeme na příklad ctnost s návykem,a proto se nám ctnost zdá
nudou; že se zaměňuje láska e egoismem a důsledek je,že se množí
manželské rozvody;- že se plete svoboda s nevázaností a následkem
této nepozornosti trpí demokracie úbytěmi.
Vyvarovali bychom se mnoha omylů a nepříjemností,kdyb^
chom pochopili,jak je stále aktuální výraz Aristotelův: zéteitai
to idion: hledat ve všech věcech jejich vlastní tvář.
P o s l á n í .
UŽ ze zevně j ska je Sokratův život pozoruhodný. Bal jej
cele do služeb Athénám,svému městu a s neuvěřitelnou silou vůle
se zasvětil jejich mravní obrodě. Přirovnal před soudem Athény
k velikému,ušlechtilému koni, "který je však pro svou velikost
poněkud nehybný a po tře buje, aby byl pobízen od nějakého s třeČka."
/Obrana,str.66/ Nevíme,čemu se máme více obdivovat,zda šťastnému
shluku okolností,které umožnily Sokratovi rozvinout své vnitřní
bohatství,nebo jeho vlastní intuici a volbě,s jakou určil a omezilpole své činnosti na prostor tohoto města a z něhož se nevzdá
lil,jen když je musel hájit ve válce; neboí volit znamená omezit,
ale přitom také zintensivnět, Sokrates dal svůj život do služeb
Athén.
Z dvojí možnosti; sloužit Athénám ve veřejné správě ne
bo učit athéňany moudře žít a spravovat obec,zvolil druhou alter
nativu: "Neustále pracuji pro vás,chodím ke každému zvláší jako
otec nebo starší bratr a snažím se každého pohnout i, aby se sta ral o dobrost". A poukazuje při obhajobě na svůj způsob života :
Že pak jsem já vskutku člověk daný obci od boha,mohli byste poznat z této věci: vzdyí se nepodobá způsobu ostatních lidí,že já
už po tolik let zanedbávám všechny své soukromé věci a snáším ná
sledky jejich zanedbávání,ale neustále pracuji pro vás"./Str.66-67/.
Odstranil všechno,co by mohlo uměněit vliv jeho slova:
neučí za odměnu jako sofisté - prodavači moudrosti - nepřijímá
peněz. Jeho nejlepší svědek a obhájce při procesu je jeho chudoba. "A kdybych z toho měl nějaký zisk a kdybych udílel tyto dornlu
vy za hmotnou odměnu,mělo by mé jednání nějaký důvod; takto vSal"
Pozn.- Jsou citovány stránky překladu F. No votného, který vyšel
v Praze u Laichtera r*1942.
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vidíte i sami,že moji žalobci,kteří si ve všem ostatním počínali
při žalobě tak nestoudně,nebyli schopni dovršit svou nestoudnost
uvedením svědka,že jsem já někdy bul vydělal nějakou odměnu,nebo
o ni požádal. Já myslím,že uvádím postačujícího svědka o pravdě
své řeči: svou chudobu,." /Str.67./
Znepřátelil si svým jednáním mnoho athéňanů mezi všemi
vrstvami obyvatel. Pomlouvají ho, vysmívá jí se mu a na konec ho
obžalují,ale ani perspektiva smrti ho neodradí od jeho poslání.I
kdyby jej tribunál osvobodil,avšak s podmínkou,že se už nebude
zabývat svým zkoumáním a filosofováním,řekl by jim. "Děkuji vám,
občané athénští,a jste hodni,ale budu poslouchat více boha nežli
vás,a pokud budu dýchati a budu schopen»buclte jisti,že nepřesta
nu filosofovat a domlouvat vám," /Str.64./'
Též ze zevnějška je Sokratův život pozoruhodný a neomyl
ně cítíme,že jej nese něco,co se vymyká běžným motivům lidského
jednání Jaký je tento motiv? Zde leží ten pramen? Sokrates je
v tomto bode jednoznačný: plní božské poslání, vykonává božský pří
kaz. To znamená,že motivy jeho jednání nejsou jen sociální nebo
humanitní nebo racionální; vědomí poslání sahá až tam,kde Člověk
odkrývá nejen neúprosnost pravdy,nýbrž i její svatost,sahá
až
tam,kde povinnost se stýká s bohoslužbou: sahá do oblasti nábo ženské. Na začátku Sokratova filosofování stojí božská věštba ,
božský příkaz jej posiluje uprostřed nopřátelství. Vzdát se filo
sofování by znamenalo vzepřít se bohu.
Hmatáme přímo jaká slavná a nesmírná vážnost stoupá
z jeho slov; "Když mí však ustanovoval místo bůh, jak jsem se domníval a jak jsem usoudil - že totiž mám věnovat svůj život filo
sofii a zkoumání sebe sama i ostatních - tu bych se byl, občané a
thénští,dopustil hrozného činu,kdybych byl to své místo opustilT
zaleknuv se bučí smrti nebo některé jiné věci» To by bylo věru
hrozné a právě tehdy by mě mohl někdo po právu pohnat před soud,
že nevěřím v bohy,když neposlouchám věštby a bojím se smrti a do,
mnívám se,že jsem moudrý a& nejsem". Zde neběží jen o povinnost,
zde běží o poslední smysl života. /str.63e/
Tímto postojem však Sokrates nepřímo popírá pravomoc
soudců. Jako by říkal: pohledte a uvažte dobře,odsoudíte-li mne,
odsoudíte tím samého boha,který mě k mé činnosti dal zplnomocnění a obžalona z bezbožnosti padne na vás. Neboí dialog,který vedu s Athénany.je vlastně dialog,který vedu s bohem,protože tak u
skutečmiji svůj vnitřní ethos a mé nabádání a poučování,má služba státu je vlastně bohoslužba. Tím však,že Sokrates klade pohnut
ku Bvého je nání do sféry,která se vymyká lidské pravomoci,dost|T
vá se do konfliktu s ní a vzniká pohoršení.
S thesí poslání souvisí také vnitřní samota Sokratova,
Podivný kontrast: Sokrates se kvůli svému poslání zřekl
téměř
soukromého života,tráví své dni ve společnosti mladých i starých;
nikdo není tolik zaměstnán rozmluvami s přáteli a potyčkami s pro
tivníky jako on - a přece je sám. Kontrast mezi jeho vnějším ži-
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votemřkde jej vidíme stále obklopeného přáteli a protivníky a me
zi vnitřním životem,kam jej nedovedou sledovat ani jeho obdivo vatelé a žáci. Obraz tohoto protikladu by se mohl najít ve Pedro
vi,kde Sokrates proslovuje svou řeč se zahalenou hlavou. Je přítomen, ale zdá st,že jeho slova přicházejí z jiného světa,že patří na skrytý svět,kam se myšlenka ostatních prodírá jen velmi
nesnadně. Zdá se,že Sokrates má dvě tváře: jedna je obrácena k li
dem.přístupná všem,druhá je upřena na božskv svět dobrá a krásna,
nepřístupná světu. Tento kontrast souvisí' s vědomím poslání: to
má své kořeny za a nad běžnou lidskou zkušeností,tam, jak jsme řek
li kde se lidské bytí stýká s Absolutnem.
—

i

—

Obrátíme-li se nyní k evangeliu,najdeme tam obdobnou i
dou poslání. Osvětlí ji charakteristická episoda z evangelia sv.
Jana,kap.4.: Kristus jde s učedníky Samarií do Galileje, u města
Sychar odpočívá u studny,zatímco jeho průvodci jdou do města nakoupit něco k občerstvení. Ke studni přijde za jejich nepřítom nosti jedna žena z města a Kristus se s ní dá do řeči. Kdys se u
čednící vrátí»vybízejí jej:"Mistře,pojez!" On však k jejich překvapení odpovídá: "Já mám k jídlu pokrm,o kterém vy nevíte. Můj
pokrm je činit vůli toho,který me poslal a dokonat jeho dílo.nTe
dy to,co naplnuje a nese a dává smysl Kristovým slovům a skutkům,
je vědomí poslání. Vůle Otcova je nejvnitřnější motiv Kristovy
činnosti.
Když se kolem něho utahuje kruh. nepřátelských intrik ,
Kristus neustupuje,protože nemluví a nejedná z vlastní iniciativy, nýbrž protože tak plní vůli Otcovu, A když už je rozhodnuto o
jeho smrti,když při posledním večeru lesí nad rozmluvami těžký
stín rozloučení,nevidí Kristus ve své smrti triumf nepřátel, nýbrž tajemné uskutečnění vůle Otcovy: !'Já jsem tě oslavil na zemi,
ze jsem dokonal dílo, které ja i mi svěřil, abych je vykonal"/Jan,
17,4/. Rozsudek soudců se nedotýká jeho nitra,taní je Kristus svo
bodný. Přijímá rozsudek,protože se v něm projevuje příkaz Boží.
Tento postoj ukazuje,že pohnutky Kristova působení nejsou jen humanitní,že se nedají odvodit z politických,sociálních
nebo filosofických úvah, Nevylučují je,ale vlastni motiv leží za
tím nebo nad tím vším,tam,kde člověk stoji v bezprostředním poměru k Bohu,v oblasti náboženské. Ono "musím'1, 15 je psáno" ,výrazy,
které slyšíme často na Kristových rtech,nepatří do světa normální logiky; naopak,co Kristus činí a učí,se zdá "nelogické", ne srozumitelné,paradoxní. Sv. Pavel nazve tento postoj "pošetilosti" a "bláznovstvím11, aby tak jasně zdůraznil, že zde se setkáváme
3 ^kategoriemi,na něž pouhý rozum nestač:',že jsme zde ve světě,kte
ry leží nad tím,co nazýváme "rozumné", Povídá tak jinvm způso"benT
to,co pověděl Kristus,když velebil Otce,že skryl pravou moudrost
pred moudrými tohoto světa a zjevil ji maličkým.
Athénanům i farisoům uniká tíha onoho ffcsrativu: "mu -

14

S-tudie 1958 14

sím" ,a jak by ne,vždyť jeho pramen leží hluboko ve svědomí - a a
ni to nestačí - leží tam,kde oslovuje člověka Bäh.
Pohoršení;
Druhá základní kategorie jak v Obraně Sokratově, tak v E
vangeliu, je kategorie pohoršení.
Co je pohoršení? nebo lépe: jak a kdy vzniká pohoršení?
Tímto problémem se zabýval Kierkegaard a napsal o něm pronikavou,
analysu v knize Škola křesťanství.
"Pohoršení,o němž mluvíme,píše Kierkegaard, je ono po -•
horšení, jefcoz předmětem se může stát kdokoliv,když se zdá, že se
jako jednotlivec vzpírá podrobit stávajícímu řádu... Je jednotil
vec nad stávajícím řádem? touto otázkou,nebo spíše tímto protestem chce stávající řád přinutit jednotlivce,aby bučí odvolal nebo
aby vy anal-, že je vío než Člověk, a tak dochází k pohoršení." "Jak
mile se jednotlivec nechce podrobit, jakmile odmítá jeho pravdu a
obžalovává jej dokonce z nepravdy, prohlašuje naopak,že on sám je
v pravdě a že pravda je uvnitř člověka, dochází ke konfliktu. Stá
vající řád ee právem ptá: zač se považuje tenhle člověk? Má sg
snad za Boha,má za to,že je v přímém styku s Bohem nebo se aspoň
domnívá,že je něco víc než člověk?" /Škola křesťanství/Tak vzniká pohoršení. Společnost má svá zákonyf zvyky
tradice a normy a chce,aby byly zachovávány. Tu vystoupí někdo ,
kdo svým jednáním uvádí jejich zdánlivě neotřesitelnou platnost
v nebezpečí-, společnost se oítí napadena a brání se*
Je třeba ovšem dobře pochopit tento proces. Všeohno,oo
má kořeny v duchovní sféře Člověka a tedy v tvůrčí svobodě - umě
ní,ctnost a mravnost,právo,náboženství - je ohroženo stagnací t
zvykem,mechaniSaeí» Nebezpečí nevězí v duchovních hodnotách, nýbrž V toa,Že Člověk netvoří v oblasti čistého ducha: je ponořen
ve hmotě a ta podléhá determinismu a monotonii. A může se snadno
stát i Že se tvůrčí svoboda dá spoutat zvykem. Uměni hrozí nebezpe,
čí,že se stane návykem a bude vidět svou dokonalost jen v tom, že
plní zákon, be z ohledu na vnitřní smýšlení. Právo zapomene, Že jeho posláním je chránit důstojnost lidskou a učiní ze sebe fetiše*
Ani náboženství není privilegované: klanění "v duchu a v pravdě"
může zledovět ve vnějším kultu,který je tím přesnější a maliche£
nější,čím víc je vzdálen vnitřní opravdovosti.
Všude tady se vnější materiální prvek tajemným zákonem
vlastní tíhy odpoutává od prvku vnitřního,tělo se odpoutává od
duše,litera od ducha a vnější prvek se chce stát samoúčelem(ohce
zbožštit sama sebe» EdyŽ se mu to podaří a když se vnitřní tvůrčí svoboda vzdá vnější technice »umírá umění, ctnost, právo i náboženství,
A tu přijde někdo,kdo pochopil toto nebezpečí a začne
zmechanisováný pořádek popírat. Prohlásí,že norma a zvyk dusí du
cha a že se tedy musí zničit litera,aby mohl ožít duch. Povstane,
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-li takový zdánlivý revolucionář proti zmechaniaovaným tradicím
společnosti,dochází k srážce. Společnost se cítí ohrožena.Irohlá
sila zákony a tradice za posvátné. Staly se ochrannou střechou,
pod níž se dobře a bezpečně bydlí: není tedy utok na to,co spo lečnost chrání,útok na ni samu? Dochází k pohoršení. Jakým prá vem se tento člověk odvažuje vztáhnout ruku na to,co je nám posvátné a co má být posvátné i jenru? Je snad něco víc než my, je
snad nad aákonem? Jak se opovažuje soudit zákon,když přece zákon
má soudit jej? Nechápou,že tato zdánlivá neposlušnost nemá jiný
cíl.než najít znova zasypaný pramen tvůrčího ducha. Že popírá
zmec han is ováný zvyk jen proto, aby pronikla k jeho raison d'etre,
a aby tak právě tělo a litera dostaly pravé ospravedlnění. To je
omysl oné revoluce: popřít zdánlivé hodnoty,aby se našly hodnoty
autentické. Každá lidská činnost má svůj cíl a svou zákonitost
/není cílem sama sobě,jak chtěl Nietsche,když hlásal přehodnocení hodnot,revoluci pro revoluci/: může popřít jen ve jménu vyšší
ho řádu.
Sokrates se svým jednáním a myšlením odlišil od množ,
ství a byl proto obžalovám ze zločinu na společnosti: že kazí
mládež a zavádí nové bohy. Kdyby byl Sokrates vyučoval geometrii
nebo hudbě,nebyl by se dostal se svými spoluobčany do konfliktu.
Geometrie a hudba stojí na periferii lidské existence. Ta neztrá
cí svůj smysl,nedovedeme-li hrát na flétnu nebo neznáme-li Pytha
gorovu větu. Avšak Sokratovo zkoumání mělo za předmět dobro svatost, spravedlnost: hodnoty,které se dotýkají kořenů lidské existence. Xenofanes o něm říká ve svých Pametech,Že zkoumal,co je
zbožnost a bezbožnost,co je čestné a hanebné,co je spravedlivé a
nespravedlivé,co je stát a jaký má být politik,v čem záleží umění vládnout; považoval za ctnostné lidi ty,kteří tyto věci znali
a ostatmí za služebné duše./Paměti,1,1/ A když Aristoteles o něm
podobně říká,že ztotožnil ctnost s věděním a zanedbával tradici,
znamená to především,že energicky upozornil na primát ducha,myšlenky, svědomí, toho, co Němci nazývají "Innerlichkeit".
Jeho zkoumání bylo ovšem nepohodlné. Vyrušovalo z kli
du,ztrhávalo masky,burcovalo svědomí. Ti.které "zkoumal*,se cítili napadeni,ohroženi ve své laciné jistotě: cítili Sokratovu pře
vahu,nedovedli mu však odporovat stejnými zbraněmi,a proto se
bránili násilím. Proč vnášíš pochyby do jistot,které my považuje
me za neotřesitelné? Proč se odlišuješ od ostatních? Proč nejsi
jako ostatní? Ano,to je právě to bolavé místo: Sokrates není jako "ostatní". On sám si je toho dobře vědom. "'Tu by snad někdo
z vás namýtl; Ale Sokrate,co tedy vlastně děláš? Odkud vznikly
tyto pomluvy proti tobě? Vždyí přece ne proto,že ses nezabýval n:
čím zvláštním proti ostatním lidem - proto nevznikly o tobě tako
vé pověsti a řeči, jestliže jsi nedělal něco jiného než obyčejní
lidé"./Str.5l/. SokrateS to ví,ale právě to,že není jako "ostatní",dává jeho životu hodnotu: proto před soudem nehájí ani tolik
svůj život, jako právě a především svobodu filosofovat a zkoumat.

16

S-tudie 1958 16

"A nehoršete se na mne,když mluvím pravdu"»napomíná soudce. Nehoř
šete se - ale jak se nepohoršit?
Pokaždé,praví Kierkegaard,když svědek pravdy pravdu
zvniterní /a to je právě jeho poslání/,pokaždé,když genius oživí
pravdu,stávající řád so nad ním pohoršuje.
Obrátíme-li se nyní k evangeliu,najdeme tam cosi podob
ného* Ozřejmí nám to episoda z Evangelia sv Matouše.
"Tu přijdou k Ježíšovi fariseové a vykladatelé Písma
z Jerusalema a praví: "Proč tvoji učedníci přestupují podání star
sich? Neboí si nemyjí ruce,když jedí chléb". On jim však na to od
pověděl: "Proč zase vy přestupujete Boží nařízení pro podání svoje? Bůh totiž řekli Cti otce a matku a kdo bude zlořečit otci ne
bo matce,aí zemře. Vy však pravíte: Kdo řekne otci nebo matce:./Bo
liu/ obětuj i, čím bych ti měl pomáhat,není už povinen podporovat
svého otce nebo svou matku. Tak jste zrušili slovo Boží svým podá
ním. Pokrytcit Dobře o vás prorokoval Izaiáš: Tento lid mě ctí us
ty,ale jejich srdce je ode mne daleko. NeŽ marně mě ctí,protože u
čí příkazům lidským" ... Tu k němu přistoupili učedníci a řekli
mu: "VÍŠ,že se fariseové pohoršili,když slyšeli tuto řeč?" Ale on
jim odpověděl: "Každá Bázenice,kterou nezasadil můj Otec nebeský,
bude s kořenem vytržena. Nechte jel Jsou to slepí vůdcové slepých*
Jestliže však slepec vede slepce,oba spadnou do jámy."/Mat.l5,l-14Í
Proč se fariseové pohoršují? Protože Kristus nezachová
vá tradioe. Předhazují mu,že 'tuší zákon",že se staví nad zákon a
soudí jej. Jakým právem to činíš? Tím,že se povyšuješ nad zákon ,
odděluješ se ze společenství národa a prohřešuješ se tak na zákoně i na národě. Nechápou,že Kristus neruší zákon z touhy po revoluci, nýbrž jen proto,aby odkryl znova jeho pramen a tak aby jej o
spravedlnil. "Nepřišel jsem zákon zrušit,nýbrž naplnit" /Mat.5,1^
praví Kristus. Stala se z něho mrtvá litera,přišel jsem,abych jej
naplnil a oživil duchem.
Bůh dal vyvolenému národu - souhrn předpisů a zákazů a ten měl být školou lásky k Bohu a stálou připomínkou,že vyvolený národ je vlastnictvím Božím. Co se však stalo? Židé odtrhli
předpisy zákona od lásky a povýšili jej na absolutní hodnotu.Proměnili lásku k Bchu v malicherné zachovávání předpisů,náboženství
v pravidla slušnosti a žár srdce v matematiku. Proti tomuto zvrácení stojí Kristova slova: "Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izai
áš,jak je psáno: Tento lid mě ctí ústy,ale jejich srdce je ode ~
mne daleko. Kež marně mě ctí,protože učí příkazům lidským"/Mat. 15.
7-9/.
A tak dochází ke konfliktu. Fariseové se pohoršují,Kdv
by Kristus uvedl v pochybnost Euklidovu větu, považovali by jej za
nenormálního. Existence vyvoleného národa není vybudována na Eu klidově větě. Kristovo jednání však ohrožuje zdánlivě to,co tvoří
základ národního a náboženského společenství,a proto fariseové od
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povídají nenávistí, pronásledováním a násilím.
Taková je tedy situace v Obraně Sokratově a v Evangeliu, Sokrates a Kristus se odlišili od ostatních, postavili se
svým myšlením a jednáním nad společnost a nad to,co společnost u
znává za platné hodnoty. Pohoršení,které tak vzniká,se nevyjadřu
je jen v teoretickém odmítnutí pravdy, jak by tonu bylo s pozná tlím,které se netýká kořenů a smyslu lidské existence,nýbrž v nenávisti a zavržení»
Ho

i d i o n .

Viděli jsme některé společné rysy; je na čase,abychom
hledali,v čem se kategorie poslání a pohoršení v Obraně a v Evan
liu odlišují. Najdeme tak jejich vlastní tvář.
Nejprve tedy:co znamená"být poslán" v Obraně Sokratově? Pročtěme si znovu Sokratova slova,tam kde dokazuje,že plní
rozkaz božské věštby. "Nyní tedy,občané athénští, jsem toho dalek,
abych se hájil ve svém vlastním zájmu, jak by se někdo domníval ,
nýbrž dělám ve vašem zájmu,abyste se mým odsouzením nějak neprohřešili na daru od boha vám daném. Neboí jestliže me usmrtíte,ne
snadno naleznete jiného takového,který by z božího příkazu na ob
ci takřka sedel - i když to je snad trochu směšný výraz - jako
na koni sice velikém a ušlechtilém, který je však pro svou velikost poněkud nehybný a po tře buje, aby byl pobízen od nějakého
střečka." A kus dál: "Nuže jiného takového se vám tak snadno nedostane, občané". A kdyby uvěřili žalobcům a Sokrata usmrtili ?
"Pak byste asi ostatek života prospali,kdyby vám bůh ve své péči
o vás neposlal někoho jiného.H/íjtr,66/.
Podivn|: Sokrates neustupnš prohlašuje,se plní bož ský příkaz,zároveň však připouští,že by jej mohl splnit i někdo
jiný. Jinými slovy: není nenahraditelný posel,nýbrž poselství.So
krates neodvolává nic z platnosti svého poselství,avšak ví,že by
je mohla vyslovit i jiná usta. Je nutno "podrobovat svůj život
zkoušce", ale není nutné,aby tuto moudrost zvěstoval právě Sokrates. Jeho osoba stojí mimo požadavek rozhodnutí a volby,kterou
žádá jeho filosofování.
Docela jinak mluví Evangelium, Tam má poselství Kristovo^ absolutní hodnotu jen protořže je přináší Kristus* Pohledme
aspcn na jedno místo v Evangeliu sv, HatouŠe,
"Nemyslete si,že jsem přišel uvést na zem mír. Nepřišel jsem uvést mír,nýbrž meč. Přišel jsem totiž rozdvojit člověka proti vlastnímu otci a dceru proti vlastní matce a snachu pro
ti vlastní tchyni,a nepřáteli Člověka budou jeho vlastní lidé. ~
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne,není mne hoden; a kdo mi
luje syna nebo dceru více nežli mne,není mě hoden.A kdo nebere
svůj kříž a nenásleduje mě,není mě hoden. Kdo nalezne svůj život,
ztratí ho; kdo však ztratí svůj život pro mne,nalezne ho"./Mt.lO,
34-39/.
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Neslýchaná slova! Ne abstraktní pravda,ne mravní řád,
nýbrž Kristus sám je předmětem rozhodnutí,které způsobuje,že člověk svůj život "ztratí11 nebo "nalezne". V jednotvárné neúprosnosti se opakuje refrén: "Není mě hoden". Sokrates může pouze říci:
já jsem vám ukázal cestu k pravé moudrosti: Kristus však říká:"Mi
kdo nepřichází k Otci lec skrze mne"/Jan,14,6/. Ne: "Já vám ukazu
ji cestu",nýbrž: "Já jsem cesta",ne:"Já vám přináším pravdu1J,nýbíz
"Já jsem pravda", ne: "Já vám přináším život", nýbrž: "Já j s em z ivot".
ne:uJá jsem viděl Otce a vyprávím vám o něm",nýbrž:!1 Kdo viděl mne,
viděl Otce". Obsahem poselství Kristova je jeho živá konkrétní o~
soba a jen v ní a skrze ni mají ostatní hodnoty konsistenci.
Jaká propast dělí tedy Obranu Sokratovu od Evangelia?
Sokrates učí moudrosti,ale není jejím měřítkem, kdežto Kristus je
sám mírou
kriteriem: neexistuje měřítko,které by stálo nad ním,
zatím cc neúprosnost pravdy meří Sokrata jako každého jiného Člcvf
ka. A je-li Sokrates filosof,/v etymologickém významu slova: pří-^"
tel moudrosti/, je Kristus Sofia,Moudrost. Terminologií Gabriela
Marcela bychom mohli říci: Sokrates 3© pohybuje v kategorii
avoir",Kristus v kategorii "étre".
Odtud je snadno pochopit,co znamená pohoršení v historii Sokratově avjaký význam má v evangeliu.
Athéňané se pohoršují,protože Sokrates ohrožuje uznává
ný^řád. To,že odmítá podrobit se,neznamená ještě že je něco víc "
než člověk, Znamená to jen,že Sokrates poznává hlouběji než ostat
ní,že rozlišuje zdánlivé hodnoty od pravých, Říká ostatními"Otevřte mysl a srdoe pravdě a poznáte totéž co já".
Nad Kristem se nepohoršují fariseové proto,že se staví
nad zákon,nýbrž proto,že se Činí sám normou. Nejen proto,že se od
nich liší hlubším poznáním a způsobem života,nýbrž proto,že je
"jiný" bytostně. Předmět pohoršení v Evangeliu je Kristus "Člověk- Bůh. "Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat,ale pro rouhání,že
se ty - člověk - děláš Bohem"*/Jan 10,33/. «Jinými slovy: V Obraně
je kriterium pohoršení kvantitativní,v Evangeliu kvalitativní*Jako je Kristus Sofia sensu stricto,tak je též Pohoršení kat"exoofcn.
Závěr ,
Sokrates je veliký. Jeho život je usilovná 3naha po cis
tém filosofickém poznání* Poznal,že nad empirickým poznáním vlád-T
ne neproměnlivá pravda a ta je nahodilé lidské existenci normou a
ochranou Sokrates se snaží formovat podle ní svůj život a uchránit jej tak duchovního a mravního relativismu. Ale jeho cestou mů
že kráčet každý člověk,bude-li se jen poctivě snažit poznat sebe""
sama. On ukázal cestuj všichni mohou tou cestou jít. Je veliký myš
lenam a odvahou,ale konec konců je i on jeden z těch,mezi nimiž
žije,i když se od nich liší.
Kristus je jinak veliký. Ne větší nebo největší v řadě
velikých,nýbrž absolutně,mimo řadu,bez srovnání. Nestojí "ve svě-
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tě",nýbrž umin.o svět11 • Slova "ve" a TImino1' zde nemají prostorový
yýsnam,nýbrž duchovní, Kristus stojí nad všemi pozemskými a lidskými hodnotami; tím však jaksi ohrožuje a uvádí v nebezpečí svět
a člověka v jejich nejhlubších kořenech. Vyrušuje z klidu všechny hodnoty i vedu,umění, filosofii, náboženství a upírá jim nárok
na absolutní platnost. Zdvihá svět z veřejí a to je nepříjemné .
Ale ohrožuje zdánlivě všechny hodnoty jen proto, aby odkryl j e jich pravý pramen, jejich poslední duchovní sílu,kterou nemůže od
krýt žádný člověk,protože každý člověk má své kořeny "ve světě".
A tak se postoj ke Kristu vykrystalisuje v rozhodnutí: bud ztratit tento život s jeho hodnotami a "nalézt" jej v Kristu,nebo se
zříci Krista a instalovat se definitivně ve světě. 2de však už
načíná nová kapitola: "ztratit11 a "získat" je nekonečně víc než
'•poznat'1 a "nepoznat". Zde vstupujeme do tajemství spásy a z a vržení.
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T.ŠpidlíkjS,J.
AUTORITA DUCHOVUÍ KNIHY U RUSKÝCH
MÍCHU.
Souhrn přednášky na kongrese studií o východním
mnišství v Říme 12 - 19 dubna 1958.
/Úplný text vyšel v aktech kongresu italsky/.

I. Autorita knihy ve starém Rusku.
Tak zv. Nestořova kronika poznamenává k činnosti knížete Jaroslava kolem r,1037s "Jeden oře,druhý seje,jiní však žnou a
jedí obilí bez námahy. Tak i náš otec Volodimer /Vladimír/ rozo ral a obdělal zemi,když se rozhodl přijat křest; tento vsak /Jaro
slav/ zasel do srdcí věřících slovo knih,nakonec pak my žneme a
slclízíme knižní nauku. Vpravdě veliký užitek nám plyne se vzdělání knižního. Knihy nás řídí a učí ceste pokání,slovy knih se vzde
láváme v moudrosti a zdrženlivosti. Knihy jsou řeky,které zavlažu
jí celou zemi, jsou prameny vedení. Knihy jsou bezednou hlubinou ,
těší nás ve smutku,drží nás na uzdě zdrženlivostí." Dlouhý citát
z knihy Moudrosti ještě podtrhuje chválu knihřkterou neskrblí autor Nestorovy kroniky /1/.
Staří Rusové si vzali toto ponaučení k srdci. Svatí Boris a Gleb načerpají z knih sílu k mucednictví /2/,mniši Pečerské
ho Paterika se z knih naučili všem zásadám duchovního života.Keni divu, se je někteří opisovali "ve dne v noci"/3/. Už od nejstar
ších dob sc mezi východními světci rýsují dva. odlišné typy: jedni
od mládí milují četbu Písma sv. a pilně studují,aby poznali svaté
pravdy,druzí naopak,zvláště egyptští mniši,se rádi chlubí svou ne
znalostí,jsou totiž pevně přesvědčeni,že zdravá hlava je lepší
dar ke spáse duše než zbytečné knižní vědomosti / 4 / . Prof. Fedo tov tvrdí,že světci druhého typu v Rusku nikdy nekvctli / 5 / . Všichni bezový jímky Četli Písmo sv. tak " jak houba pije vodu", jak
čteme v životopise metropolity Filipa,mučedníka z doby Ivana Hroz
ného /6/. Pro lila Sorského žít duchovně neznamená nic jiného nez
"žít podle Písma a následovat svaté Otce" /7/.
II. "Písmo svaté" - iediná literatura..
Když čteme tyto chvalořeči na "knihy",na "knižní mou rošt"tna "Četbu knih"»nemysleme při toni na nějakou literární vzdě
lanost v humanitním slova smyslu. Stačí se podívat do seznamů kli"
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šterních knihoven., pokud se nám některé zachovaly /8/,abychom viděli, že jde výhradně o náboženské spisy, Profánní literatura nejen že chybí,ale ozývají se tu a tam varovné hlasy proti jejímu
používání. Už Josc-fú Volokolamskému se nelíbí věda,která nemá zá
klad ve zjevení Božím /9/- Duchovní spisovatelé jej rádi následu
jí. Ještě i v nejnovější době Jan Kronštadtský se vy jádru je velmi skepticky o vší vědě: "Písmo svaté - to je oblast řflyg li, Slova,
Ducha,Ne jsv.Trojice... Slova sv. Otců jsou výrazem téže podstaty
Mysli,Slova a Ducha,i když tu víc přichází v úvahu i duch lidský.
Za to však slova obyčejných lidí světských nejsou nic jiného než
výraz padlého lidského ducha se svými hříšnými náklonaiostmi,zvyky, vášněmi. Jen ve slově Božím vidíme Boha tváří v tvář a sebe
samy tak jak jsme /10/."
Tento postoj se nám však nezdá být původní. Světské
knihy chyběly,ale ne pro nějaké přesvědčení o jejich škodlivosti.
Ve starém kievském období se naopak Rusové snažili jakž takž zaplnit nedostatek, který byl v překladatelské činnosti starobulhar
ské /11/. Stejně se nedá mluvit o výlučném vlivu řeckém. PamátJcy,
které přišly do Ruska od západních Slovanů ukazují dost citelný
vliv Západu ve slovech /"kostel't,,ípapež,,,"sv*řferia"/ a seznamují
Rusy se západními svě*bci /sv, Václav, s v. Ludmila, sv* Vít atd./-12/.
Po tatarském vpádu však všeobecná kultura silně upadla,styky se
Západem přestaly. Ruští mniši se isolovali v nepřístupných les:ícbu
Jak je mohlo napadnout,že by knihovny v cařihradském Stoudion a
na hoře Atiios,poslední zdroje jejich vědění,mohly být po určité
stránce neúplné? Všechno,co odtud přicházelo se stalo "Písmem
svatým" , zavlažujícím zpustošenou ruskou zemi.
Abychom se vyhnuli nedorozumění,je dobře hned s počátku upozornit,že termín "Svaté Písmo","Boží Písmo",má širší vý znam než v dnešní době. Neznamená jen Bibli,ale především ápiey
sv.Otců a všecko to,co je užitečné křesťanu k duchovnímu prospěchu, když vyloučíme světskou literaturu. Toto rozšíření pojmu Pis
ma sv, se na Východě stalo běžným. Už v 11.stol. Nikon Černohorský své výpisky z řeckých Otců a z církev, práva hrdě nazývá citáty z "Božích Písem"/12/. Jeho autorita v Rusku byla bezvýhradná. Nepřekvapí nás tedy výraz Nila Sorského,který mluví o "blaže
ných Otcích Písma svatého"/14/. První rus^ý apologeticko-dogma tický manuál, P r o s v ě t i t ě l
Josefa Volokolamského ze ši
roka i dlouhá ospravedlňuje rovnost spisů křesťanské tradice
s knihami inspirovanýmir "Nauku jsme vsáli od proroků z evange lia,od apoštolů,ale také od sv. Otců,plných Ducha svatého.. ./15/*
kdo odvrhuje otcovské spisy "není ani věřící,ani křesían /16/".
"Chce-li se ti pochybovat o knihách sv.Efrema,pochybuj o proro cích,evangelistech,apoštolech,zkarátka o celém Božím Písmu../1?/^
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III. Autoři knih "Písma svatého".

Má-li slovo "Písmo Svaté" význam tak široký,sama sebou
se naskytuje otázka, koho smíme připustit a koho máme vyloučit při
řešení otázky autora. Viděli jsme,že Nil Sorskij odpovídá jednodu
še: "blažení Otcové sv,Písma". Než kdo platí v církevní literatuře za "Otce"? Slovo "Otec" nabylo svého významu už v 5.století.Bi
skupové,kteří společným úsilím bojovali proti bludům 4.století a
zachovali společnou nauku,nabyli takového věhlasu,že jejich knihy
a jejich nauka se počaly stavět na roven evangeliu. K tomu,aby ně
kdo byl připočten do Čísla těchto "magistři probabiles" /učitelů,
jejichž nauka se schvaluje/ se vyžadovala pravověrnost nauky,ale
ne zrovna nutně pověst svatosti /18/.
Tak tomu aspoň bylo v křesťanském starověku. Ruští mni
ši si však už nevzpomínají ,na dávné boje o pravověrnost, nezná jí "*
sv.Basila,oba Řehoře,Zlatousta při jejich pohnuté činnosti na sně
mech a v polemikách, tito světci hledí na ně nyní nehybně s ikon
na zlatém pozadí. Tak vzniklo snadno ztotožnění "Otce" se světcem.
Spisy Otců mají proto tak velkou autoritu,že je psali lidé svatí,
plni Ducha svatého. Nedá se říci,že by tuto myšlenku domyslili až
do těch závěrů, jaké činí někteří moderní pravoslavní myslitelé,
kteří proti papežské neomylnosti jako hlavní důvod uvádějí neoddě
litelnost nauky od svatosti života,přesto však silný sklon k tomu
to pojetí se jeví už na př. u Nila Sorského: "Světci totiž,se cvi
cili v dokonalosti, vzdělávali vinici svého srdce v citech i v mys
li,očistili rozum od vášní,našli Pána a zduchovnili svou mysl, pro
to nás ,kteří hoříme v plameni vášní,vedou k tomu,abychom čerpali
vodu z pramene Božích Písem /19/."
Smějí tedy psát jen světci? Sám Nil píše a vyznává svou
hříšnost,podobně i Josef Volokolamský a jiní. Než charakteristické je právě toto vlastní vyznání Josefovo:"Moje Pravidlo...je hru
be,ale všechno,co tu je,jsem posbíral z Božích Písem.../20/"
Nejde tu o psaní duchovních knih v pravém slova smyslu,
o původní produkci. Jsou to jen výpisky a souhrny ze sv.Otců:"Posbíral jsem různé texty,aby ten,kdo Boží Písma uzná,si je připo mněl a ten.kdo je nemá.abv se is nauč-n

.cuiuu veuecn sam neco nového. Jen když se v životě
Lírkve objeví opravdová nutnost,tehdy se píší nové knihy /22/".
v
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XV. Poslušnost svatým knihám.
Naj&e-li se všechno,co je potřebné ke křesťanskému živo
tu v knihách,pak vzniká otázka, jaká moc zůstane pastýřům Církve?
Už sv. Basil na počátku svého mnišského života se klonil k tomuto pojetí poslušnosti: pravým a jediným představeným je Písmo sv.
živý představený jen vykládá jeho smysl /23/. Tak si představo val řeholní život i Nil Sorský:"Dá-li komu Bůh lepší poznání Pis
ma,bratr učí bratra,přítel přítele /24/11 Josef Volokolamský a
všichni,kteří milovali společný život,s ním ovšem nesouhlasili a
jejich směr zvítězil. Pro Josefa je obrazem Boha Otce osoba před
staveného; protivit se jeho slovům,znamená protivit se Bohu samé
mu /25/. Pravým následovníkem Ježíše Krista na zemi není mrtvá
kniha,ale živý člověk, církevní představený. Přesto však i on tak
zdůrazňuje hranice jeho kompetence,že se nám to zdá přehnané.Prá
va a povinnosti hegumenů i biskupů jsou v Písmech tak přesně ohraničeny,že každé sebemenší přestoupení této hranice nejenom
zbavuje podřízené poslušnosti,ale naopak je zavazuje ve svědomí,
aby se vzepřeli představenému a po vzoru sv. Jana Křtitele dali
i život za zákon Boží /26/.
Ostatně i jeho učitel Nikon Černohorský si výslovně přál,
aby se termínu poslušnost neužívalo mechanicky,ale s rozvahou, ji
nak z neznalosti Písem se vydáme v nebezpečí poslouchat dábla
místo Boha /27/.
Bylo by jistě příliš,žádat takovou duševní rovnováhu a
kritického ducha od začátečníka. Ten at si najde duchovního vůdce a poslouchá ho slepě ve všem. At nepropustí ani jedno jeho
slovo,at napodobí jeho tvář,chování,pohyby. Tak radí všichni,počíná je Oyrilem Turovským a konče "starci'1 z optinského kláštera
v nové době. Sám duchovní otec ve svých radách je však tím více
vázán Písmem. Proto stařec Barsanufij "znal zpaměti všecka Písm§
a tak mohl všem dát příhodnou radu /28/". Stařec Lev optinský,at
učil cokoli, vždy měl po ruce text z Písma nebo Ctců^/29. jakového dokonalého vůdce ovšem není snadno najít,v tom případě je lépe, jak radí Nil Sorský, obe jít se bez něho a řídit se Písmy sám
/30/.
V. Porozumění Písmům.
Když se díváme pod tímto zorným úhlem na spirituality
ruských mnichů,mimoděk si připomínáme mozaiky z Ravenny v baptist,
teriu neomytů: na královském trůně je položena svatá kniha. Jistě
je to krásná představa,ale nebezpečí legalismu v duchu zákoníků
a fari3eů číhá na každém lir oku. Už Josef Volokolamský cítí posvá;
nou hrůzu před tím,že by se někdo jen tak odvážil opravit i zřel
mou chybu v opisování /31/. Kam tento směr zavedl,nejlépe ukazuje historie starověrců.
Písma jsou Boží, proto nezměnitelná a jejich pochopení sc
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neřídí lidskou kritikou,ani vyspělostí rozumu,nýbrž darem Ducha
svatého.legenda sv. Sergia Radonežského to vyjadřuje symbolicky .
Jako malý chlapec velmi toužil po čtení,ale nemohl se naučit, teprve až mu zázračný stařec podal kousek posvěceného chleba, rozsví
tilo se mu v hlavě. A dodává k tomu životopisec; "To se stalo Božím řízením,aby poznání Písem nepřišlo od lidí,nýbrž od Boha samé
ho"/32/. Naopak Maxim Grek pro své filologické znalosti a kritického ducha skončil ve vězení,
S druhé strany by bylo však jistě nespravedlivé vidět
v přehnané opatrnosti ruskýcl} mnichů jen "středověké tmářství".
Jisté zřeknutí se vlastního, usudku při Četbě svatéyknihy znamená
positivní čin důvěry k slovu Božímu,který Bůh odměňuje velkou
vnitřní útěchou. Jako při poslušnosti živé osobě se předpokládá
jisté zapření vůle ve prospěch vůle Boží,tak i víra předpokládá ur
čité odložení vlastního úsudku ve prospěch Boží pravdy. S tohoto
hlediska nejsouvknihy mrtvou literou,ale hlasem Boha a jeho sva tých,jak zdůrazňuje Jan EronŠtadtský:"Často slyšíváme v kostele ,
jak zpívá Matka Boží svou podivnou,srdce pronikající píseň,kterou
složila v domě své příbuzné Alžběty po pozdravení andělském. Slyším zpěv Mojžíše, Zachariáše, otce Předchůdcova,Anny matky proroka
Samuele,zpěv tří jinochů,Mariin. A kolik pěvců Nového Zákona nás
těší v Církvi Božíi /33/-" Nemusíme zdůrazňovat,že pro takového
čtenáře a posluchače Písem platí víc pokora, čistota mysli,světlo
Boží,než jakákoli světská literární průprava.
VI. Závěr.
U ruských mnichů se jeví silný sklon "libristický", ji&
tě mnohem silněji než u Řeků. Napomáhaly k tomu okolnosti histo rioké. Ve společnosti řecko-římské znamená příchod křesťanství ví
tezství prostých duší nad mohutnou mocí státní a kulturní. Do Hus
ka přichází naopak svět křesxanský jako svět kultury, práva a vzd¥
lanosti. A tento nový životní názor vniká od samého počátku k východním slovanským národům ne tak skrze Živé apoštoly, jako spíš
překladatelskou činností,zahájenou už sv. Cyrilem a Metodějem.
Egyptští mniši nejdříve duchovně žili,teprve později u
zákonili svůj způsob života v pravidlech a zákonech. Zakladatelé
ruských klášterů studovali tradici písemnou,kterou ee snažili uvést v praksi
Stojí za uváženou i národní charakter Slovanů. Často
se mluví o platónské mentalitě Východu. At už jsou či nejsou platonikové je pravda,Že ruští asketi dávají velký důraz na to, že
všecko^je měnivé,není Boží. Psané texty se jim proto zdají lépe v^r
jadřovat nezměnnou Boží pravdu než osoba živá,podléhající změnám i
hříchům.
Východní hierarchie, odloučená od Říma, často i sama osla
bila svou autoritu. Mystikové athosští jí popřeli i legitimní prá^
vo posuzovat zjevy mystické,světská moc v Rusku ráda zneužívala ""
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biskupů a patriarchů pro své účely. My uznáváme jako zdroje zjevení Písmo,Tradici,učitelský úřad Církve.Oslabením třetího pramene se tím víc utvrdily první dva,dokonce se slily v jedno, jak
jsme viděli. Je v tom jistě i řízení Boží. Jenom tak se mohly na
Východě udržet poklady zjevených pravd někdy v takové čistotě,že
slouží za příklad nám, "měnivým západníkům",kteří snadno zapomínáme, že Písmo i Otcové jsou přímým zdrojem praktického křestan ského života.
Sv^.tá tu současně i velká naděje. Duchovní knihy jsou
dnes často jedinými apoštoly dobrých duší v atheistické záplavě.
Nepřejeme jim i my co největší autoritu?
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Dr.Felix Mikula:
MOC

IDE í ,

/Rozšířeno a přepracováno pro STUDIE/
Adolf Berle,osobnost z amerického veřejného života, zabýval se asi před rokem zlou krisí,která ohrožuje stěstí a bytí
přítomné generace na naší planete. V úvaze vyslovil dvě věty:"Cd
pórujme /fysické/moci silou ideí"; "v celých dějinách bodák ješ
tě nikdy neporazil ideu".
Vždy jsem věřil v moc ideí. Proto jsem pocítil radost,
že opět někdo - proti masovému cítění a smýšlení doby - vyznal
převahu ducha nad hmotou. Řekl jsem si: Vyznám rovněž veřejně,že
jsem nikdy nepřestal věřit v moc ideí. Snad to také alespoň něko
ho povzbudí. Snad dokonce podám pomocnou ruku bratřím,kteří dloü
ho věřili stejně,ale věřit přestávají. Mé přání se jistě splní ,
jestli je přesvědčím: Idey rozhodují v první řadě o životních
projevech jak lidských jedinců,tak i organisováných celků. Platí
to i v našem zmaterialisovaném století,třebas idey neposkytují
přímo nic žaludku anebo vůbec hmotné části organismu. Idey mají
v sobě takovou sílu,že v zápase s hmotou nejenom zůstanou nepora
ženy,nýbrž samy kteroukoli hmotnou sílu porazí.
~

D e f i n i c e
idey.
Idea je známy obraz,který máme o nějaké věci ve své
mysli,Idea má bytí čistě duchové. Je něco jiného než "fantasma"
s hmotnými vlastnostmi,které ideu doprovází. Fantasma nám předsta
vuje na př. smrt jako osobu se spoustou positivních vlastností.
Pro rozum,který se pídí po ideích,nemá smrt vůbec žádné bytí.Smrt
je spiše konec nebo opak bytí; je "nic",které po bytí následovalo.
Kdo má o věci správnou ideu.poznal o věci pravdu.Místo
"idea" užívá se několik jiných jmen. Říkáme: Mám o věci pojem,
představu,myšlenku;pochopil jsem smysl,význam,podstatu věci atd.
—

Idea

*

—

a m y s l í c í
s u b j e k t .
Poznání věci,idea,zapůsobí významově na lidský subjekt
už jako taková,i když poznání zůstane nevyužito pro praktické účely. Rozum, ne jvznešenější mohutnost člověka, je totiž stvořen
ptro pravdu tak jako na př.oko pro světlo. Proto se rozum bez prav
dy cítí podobně zle jako oko bez světla. Poznání pravdy pak roz-"~
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um ,nebo naše lepší "já",uz samo o sobe oblažuje.
Nedivme se proto,že normální lidé snášejí nepravdu snad
ze všeho nejhůře. Je proti lidské přirozenosti,proti její vyšší
sféře. Jestliže někdo lže nebo mluví nesmysly,něco nás přímo nutí,
abychom se ozvali,byt by nás nepravda nebo nesmysly osobně neohro
žovaly. Jestli se osoba,která nesmysly produkuje,oboří na nás nechvalně proslulým "nic ti do toho není" ? přidala jen k nesmyslům
předešlým ještě jeden další. Můžeme totiž odpovědět: Je mi něco do
toho,jestli někdo otravuje vzduch jedem,proteze ničí můj organismus. Podobně nemáš právo otravovat atmosféru kolem mne nepravdou
nebo nesmysly, protože to působí bolest mému rozumu,mému duchu,
Rozuia lidský nesnáší dobře dokonce ani nedostatek idey,
t,j. neznalost nějaké věci. Cítí se opět jako oko ve tmě. Bučíte
proto rádi, jestli vás dítě ve věku otázek vytrvale obtěžuje dotazy; vaše dítě je normální. - Normální je i člověk dospělý,kterého
každé "neznámo" znepokojuje a pohání k bádání. Nějakého badatele
se zeptali,proč se chce za každou cenu podívat na Mt.Everest. Odpověděl: "Proastože tam je". Udal důvod dostačující. Poznání sku tečnosti o věci neznámé je pro normální rozum již odměnou dostaču
jící,i kdyby si jinak za poznání "nic nekoupil".

Idea

a vnější
dění.
K tomu,co bylo řečeno,dodá i skrovná životní zkušenost:
Téměř každá ideavhýbe světem kolem nás. Nezůstane v lidských hlavách, nýbrž ovlivňuje vnější dění. Je-li správná,nese ovoce dobré;
je-li nesprávná,raůže natropit hodně škod. Idea totiž není plod du
cha,který^nemá ae světem vnějším co dělat,který S3 rodí celý - po
dle libovůle - v naší mysli a který lze podle libovůle v mysli po
hrbit. Idea má platnost objektivní. Byla ve světě vnějším v nějaké formě ještě dříve ,než 3e dostala do naší mysli. Její bytí má
základ neodvislý od našeho myšlení. Pythagorova věta by platila ,
i kdyby žádný stvořený mozek na ni nepřišel anebo vůbec neexistoval.
.Ačkoliv má idea nějaké věci platnost objektivní,nemá by;
tí hmotné. At proto nikdo neceká,že uvidí idey běhat po ulici. Na
ulici nikdy nepotkáme na př. ani "Člověka". Vždy potkáme Josefa
Františka,Annu,Marii. Žádný z nich ani nemyslí zvlást intensivně
na to,že je "člověk". Jsou obyčejně nejvíce zamilováni do osobních
individuálních nebo pouze do něčeho jak vnějšího a akcidentálního
jako je klobouk anebo mašle na klobouku Zkusme však některému
z nich říci,že není "člověk". Dozvíme se.že dřímá v něm neohroženy zastance veličiny,kterou má společnou s ostatními lidskými jedinci, Je skálopevně přesvědčen,že ji má. Idea "člověk" je něco
tak skutečného a základního.že ji i průměrný rozum snadno objeví
v každém lidském jedinci,byt by tento poznavací proces nedovedl vjr
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lícit slovy.
Jak se dá očekávat,lidé mluví a tropí nesmysly,püsti li se do řeči nebo do díla bez ponětí o tom,co chtějí. Poznáte
snadno řečníky ,kteří se octli na podiu s představami vědomě ne jas
nými nebo nesprávnými. Většinou nápadně křičí třebaže říkají pou™
ze "včera pršelo a dnes neprší". Křičí,aby co nejvíce zaměstnali
vnější smysly, sluch a zrak,aby nepřipustili k slovu rozum posluchačů .
Lidé,kteří mají o věci pojem správný,poutavě dovedou
*
mluvit a bývají bohati i na vnější činnost. Ma-li někdo pořádnou
představu o svých hodinkách, jistě s nimi zachází lépe než někdo
kdo jim nerozumí. Má-li někdo představu dokonalou,může se pus ti
i do hodinek nových.
Lidé,kteří mají o věci představu nesprávnou,mohou natio
PJt hodně zla uS tím,že nesprávnou ideu rozšíří na jiné. Přédsta
ví-li někdo světu na př. vraždu jako něco dobrého, může mít i po
Case na svědomí spoustu skutečných vražd,ačkoliv se nikoho
nedotkl fysicky.

Idey

se
v y p l á c e j í .
Udělejme malou koncesi moderní době.
Současný člověk je podvědomě i vědomě prakticky vypccí
tavý. Nemůže se vůbec zbavit vnitřní otázky: Co mi vynese ta neb
ona námaha pro skutečný život,a to co nejdříve? Co budu mít
na
př. - z ideí , jestli budu o nich číst, jestli si jich budu hleäet,
jestli uvěřím v jejich moc, jestli ideám, jejich moci a kouzlu při
znám přednostní postavení uprostřed všeho,co na světě existujeva
co se ve světě děje? Nenapravitelně "praktického" Člověka ujištu
jeme,že na odměnu své námahy nebude muset čekat dlouho a nemusí
ji hledat daleko. Najde ji v sobě. I jeho okolí ji objeví v něm.
Správné a hodnotné idey totiž především vytvářejí ušlechtilou osobnost. Vlastní osobnost má pak být pro Člověka majetkem nejcennějším. Vždjrfc jakákoli hodnota vnější je pro nás
hodnotou jen potud,pokud se stane naŠe",poktid ná nějaký reflex
na nasi osobnost. Jsou hodně pošetilí na př. všichni majetní lidé, kteří si za své peníze nikdy "nekoupili štěstí1' a spíše si ni
mi dali otrávit život.
Dokonalá osobnost,ušlechtilý charakter,je hodnota,která je nejvíce "naše". Stále nás blažífprotože jde stále s námi ,
je v nás, je s námi totožná. Tato hodnota by měla být konečným cí
lem všeho pozemského snažení,všeho vzdělávání i ve škole života
i ve škole ve smyslu vžitém. Nevyjde-li ze školy lepší člověk, b£
ly všechny investice zbytečné. Jestli naše osobnost,naše vlastní
"já", je protivné nám i jiným, mnoho-li je nám platné všechno ostatní,co na tomto světě máme?
Bez hodnotného myšlení,bez ideového kapitálu v hlavě ,
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není možná imponující osobnost. Už ani vzhledem ne,.Není fráse,
jestli se i o moudrém člověku v okamžicích bezradnosti říká ^'Tvářil se hloupě","dělal u toho hloupou tvář". Výraz tváře opravdu
dosti bezpečně prozradí,má-li Člověk o něčem ideu správnou anebo
je-li představou daleko od podstaty věci. Má-li pak někdo hlavu
trvale bez ideí anebo plnou ideí nesprávných nebo jinak "hloupých"
může počítat s tím,že se mu "hloupý výraz" usadí na tváři rovněž
trvale.
Zvrácenost,plytkost a malost v myšlení těžko lze vynahradit něčím jiným,na př. pracovitostí, lidé jsou spíše ochotni
prominout někomu "hloupý výraz tváře"; nebudou však mít v úctě
člověka,který je agilní a podnikavý,ale nemyslí při tom. Jestli
myslet nedovede,mají pro něho soustrast; jestli myslet nechce.mají pro neho opovržení. Je už utrpením bavit se s člověkem,který
má nitro prázdné,který nedovede ke konversaci přispět hodnotnou
myšlenkou.
Tudíž lidé,kteří touží po pevné posici v lidské společ
nosti,kteří by rádi "příjemně vypadali",a£ si hledí co nejpečliv¥
ji věcí,na které nikdo nevidí. AÍ vyhodí z hlavy všechny myšlenky
plýtké a nehezké a nahradí je myšlenkami hodnotnými a krásnými.Ta
ké všechna prázdná místa v hlavě aí se snaží vyplnit hodnotnými
myšlenkami. Jinak budou na Bvoji tvář zbytečně aplikovat všechny
vnější prostředky. Obsah a hloubka ideového světa maluje se člově
ku příliš zřetelně v oku i na celé tváři. Podle výrazu tváře poznáme surovce, závistníkar kle pnu atd. - I dobrého Člověka poznáme
podle tváře. Pozná ho,i dítě,ba i pes. ITŠkdy i chvilkový stav duse,dobrý nebo špatný úmysl,-vyzařuje z tváře tak jasně»že to pozná
i dítě,ba i nerozumný tvor.

Idea

je d u š í v š e h o
p o č í n á n í .
Správné idey /poznání pravdy/ nezasahují lidská bytí
pouze staticky. Jsou pramenem jasné duševní pohody,pramenem důstojného chování,pramenem a duší činnosti.
Dnešní doba málem uvěřila,že člověk musí něco sníst,ně
čím polahodit tělesnému organismu,aby pocítil blaženost. Podívat
se na hotovou,dokonalou osobnost,poslechnout si ji,to dnešnímu
člověku "nestojí za to". Více stojí za to podívat se na dokonalý
stroj. Se stroje kouká jasněji a bezprostředněji něco nového pro
oblaženi hmotné.
Není-li však normální člověk příliš dotčen hmotně-prak
tickým cítěním dnešní doby,nalezne ještě dnes blaženost nejčistší
a nejintensivnější ve světě ideí,v objevování pravdy. Můžeme si o
pět ověřit už na dítěti tuto skutečnost. Zasypává nás otázkami.Je
hodně věcí,které neví,proto se hodně ptá. Chce se snad dítě dovědět pravdu,aby se jí "najedlo",aby jí nějak "prakticky" využilo?
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Tolik rozumu má,že nemůže sníst hvězdy na obloze nebo ptáky ve
vzduchu,a přece se zajímá o obojí usilovně, Dítě se ptá z jisté
přirozené nutnosti,o které jsme se již zmínili. Nesnáší dobře ne
vědomost. Působí nru pocit neukojeného hladu. Připomíná vůbec pocit nelibý některého vnějšího smyslu,který nemůže nalézt svůj ob
jekt. Dozví-li se dítě o věci neznámé pravdu, pocítí blažené duševní vyrovnání. Už dítěti dává poznání neznáma pocit uspokojení
samo o sobě,bez zřetele na nějaké další použití. A dítě přece re
agu je přirozeně.
Opakujeme: Nedostatek idey,poznání,každého normálního člověka znepokojuje,vyvolává v němvnelibost. Ještě více ho
trýzní idey nesprávné/ Nejvštší trýzeň ovšem působívá člověku,ma
j í—li o něm samém lidé nesprávnou představu. V tomto případě pociťuje postižený nejživěji,že idea je hodnota skutečná,ačkoliv
neběhá po ulici a nikdy neuhodí po hlavě. Věru lidem to nedá ani
spát, jestli se dovědí,že někdo nl o nich nesprávnou představu .
Někdy by měli chuí vytrhat všechny vlasy z takové hlavy,ve které
je špatná idea o nich uložena. I kdyby měla idea zůstat navždy u
zavřena v hlavě,připadá jim takový stav nesnesitelný.- Ve spou stě případů ovšem spatřujeme potenciálního vnějšího nepřítele
v každém,kdo o nás nosí v hlavě špatné mínění. Jak ještě rozvede,
me,idea dovede zle zasáhnout i Život vnější. Víme na př. dobře,
že lidé se chovají k nám podle toho,co si o nás myslí.
Především však věřme pevně: Pravda je už v tomto životě pokladem neobyčejně drahým, byí by se nedostala přes práh
světa ideí,byí bychom si odmysleli-její praktický dosah.
Americký spisovatel Leo lania zpodobnil v knize "Foreign Minister" našeho Jana Masaryka. V knize uvádí jako charakteristiku člověka mimořádně kvalitního: "Nemůže-li pro pravdu
šít,musí pro ni umřít". Tak osudový význam může mít pro člověka
znásilnění pravdy,ještě dříve než se jeho následky začnou odrážet
ve vnějším světě.
Většina našeho Života není ovšem vyplněna spokojným
probíráním ideového pokladu v naší hlavě,nýbrž činností.
Každá
činnost je jakýmsi vnějším květem,rozvinutím našich vnitřních
schopností a vyjádřením našich ideí.
Do díla se můžeme pustit a novou věc vytvořit jen
tehdy, jestli ji máme už před tím "hotovou" ve své hlavě. Nemámeli
představu o tom, co chceme vytvořit,můžeme se i upracovat; nedoká
žeme však nic*
Gasto dovedou i inteligentní lidé tropit nesmysly
jen proto,že jim bylo líto Času přemýšlet chvíli o tom,co chtěli
podniknout. Už byli lidé,kteří se chtěli dozvědět,jak to vypadá,
když je člověk mrtvý. Dali se proto na zkoušku oběsit a včas u
říznout. Kdyby si raději přečetli zákony logiky,podle kterýchm^
živý člověk přemýšlet, by li by ušetřili provaz. Neuvědomili si ani tolik,že je absolutně nemožné,aby týž člověk byl současně živý i neživý. Kdo chce "zažít" vlastní "smrt",musí být především
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"neživý",neboí právě to chce vidět. Současně však by musel být ži
vý,aby se mohl na svoji bezživost dívat.
~
/
Idea,jasná představa,zaručuje dílu úspěch. Dodejme ještě, jasný smysl dává práci i půvab. Žádný člověk dlouho nevydrží u
práce nesmyslné,na př. přelévat vodu z jedné n4doby do druhé, i kctsr
by mu sebelépe za tu práci platili. Nesmyslné úkoly dávaj:ftidem
pouze z trest,
—

.

—

Idfea

a dění
s v ě t o v é .
Monumentálně se uplatňují na venek idey,které se týkají
větších celků, anebo celé rodiny lidstva. Idey pomáhají určovat osudy lidstva. Působí dějinné převraty a mění mapy k lepšímu nebo
horšímu.
Spisovatel G.K.Chesterton,mistr vtipného paradoxu,napsal
pro lidstvo tuto radu: Kdykoli všechno dopadá povážlivě špatně,za
volejte si na pomoc nepraktického člověka.- Chesterton chtěl říci
toto: Kdykoliv se vám přes všechno přičinování nechoe něco dařit,
obrajte se o radu k člověku,který dovede posedět v klidu,dát hlavu do dlaní a přemýšlet. Takový člověk vám nejspíše řekne,co dělat a jak to dělat.- Jinými slovy: Na řešení zlých krisí a na budo
vání velkého díla potřebuje lidstvo v první řadě zdatných ideo
vých pracovníků..
Jde o neblahý zjev,jestli se někde očkuje nenávist nebo
opovržení vůči pracovníkům ducha. Tento nebezpečně odmítavý po stoj vůči ideám zrodil se z primitivního materialismu, teoretického nebo praktického. Už jsme řekli,že materialismus má nedokonalý
pojem o práci. "Práce" jé pouze činnost,ze které bezprostředně
vznikají hmotné hodnoty, něco,co se dá bucí požit anebo jinak použít pro podpoření vegetativního života.
Kolik převrácených a růzkladných prvků je zakukleno v
tomto jedinéjn nesprávném pojmu. Plyne z něho na příklad: Skutečně
pracuje pouze ten,kdo manipuluje lopatou anebo jiným nástrojem.O
statní "nedělají nic". Protože dělníci rukou všechny ostatní vlastně živí,musí také vládnout. Všechno se má podřídit jejich vkusu
a jejich diktátu. V ovzduší takové ideologie může pak vzniknout
literární příručka kde na příklad o básníkovi Březinovi Čteme: Je
ho dílo nemá valnou cenu,protože mu pracující Člověk nerozumí. Slovní insult ovšem patří mezi menší žla,která se z pomýlené ideo
logie rodí.
""

Idey

z e m ě p i s n é .
Nevím,kolik lidí si uvědomuje, jak mohutně zasahují svět
v dnešní době idey pro čistou filosofii poměrně málo významné.Mám
na mysli idey,pojmy zeměpisné. Často ovšem působí v kombinaci
s předstvami dějepisnými a jinými.- Zeměpisné pojmy mění mapy,vy-
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tvářejí nové kulturní a politické celky,-vyvolávají mezistátní
spory,bývají při vypovídaní a Vedení válek Činitelem účinnějším
než děla a bomby.- Vizme na příkladech.
Před Btyřmi lety sešly se na Ceyloně národy "Asie" ,
Sjela se směs pletí, jazyků,náboženství a kultur. Dorozumívali se
jazykem "neasijským",t,j. anglicky.
Co svedlo tuto různorodou směs dohromady? Co jim všte
pilo tak prakticky účinné přesvědčení,že tvoří jeden celek,a to
ve smyslu tak exklusivním,že do něho nepatřil ani ten "evropský"
národ,jehož jazykem se dorozumívali? Hlavní slovo jistě neměla
jednotící skutečnost povahy hmotné nebo jinak hodnoty ze světa
reálního. Obyvatelé Malé Asie,Sýrie,Palestiny jistě mají zeměptně,psychologicky,hospodářsky,kulturně stokrát blíže do Evropy
než na Kamčatku. Jednotící sílu vyzařovala idea, zeměpisný po jem "Asie". Rozhodně nejde o pojem,který byl před staletími vy^-o
zen z daností antropologických. V očích filosofa jde takřka pou
ze o nahodilý společný název,který přikrývá velmi nejednotnou
skutečnost.- Ani,název "Asie" není "asijský". "Vymysleli" jej Ev
ropané a uvedli jej do slovníku i naymapy. Staří Řekové nazývali "Asie" /země,kde vychází slunce/ území,které se rozprostíralo
na východ od Egejského moře až do neurčitá. Měli na mysli hlavně
kraje nejbližší,asi po Damašek, 0 Číně,Japonsku,Kamčatce,Pilipinách neměli potuchy. Proto jim nedělalo potíže shrnout pod jeď ním názvem všechno,co bylo na východě,kraje známé i neznámé, podobné i nepodobné. Pro dnešní
Asijce už má společný" název
"Asie" význam silně objektivní,reální. Odlišuje je na př. od ostatního lidstva. Vychází z něho jednotící síla,částečně blahodář
ná,částečně i nebezpečná,hlavně pro Evropany,kteří přeď věky dali název "Asie" do oběhu.
f
Po válce se objevilo na území Asie více nových států.
Povšimněme si na př. Indie.
Kdyby obyvatelé Indie vycházeli z antropologických
předpokladů a jiných vitálních činitelů,na které- sami
přišli,
sotva by jim byla napadla
myšlenka,že tvoří jednotný ce
leckterý se může uplatnit jako prosperující stát. V Indii se
mluví Čtrnácti hlavními dialekty. Podnářeěi je tam bez počtu.Jed
notícím jazykem je a ještě dlouho bude angličtina. Anglicky spolu mluví i o tom,že by spolu neměli mluvit anglicky. V Indii je
i značná různost náboženství a nebezpečné rozvrstvení sociálně kulturní /kasty/. Co tedy jim zbývá společného? Území bylo del
sí dobu jako^celek pod vládou Velké Britanie. Na mapách viděli ""
Indové celé území vtěsnané do jediných hranicfcioznačené jediným
jménem "India". /Starodávný název "India" označoval jen severo západní cíp dnešního území kolem řeky Indu/. Jednotná cizí o kupa
oe jistě umožnila styk a jakési vzájemné poznání obyvatel celého
území. Nemálo všechny Sjednotila" i společná antipatie vůči ciz^
mu pánovi.
Mohamedánská část obyvatelstva byla přesto realističtější.Paki
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stánci si uvědomili,že náboženství spojuje věcněji a životnějinež
společný zeměpisný název a společný odpor proti třetímu. Utvořili
spoleqný stát tak, že se při tom "vysmáli11 všem zeměpisným,ba i
hospodxským koncepcím. Ze západního Pákistánu /3 hlavním městem
Karachi/ musí cestovat asi 2500 km. státem "Indií",aby se dostali
do východní části Pákistánu s velkoměstem Kalkutou.
Podobně Indonésii semkla dohromady společná holandská
okupace více než cokoliv jiného. I společné pojmenování, velmi povrchní a náhodné /"souostroví Indie"/ je ražení evropského .Pro ne
spočetné množství ostrovů tak vzdálených stačil kdysi Evropanovi
společný,kumulativní název. Při tom "Indonesie" vykazuje rozměry
a nesourodost ještě povážlivější než Indie. Obyvatelé nespočetn£šh
ostrovů bez společné tradice nebyli by měli odvahu pomýšlet
na
společný stát,kdyby byli vycházeli z reálních předpokladů.
Ani společný název "Afrika" není už dnes bez jednotící
ho kouzla, 3méno rovněž pochází od Evropanů, Římané jménem "Afrika" označovali pouze severní kraje,které znali. Portugálci později rozšířili týž název i na nesmírně odlišné kraje jižní,aby nekomplikovali zeměpis.
Idea zeměpisná, posílená dějepisnou,živila v posledních
letech velmi temperamentní nacionalismus egyptský.
Evropané kdysi dali území kolem Nilu /tedy malé části
dnešního Egypta/ jediný název "Egypt" jistě ne proto,že tam nášli
nějaký "egyptský" národ,dokonce snad předky Egypťanů dnešních. Nx
nejěí obyvatelé se na území posbíhali,když už území bylo dávno "E
gyptem", V nynějším "arabském" obyvatelstvu jsou prvky levant in-""
ské,řecké,římské,fénické,habešské a kdo ví ještě jaké. "Egypíany"
jsou až od chvíle,kdy se usadili v Egyptě,reep. v jeho části» Jejich argument před světovým forem zní však dnes obráceně: "Proto
že jen my jsme Egypťané,musí celé území patřit výlučně jen nám,™"
Evropan /na př,Angličan/ mohl oponovat:"Od chvíle,co jsme se v Egyptě usadili,byli jsme "Egypíany" právě tak jako vy." Starší "Egyptané" by svou ideovou obranu zesílili asi argumenty historická;
mi: My jsme tu byli dříve.- Historická priorita činí i dnes na
světovém foru velký dojem. Jak by asi pokračovalo zápolení na ide
ovém kolbišti,kdyby Evropany /Brity/ historická priorita nějak ™
zvlášt nedojímala,kdyby starším "Egypťanům" byli odsekli: Vy jste
tu také nebyli od věcnosti. Také jste odsud kdysi vytlačili druhé
ho. Neexistuje také všeobecně uznaný 'tarif", jak dlouho má někdo
bydlet na nějakém území,aby tam směl zůstat sám a všechny ostatní
poslat pryč. Hlavní věc je,že jsme tu nyní právě tak jako vy. Pří
tomnost má vždy platit více než minulost, Z přítomnosti se žije 7
na minulost se už jen vzpomíná. Že náB jmenujete "Evropany", není
argument včcný. Od chvíle,co jsme se usadili v Egyptě,stali jsme
se Egyptany a Afričany, Pro nás je totiž "Egypt" pojem zeměpisný,
název teritoria,který nevyplývá z antropologických daností.ulpíra
člověku, jakmile se na území usadí,a spadne s něho, jakmile území o
pustí.
~
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V poslední době působí silně a převratně také idea"arabství". Tato idea semkla do výbojného celím národy a kmeny dvou
světadílů,které po etnografické stránce nemají v sobě mnoho společně "arabského"» Ani náboženství není ve všech "arabských" kra
jích. jednotné. Je tu jen společná abeceda a více-méně i jazyk.
Jisté je,že idea "axabství" fascinuje a rodí konkrétní plody.
Edy asi vyvolá pojem "Evropa" u svých obyvatel spon
tánní a živelný pocit sounáležitosti? Doufejme,že ne až ve chvíli.kdy "Asie" nebo "Afrika" vypoví válku "Evropě".
A kdy se zrodí vědomí jediné rodiny ve všech obyvatelích naší planety? Kdy jim "učaruje" společný název "Země"?Budou
čekat,až objeví ve vesmíru,ve vzdálenosti několika světelných ro
ků,rozumné tvory /přibližně tak 'irozumné" jako jsou pozemštané/ a
poperou se e nimi? Neměli by si raději pozemštané už pro první
setkání s obyvateli vesmíru připravit společné geografické - ch£
"ba! "kosmografické" pojmenování,aby měli hned v první chvíli pocit bratrské sounáležitosti? Neměl by vedoucí pozemské výpravy chytře pozdravit tvory na stálici slovy: "Přišli jsme k vám z lás
ky jako k bratřímj žijeme přece všichni v témže vesmíru,všichni
jsme "vesmířané".»?

I d e o l o g i e
k o m u n i s m u .
Věnujme ještě jeden pohled převratnému hnutí komunistickému.
Jde o komplex ideí f ilosoficko-sociálně-hospodářských.
Základem komunismu je,tolik si musíme uvědomit,čistá ideologie .
Je to materialistická filosofie a náboženský ate ismus. Komunismus
se z idey zrodil a ideami láká lidi,kteří nepoznali skutečnost .
Zrodil se z nesprávné idey o světě a o člověku,o jeho podstatě,o
jeho štěstí. TJvěří-li někdo,že je pouze kusém hmoty,že 'žije pouze jednou,a ještě k tomu velmi krátce,pak už se pustí s logickou
důsledností do budování "ráje" na zemi. Nenajde důvod,proč by se
při tom dal bx-zdit nějakými normami mravnosti.
Každý blud nějakou dobu žije nebo živoří z kousku prav
cly,který je v něm. Také ideový komunismus je nebezpečný spíše po
lopravdami než stoprocentními nepravdami. Je na př. pravda, že
hmotné potřeby člověka, především hlad,vynucují si řešení někom promisní a musí být ukojeny přede všemi ostatními. Primům vivere,
dein&e philosophari. Je pravda,že hmotné poměry byly a budou důležitým inspirátorem a činitelem ve světovém dění* Osudný omyl
je však v generalisoyáníi Člověk kromě hmotného zaopatření nepotřebuje nic. Všechno na světě,i kulturu a náboženství,vydaly ze
sebe spontánně a totálně hggtné danosti.
Komunismus takeadeovou nesolidnost nejspolehlivěji
Zajde. Na ideovém kolbišti je hotovým invalidou. Chce na př. člo
věka povznést,ale má o něm ponižující představu. Člověk není na-

%
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konec nic více nes nerozumný tvor anebo pouze kus hmoty, bohatě dl
ferencované. Jakmile přestane být "robotem",je ještě méně než dokonalý stroj. Nedivme se vůbec,že praktický komunismus,budovaný
na tak ubohých ideových základech,nikde nezlepšil ani Binotný blahobyt. Naopak,bere to,co je v tomto životě nejcemější: štěstí a
život samotný.
Zmínili jsme se o neseriosní komunistické představě o
práci. Pouze ten,kdo vyrábí hmotné hodnoty bezprostředně,skutečně
"pracuje". Ti,kdož takovými polopravdami rozkládají lidskou epol^S
nost,nemají ochotu nebo odvahu ani přiznat,Že pracovník ducha, kte
rý přišel s ideou pořádné lopaty,vykonal důležitější práci než
ten,kdo lopatou manipuluje, A což teprve studovaná hlava,která po
skytla plán pro továrnu na lopaty? Kde by dělníci rukou uvažovali
o své důležitosti a svých právech^kdyby pracovníci ducha nebyli
nejprve léta studovali a potom postavili továrny? I tento mžikový
pohled na okraj ideového Bvěta je však pro lidovou učebnici komunismu příliš vysokou moudrostí; anebo je spíše pro podvratné plány celého hnutí neúnosný.
Neseriosnost začíná hned u jádra komunistické "filosofie". Komunismus chce být za každou cenu jen "materialistický"*Za
řídil to velmi jednoduše: Dal společné jméno "materia","hmota"vše
mu,co existuje,aí už se věc chová "hmotně" anebo užaéně "nehmot ně" anebo "protihmotně",
Praktický život ovšem dokazuje,že sami komunisté jsou
daleko od víry:"Všechno je hmota". Prozrazují to na p>ř. při sou dech,tedy při příležitostech,kdy se oficiální ideologie má za skvít v plné parádě. Podle seriosní vědy chová se hmota podle pev
ných fysických zákonů. Bylo by groteskní,kdyby se člověk na hmotu
začal rozčilovat,činil ji za něco zodpovědnou. Hmota si nemůže v£
brat,co bude a co nebude dělat. Před soudem však vládnoucí mateři
alismus /material stický determinismus/ horlivě tvrdí svým obětem
opakí Co jsi udělal,nemUsel jsi udělat; udělal jsi to jen proto,
že jsi chtěljstejně dobře jsi möhl udělat něco opačného. Protože
jsi to udělal naschvál,budeme tě za to trápit. Což kdyby obžalova
ný najednou vyznal materialistické "credo",jak si je přečetl v ko
munistických knížkách: "Soudruzi,nehoršete se na mne za to,co jsem
provedl, Vždj/i jsem to udělal se železnou nutností. Jsem kus hmoty a hmota si nemůže vybrat..." Obžalovaný by asi slyšel napomenu
tí že se má alespoň před soudem chovat způsobně. Nádavkem by dostal o něoo více ran. Asi tolik by mu vyneslo v ě m £ přiznání k oíiciální ideologii slavného soudu.
Kominismus,aČ obligátně nesmírně "materialistický",sám
spoléhá na moc ideí,tedy na něco naprosto nematenálního, Ideami
se snaží působit na mozky. Přesvědčuje a přeškoluje jak může, Nepředělává tedy lidi v laboratořích, jak se to dělá s hmotou. Slovo
svobodného světa taktéž připadá komunistům snad nebezpečnější než
děla. Brání se ze všech sil,aby sluchem neproklouzla do mysli jeho poddaných pravá idea. Jaký je toto všechno materialismus?
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Když se všude z takové "ideologie" urodila místo ráje žalost a bí
da,neostýchali se vládcové svým obětem říkat: "Vy jste pouze na~
to, abyste se obětovali za ty,kteří se narodí pó vás. Na vás při
padlo při budování pozemského ráje pouze období jeho "dětské né"
moci" se všemi hrůzami. Ke štěstí vám musí stačit vědomí,Že při
pravujete ráj pro generace d a l š í . - Přítomná generace tedy ni
má totéž právo na štěstí jako neznámé generace příští. Svůj význam a smysl má spatřovat jen v tom, že je - jak někdo výstižně
napsal - "hnojem" neznámých generací,které snad budou existovat.
Systém s filosofií materialistickou dostal se tedy svými výsled
ky do takové tísně ,že by potřeboval honem udělat ze svých poddá
ných fanatické spiritualisty,ba přímo světce,schopné nejnezišt
nější lásky a největšího hrdinství. Pouze papír snese na delší
dobu filosofii materialismu; společnost lidská ne,ani komunisti^

Má přítomná generace důvod,aby se těšila na něco lepší
ho,než máme dnes?
Všichni,kteří nepřestali věřit v moc ideí,mají důvod,a
by se těšili. Už se stalo často v dějinách,že převaha ducha vyra
žila po zuby ozbrojenému primitivovi z ruky fysickou zbraň a povalila ho na zem. Totéž se bude opakovat i v budoucnosti.
Pro vyznavače ducha a milovníky duchovních hodnot je
jasné,že doba přítomného soužení přestane. Nesmí ovšem sami připravovat idey,zbraně ducha,o jejich sílu,na př, skepsí,ale hlavně ne tím,že je odpoutají od absolutna. Především osudově důleži
té pojmy dobra a zla mohou být účinnou zbraní proti zločinnosti"
pouze v rukou toho,kdo uznal nad světem vládu Absolutna. V osobním Absolutnu jsou totiž pojmy dobra a zla právě tak
bezpečně,
nezměnitelně a závazně uloženy jako matematická pravda "dvakrát
dvě jsou čtyři". Kdo bude základní idey "pravdy","dobra","zla"v^
rábět a přizpůsobovat pouze podle lidského subjektu, material is
ty neporazí. Oni mají v rukou zbraň podobnou a používají ji svět
ší důsledností a bezohledností,
~

Edy asi smíme očekávat vítězství pravdy nad bludem,dob
ra nad zlem, ideí pravdivých nad nepravými?
v ""
Sv» Augustin napsali Bůh je trpělivý,protože věčný.Žád
ný rozumný vyznavač ideí,byí věřil pevně v jejich moc, nebude ~
tvrdit,že jejich vítězství je determinováno na přítomnou generaci. V některých případech není jejich vítězství determinováno ani na tento život. To všechno není důvod k skleslosti,ba ani kne
trpělivosti. Kdo opravdu uvěřil v idey,v jejich objektivní plat"
nost,současně uvěřil,že člověk žije dvakrát. Věčnost pak by moh-
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la být každému dosti dlouhá na to,aby se vítězství pravdy saskvě
lo a ducha oblažilo. Nebo snad ne?
— • —

Nicméně chci čtenáře,který se dostal až k poslednímu
odstavci,odměnit za jeho trpělivost praktickou radou. Poradím mu,
jak mu dají idey něco,po čem lidé v tomto životě velmi touží.
Normální Člověk se hrozí život a, ve 'kterém by byl "nulou" anebo byl protivný jiným i sobě. Nevím,co bych poradil lidem
s aspiracemi příliš vysokými; tšm,kteřel by Se chtěli ve formě im
panující idey,jako pojem velké osobnosti, navždy usadit v lid
ských myslích a v dějepisných příručkách. Je vsak hodně lidí méně náročných. Touží prostě po tom,aby měli ušlechtilou příjemnou
osobnost,aby před nimi spolubliŽní neutíkali,aby svou přítomností oblažovali. - Koje rada snís Mějte v hlavě jen takové myšlenky, na které by se mohl kdykoli podívat celý svět.
/ První vydání tohoto eseje bylo uveřejněno v lit erár
ní revue "Aa-oha",Mnichov./
~
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Dr. Pavel Že li van:
KATOLÍCI A PRÁVNÍ PROBLÉMY1
EVROPSKÉ UNIE,
"The cooperation of Catholics is desi,
derable in all institution which respect, in theory and in practice,the da
ta of natural lax. This is true even
if those organisations do not avowed
ly recognise God as the author and le
gislator of the univers".
Pius XII.- 25,4.57 k Pax Romana.
I.
Nikdo dnes nepochybuje o tom,že se Evropa sjednocuje a
že její jednota je otázkou jejího přežití. Už bylo uděláno hodně a byla přinesena nejedna oběš. Zbývá však ještě dlouhá cesta
a nejedna překážka. Schumanův plán o společenství ocele a uhlí ,
římské smlouvy o společném trhu a využívání atomové energie jsou
dobré kroky k vytvoření velké evropské společnosti. Dávný sen včera ještě utopie,se stává skutečností. Evropa má zase velkéšan
ce - ale též nejedno nebezpečí. Její jednotná kultura řecko-latdn
ského a křesťanského původu je doposud živá i když leckde popuká
ná a narušená. Dvě poslední války rozmnožili nedůvěru a nenávist;
prohloubili mnoho propastí mezi nárcdy a i jednotlivými skupinami a osobami. Ale bylo zase mnoho překlenuto,zapomenuto,odpuštěno. Společné nebezpečí,ohrožení téže .kultury a týchž hodnot,stej.
tíé bolesti i naděje sjednocují nejen nás Evropany,nýbrž všechny
lidi dobré vůle.Státníci a politikové stojí dnes před v.elkou ulo
hou: podporovat sjednocovací růst evropského kontinentu na právní ^základně. Kulturní a obchodní jednota si razí sve' cesty tíhou
neúprosné zákonitosti a překonává své překážky . Právní evropský
řád by měl tuto základní kulturní a hospodářskou jednotu podpoři.
aby se dokonale uskutečnila - měl by ji dostavět a doplnit na po
litické rovině moudrými zákony a dát tak evropské civilisaci a
mravní jednotě i politieko-právní tvář a učinit z ní federaci ná
rodů,
~
II.
Nf jde o romantismus,když Pius XII. hlava katolické Církve, zdůrazňuje povinnost katolíků pracovat na s jednocovacím díle
Evropy. Podle papežovy myšlenky - íoyslím konečně,že jsme mnozí
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v tomto bodě s Piem XXI. zajedno - sjednocování evropských národů a totéž možno říci o všech národech světa - není jen jakýmsi
rozmarem státníků či vladařů, není to jen přirozený důsledek tech
nické vyspělosti západní civilisace a dokonalosti komunikačních
cest,nýbrž je to předně a ve své nejvlastnŠjŠí příčině projev a
požadavek immanentního zákona lidské historie /cf.XV,532.4/. Bylo by nesprávné »nesmyslné a špatné a lidské přirozenosti škodli
vé stavět se tak či onak proti zákonu lidské společenské povahy
a proti řádu dějin,jež se rozvíjejí podle zákonů a pravidel vložených do nich Stvořitelem. Mravní dobrota lidských skutků, snah
a ideálů je dána jejich souhlasem s požadavky a zákony celé, integrální lidské přirozenosti. Sjednocovací proces jak evropský
tak světový je jeden z nejpřirozenějších projevů společenské povahy lidské kultury - a Člověka samého. Proxto podporovat tento
proces,Dednat v souhlase s jeho zákonem je mravně dobrý čin. 0 všem toto mravní dobro evropské jednoty není mravné dobrovolné ,
nýbrž mravně závazné« Jeho závaznost vyplývá ze skutečnosti, že
jedině sjednocená Evropa a později sjednocený svět ve velké fed£
raci či konfederaci mohou vytvořit onen společenský lidský řád. 7
jenž by mohl zaručit každému jedinci a každé rodině rozvinutí zá
kladníoh svobod a uskutečnění základních hodnot lidské existence.
Dne pooiTujeme přímo a často velmi empiricky, jak jednotlivý stát
není s to splnit sám ze sebe a bez pomoci sousedů svůj podstatný
cíl. Chybí mu často síla a prostředky uskutečnit společné blaho
a postavit řád,v němž by člověk mohl žít jako člověk v souhlase
se životními ideály a se současným vývojem a kulturním stupněm
lidských dějin.
Nemůžeme nevidět,že tímto velkým strukturálním procesem a sjednocovací tendencí lidských dějin padá i nedotknutelnost
positivistického pojmu státní a absolutní suverenity. Pokud jeur
čitá relativní suverenita nutná pro uskutečnění národních kultuíj
je vždy totožná s autonomií. Ovšem toto neznamená odloučenost nýbrž naopak: rozdílnost v jednotě. A snad bychom mohli tvrdit
bez přehánění,že rozdílnost civilisačních hodnot a národních kul
tur bude positivní a lidská jen tehdy,když se zapojí do meziná rodního právního řádu,v němž najde nejen měřitko své správnosti,
spravedlnosti ~ ale te'ž pramen a sílu svého růstu./cf.XV, 534-5/.
III»
Úkolem státníků,politiků a kulturních pracovníků je te
dy tvořit (či lépe dotvořovat právní sjednocení Evropy jako stupnf
ve sjednocovacím procesu světovém. Neni to úkol lehký, protože evropské společenství nesmíme pojímat - jak nás varuje Pius XII. na způsob včerejších světových říší,v nichž rasy,národy a státní
útvary byly pohlcovány proti své vůli a proti duchu svých kulturních tradic do jediného státního bloku /cf.XV,539/. Ve zdravém a
právně uspořádaném evropském společenství jednotlivé Členské stá-

S-tudie 1958

41

ty zůstanou relativně autonomní,
Na druhé straně se nesmíme dát zastrašit překážkami a
nezapomínat,že vytváření tohoto .nadnárodního evropského spolecěn
ství Je možné právě v současné situaci,kdy právní mezinárodní
řád je jedinou cestou jak zamezit opakujícím se konfliktům, .jak
zvýšit hmotný blahobyt evropského obyvatelstva a odstranit nelid
skou chudobu a bídu velkého počtu lidí, - Naděje a víra ve vyšší
a vyspělejší lidské společenství je konec konců zase- projev jednoty lidského původu, osudu a povahy - a ne na posledním místě je
to důsledek společné evropské tradice,která přes všechny své trh
liny si podržela hodně křesťanských hodnoty Je dobře,abychom vši
chni věděli o tomto prameni své evropské jednoty. Je však n u t_
n é , aby to věděli ti,kteří jsou povoláni nebo se cítí povoláni
na stavitele nové, jednotné Evropy- Naše nadšení nás nesmí oslepo
vat - spíše musí zbystřit náš zrak, abychom viděli skutečné potíže,které leží na cestě evropské konfederace.
a/ První a základní otázka na niž jsou dlužni sobě i nám odpověčí
evropští státníci je tato: na jakém právním základě a v ja kých právních perspektivách má byt vypracována ústava budoucí ev
ropské konfederace,- ústava, jež by zaručovala právní jistotu,sta
bilitu a byla spolehlivou normou a stupněm k dalšímu právnímu a
kulturnímu vývoji a jež by překonávala harmonicky a postupně vše,
chny rozdíly současného státního práva jednotlivých členských
celků. Podle Pia XII. a katolických i jiných právních vědců spolehlivým a jediným pevným právním základem evropské unie - a toto platí 'ä fortiori" i pro světovou unii - je
p ř i r o z e n é
právo. Přirozené právo má oproti kulturním hodnotám tu výhodu,že
je přijatelné všem národům a -všem lidským kulturám; že je podsta
tne j e d n o t n é »protože nerozlučitelně spiato s lic&ou při
rozeností. Jako takové překonává všechny národní, státní,rasové a
kulturní rozdíly a vytváří první a základní právní jednotu lid stva.
Netřeba se bát výrazu "přirozené práva" .Posit ivistická
právní věda ovšem tento pojem nechtěla .znát - a vyloučila jej ze
svého myšlení a slovníku. Po druhé světové válce nastal určitý o
brat i v právní vědě - jako koneckonců i ve f ilosof i i-, je jž by chom mohli nazvat hledáním prvních a absolutních pravd a zákonů.
Tak se stalo,že se přirozené právo zase vrací do filosofie práva
a stává, sé zase předmětem právního bádaní. Zůstala sice jakási
nedůvěra ke slovům, lišíme se však často jen ve slovech. /Do co
křesťanský či spiritualisticky inspirovaný pr.ávník nazývá přirozeným právem - to mnozí jiní nazývají "etickými normami práva."
nebo "právními požadavky lidské přirozenosti", "právními postuláty společenského řádu" atd./cf.Pius XII, ,Qtoezinárodním trestním
právu XV, 400/
Čím více tedy budeme studovat a chápat přirozené právo a přirozený právní .žád,tím lépe budeme vybaveni pro práci na
sjednocování Evropy.a světa. Nakonec dojdeme i zde k závěru , že

jednotné pojetí lidského osudu a jednotné všeobecné chápání povahy lidské existence je zase těžištěm i právních problémů a sjedno
co vac ich snah.
b/ Positivní právo a zákcnodárnost budou musit řešit celou řadu o,
tázek,jež vzniknou právě sjednocením Evropy. Úkolem positivního
právního řádu,který je naprosto nepostradatelný pro prosperitu naä
národní konfederace,je v prvé řadě
1.- vyměřit určitěji všeobecné požadavky přirozeného právaj
2.- přizpůsobit přirozené postuláty a základní práva lidské existence konkrétním kulturním a etickým podmínkám;
3.- vytvořit harmonický, jednotný a zdokonalitelný souhrn právních norem,je by byly svobodně přijaty členskými státy a stalyv
se závaznými pro celé společenství za účelem dosažení a uskutečňo
vání společného blaha$
4.- vyřešit alespoň v principu otázku řečí,rodiny,manželství ,
právní rovnosti ve vlastnictví,otázku národnosti a státního příslušenství, problém imigrace a emigrace - a last not least - otázku náboženské svobody a snášelivosti /XV,535-6/.
IV.
Řešení mezinárodních právních problémů evropské a svět o
vé jednoty a postupné,neukvapené ale realisticky odvážné a velkorysé překonávání všech překážek,aí už jsou jakékoliv povahy, je
tě
na prvním místě úkolem a povinností zástupců národů a l j
du. 2 této odpovědnosti za tvoření evropské unie nemůžeme vylou čit ani obyčejného občana - a hlavně ne intelektuála.Eaždý je povinen přispět podle svých schopností a sil,protože jde o všeobecnou lidskou otázku. Podle Pia XII. bychom ve své práci pro jednojt
nou Evropu měli být inspirováni touto theoretickou zásadouÍ
M
V mezích možnosti a právní dovolenosti - praví Pius XII.-je tře
ba
a/ podporovat a prosazovat to,co usnadnuje činně výkonnou unii;
b/ bránit tomu,co ji ruší;
c/ někdy snášet trpět a dovolit to,co není možno hned urovnat a
a kvůli čemu na druhé straně nemůžeme nechat ztroskotat společenství národů,od něhož očekáváme vyšší blaho" /X7,536/. Touto
poslední Částí se dotýkáme velkého etického a právního problému :
kdy a za jakých podmínek může zákon dovolit existenci zla,omylu ,
bludu či mravního nedostatku? Otázka se stává velmi konkrétní a o
žehava přeneseme-li ji na rovinu vztahů mezi náboženstvím a positivním právním politickým řádem.
—

.

—

P r a m e n y :
Pius XII., - Summi Pontificatus - 20.10.39* -Ke sboru kardinalů
2.6.47; - Ke "College d'Europe" 15.3.1953; - Ke katolickým ital.právníkům 6.12.1953; - K 6.mezinárodnímu
kongresu trestního práva 3.10.53; -K evropskému kongre.
su v Římě 14.6.57.
Pozn.iGitace se' vztahují na'0?io XII. ,Atti e discorsi,ed.S^Paolo."
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Joseph Cardijn:
NÍS ZÍTŘEK BUDE TAKOVÝ, JAKŽ JSME JEJ CHTĚLI.
Nyní se už všeobecně říká,že stojíme na prahu nového
světa. Svatý Otec neúnavně opaku je, že dnes vyvstaly problémy ,kte
ré se netýkají jen určité země nebo jen jednoho světadílu,nýbrž
celého světa; a světovému apoštolátu nelze neaplikovát slova,kte
rá řekl členům J.O.Ö.: "Nynější podmínky,v tomto rozhodném, přelomu dějin,vnucují naléhavěji než kdy jindy zvláštní způsoby apo štolátu. Vskutku, je příliš jasné,že jestliže každá sociální vrst
va musí plnit svůj důležitý ukol při změně světa,na níž se dnes
pracuje,dělnická třída musí v tom,co se jí týká,vzít na sebe odpovědnost, jakou v minulosti nikdy nepoznala. A je neméně jasné ,
že si mnozí je jí příslušníci,svedení nesprávným ideálem lidského
vykoupení,myslí,že v mylných theoriích bezbožeckého materialismu
nalézají jedině přiměřené řešení palčivých problémů ve světě prá
ce. Ovšem řešení takových problémů rozhodně nemůžeme očekávat od
negativního postoje a pouhé obrany vůči špatným pastýřům.Jenga
tím, že v dílnách budou vyvíjet činnost průkopníci, kteří jsoď plně vědoni svého dvojího povolání,křesťanského a dělnického,a kte
ří jsou odhodláni vzíti na sebe všechnu, svou zodpovědnost a nedo
přát ei klidu ani odpočinku,dokud nezmění podle požadavku evange
lia prostředí,v němž žijí - jen touto positivní.budovatelskou
činností bude Církev moci rozšířit svou oživující činnost na miliony duší* které objímá s- takovou vroucí,mateřskou starostlivostí. A k spolupráci na tomto vznešeném posláni jsou povoláni mladí vůdcové dělníků,vychovaní v J.O.C."
Jsme si dosti vědomi přeměny nynějšího světa? Vidíme ce
lou její hloubku a rozsáhlost? Zamýšlíme se dosti nad navyhnutel
nými vlivy takovéto přeměny na apoštolát Církve?
Svět.který se přeměňuje.
Gigantické pokroky vědy a techniky v posledních 50 le těch se po válce staly atomickými. Sensační objevy ve všech vědních oborech označují pochod lidstva a jsou převáděny na technic
ké aplikace, které pře tvoru jí nejen průmysl, obchod a hospodářství,
nýbrž i zemědělství,vyživování, dopravu,bydlení,odívání,vyučováni
kiOTiunikační prostředky,zábavy,a zvláště zvyky a ideologie.
Všechny práce, od nejtěžších až po ne jlehčí,učinily v těch
to posledních létech úžasné skoky. 550 hodin manuelní práce, potřebných dříve k odkopání 250 nr země .kleslo dnes na 12,dík aut£
matickému, rýpadlu, obsluhovanému pouze dvěma lidmi; krychlový
matr malty,který 1 dělník mohl vyrobit za den, stoupl na 70 tun
za hodinu, vyrobených jediným strojem; a stroj umožnil při pří pra
vě cementu za hodinu výrobu 20. tun vápna, které se. dříve po celé
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dny nroselo kopat krumpáčem,nakládat na vozíky,rozemílat,pálit a
konečně znovu nakládat do pytlů.
Čísla,kterých dosáhly automobilové továrny,sklárny ,
prádelny,továrny na obuv a tkalcovny, jsou přímo fantastická. Totéž platí o obdělávání země,rozdělování hnojiv,o osévání,vláčení,
žatvěpO kácení lesů,o výrobě chleba,o plnění láhví některými nápoji, o výrobě konserv,o uzavírání ampulek,užívaných v medicině:
to vše jsou výkony,které byly zmechanisovány. Výroba,rozdílení ,
dozor a kontrola elektrické energie maji v sobě cosi zázračného..
A nejen manuelní práce byla zmechanisována,nýbrž i
nejjemnější intelektuální a vědecké práce vyžadují použití stále dokonalejších nástrojů: sečitačky a počitačky,mikroskopy,tel£
skopy,aeroplany,radar,přístroje na rozkládání atomu,telefon,ra dio,film a televise nám dovolují odhalovat,vyrábět,využívat a
přenášet bohatství a hodnoty,u nichž jsme netušili ani jejich existenci.» A jsme sotva v začátcích...
Všechen tento vědecký a technický pokrok nám umožňuje opatřit kulturně málo pokročilým masám prostředky k tomu, aby
si mohly opatřit domov,šatit se,živit se,bránit se proti nemocem,
prodloužit život,cestovat,bavit se a užívat všech bohatství kultury a umění;umožňuje nám však také - bohužel - získání prostřed
ků k zničení všech těchto bohatství,k zabíjení i k tomu,abychom
se rovněž stali automaty,stroj i ... a otroky!
Jednotící proces.
Výsledkem všeho tohoto pokroku je sjednocení světa a
lidstva. Zrušení odstupu a přehrad;hospodářská přeměna zemí a
světadílů; stálé vystěhovalectví celých skupin obyvatelstva,tra gičtějSÍ než staré stěhování národů; zmatený růst měst s jejich
nástrahami a průmyslových krajin; hemžení ras,barev a ideologií,
a zvláště zrod a rozvoj svštového proletariátu,který bude mít br
zy 500 milionů bojovníků - to vše klade dnes řadu hospodářských,
sociálních a kulturních,mravních a náboženských problémů mezinárodního významu. Proto vznikly organisace a hnutí jako ONU,UNESCO
BIT; proto sa pracuje na ustalování,aooialisaci a plánování.
Komunismus,který stojí nad všemi těmito problémy,nad
nejen zájmovými a rasovými rozpory,nýbrž i nad mesiánskými spory,
jez se nevyhýbají žádnému fokusu a žádnému prostředku k získání
a podmanění lidstva; tento komunismus vládne dnes nad téměř
oe
lou polovinou zemského povrchu a používá všech možných propagač*
nich i násilných prostředků k tomu,aby si podmariil i druhou polo
vinu.
Úpadek materialismu.
Užasni výdaje za zbrojení by mohly učinit štastnými
celé vrstvy lidí, kteří si dosud nemohou dopřát i ani toho nejnutnějšího. Ohápeme proto strach, jenž se zmocňuje všech t$ch,kdož
celou svou naději vložili v materialismus,v kulturu tó a humanis
mus čistě dočasného rázu,aby rozřešili problém lidské existence.
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Lze ještě nazvat i životným svět , řízený pouze fysickými, chemickými a vědeckými zákony? To je problém nového období,před nímž sto
jí lidstvo.
V těchto posledních létech bylo často opakováno, že
svět potřebuje nějaký duševní doplněk. V krátkém úvodu k "Reflexions sur la conduite de la vie" od slavného autora díla "Člověk,
tvor neznámý" dr. Alexis Carrella píše vdova po něm:
"Ačkoliv jsou tyto poslední úvahy neúplné,obracejí
se zvláště k těm,kdož budou chtít dále sami rozvíjet myšlenky, o
nichž- je v těchto kapitolách sotva zmínka. Tito lidé pochopí, že
předčasná smrt zabránila Alexisu Carrelovi,aby svůj "odkaz" vybrousil do takových podrobností, jak jsme tomu u něho byli zvyk Tyto úvahy opravdového vědce nejsou úvahami skeptika
nebo člověka,propadlého zoufalství; jsou to úvahy lékaře,který
ae po určení diagnosy zla snaží všemi prostředky zachránit pacienta.
Píše:"Nesmírná katastrofa po právu stihla civilisova
ný svět.
Válka mezi národy téže krve je vrcholem absurdnosti.
Válka neřeší ani jeden z podstatných lidských problé
mü: zasvěcuje pouze nadvládu jednoho národa nad ostatními národy.
Ve zmatku,který se dos&ruje na konci nepřátelství, jsou tyto problémy kladeny znovu. Abychom je rozřešili,musíme se spoléhat jen
sami na sebe.
Co máme dělat v přítomných pohromách,dědictví to vál
ky? Uzdravit se především ze svého bláznovství.
Krise lidstva pochází z absurdnosti našeho chování.
Dosud žádná společnost nejednala tak nepřirozeně. Duch nebyl scho
pen nahradit pud...
Dospěli jsme na rozcestí v dějinách lidstva,na němž
je nutno povstat! nebo klesnouti do zmatku a do upadku.
Konec života je základním požadavkem naší doby,nebot
moderní člověk má moo ničit nebo stavět.
Hlavní povinností lidstva není produkce,umění nebo
věda,nýbrž budoucnost světa...
,
Naprosto nová zodpovědnost,gigantické úsilí,k němuž
jsou-voláni všichni obyvatelé země a které musí proniknouti celou naši planetu...
Jde o pozdvihnutí nebo o podlehnutí...
Prvně v dějinách vzdělanost,která dosáhla meze svého
-zániku, může posoudit příčiny své nemoci. Možná,že bude moci těžit z tohoto poznání a vyhnout se - dík podivuhodné síle vědy společnému osudu všech velkých starověkých národů...
Tento svět bude takový,jakým jej my učiníme. Záleží
na nás,abychom volili mezi zmatkem,zkázou a otroctvím s jedné
strany a mezi tvrdou prací přerodu nás samých se strany druhé;me
zi ukojením svých choutek a vrtochů a mezi naprostou poslušností
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vůči příkazům rozumné životosprávy* jedním slovem - mezi dobrem a
zlem."
Křesťanská odpověa.
Gelé lidstvo si vlastně klade tentýž problém. Kdekoliv
na světe,v Asii,v Africe,v Americe,v Oceánii,v Evropě,běloši,Černoši, žlutokožcl,rudoš i - všichni si kladoii tytéž základní otázky:
Co jsem? Proč jsem na tomto světě? Jaký je význam a účel mého života? Jaké jsou mé povinnosti a práva? Proč a jak milovat? Proč a
jak pracoval? Eróč a jak se oženit; založit rodinu a vychovávat
své děti? Jak žít ve společnosti? Jakým zfcůsobem bojovat proti ne
mocem a všem příčinám lidských pohrom? Go je smrt? Je po ní věč nost? Je nebo není Bůb,Stvořitel, Vykupitel,ne jvyšší Soudce živých
i mrtvých?
Na všechny tyto otázky odpovídá náboženství, a to zvlájš
tě křesťanské náboženství, jež je učení života,životní pravidlo a
spplečenství,náboženství,které je zároveň božské a lidské, časné i
věčné. Křesťanství se nestaví proti vědě,vzdělanosti a pokroku,na
opak povzbuzuje je a využívá jich pro štěstí a spásu všech lidí.""
Tím,že zjevuje tajemství Boží lásky vůči lidstvu a světu,zve všechny lidi k osobnímu,rodinnému a společenskému poslání, aby spolu
pracovali na příchodu království Božího jak v nebi,tak na zemi: ""
Království to bratrství,spravedlnosti,pořádku a pokoje. Pomáhá v^r
hýbat se dobrovolnému zlu - hříchu a ničit je; omezovat jeho zhou
bné následky pro jednotlivce i společnost; použití celého pokroku
a všech technik pro mravní a lidský pokrok. Je to dílo lidské a
božské,a proto se stává kvasem světa,v němž vládne pořádek a po koj;a tím,že pomáhá budovat společenství pozemské,připravuje a bu
duje společenství nebeské* Toto poslání Církve,tato její misijní"
činnost dosáhla dnes konečného rozvoje. Církevní dílo hlásání e vangelia a katechisování se neomezuje na děti; více než jindy vyžaduje formaci mladých i dospělých,přizpůsobuje se všem sociálním
i psychologickým prostředím a tím se stává opravdu všeobecným,katolickým.
Ježíš je božský pedagog,který se nespokojuje pouze pouč ováním, nýbrž dává všem lidem,všem rodinám a lidským společnos tem sebe sama a svůj život,aby je sjednotil v sobě a sbratřil navzájem, aby společně budovali království Otcovo a pracovali pro
svou sj>ásu.
Hierarchie, jíž on sám ověřil příkaz,aby zajistila
ve
světě přítomnost jeho sama, jeho učení a jeho milost i, nenahrazuje
jednotlivce,rodiny, soukromé nebo veřejné společnosti,vědce ani stát
níky,nýbrž zve všechny ké spolupráci na spáse lidského pokolení
Provádění plánu Boží lásky je dílem božským i lid&ým. Nic se nebu
de moci vykonat bez Boha a bez lidí;za to všechno se vykoná s Ním
a s nimi!
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Úkoly katolického apoštolátu.
Toto světové poslání Církve,toto veliké misijní dílo
u všech národů a na všech úsecích vyžaduje dnes panovačněji než
jindy spolupráci laiků.
Tento apoštolát hierarchie i laiků nejen není proti
autonomii jednotlivce,rodiny nebo soukromé či veřejné spolecnos
ti,nýbrž dokonce je chrání proti jakékoliv formě totalitarismu.
Církev je strážkyně duchovního a věcného vykoupení lidstva a
svým apoštolátem se zároveň stává hlasatelkou pravé civilisace,
opravdové vzdělanosti a humanismu.
Dnes,kdy se problém proletariátu dostal do popředí
světového zájmu a kdy je snad nejnaléhavější a rozhodně nej~
palčivější,nikdo nedoufá,že jej rozřeší bez dělníků nebo proti
nim,Převládl nejen problém jejj.ch života hmotného,nýbrž i je jich života kulturního. Je nutno opakovat,že tento problém neroz
řeší negativní boj proti bludu ani falešný mesianismus? Odstraň?
ní proletariátu, jediného to možného řešení,nebude lze dosáhnouti
bez nenahraditelného a bezprostředního apoštolátu samotných dělníků.
Tento požadavek laického apoštolátu pro poslání Církve je nyní vzhledem k novým přeměnám a mezinárodně důležitým
problémům,které z nich vznikají,tak jasný ,že zasluhuje hlubšího
studia všech kněží i laiků,na nichž spočívá zodpovědnost za po křesťanštění budoucího světa. Žijeme opravdu v rozhodné chvíli .
Chybný pohyb může zapříčinit světovou katastrofu,kdežto spásný £
třes může způsobit světové záchranné hnutí. Dnes není doba vhodná k tomu, abychom se oddávali fatal ismu, nýbrž abychom bojovali
za pravdu,lásku a mír.
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Giovanni Papini:
PAPEŽ CEIESTÝN VI. í LIST VXÍDC0M NÍRODŮ.
Moji bratři,
moji synové,
neobracím se na Vás s prosbou o pomoc nebo a
bych se domáhal práv. Nepotřebuji Vaší pomoci,protože by byla
v hmotném řádu a ten mi nenáleží. Moje práva,vyšší než Vaše,pramení se síly Kristovy a byla jednou pro vždy zapsána do Nového
Zákona.
Církev se na Vás,služebníci lidí, často dívala jako na
své zbrojnoše,protivníky nebo vasaly. Pro mne však jste politová
níhodní neŠtastnícitli<lé tápající,kteří musejí být uvedeni 11a
Bprávnou cestu.
Nechci Vaše zbraně,protože se nebojím nikoho mimo Boha,
Nehledám spolek s Vámi,protože to mělo skoro vždy neblahé násled
ky pro Církev. Její silou bude vždy láska k prostým lidem,ne zne
užití náboženství jako nástroje panství /instrumentum regni/. ~
Jestliže Bůh chtěl Církev a založil ji, žádné pronásledování ji
nebude moci zahladit,žádná lidská síla ji nebude moci zničit. A
jestliže Bůh dovoluje a si pře je,abych já prolil svou krev,znamg.
ná to,že on dá mé ubohé krvi výměnnou a výkupnou cenu.
Nepokládám Vás však ani za nepřátele. I když mne nenávi
díte a bojujete proti mně,přece cítím v sobě povinnost a nutnost
milovati Vás.
A nežádám, aby mi vládcové a hlavy národů byli poddáni
jako vasalové. Protože celá ísemě patří Bohu,bylo by nutné a spra
vedlivé,aby jí vládl náměstek Kristův;ale takové panství musí
být připraveno změnou a obrácením duší,musí být založeno z vůle
a se souhlasem národů. Nemůže to být pouhé ideální prohlášení,ne
bo ještě hůře,vypočítavý a pokrytecký hold vladařů. Chtěl bych
vládnouti všem srdcím a ne být vznešeným lenním pánem nevěrných
poplatníků.
Jsem Náměstek Kristův a mou povinností je uvažovat podle
evangelia. Kristus odmítl Satanovu nabídku,aby se stal pánem
všech království světa, a později odmítl stát i se králem. Dal přoi
no st trnové koruně, kterou nemůže shodit žádná revoluce; ba naopak
čím silně já í je bouře, tím pevněji sedí na hlavě, protože trny vni
kají hlouběji do skrání.
""
Kristus nařídil dáti císařovi,co je císařovo. Ale co
tím nařídil dáti? Kovové kolečko s vyraženým profilem člověka :
takřka nic. Bohu však je třeba dáti celou duši,duši zcela jinak
raženou,duši stvořenou k obrazu Stvořitele,duši,která v sobě má
vtištenu podobu Bohočlověka a která má nekonečně větší cenu než
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všechny mince,jež chrlí Vaše mincovny.
Když Satan nabídl Ježíšovi království světa,nebylo to
pouhé chvástání, je-li pravda, jak praví sv.Pavel,že země patří kní
žeti tohoto světa. Vy byste tedy byli určitým způsobem Satanovými
náměstky;ale i když Váš úřad pochází,od tak strašného pána,počet
z něho budete muset vydat zcela jinému Pánovi! Lidé Vás budou muset poslouchat,dokud zcela neposlechnou Krista. Vaše panství je
nutným důsledkem hříchu a má své nejširší základy ve zlobě mno hých lidí a ve strachu všech. Kdyby lidé žili podle zákona Otcova
a kdyby se milovali v lásce Synově,nebylo by už zapotřebí soudců,
vojáků a vůdců. Lidské pokolení by se obešlo bez Vás všech,jak
těch,kteří se odívají v purpur a hermelín,tak těch,kteří nosí ka zajku nebo vojenskou uniformu.
Genius sv,Augustina dokázal,že Bůh dal králům autoritu,
aby zkrotil zlé pudy člověka,t.j, že světská moc je svým původem
jedním z nejvíce zahanbujících následků dědičného hříchu. Člověk
se po svém pádu stal zlodějem a vrahem, napodobit elem Kainovým a
následovníkem Kakovým; proto bylo nutno postavit v čelo národů
mocné muže, jimž je dovoleno dokonce použiti krádeže a vraždy k za
bránění nebo potrestání zlodějství a zabíjení soukromníků.Jste t][
dy potřební,ale často pro mnohé své poddané jste potřebni tak jako je potřebný krotitel pro šelmy,žalářník pro vězně,hlídač pro
zajatce a jako je svěrací kazajka potřebná pro blázny. Kdyby lidé
přestali být šelmami a stali se křestany, t. j, kdyby se stali svobodnými v Kristu,byli byste hned zbyteční,nežádoucí a hodni pro puštění. Aá budou všichni lidé užívat svobody dítek Božích,skončí
Vaše panství. Bude jediný vůdce,Náměstek Kristův na zemi. A papžo
vé už nebudou zacloněni Vašimi stíny,které jen západ slunce činí
zdánlivě obrovskými,nýbrž konečně budou moci vládnouti přislíbené
mu nebeskému království.
Jsme ještě daleko od onoho dne; zatím musíte stát na
svých místech a vládnout,musíte být posloucháni a musíte vyžado vat poslušnost- Ale nebudte proto pyšni! Nemyslete si,že jste pozdviženi nad ostatní lidi,protože uživatelé peněz ohmatáváním zni
čili Vaše podoby na nich a, protože čerň poštovního razítka přeráží Vaše obrazy! He jste skutečnými pány země, jak si snad myslíte a
jak naoko věří pochlebníci. Ve skutečnosti jste jen dočasnými a
nejistými strážci proměnlivých zákonů,nestálých hranic a vrtkavých
lidských společností. Za svého života musíte skládat účty lidem ,
po smrti Bohu. Jste-li dobří,stanete se služebníky a obětmi poddá
ných; jste-li zvrhlí,budete žít ve strachu a skončíte v ponížení.
Nejčastěji přes všechnu malichernou a nicotnou nadutost nejste ni
čím jiným než ozdobenými loutkami v rukou pletichářů,kteří Vás udrnují zpříma jako provazy udržují oběšence.
Avšak Vaše zodpovědnost je veliká, přes Vaši dočasnou
vladařskou moc., Nenasloucháte dosti hlasu svých národů,nemyslíte
dosti na bídu, úzkost i, utrpení a nedostatky ubohého, poníženého ,upachtěného lidu, jímž se hemží Vaše města; neumíte za noci a v ti-

50

mm^mmm •

Studie 1958

chu slyšet vzdechy a kletby,které se pozdvihují proti Vám a Vašim
pomocníkům. Utlačujete i chudé,znepokojujete i trpělivé,zavíráte
i samotáře,posíláte na popraviště i nevinné. Jsou lidé,kteří Vám
dodávají mírná, povzbudivá hesla, theorie a krásno barevné prapory."féi
chni se však nespokojují zvuky a výkřiky, jasně znějící formule nemohou vždy nahradit chléb a mír. Omlouvajíce se tím,že chráníte ž_i
vot občanů, zatěžujete je tak mimořádnými sumami,se se život sám na
konec stává trýzní a že ne zas luhu je, aby byl bráněn.
Jste často skvělými herci a kouzelníky. Umíte skrýt krvavé skvrny pod purpurem, drápy pod hladkými rukavičkami, satir ovo
kopyto v panských botách,liščí kůži pod uniformou, Ale nedostává
se Vám,bohužel jedné z nejvznešenejších vlastností Člověka: před stavivosti. Myslíte,že Vás lidé milují,když Vás snášejí;myslíte,že
se Vás bojí,když Vás nenávidí; myslíte,že Vás oslavují,když Vám li
chotí, Hlavně však si neumíte představit,čím by se mohlo stát Vaše
panství,kdybyste si někdy - a to ne jen z řečnického pohodli -vzpo
mněl i, že jste křesťany,a kdybyste přestali být náměstky Satanovými,
kteří marně vyslovují jméno Boží. Vidíte,do jak hrozného stavu
jste uvedli celý svět,přesto se máte moudré rádce,přes Vaše státní
zřízení,Vaše bohatství,pýchu,přes Vaše vojska. Někteří lidé tvrdí,
že takovou zkázu a úzkost zapříčinilo několik málo lidi,toj. právě
Vy a jenom Vy, Není to pravda,ale je hrozně pravdivé,že Váš podíl
na vině je ještě větší než podíl kněží.
Bůh trpí a dovoluje Vaši moc jako nedokonalý lék proti
divoké nedokonalosti lidí,ale neodpustí Vám všechen pláč,krev,opovrhování, nenávist, ne sváry a úzkosti, jimiž jsou prosáklé stránky Va
a ich letopisůc Budete za to trpět a už tečí začíná toto Vaše utrpení. Jste vinni,ale jste také nešťastni. To,co přese všechno vůči
Vám nejsilněji pociťuji,je soucit, P0d Vašimi nádhernými Čalouny
denně odkrývám Vaši -ubohou bídu. Za drobky moci platíte otroctvím;
za zdání vznešenosti platíte strachem a podezříváním. Servilnost
těch,kteří Vás obklopují - a to spise ze ziskuchtivosti než proto,
aby Vám sloužili - živí Vaši ilusi o moci a podporuje Vaši pýchu ,
Pýcha opíjí více než silné víno; opilství přivádí k šílenství nebo
k zuřivosti,t„ j0 k pomatenosti: a to znamená pád a smrt.
Pokušení k pýše,rozmarnosti a vrtochům se u Vás dají spí
še omluvit,protože je podporuje snadnost a beztrestnost, Jste za ÍD
skoro vždy potrestáni tím,že nemůžete uspokojit národy,které jsou
svou přirozeností neposlušné,vzpurné a svárlivé. Jste potrestáni
závistí, posměchem a němou nenávistí poddaných,kteří se často stali
Vašimi katy«, Jste potrestáni nudou z vynuceného přetvařování,nezná
lostí pravého smýšlení druhých lidí a zradou těch,kterým jste prokázali nějaké dobro.
Opravdu, cítím nad Vámi ohromný žal. Protože jste mými
nepřáteli i když to vždy nevíte, miluj i Vás. A protože Vás miluji ,
chtěl bych zmírnit Váš tvrdý osud. Faučím Vás tomu,co všichni znají,ale na co ^všichni zapomínají: nemůžete se stát Šťastnými jinak
než tím, že učiníte šťastnými druhé lidi! Jak Vás mohou lidé milovat,
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když se Vaše moc sama sebou jeví národům skoro vždy jako příkaz,
hrozba a trest? Mnozí lidé neznají Vaši vládu jinakaaež ve formě
Setníků,žalářníků,katů,odvodních důstojníku,vojenských velitelů ,
daňových výběrčí, inkvisitorů,exekutorů a lidí,kteří vydávají jen
zákazy« Proto se stát většině lidí jeví jako Leviathan,^jehož jedi
n-ou vnitřností je břicho, jako Polyfém,který nemá jiný ud^než tlamu, jako Briareos,který používá rukou jen ke krádeži a k ustrkajje
ví se jako obluda, Číhající v záloze,která může občanům - i nevinným - ode jmout i peníze, svobodu i život.
Měli byste méně myslet na zeměpisnou a politickou velikost svých států a trochu více,b^ mnohem více na štěstí těch,
kdož v nich žijí. Zdvojení Vašeho území znamená někdy zdvojenípoč
tu lidí,kteří Vám zlořečí. V těchto létech jste viděli,k jakým po
hromám vedla touha po moci a po zemi* Čiňte své poddané méně smut
nými,méně sklíčenými a méně utlačenými a učiníte je nezměrně bo hatšími,protože žádné bohatství nemá takovou cenu jako jasná duše
vní radost.
A jestliže Vás Vaše povaha a hodnost ponoukají k válce, veäte ve jménu Božím válku proti chudobě,proti slabosti,proti
ukrutnosti,válku proti vzdělancům a proti barbarství civilisova ných lidí!
Neměli byste se starat jen o ovládnutí občanů,o otuŽ£
ní vojáků a o odevzdanost služebníků. Měli byste s Kristovou Církví spolupracovat na přeměně názorů} ta je nyní jedinou nadějí ,
která může vésti lidi k záchraně z tohoto ohnivého a krvavého pek
la. Měli byste si určit za hlavní cíl své moci zbavit lidi one
zvířeckosti a barbarství,obrátit a zlepšit duše,krátce onu methan
thr opii, která stojí nad vší politikou, nad vší moudr ostí, nad všemi
reformami a nad všemi režimy» protože jen proměna srdcí^způsobí
změnu v osudech národů i jednotlivců. Jenom účinným a úplným usku
tečněním několika, veršíků evangelia budou moci lidé smazat největ
ší část nynějších pohrom a budou moci začít život
snesitelnější
vznešenější a lidštější,protože bude hrdiněji božský, Neukazujte
se lidem jen v šatě celníků a řezníků,strašáků a bůžků,nýbrž ukaž
te se spíše jako vychovatelé, napravo vat elé, reformátoři a obnovite
lé duší! Máte v rukou velké nástroje a mohli byste dosáhnout velkých věcí u těch,kdož se formují podle velkých. Staňte se duchovními alchymisty,zabývejte se bílou magií pročišťování! Buate pastýři národů ne proto,abyste se jako vlci vrhali na beránky a abyste se jako tygři sápali na ovce,nýbrž proto,abyste vlky a tygry
přivedli k snesitelnějšímu spolužití! Všech svých sil,užívanýchá
dosud k předčasnému uskutečnění apokalypse,použijte k přeměně duší,k obštastnení srdcí,k vítězství Kristovu! Po skončení tohoto
díla budete postaveni stranou jako zbyteční strážcové: což však
nejste i Vy nešíastni a zajati? Což nevíte, že dozorci na gale jící
jsou uzavřeni stejně jako vězňové?
Nežádám tedy,abyste byli církevními vasaly,nýbrž chtě
bych,abyste se stali spolupracovníky Náměstka Kristova,aby Kris-
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tus i Vás zbavil jha a výčitek moci. Neříkejte,že tu mluví můj sen,
že sním a blouzním o nemožnosti! Nejste snad i Vy snílkové,kterým
se zdá,že vládnou? Což nebyl plavovlasý jezdec Bukefalus poháněn
snem až k řekám Indie? Nebyly snad říše Augusta a Karla Velikého sr^
byt i sny ,které zasluhovaly,aby se staly skutečností? Což se říše
Džingischána a Akbara nerozpíynuly jako sny za svítání? Nevíte,že
je lépe trpět a zemřít pro nějaký sen než žít a zahnízdit se v tres
tuhodné prostřednosti?
~
Ale Kristus není sen! Dnes vidíme,že lidská moudrost
vrhá národy do pekla všech, bláznovství. Bláznovství evangelia nás o
svobodí,t#j. učiní nás slastnými. 0 sto let později svět W í
bude
křesxanský nebo zanikne.
I Vy sluhové,převlečení za vladaře, jste povoláni k tomu,
abyste se dali do práce za spásu,t.j. za všeobecné obrácení ,/metanoia/.
Nežádám od Vás ochrannou službu ani vasalskou uctu.Jste
vinnícl,a já jsem připraven Vám odpustit.Jste nešfatni,a já cítím
s Vámi. Jste nepřátelé a proto Vás miluji!
Žádám od Vás jen,abyste pod oprýmovánými hadry vznesence
ti znovu našli své srdce,své ubohé lidské srdce,své zapomenuté a
otrávené lidské srdce. Myslete na obávanou slávu,na ztracené Štěstí,
myslete na zástupy,které Vám předal Lucifer a které musíte vrátit
Bohu! Nestydte se někdy trpět jako světci; nestyáte se někdy snít
jako ^básníci; nestydte se plakat se mnou,s posledním z Náměstků Eri
stových,nad těmito nešťastnými zástupy,které nám přes všechno ještě důvěřují!
Papež Celestýn VI.,
sluha služebníků Božích. •

Sáša Gell:
GAUSERIE O SOUDOBÉ HUDBĚ.
/ Sergej

Prokofiev /

Mnozí hudebníci a znalci hudby pokládají konec minulého
století a století dvacáté za dobu lipadku hudební tvorby «Poukazují
- někdy právem - na moderní neforemní,amelodické a bezduché sklad
by, kde najdete všechno »napodobeniny všelijakých zvuM,mnouk?ní za
kobylkou smyčcových nástrojů,rozmanité rámusy, opravdu všechno kromě hudby. Říkají: doby velkých hudebních skladatelů pominuly „
Velcí romantikové z konce minulého století,Čajkovskij,Dvořák,Rim~
skij-Korsakov ukončili epochu hudební tvorby a vyčerpali všechny^
zbývající melodické a harmonické možnosti hudební invence. Přizná
vají sice Richardu Straussovi a Sibeliovi Čestné místo v areopagu
hudebních skladatelů,avšak pokládají je spíše za anachronismus a
za invasi minulého století do současnosti.
Jsou ovšem i jiné hlasy. Především poukazují - právem na známou skutečnost,že ani Beethoven nebo Schubert nebyli yšeo becně uznáni za svého života. A po prvním představení "Figarovy
svatby" od W.A.Mozarta zapsal ve svém deníku jeden vídeňský ari stokrát:" Právě jdu z opery .Dávali tam "Figarovu svatbu" od pana
Mozarta. Až neuvěřitelně nudná hudba..." Čtenář si snad řekne, že
ten aristokrat snad uměl výborně francouzsky a elegantně se pohybovat na parketě,ale. nerozuměl musice,a bude zajisté v právu. Ale
co říci o posudku takového velikána ducha a rafinovaného umělce
jako byl Goethe,když vy slechT Schubert ovo zhud ebnění "Krále skřit
k&" /Erlkönig/? "Ale vždyt je to packalství,a ne .hudbaI" prohlásil
velký básník. Když se Beethoven ještě pohyboval v uměleckém ovzdu
ší vytvořeném Haydnem a Mozartem, došel dost brzy
uznání a obdivu. Jeho první symfonie,klavírní sonáty a smyčcová kvarteta,byly
přijaty'širokým obecenstvem s nadšením,. Avšak jeho 7<>,8.a 9. kvar
teta,jež věnoval ruskému knížeti Razumovskému,se již setkala s v á
mi malým pochopením, ne jen u širšího obecenstva,nýbrs i u výkonnými
hudebníků. Než právě tato tři kvarteta /opus 59i znamenají mezník
v Beethovenově tvorbě a ukazují nám novou, pravou tvář geniálního
skladatele. Smělost harmoniejtajemná hloubka,rozmanitost nálad,ne
očekávané "oposice" jednotlivých nástrojů a skupin /v rámci pouhé
ho kvarteta!/» originálnost a výraznost spojování inelodií v jeden
celek /"kontrapunkt*!/, neklid,zmítání,vnitřní boje,to všechno bylo ještě dosud neznámé. Těmito třemi kvartety otevřel Beethoven
dokořán dveře novému hudebnímu směru
romantismu,a ten pak
dal
hudbě Schuberta a Mendelssohna,Brahmse,Wagnera a Smetany,liszta a
SchumanaíBerliozejSaint-Saěnsa, Francka a Webera, všechno nesmrte
né a věčné, co bude stále žít, pokud na světě ještě budou milovnic i
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hudby a hudebníci.
Zastánci dnešní hudby tvrdí: nejen Beethoven a Schubert
nebyli pochopeni ve svá době,nýbrž i kníže všech hudebních skla datelů,Jan Sebastian Bach /zemřel r.1750,šest let před narozením
V.AiMozarta/»byl sice uznáván a ctěn,avšak mnohem méně než souČas,
nik Telemanja po smrti brzy upadl v zapomenutí. "Objevil" ho teprve Felix Mendelssohn-Bartholdy v první polovině minulého stolet í ^ období začínajícího hudebního romantismu. Mendelssohn založil
V Lipsku proslulý "Gewandhausorchester", jehož koncertním mistrem
byl velký houslista Ferdinand David. Pod taktovkou Mendelssohno vou zazářilo novým leskem nepřekonatelné umění Bachovo,joho symfo
nie, oratoria, paši je, preludia, fugy a toccaty pro varhany, skladby
pro klavír, David pak tlumočil Bachovy nesmrtelné partity /"sonáty"/ pro. samotné housle a koncerty s orchestrálním doprovodem - a
od té doby zůstal již Bach navždy na programech koncertů. Zastánci současné hudby připomínají též,že také následující kvarteta
Beethovenova nedošla ihned uznání u obecenstva a hudebních kritiků, a že jeho poslední 17.kvarteto /"Velká fuga11/ bylo dlouhou dobu pokládáno za výraz Beethovenovy hudební dekadence. Ba dokonce
i téhdejší obdivovatelé a mecenáši tohoto geniálního skladatele
mluvili mezi sebou potichu o tom,že Beethoven je,žel Bohu,hluchý,
a. že sice jeho poslední 32.sonáta pro klavír,a jeho 9»Symphonie
jsou skladby nepopiratelně velkolepé,avšak že přece jen ona "Velká fuga" je /"mezi námi řečeno"/ bezduchá směsice všelijakých pře
podivných akordů a rytmů. Někteří musikologové ani nepočítali Vel
kou fugu" mezi kvarteta Beethovenova a v seznamech jeho skladeb u
váděli pouze šestnáct kvartet. V jedné povídce líčí ruský spisová
tel,kníže Odojevský /"Poslední kvarteto Beethovenovo"/, jak hluchý
skladatel rozdává partitury hudebníkům,na dřevěných vyřezávaných
stojanech hoří svíce,místnost je pohřížena ve tmu,čtyři umělci
hrají poslední dílo hluchého genia.Pak lokajové vnáší svíce do sa
lonu - a je vidět hluboce zklamané tváře přítomných melomanů...
"Velká fuga" byla "rehabilitována" až na konci minulého století. Mendelssohn 'bbjevil" Bacha,Rimskij-Korsakov a Ravel
objevili Musorgského,italští "I Husici" a "Virtuosi di Roma" obje
vili a stále ještě objevují nevyčerpatelný poklad "staré" ,předkla
sické hudby. "Velkou fugu" objevilo České kvarteto /Hoffman, Suk,
Herold, Zelenka/, tenkrát mladí, nadšení muzikant i, milující nade vše
chno kumšt a krásu. Tito Čtyři měli sice čtyři těla, ale jednu duši. Edo slyšel České kvarte to, nezapomene na vrcholnou dokonalost,
materiální a duchovní, jeho přednesu. Neúnavnou spoluprácí a peSli
vým "pilováním" detailů dosáhli čtyři umělci,že měli stejné vibra
to,a že dokonce i rychlost trylků byla u VŠech stejná. Zejména uchvatné byly jejich náhlé přechody od fórtissima až k nejslabšímu
pianissimu,kde toho vyžadovala skladba. "Lámali" při tom BmyČce a
zdálo se,že se dotýkají strun jen jedním Vláknem z potahu.
Při svém prvním zájezdu do ciziny na konci XIX století
hráli naši kvartet isté Smetanu a Dvořáka, Mozart a i Öa jkovskéiio, a-

Studie JL958
le ponejvíce Beethovena,zejména ono "osudné" 17.kvarteto z Es-dur.
A užaslému obecenstvu se objevil nový,dosud neznámý genius Beetho
venův. Každý koncert Českého kvarteta,v severských státech,v Ho landsku, Belgii, Francii, byl triumfem jak pro naše České kvarteto
tak i pro "nově ob jevenou!' skladbu. Ne j větší úspěch pak mělo České
kvarteto v Londýně,kde se flegmatičtí synové Albionu mohli nadšením utlfffrati. Laskavý čtenář mi jistě nebude mít za zlé,když zde
povím o jedné příhodě, jež se stala Českému kvartetu a o níž mi v^
pravoval ve dvacátých letech sám Karel Hoffman, Primarius Českého
kvarteta a profesor mistrovské školy houslí při pražské konservatoři:
"Po druhém londýnském koncertě uspořádali členové Pil
harmonické společnosti velkou recepci na naši počest. Pak se ko lem každého z nás utvořil kroužek,největší byl ovšem kolem Suka,
Josef byl už tenkrát slavný skladatel. Vtom vidím, jak se Suk,celý
rozčílený a rudý v tváři prodírá ke mně a praví:"Prosím tě,Karle,
ty umíš lépe anglicky, vy svět li jim to nějak. Tážou se mne pořád,
zdali u nás v Čechách hodně hrajeme Bejka. Já jim říkám,že ne, a
že jsem jakživ o žádném Bejkovi neslyšel. A oni mi na to,že jsme
v Cechách hudební primitivové a že nerozumíme vůbec musice. Tohle
mi -říci!" Tak já tedy říkám rozšafně:"Ladys and gentlemen,nezlobte se,ale já také nic nevím o tom vašem Bejkovi,co je to za'č?"Kou
kám - zasmušilé obličeje,útrpné úsměvy,krčení ramen...Vtom mě napadla spásná myšlenka. "Prosím vás,ladys and gentlmen,můžete mi u
kázat nějakou skladbu od toho vašeho Bejka?" "0,yes,yes!" 2 klu bovního archivu přitáhli pak velké album s musikou. Dívám se na
nápis a čtu - Johann Sebastian Bach."
XXX
Je ovšem pravda, že současníci ne vždy porozuměli největším hudebním geniům své doby,a že jejich díla našla pochopení
teprve mnoho let později. Avšak z toho ještě nikterak nevyplývá ,
že každý skladatel,který sklidil neúspěch,dojde jednou porozumění
a že bude prohlášen za hudebního velikána. Neuznaní komponisté
příliš hřeší na to,že i Beethoven a Schubert těžce bojovali proti
rutině. Doby se velmi změnily,a za našich Časů se sotva může opakovat! případ,kdy skladatel zůstane po celý svůj život nepochopený* Proč? Protože hudební vzdělání-je dnes natolik rozšířeno, že
se všude na světě najdou kompetentní znalci hudby. Hudební kons er
vat oře jsou nyní v každém větším městě a vyučuje se na nich velmi
dobře*- Ale ano,milý čtenáři,až moc dobře. Když v minulém století
Ohromoval Paganini své posluchače dvojitými flažolety a blesku rychlými rozloženými akordy,bylo to v době,My nová houslová tech
nika se teprve rodila. Pedagogové pak analysovali různé prvky
techniky Paganiniho a vytvořili podle ní ucelené systémy postupné
ho zdokonalení hry. Dnes každý dobrý konservátorista ve 4.ročníku
zahraje korektně /z technického stanoviska/ Ďáblův try lek od Tar-
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tihiho aspoň dva kapřice od Paganiniho,v šestém ročníku pak již nů
že nacvičit všechny jeho kapřice a koncerty. První Lisztův klavírní, koncert Es-dur se všeobecně pokládal za "nehrátelný" ještě koncem'minulého století. Dnes však jej musí umět nacvičit každý dobrý
absolvent kons anra tóře. Úroveň výkonných hudebníků, jistě stoupla aa
posledních 50 roků,a stouply také odborné znalosti harmonie,kontra
punktu a dějin hudby. Je dnes hodně vzdělaných lidí,kdežto dříve ""
byly to většinou hudební amatéři,kteří udávali tón,a ne jčastě jí roz
hodovali o osudu skladatele.
Další okolnost: rozhlas a gramofonové desky /mikrosilo
ny/.Mnoho lidí,vliveL. rozhlasu a desek, se naučilo chápat a milovat
i tzv. těžké skladby,také soudobých skladatelů. Někdy ovšem rozhoduje při koupi "mikrosilonu" také snobství, avšak když si někdo pus
tí pokolikáté "Ptáka-Ohniváka" od Igora Stravinského nebo "Krále
Davida" od Honeggera, přece jen nakonec "přijde na chut" těmto nádherným skladbám. Schopnost kritického posudku je dnes hlubší a
Čistší než tomu bývalo dříve. Důkaz? Už to,že se dnes tolik hraje
Bach a Mozart,nemluvě již o "staré1' hudbě /Saminartini,Vivaldi, Jo relli aj./,dokazuje,že náš hudební vkus není zkažen. Hudba není po
litika,kde se cítí každý povinen,aby patřil buci k pravici a nebo
k levici. Jeden západoevropský rozhlas nedávno pořádal anketu nezi
skladateli, koncertu jícími umělci a posluchači, jaké mikrošilony by
vzal s sebou,kdyby byl nucen prožiti několik roků na neobydleném o,
strově. Všichni si zvolili vždy nějakou skladbu z předklasické hud
by, pak /takměř všichni/ něco od Bacha a Mozarta, ně jakou symfonii
Beethovenovu a některého romantika /nejčastěji Wagnera/,k tomu jej[
tě "novoromantika" /já bych si s sebou vzal Dvořákovo klavírní
Kvinteto s "Dumkou"/,2 "moderních" pak Debussyho,Ka vela, Suka,s na
konec přišli ke cti také'Současníci" - Hindemith, Albert Roussell,
Bela Bartok,Stravinský,Poulenc. Kdyby se ptal někdo mne,odpověděl
bych,že bych s sebou vzal ze současných skladatelů Sergeje Prokofi
eva,a to nejen nějaký ten klavírní nebo houslový koncert, nýbr£ pokud možno nejvíce. Proč právě Prokofieva? Pokusím se svůj výběr odůvodniti.
XXX
Sergej Prokofiev zemřel v r.1953 ve věku 62 let. Již
jako chlapec vynikal neobyčejným pianistickým nadáním. Když mu bylo 16 'let,říkali o něm,že je to druhý liszt. Hudebního vzdělání se
mu dostalo na petrohradské konservatoři a měl štěstí,že jeho učite
lem harmonie a orchestrální instrumentace byl Nikolaj ííimskij-Kor_
sakov ,o němž současníci tvrdili,že je to "ruský Bach" .
Prokopief nikdy ne vynikl nad svého učitele v umění orchestru a byl po této stránce vždy jen velmi talentovaný žák svého
mistra. Musíme si uvědomiti,že umění instrumentace je v naší době
natolik populární,že je opravdu těžké vyniknouti nad průměr.Z čistě technického stanoviska je orchestr Beethovenův,Brahmsův, ba i
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Wagnerův,mnohem bledší než orchestr moderní,rozehrávající celou
paletu zvuků, To ovšem ještě neznamená,že moderní skladatelé jsou
větší než klasikové a romantikové, I kdepak! Dnešní posluchač
stavebního inženýrství nebo hvězdářství ovládá takové obory matematiky, o kterých se Leibnitzovi, Newtonovi a Descartovj. ani nezdálo, např, vlnovou mechaniku a maticový počet, avšak Leibnitz a New
ton zůstanou asi navždy největšími matematickými veleduchy všech
dob a národů.Totéž platí i v oboru techniky hudební skladby a instrument ace. Bach a Beethoven byli hudební geniové a dovedli naplno rozvinouti své hudební myšlenky pomocí skrovných prostředku,
jež jim skýtal tehdejší orchestr, Dnešní skladatelé již jsou vyzbrojení až po zuby všemi prostředky harmonie, kontrapunktu a in strumentace. Někdejší malý'domácí" orchestr Boccheriniho a Vivaldiho postupně vystřídal orchestr Beethovenův,kde již nalézáme upl
ný smyčcový kvintet /1.housle, 2. housle, violy, Se la a basy/," dřeva",
sestě a harmonii lesních rohů, jakož i soupravu bicích nástrojů.
Orchestr u Wagnera je ještě četnější a rozmanitější než u Beethovena a Mozarta,a je povolán nejen k doprovodu sólistů na jevišti,
jako u Donizettiho,Belliniho a v prvních operách Verdiho,nýbrž
k bohatém* vnitřnímu životu, a je osou Wagnerova hudebního dramatu.
"Modernisté", zejména Ravel /počítám k nim také našeho J.Suka, obzvláště "Zrání"/, ještě více zpestřili orchestrální paletu,např.
Suk v "Zrání" rozděluje skupinu prvních houslí ve čtyři samostatné hlasy. Počítáme-li jen čtyři nástroje pro každý hlas /jinak by
hlasy zanikly v orchestrálním akordu/, do jdeme k Číslici 16 prv nich houslí,což si ovšem vyžaduje kvůli rozvážnosti všech složek
stejný počet druhých houslí,viol,čel a bas,jakož i přiměřené zvět
šení počtu "dřev" a "plechů11. Moderní orchestr má proto 100 i více členů a skladatelé našich dnů mají možnosti polyfonie a zvukomalby, které by jim jistě záviděli komponisté dřívějších dob.
Největším snad instrumentátorem mezi současnými skladateli je žijící ještě Igor Stravinskij. Když by snad některý čte.
nář o tom zapochyboval,nechí si poslechne "Posvátné jaro" nebo
třeba "Vzlet ptáka" ze suity "Pták Ohnivák"; pak zajisté bude se
mnou souhlasit, Prokofiev - ac instrumetátor skvělý - vždyí se ně,
Čemu naučil u Kimského-Korsakova! - nevytvořil nic specificky nového v umění orchestrální instrumentace. Avšak Prokofiev je vždy
nový ve svých harmoniích,rytmech a melodiích. Je vždy 'fevůj" a je
originální od začátku až do konce. Jeho rytmy jsou tak svérázné,
že nemá snad soupeře,který by dovedl tak démonicky vybičovat or"
chestr a sólisty, Neobyčejně příznačné pro Prokofieva je jeho
Scherzo a-mol a Toccata d-mol pro klavír: jsou to přímo "Čarodějnické" skladby,strašné a plné tajemství černé magie...
Melodie Prokofieva? Poslechněte si třeba pomalou vetu
z jeho 3.klavírního koncertu s doprovodem orchestru. Mluvil jste
snad někdy proti soudobé hudbě? Nazýval jste současné skladby šk$
banicí bez hlavy a paty,krákáním,skřípáním nenamazaného kola? A
však po třetím klavírním koncertě zaručeně mlčky odvoláte svůj ne,
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milosrdný usudek,a přinejmenším učiníte pro Prokofieva výjimku. %
lodie u Prokofieva je svěží a půvabná,a nikdy se neprohřešuje proti dobrému vkusu, jako to často vidíme i u tak velkého skladatele ,
jako P.I.Čajkovskij.
Rytmus nikdy u Prokofieva nenahrazuje melodii» Soudobí skladatelé menšího zrna se obyčejně spokojují s vyhledáváním or
chestrálních efektů napodobováním různých hluků a bizarní rytmikovu
Středisko tvůrčích zájmů se pomalu,ale jistě stehuje u nich z mel£
die^a kantilény do rytmu. Klademe si často otázku: K čemu vlastně
potřebují někteří "současníci11 stočlenného orchestru a sólových ná
strojů,když by k vylíčení jejich hudebních prožívání stačily bicí"
nástroje? Degenerace hudby v pouhý rytmus - není-li to spíše nákaza primitivismu a atvismu - než projev kulturníiio růstu?
Avšak Prokofiev,při celé své rytmické vynalézavosti ,
je na sto honů vzdálen těmto amusikálním musikantům. Jeho témata
jsou rozkošná a uchvacující. Rafinovaný lyrismus povznáší Erokofie
va na uroverí velkých básníků klavíru jako je Schuman a Chopin , a~
vrací též víru v nehynoucí moc božského umění hudební skladby. Pro
kofiev Stojí pevně oběma nohama na půdě vzdělané velkými předchůdci dnešní hudby. Andělská Čistota a krása hudby Mozartovy a Haydno
vy stále oslňovala dítě XX,věku, Sergeje Prokofieva. Pod vlivem hudebních klasiků složil Prokofiev svou proslulou "Klasickou symfoni
i". Nepokládám arci tuto symfonii za nejlepší dílo Prokofievovo.Mi
strovská instrumentace a néjmodernější harmonická výzbroj nemohou
cfetraniti dojem parodie /mimovolnéi/. Melodie pomalé vety a gavota
zdají se vyumělkované,obzvláště chromátický postup v druhé melodii
první věty. Ostatně,Prokofiev není jediný,kterému se nepovedla kla
sická forma. Dnešní komponisté si nejčastěji neví rady s "druhým
tématem" prvního aliegra. Nemluvě již o Beethovenovi a Schubertovi,
nalezneme okouzlující "druhé motivy" u Saint-Saěnsa,5ajko.vského ,
Dvořáka,Lalo,Faurého. Nenajdeme je u soudobých skladatelů. Je to
snad také tím,že jsme dnes ztratili vnitřní pocit rovnovážnosti...
XXX
Rok 1914 znamenal mezník v životě Prokofieva: obdržel nejvyšší ceaau
pro ruské pianisty.Pak začala první světová válka, jež končila pádem carského režimu a bolševickou revolucí* Prokofiev vy emigroval
do Paříže ,kde žil a působil až do konce 20.let,kdy se vrátil
do
Sovětského Ruska. Pařížské období bylo nejplodnější a nejhodnotněj.
ší z celého života skladatelova. Napsal tam "Scythskou suitu" - ja
ká ohromující sílal - ,pak druhou ,třetí a čtvrtou symfonii, balet
"Ocelový skok",jeden klavírní koncert a mnoho různých skladeb pro
klavír. Prokofiev nezapomínal ani na housle -jeho houslové koncertyfsonáty jsou dobře známy a oblíbeny,ač nesmírně obtížné po technické stránce. Myslím,že nejlepším interpretem Prokofievových houslových skladeb, zejména prvního koncertu pro housle s orchestrem ,
je v naší době David Oistrach, jehož pevný tón,neomylná intonace a
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železný rytmus se ideálně hodí k přednesu Prokofieva.
Celkem napsal Sergej Prokofiev sedm symfonií, čtyři kla
vířní koncerty,dvě opery /"láska tří pomerančů."Voj na a mír"/,
kantátu "Alexandr Něvský" a množství jiných skladeb. Po svém ná vratu do Ruska poskvrnil se Prokofiev tím, že složil kantátu na Sta
linovu počest,při šedesátinách kremelského diktátora. Budiž nám u
techou,a také snad jakousi "polehčující okolností" pro Prokofieva,
že tato kamtáta je neobyčejně slabé dílo a že přes všechnu reklami
sovětského tisku neprorazila ani u sovětského obecenstva...
V porovnání s krátkým pařížským obdobím nebyl více než
dvacetiletý život v Sov. svazu po návratu z emigrace obzvláště
plodný ani vynikající. Duchovní tlak,kterému jsou vystaveni v Sovětech všichni tvůrčí umělci,nezastavil se ani před Prokof ievem.
Sovětští kritikové mu často vytýkali "Klasickou symfonii",protože
prý je "ideologicky bezpáteřná","formalistická" a "buržoasní". Vytýkali mu též malou plodnost po návratu z Paříže. Podařilo se mu
však vytvořiti geniální dílo,operu "Vojna a mír",podle románu L.lt
lolstého, Pak se téměř odmlčel až do své smrti r.1953. Dusné so větské ovzduší nenapomáhalo rozvoji jeho hudebního genia.JHudební
chvalozpěv na Stalina není výjimka v dějinách ruské /sovětské/
hudby. Všemocní kremelští vládcové chtěli se dáti zvěčnit i hudebně a proto musili Prokof iev,Šostakovič,Chrennikov aj. skladatelé
vysoukati ze sebe kantáty na Stalina,na Vorošilova,Budenného a nemýlím-li se také na maršála Žukova,jak třímal prapor vítězství
v Berlíně!
Je Prokofiev tak velký skladatel jako Dvořák,Brahms ,
Wagner? Odpovídám jednoznačně: není. Chybí mu ono poslední "posvěcení", jež tvořivému kumštýři vtiskuje víra v Boha. Bach složil
velmi mnoho "světských"skladeb,Beethoven,Berlioz a Bizet skládali
převážně světskou hudbu - a přece cítíme u nich povznesení lidské
mysli stále někam pryč od přízemního lidského života. U Prokofieva
však není nic nadpozemského. Bývá siee tajemný a až démonický, avšak vždy jaksi "pohanský". Může hudební skladatel býti navždy du^
chovně odloučen od Toho,kdo je zdrojem veškeré krásy? Což dovedl
by Schubert složiti takové Andante z 8."Nedokončené" symfoniefkd£
by byl lhostejný vůči Bohu?
Avšak přes to prese všechno hudba Prokofievova je vel-*
ká. Je svědectvím neutuchající tvorby lidského genia a také rehabilitací současné hudby. Až půjdu na ten pustý ostrov,nezapomenu
si vzíti s sebou balík s "mikrosilonyJJ Prokofievových skladeb.
A až tam půjdete i vy, ani vy ne zapomeňte!

ür.František Rýpar•
PCHlED NA SOUČASNOU THEOXOGrII.
IX
Snahy
o p r o h l o u b e n í
a sous t a v n ě j š í
p r o p r a c o v á n í
k ř e s ť a n s k é
n a u k y .
Po zběžném přehledu situace na styčném poli mezi theologií a přírodními vědami přistupujeme k theologii ve vlastním slova smyslu. Účelem této druhé části studie je vyzvednout jednak
1/ charakteristické rysy,kterými se liší dnešní theologie pd theo,
logie let předcházejících a jednak též 2/ naznačit alespoň ně které z Četných problémů,která leží dnes bohovadcům zvlášť na srd
ci a dožaduji se důkladnějšího řešení.
1. -

T h e o l o g i e

včera

a

dnes. .

Základní známka dnešní theologie je vyjádřena v nadpise
této stati: Je to snaha o plnější a systematičtější propracování
křesťanské nauky. Jak je vidět,dnes na rozdíl od dřívějšího období nestojí v popředí diskusí nějaká dílčí otázka,popř. jen určitý
usek theologie,nýbrž celý její systém,a to jak věrouka tak i morálka, včetně všech příbuzných a pomocných věd. Okolnost,že se pozornost theologů obrací k bohovědě jakožto k celku,a týká ae jak
její stavby tak i jejích samotných předpokladů,není zjevem jen ná
hodným. Děje-li se tak,pak je to jen odpověď na potřeby dneška.
Současná doba volá po důkladnější revisi,po prohloubení
a ucelení bohovědy hlavně ze dvou důvodů: Je to z jedné strany
žhavá touha mnohých křesťanských duší /většinou stoupenců laického apoštolátu/ po užším kontaktu s Bohem;potřeba poznat a prožít
víru v celé její hloubce,ale z druhé strany též nutnost předložit
dnešnímu materialistickému světu křesťanství jako harmonický a ž.i
votný systém,jako jedině pravé poselství spásy. lidstvo je dnes ohroženo. Člověk,jehož důmysl dosahuje
vrcholu,stává se nepřítelem sobě samému. Tím že vypudil Boha se
svého soukromého i společenského života,pozbyl svůj přirozený
střed a tím i nezbytnou podmínku vší harmonie a rovnováhy. - Jen
Bůh zachrání svět a vrátí mu klid a štěstí. Má-li však být dnešní
nábožensky otupělý člověk znovu získán pro víru,a má-li /což je
nejdůležitější? být přiveden k rozhodnutí vzít na sebe všechny
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mravní závazky,které z ní plynou,musí ji napřed důkladně poznat
a musí být zaujat její krásou. Je nutno,aby poznal křesťanství
v celé jeho objektivní velikosti a hloubce,ale též aby v něm na
lezl skutečnou,ničím nenahraditelnou životní hodnotu.
Po tomto povšechném na&ínění cíle dnešní theologické
práce pokusíme se podat v hrubých rysech některé její charakteristické známky:
a/

"Ad font es"..
Mezi četnými novými podněty v theologii posledních
dvaceti let musíme jmenovat na prvním místě zvýšený zájem o její vlastní prameny. Návrat k pramenům,t! ad £ontes",se stal dnes
všeobecným heslem a je považován aa nejvhodnější prostředek k o.
živení theologie. Písmo sv. a ústní podání - tak jak se toto je
ví hlavně ve spiseoh církevních Otců,v úředních dokumentech kon
cilů,v církevním právu,v umění a liturgii - jsou předmětem horlivého studia; jsou probádávány velmi pečlivě a po všech stránkách. Theologové,vyzbrojeni znalostmi jazyků i odbornými znalcst
mi křesťanského i mimokřesíanského kulturního ovzduší jednotli"
vých dob,snaží se proniknout k pravému znění a smyslu dochová ných nám textů; snaží se vystopovat původ a postupný vývoj theo
logických nauk i jednotlivých termínů a slov; hledí ukázat, jakým způsobem bylo v rázných stoletích a v různých kulturních oblastech vyjadřováno to,co tvoří dnešní "depositum fidei".
Tak jsme dnes svědky toho, jak se množí traktáty biblSc
ké theologie,dílčí monografie,ale i široce založené manuály dějin dogmatu. Jsou pořizována kritická vydání církevních Otců,
akt koncilů,kanonických sbírek,starých liturgických textů. Přitom se tyto studie neomezují jen na oblast dogmatiky,ale aahmu
jí též morálku, asketiku, pastorál loa a jiná odvětví theologie./1/
Je jasně,že tato usilovná práce vedla k mnoha cenným
poznatkům. Vynesla na povrch různé nové aspekty jednotlivých
článků víry,upozornila na některé pravdy,které během staletí bx
ly opomíjeny a upadly tak napolo v zapomenutí. Četné pravdy obsažené v Zjevení,různé skutečnosti z dějin spásy vyvstávají před
námi v novém světle a uvědomujeme si tak najednou určité souvis,
losti,které dříve unikaly naší pozornosti anebo nebyly pro nás
tak jasné./2/
b/

Dogmatický důkaz.

Dokonalejší pojem o theologickém obsahu Písma svatého,
jeho jednotlivých knih a Částí; úplnější obraz o životě Církve
v jednotlivých stoletích,o theologické nauce Církevních Otců, o
jejich vžájemné závislosti,o jejich postoji během r&zných here-"
si a dogmatických, sporů,přivodil určitý pokrok v pojímání skrijD
turistického a patristického důkazu. Dnes málokterý profesor dog
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matiky dokazuje pravdivost té neb oné these citáty po vybíranými
takřka namátkou z Písma sv, a z Otců, nýbrž béře celou věc mno hem vážněji: Opíraje se o vědecky zaručené výsledky kritického
bádání,přihlíží k spolehlivosti a k průkaznosti jednotlivých
textů,a tam,kde je toho třeba, snaží se syntheticky podat nauku,
jednotlivých skupin knih Písma sv.,po případě jednotlivých děl
církevních spisovatelů.
Pokud se týče důkazů z tradice,není zajisté třeba při
pomínat,že se jeho samotný pojem pro nás v posledních desítiletích hodně rozšířil. Dnes pod tímto jménem nerozumíme jen / jak
tomu bývalo kdysi aspoň v praksi/ spisy církevních Otců a kánony koncilů,nýbrž vše,co sloužilo a slouží dodnes k vyjádření
pravd naší viry. Tak se stává,že u novějších autorů dooházejí
stále většího ocenění jakožto "locus theologicus" /tj. pramen
theologického poznání/ l i t u r g i e
a c í r k e v n í
um ě n í .
Zvláště od liturgie si dnes mnozí slibují to,co tolik schází novodobé theologii,tj. poněkud větší konkrétnost a
užší kontakt s životem. Zatím však,přes všechny snahy, liturgie
zůstává bohatým sice,ale jen málo využitým pramenem. Většina
prací,které byly vykonány v tomto ohledu, jsou více méně histo rické povahy a mají jen přípravný charakter. Vlastní theologická práce na tomto poli je teprve v začátcích./3/
c/

Dogmatika a Písmo, sv.
Kromě zmíněných již plodů návrat k pramenům přivodil
též určité sblížení mezi dogmatikou a biblickými vědami./4/ Dři
vgjší rozštěpení mezi oběma disciplinami,které redukovalo dogma
tiku často na pouhou abstraktní filosofickou spekulaci a exegesi zase jen na suché filologické nebo archeologické výklady, se
pomalu zaceluje. Místo určitého antagonismu,který byl tu a tam
patrný,nastalo sblížení, jež vyvíjí blahodárný vliv na celé theo
logické studium. Styčným bodem obou disciplin je
b i b l i c k á t h e o l o g i e . Tato mladá veda, která zvláší u nás kato
líků čeká teprve na plnější rozvinutí, přispívá jak k hlubšímu ~
pochopení slova Božího,tak k prohloubení a oživení celého věroučného systému. Dnes není možno si představit dobrého dogmatika,
který by nebyl zároveň dobrým biblistou, a dobrého biblistu, který by neměl solidních znalostí dogmatických. Keni pochyby o tom,
že tato změna bude mít blahodárný vliv i na řešení kontrovers nich otázek mezi katolickou Církví a mezi protestanty.
d/

Positivní zaměření.

Určitá změna k lepšímu se dá konečně zaznamenat i v cel
kovém zaměření theologie. Posvátná věda posledních let je totiž
méně apologetická,ale zato více positivní. Theologové nesoustřeďují dnes ani tak své energie na výklad bludů a na vyvrácení
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všech, skutečných i možných námitek, jako spíše na jasný, zcela
positivní a pokud možno všestranný výklad jednotlivých pravd
víry. Člověk povolaný k světlu víry nemá poznávat jednotlivá dog
mata jen jako opak toho či onoho bludu,ale,má být^píše zaujat
pravdou samou. Zkušenost učí,že skutečně jasné a úplné podání
látky je nezřídka i pohnutkou víry a zároveň nejlepším vyvrácením případných námi te k.
Toto positivní zaměřeni se začíná koneČne prosazo vat i v tzv. "kontr over sní theologii", kde polemika á různými
námitkami a protinámitkami se zdá být naprostou nutností.Přichá
zí se totiž stále více na to,že theologická diskuse nemá sloužit v prvé řadě k porážení protivníků,ale spíše k objasnění ide
jí a k pokornému hledání pravdy. .Diskuse vedené v tomto duchu ,
se ukazují v nejednom případě velmi plodné,a i když nevedou kolikrát přímo k jednotě názorů,přece jen slouží pravdě aspoň tím,
že rozptylují staré,zakořeněni předsudky a vedou k přesnějšímu
vymezení posic./5/ Díky tomuto postupu nejedna zdánlivě nepře klenutelná propast mezi katolíky á protestanty se ukázala jako
pseudoproblém a kolikrát se dostali /řeklo by se skoro neočekávaně/ k prahu Církve ti,kteří se zdáli být od ní. velmi vzdáleni./6/
e/

Jedna potíž.
Velký rozvoj biblického a patristickéhp bádání /kte
rému se říká též jinak "positivní theologie"/ - ale hlavně rozsáhlost jednotlivých vědních oblasíí a přitom velká podrobnost ,
s kterou jsou studovány jednotlivé otázky - přináší a sebou též
některé potíže. Hlavní těžkostí,která se pociťuje v tomto ohledu, je určitá roztříštěnost a n e d o s t a t e & s y n t h es e • Výsledky bádání jsou totiž uloženy v tisících partikulárních monografiích a článcích,a jsou jen velmi zvolná pojímány
do systematických příruček. Tím se samozřejmě průměrnému boho slovci velmi ztěžuje přehled o celkovém stavu theologické práce
a nezřídka se stává,že .jak studium v seminářích,ták hlavně kázá
ní a katechese pokulhávají za skutečným,staven bohovŠdy.
tomuto nedostatku se však hledí v poslední době odpomoci jednak různými theologickými kongresy a pracovními týdny,
jednak též lexikony,menšími příručními slovníky a kolektivními
díly,jež shrnují nejdůležitější výsledky bádání z. jednotlivých
oborů./7/
f/

Stránka formální

Některá bohovědná díla posledních let vykazují též
určité změny po stránce formální.- Snaha vyjít pokud možno vstříc
modernímu člověku,který je . zvyklý na metodu tzv-. "aktivních Škol1'
a tedy i na samostatnou osobní práci,vedla některé theology
k přizpůsobení bohovědných příruček po stránce formální a didak
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tické. Öim dále tím více se stávají předmětem kritik tradiční
příručky dogmatiky, jež předkládáji studentu látku ve formě předem hotových a předem dokázaných thesí a činí tak nezřídka každé
osobní přemýšlení zbytečným. Takový způsob studia však - praví
A.M.Henry,O.P. - "připravuje studenta o rado3t z bádání,a kromě
toho -což . je nesmutně jší- oslabuje víru,která ee zmítá v neklidné touze věřícího po hlubším pochopení" ./8/
Někteří autoři ve snaze odpomoci tomuto nedostatku
pokoušejí se o sestavení manuálů,které by umožnily studujícímu
větší styk se samotnými prameny a podnítily jej tak k samostat nějšímu a hlubšímu myšlení. Takovým více méně zdařilým pokusem
je dílo "Initiation théologique", se stavené skupinou francouz ských theologů. Autoři tohoto díla - na rozdíl od jiných učebnic
věroujcy - omezují na nejmenší míru závěry, které theologové obyčejně vyvozují ze zjevených principů,a místo toho se snaží podat
obšírněji základní linie jednotlivých článků víry jakož i pramenů, ve kterých jsou tyto články obsaženy. - Pokud se týče obsahu
a celkového rozvržení látky,dílo odpovídá Summě sv. Tomáše,kdežto po stránce formální je patrný velký rozdíl. Rozdělení na distinkce, artikuly atd. a vůbec celý scholastický způsob výkladu je
opuštěn. Místo toho je celé dílo rozděleno na kapitoly,v nichž
autoři podávají řečí přístupnou modernímu Člověku výsledky svého
osobního zamyšlení nad jednotlivými problémy. Na konci každé kapitoly jsou pak nadhozeny náměty k dalšímu studiu otázek souvisí
cích s vyloženou látkou a je udána příslušná bibliografie.
Podobný cíl jako svrchu uvedená skupina theologů sie
duje i P.Grlorieux ve své "Introduction a l'étude du dogme"/9/.
V tomto díle se však neobrací ani tak na studenty, jako spíše na
ty,kteří již theologii studovali,a touží si opět osvěžit Své zna
lošti. Z tohoto důvodu autor místo všestranného výkladu látky má
hlavně na zřeteli vést čtenáře k prohloubení a zdokonalení toho,
co již v podstatě zná z dřívějšího studia: vzbuzuje proto zájem
o určité aktuální problémy,rozšiřuje obzory,ukazuje, jak důkladně
studovaná theologie dává odpovědi na důležité problémy dneška.V^
zvedá též jednotu a spojitost mezi různými theologickými naukami,
jakož i mezi theologií a různými oblastmi lidské kultury; v ne poslední řadě pak předkládá k řešení různé Časové otázky,udává
bibliografické pomůcky a vede tak k opravdové samostatné jsráci.
2. -

Ze s o u č a s n ý c h
t h e o l o g i c kých
p r o b l é m ů .

Kromě všeobecné charakteristiky současné theologie
vytkli jame si též za cíl podat informaci o jejích
h l a v n í c h p r o b l é m e c h . Poněvadž však otázky,které dnes
poutají pozornost theologů jsou velmi četné a často dost složité,
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je zřejmé,že při skromném rozsahu této práce můžeme podat jen
ztěží něco více než jejich povšechný výčet. Chtít se pokusit o
něco více,znamenalo "by zjednodušit přespříliš jednotlivé ideje
a tím je i zfalšovat.
V následujících odstavcích se zmíníme napřed o některých základních otázkách,týkajících se samotných předpokladů
theologie /jejích pramenů a její metody/ a nakonec si všimneme
hlavních podnětů na poli katolické dogmatiky,morálky a biblic kých věd.
a/

Theologie .jakožto věda.
Theologie je věda o pravdách víry. Tím,že jejím pafed
metem jsou pravdy zjevené Bohem a přijímaná s naší strany prostřednictvím víry,odlišuje se podstatně od každé jiné vědy. Je
proto nezbytnou podmínkou každé vážnější práce na tomto poli ,
aby si byl theolog vědom jedinečnosti a zvláštního charakteru
svého poznání. Musí mu být především jasno,kde jsou zjevené prav
dy obsaženy,podle kterých známek může s jistotou soudit na jejich božský původ a hlavně pak nesmí při svém bádání
ztrácet
se zřetele hlavní principy theologické argumentace.
I když tyto požadavky Jsou pro nás něčím úplně samo
zře jmým, neznamená to,že si theologie hned od počátku své exis tence musila být vědoma základních linií své metody a že musila
mít přesně promyšlené a vypracované její systematické uspořádání* I v theologii totiž podobně jako v jiných vědách praktické
používání metody předcházelo jejímu vědeckému, výkladu a odůvodnění. Tak theologie přijímala po dlouhá staletáednotlivé pravdy
víry ze svých pramenů s jakousi bezstarostnou samozřejmostí, a
teprve pozdě ji, vlivem různých podnětů zvenčí,začala si všímat
svých theoretických předpokladů. IC hlavním příČánám, které daly
podnět ke kritickému přezkoumání základů a hlavních zásad theo
logie,patří jednak spory o vymezení a ohraničení pojmu zjevených
pravd /srv. např. spor s protestanty o oprávněnosti ústního podání/ a jednak též snahy o vysvětlení principů dogmatického vývoje./10/
Všechny tyto snahy, je jichž kořeny - hlavně pokud se
týče dogmatického vývoje -r sahají do minulého století. / Newman»
Möhler, JTranzelin, Scheeben/, dostaly však novou vzpruhu zásluhou
diskusí , které vznikly kolem dogmatické definice o Nanebevzetí
Panny Marie. V období kolem této památné události /1950/ veškeré problémy,týkající se theologického poznání, se dostaly do nového pohybu a
Čekají doposud na své konečné řešení. Poněvadž
tato problematika je dnes hodně živá a je také dalekosáhlá svým
významem,pokusíme se naznačit v několika bodech její hlavní vývoj./11/
První bod,který poutá pozornost theologů,je samotný
pojem z j e v e n í . Fundamentální theologie měla odedávna v£
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pracovánu jeho definici / revelatio est locutio Dei attestans/,
která sloužila dost dobře vnitřním potřebám theologie i řešení
kontroversních otázek. Racionalisté a později modernisté vyruko
vali sice s jinými představami o zjevení,avšak jejich vyvrácení
nedělalo theologům příliš velkých potiží. Při všem tom bylo
zvlášť potěšitelné,že jsme s většinou protestantů stáli na stej,
né základně. I když bylo vidět v tomto ohledu zvlášť u liberálních theologů hodně nejistoty a kolísání,přece se jen myslilo ,
že jsme si aspoň s konservativním křídlem v této základní otázce zajedno. Z disputací kolem dogmatu o Nanebevzetí však najednou vysvitlo,že tato jednota neexistuje. Začalo se najednou chá
pat,že náš scholastický pojem zjevení je příliš formální a že
poskytuje jen velmi úzkou základnu pro objasnění problémů týkajících se uchovávání a postupného předávání zjevení prostřednic,
tvím ústního podání. Není proto divu,byly-li v poslední době
podniknuty pokusy dát našemu pojmu zjevení poněkud konkrétnější
náplň./12/
Jiný problém, stejně živý, se týká
d e f i n i t i v
ní p o v a h y
z j e v e n í . Je jasné pro každého theologa,
že zjevení bylo ukončeno smrtí posledního apoštola,ale není pří
liš jasné,proč tomu. tak je. Současné theologii se tak naskýtá u
kol najít pro tento fakt nějaké uspokojující odůvodnění,vyplývá
jící z vnitřní podstaty věci./13/
Na řešení těchto dvou problémů, závisí pak řešení otázky o podstatě a funkci tradice v životě Církve. Protestanté
/ např. Cullmann,Bbeling,Löwenich/ se domnívají,že mohou konsta
tovat u nás katolíků postupnou degradaci tohoto pramenu víry .
Dle nich tradice byla ponenáhlu zatlačována do pozadí učitel
ským úřadem Církve a nakonec samotný učitelský úřad se stal obe,
tí papežské neomylnosti. Je sice jisté ,že se zde jedná s našeho hlediska o nedorozumění,které se dá odsranit objasněním a v
přesnějším rozlišováním jednotlivých pojmů,ale také se zároveň
uznává,že je nutno důkladněji propracovat jak theologický pojem tradice,tak učitelského úřadu Církve. Dnes se volá^ zvláště
po probádání biblického podkladu tradice a po přesnějším výmeze
ní jejrCho poměru k Písmu sv. a k církevnímu magisteriu. /14/
Problém tradice vede přímo k otázce tzv. dogmatický
ho v ý v o j e . Právě v souvislosti s definicí o Nanebevzetí
bylo slyšet Často ze strany protestantů,že se Církev hlásí touto definicí k myšlence vývoje,kterou před 50 lety zavrhla jako
modernistický blud. Na toto tvrzení se dá odpovědět tím,že dogmatický vývoj existující v Církvi je podstatně odlišný od vývoje, který byl hlásán modernisty nebo liberálními protestanty.
Dle nás,nově definovaná dogmata neznamenají žádnou změnu v obsa
hu víry,nýbrž jsou jen jasnějším a výraznějším rozvinutím toho,
co je obsaženo zavinutě v pramenech víry. Touto odpovědí však ng,
ní ani zdaleka řečeno všechno. Theologům se klade v této souvislosti za ukol vysvětlit jednak způsob, let er ým jsou nová dogmata

obsažena v pramenech a jednak též vyšetřit zákony,podle kterých
přecházejí se svého implicitního stadia k svému plnému rozvinu tí. Toto vysvětlení požadované od theologie musí odpovídat z jed
né strany historicky daným skutečnostem a z druhé strany
musí
též plně respektovat základní principy theologie /kupř. ukonce nost zjevení,nezměnitelnost dogmatu,neomylnost Církve atd./. /15/
b/

Dogmatika.

V oblasti dogmatiky je v poslední době snad nejvíce
v pohybu nauka o Církvi. Katolická ekklesiologie překonala
již
dávno obranné stanovisko, na kterém sertvávala od dob reformace ,
a propracovala se pomalu ke stutečné theologii Církve. Rozkvět
biblického bádání,ale hlavně intensivnější duchovní a liturgický
život probudil u věřících smysl pro vnitřní,nadpřirozenou podsta
tu Církve. Církev - která byla studována dosud převážně jen po
své vnější stránce,jako viditelná společnost,a zaujímala tak mí£
to ve fundamentální theologii - našla konečně své čestné místo
také v dogmatice. Vlivem důkladnějších studií o mystickém Těle
Kristově jsme si stále více vědomi,že viditelná společnost je si
ce důležitou ale přitom jenom vnější stránkou Církve a že ani
zdaleka nevyjadřuje celou její podstatu. K plnějšímu pochopení
Církve je třeba jiti mnohem dále a je nutno usilovat alespoň o
částečné proniknutí jejího božského tajemství./16/
Pokud se týče jejího konkrétního zařazení do věroučného systému,naskýtají se dvě možnosti řešení: Jedni autoři,kteří chápou Církev jako pokraČovatelku ve vykupitelském díle Kristově, pojednávají o ní bezprostředně po soteriologii,tj. nauce o
vykoupení /tak je tomu např. u B.Bartmanna,M.Schmause/; druzí za
se, kteří vidí v Církvi veliké svátostné znamení »ustanovené Kristem, aby zprostředkovalo lidem nadpřirozený život milosti,zařazují nauku o Církvi mezi traktát o milosti a o svátostech /srov.
např. dogmatickou příručku od L.Otta/. /17/
,
V ekklesiologii,studované pod zorným uhlem nauky o
tajemném Těle Kristově,dostaly se do popředí Četné nové,ale i
staré otázky,které nabývají nové aktuálnosti a těší se živému
zájmu i u vzdělanějších,apoštolsky zaměřených laiků. K těmto otázkám patří např.: nutnost Církve ke spáse^nauka o jejích údech,
nauka o jednotlivých duchovních stupních a úřadech v Církvi,o je
jich poměru navzájem,© jejich podstatě atd.
Zvlášt aktuální a velmi zajímavá je dnes kapitola o
postavení a poslání laiků v Církvi. Laický apoštolát,který se
stále více rozrůstá a nabývá rozmanitých forem,volá nejen
po
přesnějším juridickém,ale též theologickém vymezení pojmů a tím
i po zvláštní theologii. Dnes,kdy laici hrají velkou ulohu v novém pokře slanění lidské společnost i, poznává se e velkou jasností
poněkud jednostranný vývoj ekklesiologie v minulosti. Theologové
/ z reakce na protestantismus / věnovali příliš mnoho pozornosti
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theologickému zdůvodnění a vysvětlení otázek týkajících se hie rarckie /primát římského papeže,jeho neomylnostrpravomoc bisku pů atd./ a pominuli skoro úplně mlčením laikát,který patří podob
ně jako hierarchie k podstatě Církve. Theologie laikátu,k níž b£
ly v těchto posledních létech položeny základy,má zaplnit tuto
citelnou mezeru./18/
Pokud se týče konkrétního obsahu této nové části ekklesiologie,jedná se v podstatě o bližší určení postavení laiků
v Církvi. Přitom se nejedná ani tak o práva a povinnosti , které
jsou jim přiřčené jaksi zvenčí církevním zákonníkem,nýbrž která
jim přísluší jakožto údům mystického Těla Kristova a které tudíž
vyplývají ze samé nadpřirozené podstat;,?- Církve. Celá problematika se soustřeďuje hlavně kolem následujících otázek: 1, Theolo gická definice laika v Církvi: co je laikj v čem spočívá rozdíl
mezi laikát em, hierarchií a stavem řeholním; jaké poslání, které
povinnosti a práva má laik v Církvi. 2, TJloha laika ve světě .
3, Zvláštnívpovaha laické spirituality a dokonalosti.
Řešení těchto otázek,k nimž dala podnět hlavně kniha
Y.Congara,OP: Jalons pour une theologie du laicat,/l9/ postupuje
jen veJmi zvolna kupředu. Mnohé z naznačených otázek jsou zatím
stále ještě ve stadiu diskusí,a z toho důvodu je velmi těžko dospět k správné a vyvážené synthesi,v níž by význam laiků v Cír kvi nebyl ani nadmíru přecenován ani s druhé strany snižován..
Apoštolský zájem o vnější svět,o jeho proniknutí křes,
tanskými zásadami, otevřel dnes pro theologii nové a velmi bohaté pol<*,které - podobně jako theologie laikátu - leželo doposud
skoro úplně ladem. Svět totiž sám se svými pomíjejícími "pozem skými skutečnostmi" /les réalités terrestres/ jako např. práce ,
technika,povolání,lidské tělo,manželství rodina,stát dšjiny,umění ^atd. se stává předmětem theologických úvah. Cílem těchto studií je pcroniknout k pravému a poslednímu smyslu těchto skutečno^
tí ve světle Božího zjevení. Tak se řadí k filosofii dějin,techniky, umění, rodiny
též odpovídající studie theologické./20/
Velmi vděčným a přitom s neobyčejnou pílí pěstovaným
r
úsekem ^katolické věrouky je nauka o Panně Marii /mariologie/.Uog
matická definice o Nanebevzetí,mariánský rok /1954/,stoleté výr£
či lurdských zjevení /události to,které byly spojeny s různými
mariánskými a mariologickými kongresy/ podnítily věřící nejen
k větší zbožnosti,ale též k vědeckému bádání,které svou živostí,
šíří i hloubkou najde jen těžko obdobu v dějinách Církve. V různých evropských zemích /v Německu, Prancii,Belgii,Itálii a Španěl
sku/ ale též v USA a v Kanadě jsou zakládány theologické společnosti /akademie/ výlučně jen pro studium tohoto věroučného odvšt
ví. Dosti výmluvné svědectví o tomto pracovním elánu dává činnost
Mezinárodní Mariánské Akademie v Římě,která vydává současné osm
různých sbírek mariánských studií. Samotná akta předposledního
mariánského a mario logického kongresu,který byl konán v Římě A9%-/,
obnášejí 13 objemných svazků.
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Předmětem většiny mariólogických prací nejsou oproti
minulosti ani tak otázky týkající se výsad Panny Marie /jejího
panenství, Božího mateřství,Neposkvrněného početí atd./ jako spíše jejího postavení v rámci vykupitelského díla Kristova:Maria a
dílo vykoupení,Maria a naše posvěcení,Maria a Církev-Mystickě Tě
lo Kristovo jsou velkými thematy,kolem kterých se hromadí celé
množství různých partikulárních otázek a kontroversí.
Pokud se týče ostatníoh částí dogmatikyzajisté ani
tam nescházejí četné aktuální problémy. Tak např. v traktátu o
Kristu je stále ještě živá diskuse o psychologii lidské přirozenosti Kristovy, jež byla zahájena před osmi léty kontroversí mezi
římskými theology P.Galtierem a P.Parentem /22/; . v nauce o stvoření se diskutuje o poměru mezi řádem přirozeným a nadpřiroze ným /23/ a konečně i traktát o posledních věcech Člověka /De novissimis/,který je nezřídka na theologických fakultách dosti opo
míjen,těší se v poslední době neobyčejné pozornosti./24/
~~
c/

Morálka.

Problémy dnešní morální theologie se dají přibližně
rozdělit do tří skupin: Jsou to jednak různé návrhy,ale i prak tické pokusy o radikální přestavbu celé této theologické disci pliny, jednak otázky vyplývající z neustále se měnících podmínek
moderního života a konečně problémy spekulativního rázu,vyvolané
současnými filosofickými proudy.
0 struktuře a celkovém zaměření katolické morálky bx
lo toho v poslední době hodné napsáno. Při vší různosti názorů
skoro všichni autoři jsou si zajedno v tom,že dosavadní,převážně
kasuistické manuály morálky nevyhovují potřebám dnešní doby a že
je nutno je doplnit a také částečně změnit. To co se jim zvláště
vytýká /hlavně se strany francouzských autorů/,je jejich juridic
ký ráz a mravní minimalismus. "Četná mravoučná díla - píše B.Häring - nesla až po dnešní dny hrdý název "Morální theologie"
s^podtitulkem'dle zásad kanonického práva" nebo "se zvláštním
zřetelem ke kanonickému a civilnímu právu". Právnická kasuistika
tvořila často až devět desetin celé látky a co je na celé věci
nejzáyažnější,je skutečnost,že i čistě morálně theologické otázky byly řešeny právnickou metodou. Při tom všem hlavní pozornost
se obracela směrem dolů,za účelem vymezit všeobecné mravní povin
nosti,tj. určit jejich zákonem stanovené minimum" ./25/ Prakticky to znamenalo ukazovat člověku místo ideálu mravního snažení
jen to,co nemá dělat; poučit ho o tom,kam až může jít ve svém
jednání,aniž se přitom dopustil hříchu.
Oproti tomuto negativnímu pojetí mravouky moderní au
toři staví následující požadavky:
- Uznávají sice,že kasuistická morálka má své oprávnění /hlavně jako příprava a pomůcka pro zpovědnici/,ale zdůrazňují také,že tento způsob podání nezachycuje celý morální život
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křesťana. "Kasuistika pres všechny své zásluhy - píše Msgre Janssens - nepředstavuje celou morálku. Není to ani "morálka" ve
vlastním slova smyslu, nýbrž je to spíše jen její část - a smí-li
se tak říci - její nejmenší část... Kasuistika není ani tak morálka jako spíš její přívěsek"./26/
- Aby se překonaly tyto nedostatky,žádá se pro morálku, podobně jako pro dogmatiku,užší kontakt s prameny,kterými je
míněno hlavně Písmo sv. spolu s liturgickým a svátostným životem.
Systém celé morální theologie místo aby byl pouhým katalogem hří
chů a ctností,musí sledovat věrně vnitřní logiku zjevení,kterého
se nám dostalo 3krze Krista. Křesťanská morálka,poněvadž je zjevena v Evangeliu /a ještě lépe řečeno v konkrétní osobě Krista
Pána/, musí také nést jeho pečeť a musí věrně zrcadlit jeho základní ideu. Teprve má-li morální systém ve svém základu tuto vůd
čí ideu /dle některých je to přikázání lásky,dle jiných následování Krista/, dostává tím i svůj přirozený střed,z něhož se dají
snadno odvodit všechny jednotlivé povinnosti křesťana.
- Při tom všem sevvyžaduje též větší ohled na konkrét
ní stav morálního subjektu. Člověk, jakožto nositel mravního živo
ta,nesmí být chápán abstraktně jakožto "animal rationale" nebo
"Boží obraz" /v abstraktně theologickém smyslu/,nýbrž tak jak ve
skutečnosti je: to znamená jakožto tvor,narušený hříchem,ale při
tom vykoupený Kristem,obnovený jeho milostí a zapojený do jeho
mystického Těla.
Pokud ee týče praktických výsledků těchto snah,dá se
říci , ze stadium theoretických uvalí bylo již dávno překonáno .Dnes
máme již po ruce díla,která se snaží o podání křesťanské morálky
ve shora naznačeném smyslu. Zvlášť velké pozornosti se těší
v tomto ohledu kniha F.Tillmanna "Die Idee der Nachfolge Christi"
/27/ a především objemné dílo B.Eäringa "Das Gesetz Christi" /28/
které bylo v krátké době přeloženo do všech světových jazyků. 0ba autoři staví celou morálku na myšlence následování Krista. Hä
ring však zdokonaluje oproti Tillmannovi myšlenku následování
v tom smyslu.že je chápe spíše jako prodloužení a pokračování
/"MitVollzug / života Kristova. Nejedná se tedy o pouhé vnější
napodobování příkladu,nýbrž o vnitřní reální spojení s Kristem ,
které je umožněno intensivně prožívaným svátostným a liturgickým
životem. V této perspektivě svátosti se nejeví morální vědě jjLž
jen jako pomůcky v mravním životě,nýbrž se stávají důležitou slož
krou samotných mravních norem.
Jak jsme řekli,mnoho nových podnětů se dostává katp^
lické morálce též zvenčí od různých profánních věd a od samotného moderního života. Proměna ekonomických struktur,nové formy
soukromého a veřejného vlastnictví, pokrok techniky a přírodních
věd,zvi. mediciny a psychoterapie,konečně moderní prostředky pro.
pagandy a kolektivní formace množí nejen zpovednickou kasuistjLka,
ale kladou též základní otázky týkající se svobodnosti a přičet—
nosti lidského jednání. Zdá se,že moderní život ve svém rychlém
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tempu dodává morálce denně více materiálu než je schopna zpra covat a jak se patří asimilovat. Kolik problémů tohoto druhu b^r
lo vyřešeno v posledních letech díky neúnavné práci Pia XII,kolik jich však zůstává ještě k řešení! Dovolenost nebo nedovolenost určitých chirurgických zásahů,léčebných metod,různé theo rie týkající se manželského života,různé metody psychoterapie ,
psychofysiologie - to všechno jsou otázky,které jsou doposud
jen z části prostudovánv a které se dožadují s velkou naléhavos
tí jasného řešení./29/
Ze spekulativních problémů současné mravouky si
zasluhuje zvláštní zmínky tzv."s i t u a č n í
morálka".
Podklad pro tento nový myšlénkový směr tkví ve
zvláštním, jedinečném charakteru lidské bytnosti. Prvním a nej význačnějším znakem každého člověka je jeho samostatný,vnitřně
svobodmý a ucelený způsob bytí,který mu propůjčuje zvláštní nesdělitelnost /incommunicabilitas/ a nezaměnitelnost s druhým
lidským jedincem. Člověk není tvor sériový,nýbrž je to osoba,in
dividuum. Scholastická filosofie si byla vždy vědoma této zvláf
tni povahy člověka a snažila se ji odvodit z duchové podstaty
duše. lidská duše,chápaná jako forma těla,má účast na nezávis lém, individuálním způsobu bytí čisté formy a tuto vlastnost si
podržuje i při 3vém zaměření na spojení s látkou /s tělem/,která je podkladem opakovatelnosti /a řekli bychom sériovosti/ tvo
rů. Toto pojetí jedinečnosti a nesdělitelnosti lidské osoby,kte
x^é^je samo o sobe správné,zdá se však některým moderním autorům
neúplné. Vytýká se mu,že se snaží vysvětlit a vymezit individualitu člověka příliš jen "zespodu",negativně,a zanedbává přitom
též postavit do pravého světla její positivní náplň,která má
své kořeny v tvůrčím aktu Božím. Zvláštní a ne sdělitelný charak
ter každého lidského jedince nemá svou příčinu
jen
ve zvlál"
tním způsobu bytnosti lidské duše,ale též a především ve vůli™
Boží. Tím že Bůh dává existenci Člověku,vtiskuje mu též jeho in
dividualitu a ukládá mu zároveň jeho jedinečné a specifické poslání ve světě. "Die Dinge entstehen aus Gottes Befehl,die Person aus seinem Anruf - Věci povstávají z Božího rozkazu,osoba
na jeho výzvu" /0uardini/30/. Tato čistě osobní výzva,adresovaná se strany Boží, dává člověku jeho specifické.s nikým nezaměnitelné místo v plánu stvoření a zahrnuje v sobě též určité kor.
krétní pověření,které člověk musí ve svém živote splnit. Vyplývá ze samé podstaty věci,že kromě všeobecných příkazů Božích i
toto konkrétní poslání,uložené člověku samotným aktem stvoření,
musí hrát velmi důležitou roli v jeho praktickém mravním živote.
A právě kolem tohoto positivního a čistě individu
álního prvku v mravním životě člověka /hlavně kolem jeho exis tence a poznatelnosti/ se točí celá problematika tzv. "existenciáljií"yslovo ražené K.Rahnerem/ nebo "situační1 ethiky./30/ Je
velmi důležité poznamenat,že tento druh morálky má v katolické
Církvi své oprávnění jen v rámci a v podřízenosti vzhledem k e-
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tice "essenciální", která se opírá o všeobecné-mravní, zákony. U
katolických theologu /např. K. Rahner, J.Puchs,von Hildebrand/ je
tedy účelem těchto snah doplnit vhodně všeobecně platné zákony
/poněkud, je zkonkretisovat/nikoliv však je odsunout na vedlejší
kolej nebo je dokonce popřít. Poznání a také respektování konkrét
ní vůle Boží vzhledem k určité osobě člověka má vést k větší o-~~
pravdovosti a k vznit«rnŠní mravního života./31/
Takto chápaná situační ethika se podstatné liší od
situační ethiky existencialistického směru,která tó vědomě nepři,
hlíží k všeobecným mravním normám anebo je úplně popírá. "Rozli^"
šťvacím znamením této morálky - praví Pius XII - jc okolnost ,že
se místo o-všeobecné mravní zákony,jako.je např. desatero Božích
přikázání j opírá o podmínky nebo o skutečné a konkrétní okolnosti*
za kterých je nutno jednat. Tyto okolnosti jsou pro individuální
svědomí normou,dle níž má soudit a rozhodovat . Jen tento způsob
rozhodování je prý důstojný lidského jednání. Z tohoto důvodu
ké rozhodování ve svědomí,tvrdí stoupenci této e1hÜEy> nemaže být
diktováno ideami,principy a všeobecnými zákony"./32/ Není třeba
velkého vysvětlování,abychom pochopili,že toto pojetí mravního
života znamená naprostý mravní individualismus & relativismus .
Tato nauka byla dne 2.2.1956 dekrétem Poav.Koncre^&oe Sv.Offiola
stručně vyložena a odsouzena./33/
d/

Biblické vědv.
Velký rozkvět orientálního bádání,který nastal kon
cem minulého století,dal mocnou vzpruhu také biblickým vědám.Vel
ké archeologické objevy /odkrytí starobylých měst a jejich kultu,
rami,nálezy starých rukopisů - zlookiV dokumentů ale. i celých bib
líotek/ postavily do jasnějšího světla soukromý i sociální život
lidí sterého Orientu a tím umožnily i podrobnější probádání biblických knih. Díky neúnavné prici orientálifltů všech odvětví bib
lická literatura nestojí již osamocena jako bludný balvan upro střed nepřehledné pouště,ale tvoři součást rozsáhlé předoasijská
kultury,.jejíž poznání se den ze dne obohacuje novými nálezy.Dnes
můžeme postavit vedle historických a poučných knih Písma sv, kni
hy těchže literárních druhů, pocházejících ze starých orientál
nich civilisací. Srovnávání těchto písemných památek s Biblí umožňuje nám lépe pochopit jejich společný semitský-charakter,ale
též vystihnout a zhodnotit jejich náboženské a literární zvláštnosti.
Co však je na celé věci nejdůležitějŠí, je okolnost,
že s rozvojem orientalistiky nastalá i blahodárná změna v záměře,
ní biblického Studia. To platí jak o katolické tak i o protes
.tantské exegesi. Nekatoličtí biblisté si uvědomili,že jejich úsi
li nemá platit ani tak kritice biblických textů, jako textům sa mým. ÍTe kritika,ale důkladnější proniknutí theologického obsahu
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Písma sv. se stalo vůdci ideou nové /tzv. pneumatické nebo též
theologické/exegese./35/ 2a této nové éry biblického studia, archeologické a kulturně-historické poznatky místo aby byly pouší
vány k často destruktivní kritice,staly se výbornou pomůckou
k dokonalejšímu pochopení slova Božího. Velmi výmluvným svědectvím o opravdovosti těchto snah je "Theologisches Wörterbuch
aum Neuen Testament" /založený G.Mittelem a vedený pj něm dále
G.Friedrichem/, v němž jsou uloženy velmi cenné výsledky bádá ní./36/
Podobný rozmach v biblickém bádání nastal i u katolíků. Positivnější postoj u protestantů vůči Písmu sv. umožnil
katolickým exegetům opustit do určité míry apologetioký postoj
a věnovat se více theologické stránce problémů. Velmi užitečná
směrnice pro tuto práci jim byly vytýčeny encyklikou lva XIII
"Providentissimuš Deus" /1893/. Podle slov tohoto papežského do
kumentu cílem biblického bádání nemá být jen obrana proti fale¥
ným á nebezpečným výstřelkům liberální protestantské exegese,ný
brž především positivní zpracování a využití nových objevů pro
hlubší pochopení nábožensko-mravního obsahu Bible. Dominikánská
škola v Jerusalemě /jejímž dlouholetém rektorem byl P.M.J.Lagrange/ a Papežský biblický ustav v Římě /založený 1909/ přines^
ly lví podíl ke splnění tohoto programu. Četné publikace,vyšlé
v první polovině tohoto století,ukazují,že věrnost tradici a
dogmatu,která charakterisuje katolickou exegesi,není brzdou,ale
naopak principem zdravého a opravdu trvalého rozvoje a po kro ku./37/
Druhou etapu ve vývoji katolické exegese zahájila
encyklika Pia XII. -; "Divino äfflante Spiritu" /1943/• Ve srovnání sibádáním předešlých let katolická exegese se soustřeďuje stá
Le více na zjištění pokud možno přesného slovního smyslu bibli£
kých výpovědí. Pius XII. poukázal důrazně na to, že "první a
nejnaléhavějěi starostfvykladačů Písma sv. musí být "jasné poznání a určení literárního smyslu biblických slov." Tento literární smysl mají se vší pečlivostí odhalit pomocí znalosti starých řečí,stálým ohledem na souvislost a srovnáváním s paralelními místy." Tyto prostředky však samy o,sobe nestačí. K pochopení jazykových zvláštností a především úmyslu autorů biblic kých knih je podle směrnic zmíněného dokumentu nutné určit jejich "literární druh". "To,co chtěli staří východjíané vyjádřit
svými slovy nedá se určit jen z gramatických a filologických
pravidel,anebo jen ze souvislosti. Kromě toho je k tonru zapo třebí,aby se exegeta takřka v duchu vrátil do dávných století
Orientu a pomocí dějin,archeologie,ethnologie a jiných věd pře_s
ně určil,kterých literárních druhů chtěli spisovatelé oněch
starých dob užívat a ve skutečnosti též užívali." /38/
Tento požadavek není nový, Byl známý již sv. Augustinovi a jiným církevním Otcům. Co však je na této věci nového,
jsou prostředky,které nám umožňují jeho splnění. Objevení a roz
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luštění písemných památek starých semitských národů, vymanilo bib
lickě knihy z jejich isolace a umožnilo kritické srovnáváni. Určení literárního druhu jednotlivých knih Písma sv. /''nebo jejich
částí/ je nejdůležitějším,ale zároveň nejobtížnějším úkolem současné exegese. Tato práce si vyžaduje především obezřetného a
přesného odvažování ä hodnoceni vzhledem k tomu, co je dáno s jed
né strany exegetiekou tradicí a s druhé strany novými poznatky.
Oba tyto momenty jsou nesmírně, důležité a přitom není lehké ur čit s konečnou platností jejich skutečný dosah. K přesnému zhodnocení toho,co je v exegetické tradici trvale platného a co je
jen relativní hodnoty /a může být tedy opuštěno/, je třeba celé
řady předběžných prací,pro které se nenachází vždy dost kvalifikovaných pracovních sil. Před několika léty Papežská Biblická Ko
mise byla např. dotázána /dopis Kar&.Suharda, ze dne 16.1.1948/ o
hic dně výkladu prvních 11 kapitol Genese. V odpovědi mimo jiné
bylo poukázáno na to,že k opravdu správnému a vědeckému výkladu
tech.to stránek Písma sv. je třoba probádat všechny literární,pří
rodovědecké ,kulturní a náboženské problémy,které s nimi souvisí,
tile je třeba,praví se ve zmíněné odpovědi, prozkouíaat literární
zvláštnosti národů starého Orientu: jejich psychologii,formy výrazu, ä samotný jejich pojem o pravdivosti historického vypravová
ní. Jen tak je možno doufat,že se podaří pochopit správný význam
určitých výpovědí,obsažených ve zmíněných kapitolách Genese./39/
Je samozřejmé,že ne všechny Části Písma sv. skýtají
tolik těžkostí jako tato část Starého Zákona. Tento příklad však
ukazuje názorně,jak je kolikrát těžká a spletitá práce exegety a
upozorňuje nás,abychom nežádali po něm rychlou a okamžitou odpověd na-všechny obtížné otázky. I exegese,podobně jako každá jiná
věda,potřebuje určitý čas,aby mohla probádat a uvážit své problé
iny s patřičnou důkladností a zralostí.Bude zapotřebí ještě mnoha
podrobných monografických studií,než bude možno předložit výsled
ky této práce širším kruhům jednak ve vědeckých kometářích Bibl©,
jednak v populárně vědecké literatuře./40/
Druhou zvláštností novější exegese je důraz,který se
klade na biblickou theologii. Ne- bezdůvodně prohlásil Pius XII.
v' encyklice "Divijtio afflanté Spiritu" ,že exegese mvsí usilovat o
to, "aby ukázala theologický smysl jednotlivých knin a úseků Pis.
ma sv." Tato práce je rovněž jakourčení literárních druhů neemír
ne důležitá a je vlastně smyslem a cílem veškerého biblického bá
dání. ^-^tom si nesmí někdo myslet,že dnešní dogmatika a morálka
užívaje > .'..• jako tak velmi často Písma sv. k biblickému podloženi a vysvětlení svých thesí a že tudíž nějaká zvláštní biblická
theologa : je zbytečná.. Toto nové odvětví exegese znamená totiž ně
co úplnc jiného než pouhé seřazení průkazných biblických citátů"
v rámci dnešního theologického systému. Tato disciplina,aspoň tak
ják se dnes utváří, chce sledovat různé fáze Božího zjevení a chce
být dynamickým výkladem původu a vzestupného rozvoje náboženskomravních nauk Starého a Nového Zákona. Právě tento souhrnný a jed
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notící způsob nazírání na zjevené pravdy víry je-velmi vhodný
k tomu, aby dal lépe vyniknout jednotě a vnitřní souvislosti katolické víry. Takto chápaná biblická theologie j.e náplní a koru
nou celé exegetické činnosti.
o-o-o Z těchto několika zběžných poznámek ó současné theologii je vidět, jak velmi se mýlí ti,kteří jsou nakloněni považ o vat bohovědu za přežitek minulosti; za jakousi zkamenělinu, kt£
rá se hódí spíše do musea než do současného moderního života.
Theologii dvacátého století neschází životné , aktuální problémy a hlavně chut 3 odvaha k jejich řešení. Hodně bylo již vykonáno, mnohem více úkolů však čeká na své splnění.Bohovědci právě'
dnes jsou si vědomi mnohem více než kdy v minulostiřže theologie
musí udržovat kontakt s životem a že kromě věčných a nadčaso vých problémů je třeba řešit i palčivé otázky dneška.A právě v
této souvislosti nabývá veliké důležitosti otázka přizpůsobení,
o které pojednáme příště.

P O Z N Á M K Y :
Některá význačnější díla o současných theologických problémech:
- Feiner, Tríit ech Bbckle: Prägen der Theologie heute;Benziger,
Einsiedels,Zürich Köln, 1957
- Problem! e orientamenti di teologia dommatica; kolektivní
dvousvazkové dílo,vydané theologickou
fakultou v Miláně /Venegono/;Výd. Marzorati,Milano,1957
- Aubert R.: La Théologie catholique au XX^me siécle, Cahiers de
1 actúalité religieuse,1954,-c»7
- Je sais - je crois /Encyc.lopedie du catholique au XX é m e siédlV
Vyd. Arthěme Fay arci, Par is
Jedná se o sbírku populárně -psaných theclogických monografií,
icterá zahrnuje hlavní odvětví katolické bohcvedy a vůbec celého
života Církve. Dílo je rozvrženo na 150 svazečků /100-150 str./
a je současně překládáno i do jiných světových jazyků.
- Virgil Redlich: Moralprobleme im Umbruch der Zeit; Max Hue ber,
München, 1957
/1/ Z patristických studií je nutno uvést ma prvém místě sbírku
^S£urc£s_c^étieim_es^_,která obsahuje doposud na šedesát děl
církevních Otců,většinou s dobrými historicko-dogmatickými
úvody.
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- O sbírce "Sources chrétiennes" viz článek J.-R. Palanque:
Un foyer ďétudes patristiques :1a collection "Sources
chrétiennes", Revue thomiste,58/1958/,str. 329-347.
- Ve Španělsku vychází sbírka "Biblioteca de Autores Cristi
anos"»Madrid,Editorial Católica.
- Jinak podrobnou informaci o dnešním stavu patristického
bádání viz v příručce patrologie: B.AItaner: Patrologie
/5.vyd,Herder,Freiburg,1958/,zvi.§3."Die neuere Literatur
zur Väterge.schichte und Väterlehre",str.9-32.
- Ke středověké theologii viz: Arthur Michael Landgraf :Dogengeschichte der Frühscholastik,8 sv. ,F.Pustet »Regens bvrg, 1952-1958.
- K dějinám morální a pastorální theologie:
Th.Deman: Aux origines de la théologie moraleřMontréalParis,1951
K.Müller: Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie, řada monografií ,vyd.P.Pustet,Regensburgi doposud vyšlo 7 sv.
P.X.Arnold: Grundsätzliches und Geschichtliches zur Theolo
gie der Seelsorge;
Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge,
12 sv.,vyd.Herder,Freiburg. - Je to řada monografií,vydává
ná pod vedením tohoto autora.
/2/ - Mnoho theologických traktátů,psanýcfi°$ímto zorným úhlem,
•vyšlo v kolekcích "Théologie" /vyd. Aubier,Paris/ a "Uham
Sanctam" /vyd. Ed.du Cerf,Paris/.
/3/ - V tomto ohledu je velmi podnětná kniha Cipriano Vagaggini:
Ii senso teologico della liturgia, Edizioni Paoline,Roma,
1957
/ 4 / - Srov. L.Scheffczyk; Biblische und dogmatische Theologie,
Trierer Theologische Zeitschrift,67/1958/,str.193-209
/5/ - Velmi významné dílo z oboru kontroversní theologie je kni
ha Hans Küng: Rechtfertigung.Die Lehre Karl Barts und
eine katholische Be sinnung. Mit Geleitbrief von K.Barth.
Vyd. Johannes-Verlag, Einsied ein, 1957
/6/ - Je g-.ryaM z posledních let např. konverse H.Schliera,význač
ného protestantského exegety. - Zajímavá je též cesta R.
Baumanna,známého svou knihou "Der Pels der tfeIt%Katzmaan
Verlag,Tübingen, 1956. Autor se v ní dopracoval k uznání
primátu římského papeže.
/ 7 / - Dictionaixe de Théologie Catholique
- Enciclopedia Cattolica
,
v
- Lexikon für Theologie und Kirche. /Nové,úplně prepracova-
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né vydání Buchbergrova Lexikonu. Dosud vyšly dva. svazky.
-

H.Haag,A.van den Born: Bibel-Lexikon, Benziger,EinsiedelnKöln,1951-1956
Roberti: Dizionario di Teologia Morale,2»vyd. Studium,Řím,
1957
K.Algermissen,Xi.Böer,C.Feckes,J.Tyciak: Lexikon der Karienkunde , Regensburg51957

/8/

/9/

Initiation théologique /par un groupe de théologiens/,Ed.
du Cerf,PariB,1955^, sv.l.,štr.277
dílo obsahuje 4 sv. a je přeloženo i do italštiny.
'S
Introduction á l'étude du d ogme, Vi trail ,-Par is, 1948

/10/-Ch. Journet: Introduction k la Théologie, Desclée de Brouwer,
Paris ,1947
-P.Wyser: Theologie als Wissensehaft, Ant on Pustet, Salzburg,
1958
-J.Beumer: Theologie als Glaubensverständnis,Echter-Verlag,
Würzburg, 1953
/11/ Siör* H.Bacht-H.Fries-R. J.Geis elmahn: Die mündliche Überl%
ferung, Max Hueber,München, 1957, zVl.str.38-62.

/12/ Srv* článek K. Rahnera: Zur Präge der Dogmenentwicklung,
v kfiize Schriften zur Theologie, I, Benziger i Einsiedeln, 1954,
str.59 a násl*
Tentýž: TSberlegungen zur Dogmenentwicklung, Zeitschrift
für katholische Theolgie,80/1958/,Č.2,str.237-266
/1^/ Zdá se,že dobré řešení tohoto problému přináší K.Rahner
v dílku "Über die Schrift inspiration", Herder, Freiburg, 1958.
Platnost tohoto řešení však závisí na platnosti originální
ho pojmu biblické inspirace,kterou zde autor zastává.
/14/ J.R.Geiselmann: Die lebendige tilberlieferung als Norm des
christlichen Glaubens, Herder,Freiburg, 1959
/15/ Srov. Gregorianum, 33/1952/, 1; celé toto číslo je věnováno
otázce dogmatického vývoje.
Viz též E.Dhanis: Révélation explicite et implicite,Gregorianum, 34/1953/2, str. 187-237
/15/-S.Jaki: Tendences nouvelles de écclesiologie,Herder,Roma,
1956
-Ch.Journet: LÉglise du Verbe íncarné,sv.I. La hiérarchie apost.oliq.ue,2 vyd.Desclée de Brouwer,Paris, 1955; sv.II. Sa
structure interne et son unité catholique, ibidem 1951.
Tentýž: Théologie de lĚglise, Desclée de Brouwer,Paris,
1958,/jedná se o zkráceny výtah předešlého díla/.
-O. Semmelroth: Ich glaube an die Kirche /Erwägungen Uber das
oťtmenschliche Geheimnis der Kirche /, Pat mos-Verlag, Dussel
orf,1959
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/17/-M. Schmaus: Katholische Dogmatik, sv. 111,1; Die Lehre von der
Kirche, 5. úplně přepracované vyd., Max Hueber, Mün
chen,1958
~
-L.Ött: Grundriss der katholischen Dogmatik,4.vyd.Herder,Erei
burg, 1959
-0.Semmelroth: Die Kirche als Ursakrament,2.vyd.Josef Knecht,
Frankfurt/M.,1955
-tentýž:
Das geistliche Amt, Josef Knecht,Frankfurt/M. ,1958
/18/ G.Philips: Le rOle du laicat dans l'Eglise,Casterman,Tournai,
1954
Překlady:Der Laie in der Kirche,A.Pustet,Salzburg,
1955
I laici nella Chiesa,Vita e Pensiero,IELlano,1956
/19/ 2.vyd. Ed.du Cerf,Paris,1954 /sbírka "Unam Sanctam" ,sv. 23/
Něm.překlad: Der Laie.Entwurf einer Theologie des
Laientums, A.Pustet,Salzburg, 1955
/20/ Průkopnické dílo na tomto poli znamená A.Thils:Théologie des
réalités terrestres..I.Préludes,II.Théologie de
1 histoire, Casterman,Tournai,1954
Přeloženo též do němčiny a italštiny.
-M.D.Chenu: Pour une théologie du travail,Ed.du Seuil,Paris
1955
-J.Daniélou:Essai sur le mystěre de 1 histoire,Ed.du Seuil ,
1955
-K.Rahner: Zur Theologie des Todes, /Quaestiones disputatae,
sv. 2. /,Herder,Freiburg,1958
/2l/-Algcrmissen aj. Lexikon der Marienkunde
-H.du Manoir: Etudes sur la Sainte Vierge,Paris,L949... celé
dílo je rozpočteno na 5 Sv.
-P.Pächter: Maria im Erdeniebon,Tyrolia,Innsbruck, I9.53
-G. Roschini: Mar iologia, Roma, 1947-8, 4svf
/22/-P.Galtier; L'unité du Christ.Paris,1939
-P.Parente; L'lo di Crist o,MorceIliana, Brescia,. 2. vyd. 1955
-R.Haubst: Probleme der jüngsten Christologie, Theologische
Revue, 52/1956/,str.152-162
-Velmi dobré podání celé kristologie z dogmaticko-biblického
hlediska představuje dílo:K.Adam:Der Christus des Glaubens,
Patmos-Verlag,Düsseldorf,2.vyd. 1956
/23/-Objektivní přehled o celé otázce podává Článek J.EndresrMenschliche Natur und übernatürliche Ordnung, Freiburgor Seitschrift für Philosophie u.Theologie, 4/1957/, č.l. str. 3-18.
/24/-L al di la, Marietti,Roma, 1957,kolektivní dílo,vydané péčí A.
Piolantiho.
-M.Schmaus: Katholische DogmatikSsv.IV,2: Von den letzten Dingen, 5. vyd. Max Hueber,München,1959 /747 str./
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Viz též H.Urs v.Balthasar: Eschatologie,v kolektiv.díle "Fragen
der Theologie heute,str.403-421
/25/ Moraltheologie in Bewegung, Theologischer Digest,2/1959/
č.l,str.3.
/26/ v kolektivním díle; M.Brillant-M.Nédoncelle: Apologét ique,
2 vyd. Bloud et Gay, Par is, 1948, str. 1180-1.
/27/ 4 vyd.Patmos-Verlag,Düsseldorf, 1955
/28/ Herder,Freiburg,1954
K všeobecné problematice týkající se výstavby a zaměřenímo
rální theologie:
-Thils G.,Tendances actuelles en Théologie Morale,G:embloux,
1940
«Braun PrM.aj.,Horale Chrétienne et requötes Conteaporaines,
Casterman*, 1954 /Cahiers de 1 actualité religieuse,
sv.l.
-Gilleman G., Le Primat de la Charité en Théologie Morale,
Es sai Méthodologique,Louvain,195 2.
-Puchs J.,Die Liebe als Aufbauprinzip der Moraltheologio,
Eins Bericht; Scholastik 29/1954/,str.79-87.
-Mu-M.Labourdottc: Chronique de théologie morale, Revue Tho
miste, juillet-septembre 1956,str.528-541
~
/29/ 0 prblémech,které klade morálce pokrok medicíny a jiných
věd srov. <ícques Leclerq: Die neuen Gesichtspunkte unserer
Zeit in der Erforschung der Moral, článek v kolektivním
díle "Moralprobleme im Umbruch der Zeit",str.5-12,
/30/ Welt und Person,Würzburg,1939,str.164
/31/ 0 situační morálce z katolického hlediska:
-IC.Rahner:ftber die Frage einer formalen Existentialethik,
Schriften zur Theologie,IX,str.227-246 »Benziger,Einsiedel!
-J.Puchs: Situation und Entscheidung, Josef Knecht-Verlag,
Prankfurt/M. ,1952
-D.von Hildebrand: Wahre Sittlichkeit und Situationsethik,
Patmos-Verlag, Düsse ldorf, 1957
True Morality and its Counterfeits,Kov York, 1955
/32/ A.A.S., 1952,str.414
/33/ A.A.S., 1956,str. 144-5
/34/ 0 nových objevech viz W.F.Albrght; Die Bibel im Licht der
Altertumsforschung, Calwcr-Vorlag, Stuttgart,1957
/Recent Discoveries in Bible Lands,Funk&Wagnalls,New York/
Jedná se o dílo protestantského autora.
/35/ Tento nový směr zahájil K.Barth /Römerbrief,1919/ jiní ná
sledovali po něm /P.Althaus,H.W.Schmidt/.
/36/ Kohlhammer-Verlag, Stuttgart ,1933 ... Při použ ívání díla,
zvláět u ne odborníka,je třeba určité opatrnosti,protože autoři stojí na zcela jiném dogmatickém stanovisku než katoličtí exegeté.
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/37/ Z tohoto období zasluhují zvláštní zmínky následující díla:
-Bonner Bibel/1918-1923/; Regensburger Bibel /1938/j Echter
Bibel /1947/; Herders theologischer Kommentar sum Neuen
Testament /1853/
-Verbum Salutis /ve Francii 1923/; La Sainte Bible od PirotClamer /1935/; la Sainte Bible de Jerusalem /1947/
-La Santa Eibbia,vyd. P.M.Bales /1911/; la Sacra Bibbia,vyd.
P.Vaccari/1943/í La Sacra Bibbia,vyd. 3.Garofalo /1947/
-V Anglii: M m . F. Sut cliffe, Bern. Orchard: A Catholic CommentAry on Holy Scripture /1953/
Důležitější časopisy:
-Revue Biblique,Gabalda,Paris^od r,1892
-Biblica,Papežský Bibl.Ustav,Rím,od r.1920
-The Cath.Quarterly,Washington,od r.1939
-Estudios Biblicos,Madrid,od r. 1941
-Biblische Zeitschrift,Paderborn.vychází opět od r.1957
-Verbum Domini,Papež.Bibl.Ústav,Rím,od r.1920
-Bible et Vie ehrétienne,Paris /casterman/od r.1953
Lexika:
-Haag-A.van den Born: Bibel-Lexikon,Bensiger,Einsiedeln, 1951
-Supplement au Dictionnaire de la Bible,vyd.Pirot,pale Robeí?
nyní Capelles; Letouzey et Ané,Paris
-F.Spadafora: Dizionario Biblico, Ed.Studium,Roma,1955
Úvodní dílai
-A.Robert, A.Tricot: Initiation Biblique, 3. vyd. De sclée, Par is
T our nai, 1954
-Höpfel"Miller-Metzinger:Introductio specialis in Sacrám
Scripturam,Romae,1950
-J.Rénié: Manuel d'Eoriturc Sainte,vyd.6,Paris-Lyon ,1949
-Je nutno zmínit se i o nové příručce A.Robert,A.Feuillet:
Introduction ä la Bible,I, Dosclée,Tournai,1957>která
však nenašla všude příznivé přijetí.
/36/ A.A.S.,1943,str.310...
/39/ K problémům dnešní exegese viz J.Schildenbcrger :• Vom.»Geheim
nie des Gotteswortes. Einführung in das Verständnis der Hl.
Schrift, vvd.Kerle,Heidelberg,1950
/40/ 0 prblémech biblické theologie; Heinrich Schlier, Über Sinn
und Aufgabe einer Theologie des Heuen Testaments, Biblische
Zeitschrift,1/1957/,S.l,str.6-23 /s bohatou další literaturou.
Gross H., Was ist alttestamentliche Theologie, Trierer Theo
logische Zeitschrift, 6/1958/
Na poli biblické theologie vynikli v poslední době autoři:
P,Heinisch,P.van Imechoot, J.Bonsirven, P.Prat, L.CerfaUx,M.Meinertz, A. Wickenhauser, F. Mussner, C. Spieq, Ä. Schnackenburg aj.
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Autoři,kteří přispěli;
Josef Bcnáčck
Tomáš Špidlík
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Josex Cardijn
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Překlady
Vyšlo v Římě 1958
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