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VĚROUKA

Tento (Slánek o přínosu, kterým Pius XII. obohatil katolickou
věrouku, nechce nahradit přímé studium textů, které velký papež
zanechal, ani si nebere za cíl přeložit je prostě clo Češtiny.Chce
spíše naznačit hlavní linie jeho učitelského úřadu v oboru dogmatickém a předložit nejdůležitější "body jeho učení.
Iffe^prve se zmíním krátce o pramenech papežovy nauky. Potom
proberu stručné hlavní themata, kterých se Pius XIX. dotýká: problémy theologie fundamentální /rosům a víra/f nauka o stvořenít o
Církvi, o Ježíši Kristu, o Panně Marii, o milosti, a o svátostech.
P r a m e n y
Kdo viděl, úctyhodnou řadu svazků, v nichg jsou sebrány veřejné projevy zesnulého papeže, jistě pochopí, Že vyjmenovat, a
byí i jen jedním slovem se zmínit o každém, který má nějaký vzta&
k našemu thematu. přesahuje rámec i možnosti této krátké studie.
Uvedu proto jen nejdůležitéjší z této dlouhá řady, ty, které nám
budou sloužit v dalších statích k našemu cíli.
Podle chronologického pořadí se dají sestavit v tomto sledu:
29/6 1943 - Encyklika "Mystici Corporis" - o CírkviŤ mystickém
tSle Kristové20/II 1947 - Encyklika "Mediator Dei" - o liturgii.
30/II 1947 - Apoštolská konstituce "Sacramentum Ordinis" - o svěcení kněžstva.
12/8 1950 - Encyklika "Human! generis" - o nobezpeSí moderních
ideologii.
l/ll 1950 - Dogmatická konstituce "Munificentissimus Deus" slavnostní prohlášení nanebevzetí Panny Marie.
8/9
1951 - Encyklika "Sempiternus Hex" - k tisícpetistému výročí všeobecného sněmu chalcedohského.
8/9
1953 - Encyklika "Fullens corona" - k zahájení mariánského
roku.
31/5 1954 - Proslov ke kardinálům a biskupům o učitelském úřadu
Církve.
11/10 1954 - "Encyklika "Aä Coeli Reginám" - o P.Marii Královně.
24/IO 1954 - Projev k účastníkům Mariologického a mariánského
kongresu v Římě.
2/II 1954 - Proslov ke kardinálům a biskupům o úřadu kněžském
a pastýřském.
31/5 1956 - Encyklika ^Haurietis aquas" - o b.Srdci Pán§.
22/9 1956 - Proslov k účastníkům kongresu o pastorační liturgii
v Assisi /zmínka o eucharistii/.
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Je snad důležité připojit ještě technickou poznámku: všechny
dokumenty Pia XXI. "budu uvádět podle autentického vydání úředního
věstníku "Acta Apostolicae Sedis", vydávaného ve Vatikáne. V dalších statích pak, abych zjednodušil typografické potíže, loudu citovat jen rok a příslušnou stránku tohoto věstníku* Tak např.
/1950,561/ znamená "Acta Apostolicae Sedis" 42/1950/, str.561. Sbírka dokumentů učitelského úřadu Církve, zvaná "Enchiridion
Symbolorum", vydaná H.Denzingerem, C.Bannwartem a J.B.Umbergem
v nesčetných vydáních u Herdera v německém Frýburku, je citována
zkratkou "Denz." a s příslušným marginálním číslem.
ROZUM A VÍRA
Základní

p r o b l é m y

Úkolem učitelského úřadu Církve není jen vysvětlovat zjevenou Boží pravdu, nýbrž i chránit celý poklad zjevení před útoky
nesprábných ideologií. To se týká zvláště tzv."praeambula fidei",
tj.pravd, které logicky předcházejí souhlas víry. Abych totiž
mohl rozumně přijmout zjevené slovo Boží, je třeba, abych věděl,
že existuje osobní Bůh, že tento Bůh v daném dějinném okamžiku
opravdu lidem něco sdělil a že toto jeho zjevení se uchovalo neporušené až do našich dnů. 0 tom pojednává zvláštní obor zvaný
apologetika Čili fundamentální /základní/ theologie, která metodou ne ještě theologickou, nýbrž spíše filosofickou a historickou, dokazuje Bozi existenci, historický fakt zjevení a existenci
učitelského úřadu Církve, které Kristus svěřil své učení.
Sem patří také theologická metodologie, která určuje, kterými cestami se má ubírat theolog při své vlastní práci, tj. při
zjišťování toho, co bylo skutečně zjeveno, při srovnávání zjevených pravd navzájem a při hledání jejich vzájemné souvislosti a
harmonie, která by dala lidskému duchu možnost stále hlouběji je
pronikat, obejmout je v jediném systému, vyjádřit je co nejpřesmějšimi pojmy, a tak je i obhájit proti případným námitkám nevěřících.
Humani

generis

Pius XXI. si byl dobře vědom důležitosti, kterou právě v
dnešní době ideologických krizí má tato předběžná theologická
práce, a proto neváhal zasáhnout svou kompetencí a autoritou do
otázek jak apologetických, tak i metodologických. Věnoval jim
zvláště obsažnou encykliku "Humani generis" z 12.srpna 1947, která v době svého uveřejnění vzbudila živý ohlas nejen mezi katolíky, nýbrž i mimo Církev.
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S o u č a s n á

f i l o s o f i e

lomu, kdo se zajímá o dějiny dnešního myšlení, jistě nemůže
ujít tragické tápání a nejistota, která se zmocnila moderní filosofie. Kult pravého Boha "byl francouzskými encyklopedisty nahraZuen kultem lidského rozumu. Tento rozum se pak vlivem kantismu
stával stále více autonomní, až se v idealismu dospělo k ^eho
zboŽŠtění. Takový stav ovšem nemohl trvat navždycky. A proto,jako reakce na tyto nezdravé tendence, se projevuje krize současného myšlení ve výstřelcích zcela opačných; proti přehnanému idealismu historický a dialektický materialismus; proti zbožšíování
rozumu pragmatismus a moderní existencialismus, který nad schopností lidského rozumu poznat neměnné pravdy prosté láme hŮl./l/
Jako společné dědictví těchto směrů přešel pak do moderního myšlení ještě dal§í prvek: všeobecný evoluci oni smus, který z oboru
přírodních věd, kde může "být zčásti oprávněný, se přenáší i na
pole filosofické, jako by na světě nebylo vůbec nic stálého,nýbrž
jen ustavičný vývoj, aí už ducha /idealismus/, aí už věčné hmoty
/dialekti cký material! smus/.
Pius H I . bystře postřehl tuto situaci a zároveň i nebezpečí,
které by mohla vnést i na pole theologické. Tím spíše, že tyto moderní bludy vědomé nebo nevědomě pronikaly i do mentality některých zatím ojedinělých theologů, kteří v dobrém úmyslu přiblížit
evangelium nodernínu člověku se snažili "pokřtít" tyto ideologie,
samy v sobě atheistické, a vtěsnat zjevené pravdy do jejich systďénů.
Encyklika "Humani generis" má právě za úkol upozornit na nebezpečí, který takový počin s sebou nese. Proto úvodem podává jakousi diagnosu současného myšlenkového světa: filosofický evoluci oni Berus, dialektický materialismus, idealismus, imanentismus,
pragmatismus, existencialismus, nesprávný historicisnus - u2 sama
dlouhá řada těchto jmen ukazuje na bezradnost moderního Člověka,
který odvržením Boha ztratil správnou orientaci /1950,562-563/»
Ú k o l

t h e o l o g ů

a

f i l o s o f ů

Co je za takových okolností úkolem katolického theologa a
filosofa ?, ptá se Pius XII. A odpovídá: "Neque ignorare, neq.ue
neglegere" /1950,563/. Katolický myslitel musí tyto směry dobře
poznat, neboí mu mohou být pobídkou k prohloubení vlastního myšlení. Nesmí Je však trpně a bezmyšlenkovitě vstřebávat jen proto,
že jsou právě v módě, ba ani proto ne, že by se tak přiblížil lidem, kteří jsou Církvi vzdáleni. Pravda je totiž jenom jedna, a
je to statek tak drahocenný, že se s ním nesmí obchodovat anebo
o n&n smlouvat, ani pod rouškou nesprávně chápaného "irenismu"
/snahy po míru a dorozumění s nekatolíky/ /1950, 564-565/*
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To platí i o určitých proudech v theologii, které právě proto, aloy zjevenou pravdu přiblížily co nejvíce nekatolíkům, se ji
snažily "svléknout" z formulace scholastické terminologie, posvěcené úsilím dlouhých generací, a podat ji v prosté formě prvních
křesťanských autorů, u nichž ještě mnohá slova, pro křesťanství
nově vytvořená, nemela svůj přesný a jednoznačný význam, protože
ten vykrystalisoval teprve "během času v bolestném někdy zápolení
mezi zdravým proudem církevní tradice a bludnými teoriemi různých
období. Bylo by správné vrátit se do tohoto primitivního stavu,
kdy víra byla sice čistá a živá, ale její vyjadřovací prostředky
ještě velmi nedokonalé ? Bylo by užitečné předkládat nekatolíkům
formule tak široké a mnohoznačné, že by je mohli podepsat i lidé,
kteří si myslí věci naprosto rozdílné ? Odpoveä Pia XII. je zcela
jasná: Takový postoj by znamenal vzdát se výsledků theologického
bádání celých dvou tisíciletí, hodit přes palubu celou tu úžasnou
práci, kterou - ne bez pomoci Ducha svatého - nejvetší duchové
křesťanští pod vedením učitelského úřadu Církve prohloubili naše
poznání zjevené pravdy. /1950, 566-567/.
Nedůvěra

k

rozumu

Na dně tohoto postoje, pokračuje Pius XII., tkví však také
nedůvěra k rozumu, jinými slovy nepřiznaná kapitulace před moderními an t i i n t e 1 ekt uali s t ickými ideologiemi. Pius XII. proto znovu
zdůrazňuje učení vatikánského sněmu /2/ o přirozené schopnosti
člověka dojít k jistém poznání Boží existence, která je předpokladem víry, zdůrazňuje všeobecnou platnost metafysických principů, jako je princip dostatečného důvodu, pří činnosti a účelnosti,
a vůbec možnost a oprávněnost metafysiky, která vede k jistému poznání neměnné pravdy /1950, 571-572/.
Tomistická

filosofie

Pius XII. ovšem přiznává, že k správnému filosofickému myšlení je nutná přiměřená filosofická průprava. A proto znovu doporučuje, ba přikazuje, aby zvláště v kněžských seminářích se věnovala co nejvetší péče studiu "philosophiae perennis", nadčasové,
protože - jako sama pravda - žádné módě nepodléhající filosofii
vypracované největšíni genii řeckými i křesťanskými, která našla
svého dokonalého uspořadatele v svatém Tomáši Akvinském /1950,
572-573/.
Hebát

se

pokroku

Velký papež širokých rozhledů však nežádá nějakou stagnaci,
líné setrvávání na tom, co nám zanechal středověk, nýbrž i v tom-
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-to oboru vybízí k práci a ustavičném pokroku, ovšem stále na základě pravdy, která si nikdy nemůže odporovat, a podle zásad
zdravého rozumu, které - jako sama pravda - jsou rovněž nezměnitelné /1950, 573/ •
V y r o v n a n o s t
fie

k ř e s ť a n s k é

f i l o s o -

Na konec Pius XII. odpovídá ještě na některé námitky proti
této křesťanské filosofii a ukazuje, že není přehnaně intelektualistická, jak by chtěli tvrdit někteří její odpůrci. Křesťanská
filosofie ani sám sv.Tomáš totiž nikdy netvrdí, že poslední subjekt, ten,kdo poznává, je jen suchý rozum, nýbrž mluví o rozumu
vždy jen jako o jedné ze schopností /principium quo/ lidské osoby /principium quod/, která ho užívá v souladu se všemi schopnostmi ostatními. Proto připouští i důležitost afektivního rozpoložení, které usnadňuje cestu k pravdě, a to jak v psychologii
přirozené /člověk mravně zdravý dojde snáze k poznání Boha, než
člověk zvrhlý/, tak i nadpřirozené /užitečnost darů Ducha sv.,
zvláště daru moudrosti, který vede k osobnímu pronikání a "vychutnávání" Božích pravd - srov.Theologickou summu sv.Tomáše IIII, 1 ad 3 a 45,2/. To ovšem neznamená, pokračuje Pius XII., že
by se poznání dalo redukovat jen na nějaká "optování" anebo slepé
přiklánění k pravdě bez průkazných důkazů, anebo že by vůle anebo
cit mohly převzít úkol rozumu. Proto znovu odmítá jakýkoliv fideismus a rovněž i pragmatismus, podle něhož by se Bůh a křesťanství měli - anebo mohli - přijmout jen proto, že jsou lidstvu
užitečné /1950, 574/.
THEOLOGICKÁ
H l a v n í

METODOLOGIE
z á s a d y

V encyklice "Humani generis" mluví Pius XII. také o metodě
vlastní theologické práce. Její úkol je především hlubší poznávání a pronikání zjevené pravdy, pokladu víry, který Kristus svěřil
své Církvi. Proto zatím co na jedné straně Pius XII. povzbuzuje
k pilnému studiu všech nových problémů /svou upřímnou snahu v tom
to směru dokázal zvláště svými biblickými encyklikami, o nichž je
řeč v jiné studii tohoto sborníku/, na druhé straně upozorňuje na
to, že se theolog při svém bádání nemůže nikdy obejít bez vedení
a směrnic učitelského úřadu Církve, protže jen on má příslib pomoci Ducha sv., jenž je autor zjevení samého.
Zásady Pia XII. o theologické metodě se dají shrnout do dvou
bodů /3/: a/ Theolog se při své práci musí stále a stále vracet
k zdrojům zjevení: Písmu sv. a tradici. Bez tohoto ustavičného
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styku se slovem Božím stala loy se theologická spekulace planou a
vedla "by k výstřelkům, které smutně poznamenaly dobu úpadku scholastiky. b/ Theologický výzkum těchto zdrojů zjeveni se vsak nedá
provádět metodou pouze historickou, jako by totiž doklady prvních
století byly jen mrtvou literou, která se dá pitvat podle směrnic
pouze filologických. Boží zjevení bylo totiž svěřeno živé Církvi,
v níž stále působí Kristus, který jí dal svého Ducha, aby v jeho
síle nesla dějinami zjevenou pravdu /srov. Mt 28,20 a Jan 14,26/.
Proto autentický výklad Božího slova nepřísluší theologovi pro
jeho lidskou bystrost nebo učenost, nýbrž učitelskému úřadu Církve
pro její charisma neomylnosti. Proto pro každého theologa musí být
první normou živé učení Církve, "mens Ecclesiae" /1950, 568-569/.
Závaznost

encyklik

A tu Pius XII. mluví velmi jasně o závaznosti některých věroučných dokumentů, zvláště encyklik /1950, 567-568/. Je pravda, že
encykliky samy v sobě /neopakují-li totiž pravdu, která už dříve
byla prohlášena za Článek víry/ nejsou žádnou definicí "ex cathedra1'. Sv.Otec při jejich uveřejňování nemá obyčejně - aspoň nedáli to najevo jasnými a jednoznačnými slovy - úmysl rozhodnout definitivně /čili definovat/ nějakou otázku víry« Je rovněž pravda,
říká Pius HI., že mnohé problémy nejsou ještě vyřešeny, a že sám
Svatý stolec ponechává v takových otázkách svobodu theologickému
bádání. Jestliže se však jednou nejvyšší Učitel Církve o některé
z těchto otázek jednoznačně, "data opera", vyjádří ve veřejném
prohlášení /jako jsou apoštolské konstituce, dekrety, encykliky/,
pak takováto otázka přestává být předmětem diskusí. Je přece nemyslitelné, aby např. bohoslovci některého semináře musili dávat
přednost soukromému názoru některého profesora theologie před názorem a učením autentického Učitele, kterému sám Kristus dal poslání, aby utvrzoval své bratry /Lk 22,32/. I učení encyklik je
tedy nutno přijmout jako projev učitelského úřadu ustanoveného
Kristem /srv.Ik 10,16/, i když upřímný souhlas, s kterým je přijímáme, není ještě absolutní /nejde o rozhodnutí definitivní, a proto ani neomylné/, nýbrž jen podmíněný /za nynějšího stavu nejjistější/.
Pro praxi lze k tomu dodat: a/ Nikdy není dovoleno veřejně
hájit názory, které se příčí učení encyklik a podobných dokumentů.
V Vnitřní souhlas, s kterým je přijímáme, má být upřímný, i když
ne absolutní, c/ Odvolat tento vnitřní souhlas by mohl jen ten,
kdo by vážným studiem objevil pádné důkazy, které by vyvracely nauku předloženou v encyklice. Takovýto theolog by měl ovšem o svém
objevu informovat i Sv.stolec, aby i ten mohl zaujmout nové stanovisko /4-/; /srov.i 1954,315-316, 1954,678/.
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m e t o d a

Pius XII. už ukázal, že obsah a smysl j e v e n í je během staletí stále dokonaleji poznáván láskyplným úsilím Církve, kterou
Duch sv* stále vede k hlubšímu pronikání Božího slova /srov.Jan
14,26/. Definice a prohlášení učitelského úřadu Církve tedy nepředkládají nikdy pravdy nové, nýbrž jen lépe vymezují /de-finují/ nezměnitelný obsah pokladu víry. Bylo by proto naprosto nesprávné, praví Pius XII. /1950, 569/, kdyby nyní theolog zavřel
oči před tímto pokrokem, k němuž dospěla neomylná Církev za celou
dobu svého trvání, a kdyby chtěl doklady prvních století studovat
a pronikat na vlastní pěst, bez ohledu na to, co o nich učila a
učí Církev» Soukromý theolog totiž nemá ono přispění Ducha sv.,
které poskytuje živé církevní tradici vhled do Božích tajemství,
a proto by jeho počin s velkou pravděpodobností skončil s nezdarem, Proto Pius XII. znovu přikazuje theologickému výzkumu metodu,
o níž už psal Pius IX. /5/ a kterou A.Gardeil svého Času nazval
"metodou regresivní". Spočívá právě v tom, co jsme už naznačili
výšes při theologickém výzkumu není moudré začít od dokladů starověku, ne vždy jasných, a pokračovat na vlastní pěst po cestě,
kterou už před námi prošla církevní tradice. Katolický theolog,
který dokázal a věří v autoritu Církve, muaí postupovat právě opačněs začít od víry současné Církve, která nemůže být mylná, opírat se o prohlášení učitelského úřadu, a to od posledních k star
ším, a tak: ve světle víry celé Církve objevit konečně plný smysl
původních pramenů zjevení. Pius XII nám dává sám příklad takového^
to postupu v dogmatické konstituci "Munificentissimus Deus",v tsíž
dokazuje nanebevzetí Panny Marie /srov.níže/. Pivním důkazem je
mu víra dnešní Církve zaručená souhlasem všech biskupů. A od tohoto důkazu současné tradice sestupuje nazpět dějinami, opíraje se
o doklady liturgie, theologů a sv.Otců, až k nauce Písma sv. o dědičném hříchu a jeho následcích.
S o u h r n e m
Celkem tedy lze říci, že v těchto předběžných theologických
otázkách Pius XII. zastává dvě zásady. První ze zjevení: Církev
Kristova je oživována Duchem svatým, a proto je a zůstává jedinou
autentickou učitelkou a vykladatelkou víry. Druhou rázu filosofického: Zdravý lidský rozum může poznat Boží existenci, historickou skutečnost zjevení, může dokonce i s velikým užitkem poznat - aspoň do určité míry - a stále hlouběji pronikat z,jevené
pravdy. Vše ostatní jsou závěry logicky z toho odvozené, které
nám představují theologii jako skutečnou vědu víry*
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0 STOŘENÍ
V encyklice "Humani generis" se Pius XII. zmiňuje také o některých otázkách týkajících se dějin stvoření. Jde především o vývojovou t&orii a společný původ všech lidí z jediného Adama.
Co se týče první otázky, Pius XII. nikterak nebrání, aby jak
přírodovědci, tak i theologové - každý podle vlastní metody - nestudovali problémy evoluci oni smu. Vyžaduje však, aby se vystříhali jakékoli ukvapenosti a nepředkládali jako dokázaný fakt to, co
je zatím pouze vědeckou hypotézou. Zároveň si však přeje, aby v otázkách, které se dotýkají zjevení, zůstali vždy učeliví k učitelskému úřadu Církve, jemuž jedinému přísluší říci poslední slovo
ve výkladu Písma /1950, 575-576/.
Vzhledem k druhé otázce, totiž zda všichni lidé mají původ
od jednoho praotce, jsou slova Pia XII« naprosto jednoznačná.Zdroje zjevení totiž mluví v tomto bodě velmi jasně, jak je patrno
zvláště z článku víry o dědičném hříchu /7/ /srov.Řím 5,12-19/.
Proto "synům Církve", jak praví Pius XII., není dovoleno zastávat
polygenismus /názor - ostatně zcela nepodložený - že lidský rod
pochází z více prarodičů na sobe nezávislých/ /1950, 576/.
CÍRKEV
Encyklika

"Mystici

c o r p o r i s "

Jeden z největších a obsahově nejhlubŠích věroučných dokumentů Pia XII. je beze sporu encyklika o mystickém těle Kristově. Pius XII. ji vydal 29.června 1943, ve smutných dnech druhé světové
války. Snad právě tato válečná vřava, která rozdělovala jeho syny
na dvě fronty, dala našemu velkému papeži podnět k tomu, aby ukázal, jak si jsou všichni křesťané blízcí a jak tvoří opravdu živou jednotu v nadpřirozeném organismu Církve.
Encyklika se dá snadno rozdělit na tři části. V první Pius
XII. dokazuje, že Církev je opravdu mystické tělo Krist ovo. V druhé mluví o našem spojení s Kristem, které se uskutečňuje právě v
tomto mystickém společenství. Třetí část potom věnuje některým
praktickým otázkám, které souvisí s vyloženou naukou, a končí výzvou k živé a účinné lásce k této Církvi.
Bylo by příliš dlouhé pokusit se i o stručný náčrt celého učení obsaženého v této encyklice. Zastavíme se proto jen u některých bodů, které - jak už ostatně ukázala i zkušenost - měly značný vliv na objasnění některých theologických problémů.
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Církve

Proti jednostrannému někdy zdůrazňování hierarchické ústavy
a vnějšího právního řádu Církve, které "bylo historicky odůvodněno
obranou proti protestantismu, Pius XII. dává katolické eklesiologii nový podnět, aby se opět hlouběji věnovala i otázce vnitřního života Církve.
Eklesiologie není jen část apologetiky, v níž se dokazují
předpoklady víry. Tam patří jen její první část, naprosto nutná
k pochopení celé theologické metodologie. Kdo však dokázal, že
Církev je opravdu založena Kristem a Že její hierarchie má stále
poslání kázat, posvěcovat a vést k zachovávání zjevené nauky ve
jménu Kristově /srov. Mt 28,18-20/, ten ještě nepronikl c e lou
skutečnost. Po vysvětlení nauky o vtělení a milosti musí
sé opět vrátit, aby objevil tajemství -"mystérium"- Církve, která v síle Ducha Kristova, prostřednictvím svátostí, a zvláště
eucharistie, sděluje svým údům život milosti, spojujíc je tak
s Kristem a skrze Krista i mezi sebou navzájem. Toto je nejvlastnější skutečnost Církve, která se právě označuje výrazem "mystické tělo Kristovo". Slovo "mystické"-"tajemné" tu tedy není "bráno
ve významu "neskutečné", nýbrž chce jen naznačit, že jde o skutečnost, která předpokládá "mystérium"-"tajemství" víry, totiž
vtělení, seslání Ducha svatého a nadpřirozený život milosti /srov.
1943, 221-222/.
M y s t i c k é

tělo

Sv.Otec Pius XII. mistrně vysvětluje tento pojem srovnáním
Církve na jedné straně s tělem fysickým, na druhé straně pak se
společností pouze právní. Fysické tělo se skládá z mnoha údů, avšak žádný z nich neexistuje sám pro sebe, nýbrž všechny celým
svým určením slouží dobru celého organismu. Naproti tomu ve společnosti právní, morální, existují Členové-údy jako samostatné
osobnosti, každá s vlastním osobním určením, a jediné, co je spojuje, je společný sociální cíl a společná spolupráce k jeho dosazení pod vedením společné autority. "V mystickém těle však, o
němž píšeme" - praví Pius XII. - "přistupuje k společnému úsilí,
které sleduje tentýž cíl, ještě nový prvek, vnitřní, který existuje a mocně působí jak v celém společenství, tak i v jeho jednotlivých údech, a je tak důležitý, že sám o sobě daleko převyšuje všechny svazky jednoty, které spojují jak tělo fysické, tak i
tělo /společenství/ morální. Tento prvek, jak jsme už řekli výše"
- pokračuje sv.Otec - "nepatří k řádu přirozenému, nýbrž nadpřirozenému, ba je sám o sobě nekonečný, totiž Duch Boží, který, jak
praví Andělský učitel /sv.Tomáš Akvinský v De Veritate,
9,a. 4,
c/, sám jeden jediný naplňuje a spojuje celou Církev."/l943t222/
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Církev

právní

a

Církev

lásky

Při této příležitosti dochází Pius H I . k závěru, který je
tak důležitý, Že jej zdůrazňuje ještě později v encyklice "Humani
generis" /1950, 57l/: Není a nemůže "být žádného rozdílu mezi Církví hierarchickou, kterou někteří pohrdlivě nazývají "Církev práva", a mezi Církví-mystickým tělem, kterou někteří chtějí nazývat
Církví lásky. Autorita církevních představených totiž, právě tak
jako svátosti a vnitřní život milosti v jednotlivých údech, se navzájem nejen nevylučují, nýbrž nutně předpokládají z vůle samého
Krista, který založil svou Církev jako viditelnou společnost oživovanou neviditelným Duchem /1943) 224/.
Údy

Církve

Tím jsme došli k jednomu z ne j ožehávej sich problémů současné
nauky o Církvi: Kdo je členem Církve, tohoto hierarchicky organisovaného mystického těla Kristova ? Pius XII. odpovídá; "Mezi skutečné údy Církve je třeba počítat pouze ty, kteří přijali koupel
znovuzrození, vyznávají pravou víru a ani se sami od těla /Církve/
bídně neodloučili, ani z něho nebyli vyobcováni zákonitou autoritou pro těžké přestupky" /1943, 202/. V těchto slovech jsou jasně
obsaženy podmínky, za nichž dospělý Člověk /dítěti stačí jen svátost křtu/ je a zůstává údem Církve. 1/ Svátostný křest, který
vtiskuje křestní charakter; 2/ vyznávání společné víry, 3/ podřízení apoštolské hierarchii. Tím je jasně stanoveno, že ti, kdo nepřijali platný křest, nepatří k Církvi, aspoň ne v plném slova
smyslu /"in re" řeklo by se technickým výrazem/, i když k ní mohou náležet aspoň do určité míry /a proto mohou dojít spásy/ i ti,
kdo nadpřirozenou láskou k Bohu, která je u hříšníka vždy spojena
s dokonalou lítostí nad spáchanými hříchy, získali odpuštění a
vnitřní ospravedlnění milostí posvěcující. Tito nekatolíci, žijící "in bona fide", patří pak tímto ještě nedokonalým způsobem nejen k "duši" Církve, jak se kdysi říkávalo podle terminologie některých theologů, která po encyklice Pia XII. pozbyla mnoho ze
své oprávněnosti, nýbrž stejnou měrou i k "tělu" Církve, tj. patří
do jediné, nedělitelné Církve ne ještě plně, "in re" /chybí jim
totiž křestní charakter, a proto možnost přijímat ostatní svátosti/, nýbrž jen více anebo méně uvědomělým přáním nebo tužbou, "im
voto" /kdo totiž touží po tom, aby naplnil ve všem vůli Boží, ten
touží tím samým i po svátostném křtu a po životě v Církvi, i když
ji snad dosud plně nezná/.
To je logický závěr z této nauky přesně vymezené Piem XII.
Jak je tomu však s těmi, kdo byli platně pokřtěni, avšak žijí bez
vlastní viny v odloučených církvích východních, anebo v protestant
ských sektách ? Do jaké míry patří oni k mystickému tělu Kristovu?
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Tuto otázku nechal Pius XII. zatím bez odpovědi, i když přesným
vymezením podmínek, které jsme uvedli, dal theologickému hádání
v tomto směru pevný základ, na němž se už rozvinula v posledních
letech plodná diskuse. /8/
JEŽÍŠ KRISTUS
Otázkám christologickým věnoval Pius XII. zvláště dvě encykliky: "Sempiternus Rex.", vydanou 8.září 1951 k tisícpětistému výročí všeobecného koncilu chalcedonského, a "Haurietis aquas" o
uctě nejsvětej šího Srdce Ježíšova, z 15«května 1956.
V ý r o č í

c h a l c e d o n s k é h o

sněmu

Encyklika "Sempiternus Rex" připomíná hlavní události všeobecného sněmu, který byl slaven v Chalcedonu r.451, a zdůrazňuje
jeho význam, projevující se zvláště ve dvou bodech: a/ Na tomto
koncilu byla jasně a s konečnou platností definována nauka o Ježí Ši Kristu /jedna osoba v dvou přirozenostech/ proti bludům jak
Nestoriovu, tak i Eutychovu, b/ Tento sněm je pak zároveň významným svědectvím primátu římského papeže - tehdy Lva Velikého - jehož rozhodnutí se Otcové koncilu podrobili jednohlasným zvoláním:
"Všichni tak věříme... Petr tak promluvil skrze Lva í "/1951, 633/
To však jsou události známé z církevních dějin.
Co se týče problémů časových, Pius XII. jim věnuje jako mimochodem dvě zmínky: Za prvé zavrhuje tzv. kenotickou teorii, t j»
nesprávný výklad slov sv.Pavla z listu Filipanům 2,7: "Kristus
Ježíš... sám sebe se zřekl /v řečtině ekénosen/". Kenosis by tu
podle těchto nesprávných výkladů znamenala zmaření božství - věc
samu v sobě absurdní, která odporuje celému učení sv.Pavla/l951,
638/.
Druhou zmínku věnuje Pius XII. pokusům některých moderních
theologů o hlubší vysvětlení Kristovy psychologie. Je známo, že
Ježíš Kristus je skutečně Bůh a skutečně člověk: do jaké míry a
jakým způsobem je však jeho božství přístupno jeho lidskému rozumu ? A jak si tímto lidským rozumem uvědomuje, že jeho "já" je
Osoba božská ? - Pius XII. uznává oprávněnost této otázky, varuje
však, aby se při jejím řešení nezapomnělo na naprostou jednotu
Kristovy Osoby, prohlášenou právě v Efesu a v Chalcedonu, a proto
zavrhuje teorie, které v Kristu rozlišují dvě rozličná individua
a mluví o "assumptus homo", jako by totiž Osoba věčného Slova přijala nejen individuální lidskou přirozenost, nýbrž přímo samostatného Člověka /1951, 638/.
Ú c t a

k

b o ž s k é m u

Srdci

Páně

K stému výročí zavedení svátku nejsvětějšího Srdce Ježíšova
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pro celou Církev vydal Pius H I . 31-května 1956 obsažnou encykliku o úctě k božskému Srdci. Vysvětluje v ní nejdříve theologické
předpoklady této pobožnosti, která - i když se rozšířila zvláště
po známých zjeveních Pána Ježíše sv.Markétě Marii Alacoque koncem
16.století - nespočívá na těchto viděních sv.Markéty, nýbrž má
své základy ve veřejném zjevení jak Starého, tak Nového zákona
/1956, 316-327/.
Jan

7,

37-39

Při zmínce o první části této encykliky lze mimochodem upozornit i na- ne zcela obvyklou interpunkci biblického textu evangelia sv.Jana 7, 37-39 v úvode této encykliky /1956, 310/. Pius
XII. tam rozděluje slova takto: "V poslední a veliký den slavnosti Ježíš stál a hlasitě volal: 'Žízní-li kdo, a£ přijde ke mně,
a aí pije, kdo ve mne věří. Jak praví Písmo, z jeho nitra potekou
proudy živé vody... M1 Text tímto způsobem rozdělený naznačuje, že
proudy živé vody potekou z nitra /a lze přeložit i ze srdce/ Kristova, a ne z nitra věřícího, jak by naznačoval druhý způsob interpunkce, doposud obvyklejší: "Kdo věří ve mne, tomu potekou z.
nitra proudy živé vody." /9/
Předmět

této

úcty

Je všeobecně známo, že každý kult se týká vždycky nějaké osoby. Kdo uctívá srdce Páně, nechce obdivovat fysiologickou dokonalost toho orgánu, jako by existoval sám o sobě, nýbrž v tomto
srdci hledá samu Osobu, která jím žije. Proto i úcta, která přísluší srdci Kristovu, je úměrná jeho Osobě, tj. je to úcta božská,
která přísluší vtělenému Bohu. Toto je první předpoklad, který je
dostatečně vysvětlován už v každém katechismu. Pius XII. však postupuje dále: proč se touto, úctou obracíme právě k srdci ? A odpovídá: protože "srdce vtěleného Slova se po právu a po zásluze
považuje za znamení a symbol trojí lásky, kterou božský Vykupitel
ustavičně miluje věčného Otce a všechny lidi" /1956, 327/. Lidské
srdce totiž je orgán, který svým tepem velmi citlivě reaguje na
každé hnutí mysli, zvláště na hnutí afektivní, na hnutí lásky.
Proto je právem považováno lidmi všech věků za symbol lásky, jak
o tom svědčí nesčetné příklady, které není třeba uvádět. U Krista
pak, který je Bohočlověk, je to láska trojí: Jeho lidské srdce je
především symbol vřelé lásky citové, lásky, která jím zachví vala
před hrobem jeho přítele Lazara, když Kristus zaslzel /Jan 11,31/.
Za druhé je toto srdce symbolem i lásky lidské sice, ale pramenící z vůle, ba v Kristově případě lásky nadpřirozené, křesťanské
"charity", kterou máme napodobovat i my. Za třetí je Kristovo
srdce symbolem lásky Boží, lásky Božího Slova, které žije a miluje i v lidské přirozenosti, a které se vtělilo právě proto, aby
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nám zjevilo v lidských kategoriích tuto Lásku věčnou a nekonečnou. Protože je však božská přirozenost Kristova společná celé
nejsvětějŠí Trojici /v Bohu je jen jedna přirozenost, jedno Božství, jedna láska/, proto je Kristovo srdce symbolem i této nejvySŠí a nejdokonalejší lásky Boha, který je Láska sama. Tak se
"tato úcta v podstatě ztotožňuje" - praví Pius XII.- "s úctou k
božské a lidské lásce vtěleného Slova, a konec konců s úctou lásky, kterou i Otec a Duch svatý milují hříšné lidi" /1956, 338/.
PANNA MARIA
Celý pontifikát Pia XXI. byl, dalo by se říci, poznamenán jeho vroucí úctou k Matce Boží. Svědčí o tom zasvěcení celé Církve,
celého světa, a jmenovitě Ruska neposkvrněnému Srdci Panny Marie,
dvě mariánská léta - 1954 k stému výročí definice neposkvrněného
početí a 1958 k stému výročí zjevení Panny Marie v Lurdech - usta
novení svátku P.Marie Královny, a zvláště slavnostní prohlášení
dogmatu o nanebevzetí Panny Marie, 1.listopadu 1950.
Toto prohlášení byl vrcholný úkon učitelského úřadu velkého
papeže, a proto si zasluhuje zcela zvláštní zmínky v této naší
studii.
D o g m a

o

n a n e b e v z e t í

P.

Marie

Autentický text prohlášení zní takto: "K oslavě všemohoucího
Boha, který věnoval Panně Marii svou zvláštní přízeň, ke cti jeho
Syna, nesmrtelného Krále věků a vítěze nad hříchem a nad smrtí,
k větší slávě jeho vznešené matky a k radosti a plesání celé Církve vyslovujeme, prohlašujeme a s konečnou platností rozhodujeme
/ - definujeme/, že je to pravda /- dogma/ Bohem zjevená, že neposkvrněná Matka Boží vždy Panna Maria, když skončila běh svého pozemského života, byla vzata do nebeské slávy s duší a tělem. Pročež opovážil-li by se někdo - od čeho chraň Bůh - dobrovolně popí
rat anebo uvádět v pochybnost to, co jsme s konečnou platností
rozhodli /- definovali/, nechí si je vědom, že pochybil proti bož
ské a katolické víře" /1950, 770/.
Toto slavnostní prohlášení má jasný obsah: Jeho předmět je
nebeská oslava - nanebevzetí - Panny Marie, tj. celé její osoby
skládající se z duše a těla. Pius XII. prohlašuje, že se tak stalo po ukončeni jejího pozemského života, avšak úmyslně se nezmiňuje o způsobu, jak její pozemský život skončil. Panna Maria zemřela a byla pak vzkříšena z mrtvých ? Anebo byla vzata na nebe
přímo, aniž prošla branou smrti ? Tato otázka zůstává nedotčena,
v témž stavu, jak: byla před prohlášením. Většina theologů se domnívá, že Panna Maria zemřela; v poslední době však roste počet

16

STUDIE

6/196ö

těch, kteří uvádějí důkazy proti její smrti. Ani jedni, ani druzí
však se nemohou pro svůj názor dovolávat Pia XII.
V ě r o u č n á

t r a d i c e

V slavnostním prohlášení se říká, že tato pravda je "dogma",
a proto Že kdo ji popírá, chyhuje proti "božské a katolické víře.
To znamená, že tato pravda je přímo obsažena v pokladu veřejného
zjevení, jež je ukončeno smrtí posledního z apoštolů. Jak lze
však dokázat, že nanebevzetí Panny Marie bylo opravdu zjeveno ?
Tomu věnuje Pius XII. první část své dogmatické konstituce
"Munificentissimus Deus". Postupuje v ní přesně podle metody,kterou nastínil v encyklice "Mediator Dei", a kterou jsme výše nazvali metodou regresivní. První a rozhodný důkaz o nanebevzetí
Panny Marie pochází právě z ústního podání, z věroučné tradice,
jejímž autentickým orgánem je učitelský úřad Církve. V nauce o
Církvi se totiž s dostatečnou zřejmostí dokazuje, že Kristova Církev je nepomíjející, jinými slovy stále stejná ve své podstatě,
jak v prvních stoletích, tak i ve středověku, tak i ve století dva
cátém, a tak až do skonání světa. Tato jediná Kristova Církev je
vedena Duchem svatým, kterého jí Kristus seslal, a tento Duch svatý v ní uchovává stále stejnou víru, ba podle Kristova příslibu
ji uvádí stále hlouběji a stále dokonaleji do pochopení zjevených
pravd.
Z těchto pravd některé byly výslovně zjeveny samým Kristem,
anebo už ve Starém zákoně. Jiné, které jsou obsaženy v těchto prvních, byly pozvolna odhaleny už v prvních staletích, k poznání
dalších, které jsou ještě obsaženy v nepřeberném pokladu zjevení,
dochází Církev v různých dějinných obdobích, někdy i pod vlivem
vnějších okolností, které ji nutí tu anebo onu otázku prohloubit.
Tak na příklad všelijaké bludy, anebo jindy zase živý zájem věřícího lidu a jeho zbožnost podnítily hlubší zkoumání a vzájemné
srovnávání zjevených pravd, a tak se staly příležitostí k přesnějšímu vyjádření některých článků víry. Dějiny prvních staletí, a
zvláště všeobecných církevních sněmů, jsou názornou ilustrací tohoto procesu.
V tomto dogmatickém vývoji tedy nejde o zavádění pravd nových,
nýbrž jen o odhalení toho, co už od začátku je obsaženo v původním
pokladu zjevení. K tomuto odhalování ovšem Církev nedochází jen
suchou spekulací theologickou, nýbrž hlavně vlivem Ducha svatého,
který jí byl dán, aby ji právě uvedl do celé pravdy, a který se
projevuje zvláště tzv."smyslem víry" /sensus fidei/. Tak, jako se
zdravý lidský rozum /sensus communis/, společný všem lidem, vždy
ubrání absurdnostem všech možných filosofických, systémů, které -
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neodpovídají-li skutečnosti - jsou předem odsouzeny k zániku, tak
se i tento zdravý smysl víry, společný všem údům Církve a usměrňovaný jejím učitelským úřadem, vždy ubrání nebezpečí některých
theologických názorů, které také - neodpoví da jí-li zjevení - jsou
odsouzeny k zapomenutí, protože v Církvi Boží prostě nezapustí ko
řeny. Je velmi poučné např. sledovat reakci tohoto smyslu víry na
bludy Nestoriovy v pátém století, a není bez zajímavosti, jak se
tento nadpřirozený smysl víry dovedl ubránit i vážným důvodům vel
kých theologů, kteří ve středověku popírali neposkvrněné početí
Panny Marie.
Tato živá víra Církve, jež nutně předpokládá učitelský úřad,
který ji řídí, anebo, chceme-li to vyjádřit přesněji, ustavičné
hlásání zjevených pravd, jez vykonává Církev od začátku až do kon
ce věků, se nazývá ústní podání čili tradice ve věroučném slova
smyslu /rozdílná od tradice historické!/. A Duch svatý, který Cír
kev vede po všechny dny, je dostatečnou zárukou, že to, co tato
Církev hlásá a věří v kterémkoliv dějinném okamžiku jako pravdu
zjevenou, opravdu patří k pokladu zjevení, i když to snad bylo vy
váženo z této studnice až po dlouhých staletích. Tím však jsme odbočili trochu od důkazů Pia XII. v konstituci "Munificentissimus Deus", i když právě toto odbočení může slou
žit k tomu, abychom si uvědomili, že Pius XII. svou definicí podnítil i nový zájem theologů o přesnější popsání této věroučné tra
dice a jejího rozdílu od tradice historické, jakož i nové studie
o vývoji dogmatu a o výše řečeném "smyslu víry". /lO/
D ů k a z y

Pia

XII.

Řekli jsme tedy, že první důkaz pro nanebevzetí Panny Marie
čerpá Pius XII. z věroučné tradice poslední doby. Jejím výrazem
jsou jednak žádosti o prohlášení tohoto dogmatu, které za posledních sto let, tj. po definování dogmatu o neposkvrněném početí,
poslali Sv.stolci biskupové, theologické fakulty a mnoho význačných osobností a korporací z celého světa /nechybějí tam ani žádosti biskupů z naší vlasti/. Byly tedy vydány tiskem r. 1942 ve
dvou svazcích Vatikánskou polyglottou. /ll/ Pius XII. se však tím
nespokojil. 1.května 1946 rozeslal - podobně jako kdysi Pius IX.
před prohlášením dogmatu o neposkvrněném početí - všem katolickým
biskupům v celém světě dotazník, kde je vybízí, aby sdělili: a/
zda věří, že nanebevzetí Panny Marie lze prohlásit za dogma; b/
zda si přejí, spolu se svými věřícími, aby tato pravda byla oprav
du slavnostně prohlášena.- Sídelní biskupové odpověděli skoro
všichni, až na 86. Z 1191 odpovědí pak byly všechny kladné až na
22, z nichž 16 se vyslovovalo ne proti pravdě samé, nýbrž proti
vhodnosti jejího prohlášení, kdežto pouze 6 vyslovovalo pochyb-
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nost o tom, zda tato pravda je opravdu formálně zjevena. /12/
Tím byly rozptýleny poslední pochybnosti, a Pius XII. mohl
napsat: "2 tohoto všeobecného souhlasu řádného učitelského úřadu
Církve bereme jistý a bezpečný důkaz pro to, že tělesné nanebevzetí blahoslavené Panny Marie, které - aspoň co se týká oslavy
panenského těla vznešené Matky Boží v nebi - nemohlo být poznáno
žádnou lidskou schopností silami pouze přirozenými, je pravda Bohem zjevená, kterou proto všichni synové Církve musí pevně a neochvějně věřit. Vždyí, - jak učí vatikánský sněm - vírou božskou a
katolickou se musí věřit všechno, co je obsaženo v Božím slově
psaném nebo ústně předaném, a co Církev předkládá svým řádným a
všeobecným učitelským úřadem k věření jako Bohem zjevené". /13/
/1950, 757/ Jinými alovy: již sám souhlas všech biskupů stačil
k tomu, aby tato pravda byla přijata jako článek víry. Slavnostní
prohlášení Pia XII. dalo jen poslední pečeť této společné víře
celé Církve.
Po tomto prvním důkazu vzatém z tradice současné doby Pius
XII. pak - regresivní metodou, jak jame už řekli - postupuje nazpět do minulých století, aby dokázal, jak tato pravda byla odevzdávána z generace na generaci, a kde tkví její poslední kořeny.
Tak cituje svědectví liturgie, archeologie, církevních Otců, a
otírá se i biblickými předpoklady tohoto učení, které rozbírá stá
le ve světle ústního podání /1950, 757-769/. V tom je tato konsti
tuce mistrovským vzorem pro theologické traktáty, neboí i když ne
přidává nic podstatného k důkazům již dříve obvyklým, přece jen ~
těží z nejnovějších studií, které v této otázce byly vykonány prá
vě v posledních letech.
"
Neposkvrněná
Další dokument Pia XII. o Panně Marii je encyklika "Eulgens
corona" z 8.září 1953, jíž vyhlašuje mariánský rok. Cíl této encykliky je převážně pastorační, v první části však vykládá autenticky i bullu "Ineffabilis Deus", kterou Pius IX. definoval neposkvrněné početí. Je zajímavé, že Pius XII., zásluhou pokroků biblického studia, přikládá důkazům z protoevangelia /Gn 3,15/ průkaznější moc, než kdysi Pius IX./14/
Panna

Maria

Královna

K ukončení a na památku mariánského roku ustanovil Pius XII.
nový liturgický svátek Panny Marie Královny, který se od té doby
slaví 31.května každého roku. Encyklika "Ad caeli Reginám" z, 11.
říj na 1954, věnovaná tomuto thematu, bohatě osvětluje právo Panny
Marie na tento titul, který jí dávala Církev už odedávna. V ostat
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ním pak má cíl spíše pastorační. Svatý Otec nechce definovat to,
co je už stejně vyznáváno všemi katolickými křesťany.
M a r i o l o g i e
Za pontifikátu Pia XII. se konal třikrát mezinárodní mariologický a mariánský kongres, r.1950 a 1954 v Římě, r.1958 v Lurdech. Pius XII. promluvil k jeho účastníkům pokaždé rozhlasem,aby
je povzbudil v jejich studiu a úctě k Matce Boží. Od mariologů
žádal serióznost ve vědecké práci, která se musí vždy opírat o
solidní základy zjevení podle směrnic učitelského úřadu Církve.
A varoval před jakýmkoliv upřílišováním, jak tzv. maximalistů,
tak i tzv. minimalistů, kteří zapomínají, že oslava Matky je zároveň oslavou jejího Syna /1954, 677-678/.
V ostatním ponechával mariologům plnou volnost, ba dokonce,
jak správně upozorňují někteří theologové /15/» úmyslně místo titulu "Corredemptrix-spoluvykupitelka" užíval zásadně titulu "Alma Socia Christi-vznešená společnice Kristova", aby se nezdálo,
že se přiklání na stranu některého z přetřásaných pojetí Mariiny
spoluúčasti na vykoupení.
MILOST POSVĚCUJÍCÍ
V nauce o milosti posvěcující se mluví také o "milosti nestvořené", t j. o Bohu, který přebývá v duši ospravedlněných pro
nový vztah, jehož základem je právě milost posvěcující. O tom
mluví četné texty Písma svatého /Řím 5,6; 8,11; 1 Kor 3,16; 6,19;
Jan 14,6; 14,20; 14,23/, které se však nevyjadřují vždy'stejným
způsobem. V některých se totiž praví, že v těchto duších je pří to
men Duch svatý, v jiných, že do nich přichází i Otec a Syn. I když
většina theologů má za to, že tato nadpřirozená přítomnost je společná celé nejsvetějsí Trojici, nechyběli ani takoví, kteří chtěli mluvit o nějaké zcela zvláštní, osobní přítomnosti třetí božské Osoby. Pius XII. k tomu poznamenává v "Mystici corporis":
"Nech-fe všichni považují za naprosto jisté a mimo každou pochybnost, že v těchto věcech je vše společné celé nejsvětějsi Trojici,
protože se to týká Boha, pokud on je příčina účinná" /1943, 231/.
/Je totiž známo, že působí-li nejsvětější Trojice jako příčina
účinná, t j. "navenek", mimo vztahy Osob mezi sebou, působí tak
svou přirozeností, která je všem třem Osobám společná./
SVÁTOSTI
Pius XII. byl nazýván "Pastor Angelicus - Andělský pastýř",
a tento titul mu právem přísluší mimo jiné i pro jeho velký zájem
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o liturgii a s ní souvisící nauku o svátostech.
Mse

svatá

V tomto sborníku je už samostatná studie o liturgii, a proto
nechci nyní zasahovat do thématu, které mi nepřísluší. 2 věroučného hlediska však nemohu pomlčet o významu encykliky "Mediator Dei"
z 20.listopadu 1947? kde je jasně - aspoň v hlavních rysech - vysvětlena podstata mešní oběti /tím se sentence předložená papežem
stala "doctrina catholica" a názory některých theologů, na kolik
se jí protiví, pozbyly na své platnosti/, a kde se rovněž mluví
s velkou přesností o tzv. laickém kněžství /srov.také 1954, 667668/, zvláště o spoluúčasti věřících na slavení mešní liturgie,
spoluúčasti, která má svůj základ ve svátostném křestním charakteru.
Výzva
k
českým
t h e o l o g ů m
K tomuto bodu si chci dovolit jednu poznámku: Abychom mohli
vyjádřit tuto nauku česky, je nezbytně nutné, abychom i v češtině
našli správný výraz pro theologické termíny "immolatio" čili "mactatlo" a "oblatio", s významovým odstínem, který je rozlišuje."Immolatio11 znamená zničení obětního daru, např. zabití beránka; "oblatio" pak znamená předložení tohoto "zničeného" daru Bohu. Pius
XII. vysvětluje právě v encyklice "Mediator Dei", že mešní "imolaci" /v níž je ovšem vždy už také obsažena oblace/ koná jedině kněz
proměňující jménem Kristovým, kdežto následující "oblaci""imolovaného"Krista^koná už kněz jménem svým i jménem všeho lidu, tj .všech
pokřtěných údů Církve /1947, 555-556/. Jak však vyjádřit tyto dva
termíny česky ? Pokud se pamatuji, nepodařilo se to zatím nikomu,
ani brněnským bohoslovcům, kteří kdysi encykliku "Mediator Dei"
přeložili do češtiny.
Kristova
stii

p ř í t o m n o s t

v

e u c h a r i -

Ve svem projevu k účastníkům mezinárodního sjezdu pro pastorálku a liturgii, konaném v Assisi 22.září 1956, se Pius XII. dotkl i jiného bodu týkajícího se svátostí: přítomnosti Kristovy v
eucharistii. Zmínil se tam totiž o některých theolozích, kteří i
když přijímají učení tridentského sněmu o přepodstatnění, vykládají pak toto učení takovým způsobem, že ze skutečné přítomnosti
prakticky zbude velmi málo. "Podle jejich mínění" - praví sv.Otec
- "essenciální aktuální obsah způsob chleba a vína je 'Pán na nebi' k němuž tyto způsoby mají tzv. skutečný a essenciální vztah
obsažnosti a přítomnosti, /A leur avis, le contenu essentiel actu
el des espěces du pain e du vin est 'le Seigneur au cielf, avec
lequel les espěces ont une relation soi-disant réelle et essenti-
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eile de contenance et de presence/" /1956, 720/. Jinými slovy tito theologové učí, že v eucharistii není podle pravdy Kristus Pán
sám, nýbrž pouze jeho přítomnost /"praesentitas" ji nazývá P.Hürth
ve velmi cenném komentáři k této otázce /16//. Sv.Otec tu nechce
odsoudit theologické vysvětlení, podle něhož přepodstatněním nastává nový vztah způsob chleba a vína k podstatě Kristova těla a
krve, které jejich prostřednictvím začínají být přítomny ná místě,
které tyto způsoby zaplňují, nýbrž varuje před těmi, kteří celou
Kristovu přítomnost redukují j e n na tento nový vztah, jako by
totiž v proměněných způsobách začal existovat p o u z e tento
nový vztah, ne však sám Ježíš Kristus. Tím by se totiž vyprázdnilo nejen učení tridentského sněmu, nýbrž i sama slova Kristova
/1956, 720/.
S v ě c e n í

k n ě ž s t v a

Velmi důležitým mezníkem pro udílení kněžského svěcení je
30.listopad 1947. Toho dne vydal Pius XII. apoštolskou konstituci
"Sacramentum Ordinis", v níž přesně určuje obřad, tj.materii a
formu svátosti svěcení kněžstva /1948, 4-7/.
Kdo je trochu obeznámen s naukou o této svátosti, jistě zná
otázky, které byly vyvolány dějinami jejího obřadu. Z Písma sv.
/Skut 6,6 ; 14,23» 1 Tim 4,14/ a z tradice prvních století jasně
vysvítá, že tato svátost byla na počátku udělována pouhým vkládáním biskupových rukou s příslušnými slovy svátostné formy» Tato
praxe se zachovala až do dneška nezměněna ve východní Církvi.
V Církvi latinské však během středověku přibyly ještě jiné obřady:
podávání a dotýkání kalicha s vínem, patény s hostií a jiných liturgických předmětů podle jednotlivých stupňů svěcení. Tento způsob byl pak kodifikován na církevním sněmu florentském v tzv.Dekretu pro Armény, vydaném Evženem IV. 22.listopadu 1439- /17/
Z toho vznikla pro theology velmi choulostivá otázka: patří tyto
další obřady k podstatě svátosti, takže bez nich by bylo svěcení
neplatné ? Anebo dokonce Církev těmito novými obřady nahradila
obřad starý /který však nebyl nikdy vypuštěn/» takže pouze dotýkání liturgických předmětů tvoří jádro svátostného ritu ? Anebo
snad jsou tyto nove přidané obřady pouhou ilustrací hlavního a je
dine podstatného ritu vkládání rukou, tak jako např. při křtu podávání soli anebo pomazávání olejem ? Tyto otázky nebyly nikdy
rozřešeny k všeobecné spokojenosti všech theologů, protože každý
názor měl své přivržence, a celý problém byl ztížen i tím, že
jedni považují výše uvedený Dekret pro Armény za neomylné prohlášení, kdežto druzí - snad větším právem - jej považují jen za jakousi instrukci, kterou papež předložil Arménům pro jejich poučení /je to vlastně přepsaná část jednoho spisku sv.Tomáše Akv./.
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Pius H I . svou konstitucí z r.1947 opravdu roztál gordický
uzel. Odmítl totiž rozřešit otázky historické, o nichž proto theologové mohou dále rokovat až do soudného dne, a stanovil jasné,
co tvoří podstatu tohoto obřadu pro budoucnost: jeho "materia" je
vkládání rukou biskupových, "forma" pak jsou příslušná slova, ktg.
rá vyjadřují moc, která se tímto vkládáním udílí, různá pro různé
stupně: jáhenství, kněžství, biskupství. Tato slova jsou obsažena
v tzv. "prefaci", která následuje ihned po vkládání rukou, a jsou
nyní přesně určena a rovněž typograficky vyznačena v nových vydáních "Pontificale Romanům" /1948, 6-7/.
Co se pak týče potíží, s nimiž jsme se setkali výše,Piua XII.
na ně odpovídá velmi snadno: Bylo-li i ve středověku jediným plat
ným obřadem vkládání rukou, pak zůstává situace nezměněna, i když
vyjasněna. Jestliže však Církev ve středověku mohla něco přidat
"ad validitatem", tj.k platnosti, pak tatáž Církev může touž mocí
v novověku tyto přidané prvky ubrat, rovněž "ad validitatem". Pra
xe prvních století jakož i způsob svěcení východních jsou pak dostatečnou zárukou, že tato nová modifikace nezasahuje prvky stáno
vené Kristem.
Tak je prakticky situace zcela vyjasněna, a kdo je svěcen,ví
s naprostou přesností, v kterém okamžiku se stává jáhnem, knězem
anebo biskupem.
Dalo by se ještě poznamenat, že tato konstituce je také nepřímým potvrzením, že jenom jáhenství, kněžství a biskupství patří k svátosti svěcení kněžstva. 0 tonsuře a tzv.nižších svěceních
se totiž Pius XII. vůbec nezmiňuje.
ZÁVĚREM
Bylo by opovážlivé prohlásit, že na těchto několika stranách
byla předložena celá nauka Pia XII. týkající se katolické věrouky.
Snažil jsem se dotknout jen nejdůležitějších otázek, které opravdu zasáhly do theologického myšlení našich dnů. I z toho mála, co
je zde uveřejněno, je však vidět, jak široký byl zájem Pia H I . a
jak mnohostranná byla jeho učitelská činnost.
Jestliže bychom ji chtěli shrnout do jedné věty, myslím, že
by se dala charakterisovat jeho hlubokou a důslednou vírou v Církev, mystické tělo Kristovo, které její Hlava stále vede svým Duchem svatým. Podle mého mínění nejzákladnější věroučný dokument
Pia^XII. je jeho encyklika "Humani generis". Tam vysvětluje a odů
vodnuje tuto víru v Ducha svatého a Církev jím vedenou, tam stáno
ví jasné směrnice pro theologa, který nechce zabloudit. Ostatní ""
dokumenty jsou jen - dalo by se říci - praktickou ilustrací této

STUDIE

6/1960

23

jasné metody a její aplikací na všechny obory theologie.
Tak se Pius XII. stal opravdu učitelem víry, a tím i bezpečným vůdcem k věcnému životu, do něhož nás předešel.
POZNÁMKY
l/ Srov. F.Morandini 3.1., Filosofia ed apostolato nell'Enciclica
"Humani generis", v Civilta Cattolica IOI/19 50/lV, 161*
2/ Denz. 1796.
3/ Srov.G.Filograssi S.I., Tradizione e Magistero, v Gregorianum
33/1952/150 násl.
4 / Denz. 2198.
5/ Pius IX, Inter gravissimas, 28.10.1870, Acta, I, 260.
6/ A.G-ardeil, La réforme de la théologie catholique. Idée ďune
méthode regressive, v Revue Thomiste II/1903/5-I9.
7/ Denz. 787-7918/ Srov. T.Sartory, Kirche und Kirchen - IV. Gliedschaft, ve Fragen der Theologie heute, 2.vyd., Einsiedeln 1958, 350-366
s hojnou bibliografií.
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367-403, anebo od téhož autora Gedanken zur biblischen Begründung der Herz-Jesu-Verehrung, v Cor Salvatoris, 2.vyd., Freiburg i.Br. 1956, 37 násl.
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14/ Srov. G.Fi logras si S.I., II dogma dell'Immacolata nell'Encicli
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ve Fragen der Theologie heute, 2.vyd., Einsiedeln 1958,303.
16/ F.Hürth S.I., De praesentia Christi in Eucharistia, v Periodica de re morali canonica liturgica 46/1957/141-163.
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Ladislav Dittrich, S.D.B.:

MAGISTER

M A G I S T R O R U M

M.Casotti, profesor pedagogiky na Katolické universitě v Mi
láne, píše v jednom časopise, že Pius XII. měl dar jazyků /l/.
Vezmeme-li tuto větu doslova, nenacházíme v ní nic nového, neboť
znalost řečí byla u zesnulého papeže příslovečná. Casotti ji ale
chápe v jiném smyslu: Pius XII. měl vzácný dar řečí nejrůznějších
vrstev lidské společnosti. Způsob myšlení a vyjadřování lékařů mu
byl stejně běžný jako řeč průmyslníků a zaměstnavatelů, dovedl se
myšlenkově sblížit se sportovci právě tak, jako s představiteli
vysoké módy. A přitom si vždy zachoval svůj charakteristický postoj, svou výši, na kterou několika málo slovy pozvedl i vrstvu,
ke které právě mluvil.
Jsou ale obory, ve kterých se Pius XII. pohyboval s mimořádnou jistotou, obory, které považoval skutečně za vlastní, poněvadž
přináležející k samému jeho úřadu pastýře stáda Kristova. V souboru těchto věd nachází své místo i pedagogika, věda o výchově člověka, žíjícího na této zemi, ale určeného k životu nadpřirozenému,
k účasti na životě Božím.
Papež se na základě rozkazu Kristova; "Jděte a učte i " /Mt 28,
19/ považuje za pravého vychovatele duší. "My sami se zahrnujeme
do počtu těch, kteří různou měrou představují ruku Prozřetelnosti
ve vedení člověka ke stanovenému cíli. Či snad není tato Naše Sto
lice především katedrou ? Není Naším prvním úřadem učitelství ?.T.
Vychovateli duší se cítíme a jsme !"/2/. Obrací-li se tedy ve
svých projevech k vychovatelům, k učitelům, ke všem, kdo jakýmkoliv způsobem výchovně pracují mezi mládeží, otvírá jim s celou dů
věrou své srdce jako svým nejbližším spolupracovníkům: "Mluvíme
k vám jako k svým přímým spolupracovníkům na tomto díle Božím a
Církve" /502/. Nezakrývá jim, jak velká odpovědnost plyne z jejich
vznešeného úkolu, "odpovědnost za duše, za civilisaci, za zlepšení a za Štěstí Člověka na zemi a v nebi" /502/, ale odhaluje jim
též svou takřka bezmeznou důvěru v účinnost vychovátelského vlivu
na dorůstající pokolení a v jejich schopnost přetvořit od základů
svět, stojící na pokraji propasti. "Budoucnost stojí před námi ja
ko v neproniknutelné mlze. Vy ji ale máte ve své moci, neboť ve
vaší ruce jsou nové generace, které ji mají ovládnout a tvořit"

/461/.

Slovům Pia XII. odpovídají i jeho činy. Spád událostí, zvlá*.

STUDIE

6/1960

25

šte hned po ukončení druhé světové války, "byl tak rychlý, že zastavit se jen na chvíli v pouhé meditaci pohrom a rozvalin, které válečná litice po sobe zanechala, "by znamenalo zanechat volné
pole "synům temnot", kteří nepromarní jedinou příležitost, aby do
sáhli, byt jen malého úspěchu v boji proti "synům světla". Pius ~
XII. je tedy první, kdo povzbuzuje k činnosti všechny katolické
síly, podporuje je finančně i politicky, staví hráz proti šířícímu se duchu laici srnu a materialismu. Tak vznikají nové katolické
výchovné organisace národní a mezinárodní, různé katolické internacionály si dbývají vůdčích míst ve světových organisacích, pronikají i do vrcholné kulturní organisace UNESCO, kde jsou vydatnou - a často jedinou - protiváhou rozvratných atheistických sil.
Jako jediný příklad uvedu odpovecí na návrh založení Mezinárodní katolické kanceláře výchovy /BICE/. Bylo to v březnu 1947.
Skupina francouzských vedoucích výchovných organisací předložila
sv.Otci návrh na založení Mezinárodní organisace pro výchovu.
Pius XII. si dal vyložit celý návrh a pak pravil: "Nedávám jen
své svolení k vytvoření této organisace, ale nařizuji, abyste ji
založili."
Pro

v ě d e c k é

z á k l a d y

výchovy

Nebudeme se v této studii pokoušet o syntézu pedagogické nauky Pia XII., ponecháme tuto námahu povolanějším lidem. My se pozastavíme pouze na několika stěžejních bodech a vlastními slovy
Pia XII. ozřejmíme jejich obsah a význam.
Jak praví P.Gianola ve své studii o Piu XII., rozvíjí se pedagogická nauka zesnulého papeže dvojím směrem: navazujíc na základní principy vytčené jeho předchůdcem Piem XI. v encyklice Divini illius Magistři, jednak prohlubuje theologicko-humanistické
základy výchovy, jednak aplikuje všeobecné metodologické zásady
na konkrétní výchovné problémy naší doby /3/ •
Pius XII. si byl více než kdokoliv jiný vědom významu a obsáhlé problematiky vychovatelské Činnosti. Bylo-li v minulosti
možno věnovat se výchově a vyučování s trochou elementárních vědomostí o člověku a jeho povaze, dnes se situace radikálně změnila. Učitel nějaké zapadlé vesnice věděl, že z jeho žáků budou
rolníci nebo podruhové, kteří budou žiti přesně tak, jak žili jejich otcové a dědové, že každé jejich vystoupení v životě sociálním bude řízeno staletými zvyky a tradicemi. Stačilo tedy dát jim
jakés takés vědomosti o světě, naučit je trochu Číst, psát a počí
tat, a o ostatní se už postarala svým vlivem rodina a společenské
zřízení, do kterého přináleželi. Bens je tomu jinak. Chlapec opou
Ští rodinu již ve čtrnácti nebo patnácti letech, nebo ještě dříve.
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Rodina sama nezůstala ušetřena vlivů, moderní doby. Otec a matka
jsou nuceni žít většinu dne vzdáleni od svých, dětí. Všelijaké povinnosti a zábavy odvádějí jednotlivé cleny rodiny do rozmanitého
prostředí a vystavují je rozdílným vlivům. Celá lidská společnost
se neustále mění. Je tedy nevyhnutelně třeba připravit mladého
člověka na všechny tyto vlivy, ozbrojit jej zásadami, které zůstá
vají v platnosti přes všechny proměny společnosti. V této práci
dnes vychovatel nepracuje na půdě panenské, ale již u těch ne jmen
ších musí překonávat škodlivé vlivy ulice, rozhlasu, kina /kladnou
stránku těchto výchovných Činitelů často, bohužel, přehlíží nebo.
ji nedovede správně využít/ a mnohdy i rodiny samé. Kromě toho mů
žeme pozorovat, jak se moderní člověk nespokojuje s pouhou výukou
bezprostředně užitečnou, ale chce mít před sebou jasné směrnice,
vědět, kam vlastně svým životem směřuje, co se od něho očekává,
jak dosáhnout plnosti vlastního života. K řešení těchto složitých
problémů musí mít vychovatel jasné filosofické a theologické cíle.
Musí vědět, s jakým materiálem pracuje, jaké překážky mohou brzdit jeho vlivy. Musí znát psychologii, sociologii, znát optimální
podmínky tělesného a duševního rozvoje dítěte atd. ...
Toto vše vyžaduje důkladnou přípravu a stálý styk s myšlenko
vými proudy pedagogických věd. Pius XII. upozornil nejednou na nut
nost této vědecké přípravy vychovatelů. "A jelikož k tomu, abyste
byly dobrými vychovatelkami, nestačí pouze milovat, postaráte se
o to, abyste získaly poznatky potřebné a užitečné k dosažení vycho
vatelských závazků na sebe vzatých. A proto vás vyzýváme k vážnému
a vytrvalému studiu: studujte dívky, studujte nejlepší metodu jejich výuky a výchovy... Vy nesmíte neznát charakteristiky dětství,
jeho touhy a přání, jeho odpory a volby... Tyto poznatky získáte
bezpochyby darem psychologické prozíravosti, nezbytné každé vycho
vatelce, ale též použitím výsledků bádání a nových zkušeností na
poli výchovy. Nepožaduje se od vás, abyste byly odbornicemi všeobecné lidské psychologie nebo speciální dětské psychologie. Nesmíte ale neznát - a tím méně jimi pohrdat - nové poznatky pedagogiky." /668-670/ Podobně v rozhlasovém projevu k účastníkům IV. mezinárodního kongresu katolické výchovy prohlašuje, ze pouze "křesťanská a katolická výchova, která dovede využít všeho pokroku
pedagogiky", může splnit tak těžký a odpovědný úkol, jako je příprava celého člověka. /550/
Není-li zdravé lpět slepě na minulosti, není obezřetné ani
bezhlavě letět za každým pozlátkem. nJe třeba pečlivě hodnotit,
dříve než se přijmou teorie a způsoby moderních pedagogických škol
... Škola se nesmí přirovnávat k chemické laboratoři, kde risiko
promarnění více méně drahých látek je vyrovnáno pravděpodobností
nového objevu; ve škole je pro každou duši v sázce její spása nebo
záhuba." /506-507/
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I když se tedy mění metody a techniky moderní výchovy, "beze
změny zůstávají "cíl a podstatné prostředky, které "budou stále t£
též, jako je stále tentýž poslední cíl výchovy, její subjekt, její hlavní původce a inspirátor, totiž náš Bůh a Pán" /507/. Pius
XI. v encyklice Divini illius Magistři stanoví jako cíl křesťanské výchovy formaci člověka, jaký má "být za tohoto pozemzkého ži
vota, aby dosáhl vznešeného účelu, pro který byl stvořen.Pius XII.
se svým vzácným smyslem pro rozvití všech kladných stránek lidské
duše dodává k této definici právě onen humanistický prvek, blíže
určuje "Člověka, jaký má být za tohoto pozemského života" i "Integrální formace osoby, v plném souhlasu s absolutními požadavky je
jího nadpřirozeného určení a s charakteristikami současné společnosti". /670/ Odmítá-li křesťanská výchova naturalismus, odporují
cí vznešenému poslání lidské duše, nepovznáŠí se ani do nějakých
neskutečných nadzemských výšin - odkud by se zakrátko zřítila s
nalomenými křídly pro tíhu svých lidských nedokonalostí, důsledků
to omezenosti naší tělesné schránky a následků dědičného hříchu.
Vzít člověka tak, jak je, se všemi jeho nedokonalostmi a slabostmi, a vésti jej po bezpečné cestě k nebi, to je pravý účel křesťanské výchovy. Takovým způsobem se vyráží zbraň z rukou všem našim protivníkům, obviňujícím nás z uzavřenosti vůči všemu kladnému, co skýtá pozemský lidský život. Dnes již jejich obžaloby nemají žádnou váhu, neboť právě Pius XII. vyzvedl lidské hodnoty do
jejich pravé výše.
S t a v i t e l é

nové

s p o l e č n o s t i

Cílem křesťanské výchovy je příprava budoucího o-byvatele nebes. S jakým materiálem se ale tato příprava začíná ? Zde se nám
naskýtá jedna pozoruhodná myšlenka, Piu XII. tak blízká a milá.
Jí se zabýval v několika projevech, ji vyložil i v encyklice Mystici Corporis. Ježíš Kristus ustanovil dvě svátosti, které mají
udržovat život Církve svaté. Svátostí manželství se připravují no
vé údy pro mystické tělo Kristovo, svátostí kněžství se v těchto
údech rodí, udržuje a rozmnožuje život milosti. Ve dvou svátostech,
ve dvou otcovstvích se tu vychovávají "ony živé lidské kameny,které, postaveny na úhelném kameni, jímž je Kristus, vytvářejí onen
svatý chrám, mnohem vznešenější než každý jiný chrám rukama posta
vený, totiž příbytek Boha v Duchu" /Mystici Corporis, str.6/.Z to
ho pramení nesmírná odpovědnost pro všechny, kteří mají nějakou
účast ve výchově. Připravují stavební hmotu Kristova těla, stávají se spolupracovníky na jeho díle posvěcení. "Má snad lidský Život ně co důležitějšího než výchovu ? Dítě, jinoch, byl nazván vel
mi vhodně 'nadějí', slibnou nadějí pro rodinu, vlast, pro lidskou
společnost, a zároveň je vzácnou naději Církve, nebe a samého Boha, k jehož obrazu a podobenství byl stvořen a jehož je a mé být
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synem". /545/ Výsledkem nemůže být nějaký náčrtek více méně zdařilý. "Vaše výchova musí vytvořit v mládeži dokonalý obraz Stvořitelův, podle vzoru Prvorozeného všeho stvoření, a utvrdit ho na
tolik, aby se neznetvořil, naopak, zdokonaloval, až bude vržen do
víru dnešního občanského a společenského života". /548/
Kromě nesmírného závazku před Bohem a Církví /"neboť dříve
než rodině a společnosti, duše náleží Bohu, Kristu a Církvi prvot
ním a přednostním právem" - 515 / vychovatel přijímá na sebe odp£
vědnost i před rodinou a celou lidskou společností. "Dítě je gravitačním středem všech životních otázek, všech podstatných hodnot:
manželství a rodiny, manželky a matky, výchovy a veřejné mravnosti". /450/ Je naprosto nutné, najít pro tyto otázky správné řeše,
ní, neboť "dítě dneška bude občanem zítřka". /455/ "A skutečně,na
kom na této zemi, po rodičích, závisí hlavně náboženský a civilní
osud národa, ne-li na učitelích obecných škol, jejichž rukama musí podle zákona projít všechny děti ?" /743/ &ím větší jsou požadavky společnosti, tím hlubší musí být příprava mládeže na vstup
do ní: "Jelikož pokrok techniky vyžaduje na všech polích osoby
schopnější a jelikož sociální a politický vývoj vyžaduje aktivně^
ší účast občanů na dobrém chodu institucí, výchova mládeže vyžadu
je delší a nesnadnější úsilí, a musí pracovat s nákladnějšími pro
středky. To ale není důvodem k ústupu před rozsáhlostí toho podni
ku. Sociální nerovnost je příčinou nepokojů; širokou a dobře říze
nou spoluprací je třeba zamezit rozptýlení nejvzácnějšího pokladu
národa, sil jeho mládeže, aby ona pro nedbalost nebo lhostejnost
odpovědných orgánů nerozmnožila masy těch, kteří jsou neschopni
jakékoliv kvalifikované práce a kulturního a mravního zdokonalení V
/797/ Nejen zamezit škody nedostatečné výchovy, ale "připravit
mladé lidi tak, aby blahodárně působili na svou dobu a generaci jakož i na generace budoucí - tak, Že projdou tímto světem opouštějíce jej lepší, vlídnější a krásnější, než jaký jej nalezli."
/540/
Kdo zaručí tento zdárný rozvoj srdci dítěte ? Kdo usměrní
všechny ty skryté síly, den ze dne propukávající k novému životu ?
Na tomto díle se účastní rodina, Církev a stát. Každý z těch
to činitelů má úkol vlastní, od kterého nemůže upustit, nemá-li
se zpronevěřit svému poslání.
" R o d i n a je kolébka zrození a rozvoje nového Života,
jenž má zapotřebí péče a výchovy, aby nezhynul: toto je základní
právo a povinnost dané a uložené přímo Bohem rodičům." /576/
Právo C í r k v e na výchovu se zakládá na jejím učitelském úřadě, avšak i na duchovním mateřství, v němž rodí, živí a
vychovává duše k nadpřirozenému životu. "Ale bezprostřední a pře-
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vysující právo na poli výchovy, spolu se všemi potřebnými a užitečnými prostředky k tomuto cíli, náleží Církvi, učitelce a nadpřirozené matce duší, jíž je svěřena náboženská péče o lidi, a
jež je tedy také odpovědna za duševní a mravní formaci dítěte."
/459/
Třetím Činitelem výchovy je s t á t , jehož právo "nachází
svůj základ a zároveň své měřítko a hranici ve společném dobru.
A toto společné blaho vyžaduje, aby stát chránil a respektoval
právo na výchovu náležející rodině a Církvi." /459/
Tyto tři prvotní instituce nemohou Často vykonávat svůj vychovatelský úřad samy, a proto ho odevzdávají školní organisaci,
která "ačkoliv sama není ani jediným, ani nejdůležitějším činitelem výchovy, zůstává přesto místem, kde se nutně setkávají na vychovatelské půdě rodina, Církev a stát. Od její dokonalé výkonnosti záleží z velké části integrální formace člověka, a tedy pokrok nebo zaostalost civilisace samé." /729/
Škola a učitelé - tyto dva náměty daly Piu XII. příležitost
k tolika a tolika projevům plným moudrých směrnic, které snad teprve budoucnost náležitě zhodnotí. Vyjmenujeme tu jen tu jen ty
nejdůležitější:
- Projev ke katolickým učitelům italským, 4.listopadu 1945}
ve kterém hodnotí povolání učitele /437-449/.
- Projev k italským středoškolským profesorům /UCIIM/, dne
4.září 1949? který můžeme nazvat pedagogickou sumou katolického
učitele a vychovatele /500-515/.
- Projev k řeholnicím učitelkám, 13.září 1951, ve kterém řeší problém výchovy moderní dívky /551-564/.
- Projev k italským středoškolským profesorům /UCIIM/, dne
5.ledna 1954, kde se pozastavuje nad podmínkami úspěšné činnosti
katolického profesora /682-691/.
- Dopis Státního sekretariátu k XXVIII. italskému sociálnímu
týdnu, září 1955, obírá se vztahy mezi společností a školou /728738/.
- Projev ke katolickým učitelům italským, 4.listopadu 1955,
v němž odpovídá na tři otázky: čím musí být, co musí vědět a co
musí chtít učitel, aby vykonával řádně své poslání /743-759/•
- Projev ke studentům římských státních středních škol, dne
24.března 1957, v němž připomíná jejich povinnost studovat pravdu,
studovat ji vágně a úplně /803-814/.
Zatím co se pedagogické vědy horečně snaží vytýčit podstatné
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prvky výchovy, zaujmout určité stanovisko k různým filosofickým
směrům, které se nutně odrážejí i v řešení školských problémů/viz
např.zásadu jednotné školy v komunistických režimech/ a propracovat se k pojmu ideální školy, která by byla schopna připravit člo
věka odpovídajícího požadavkům našeho věku, Pius XII. pozvedá svůj
hlas a poukazuje na to, že moderní škola, má-li být moderní, musí
být především úplná. "Nesmí se omezit na pouhou výuku, ani na pouhou náboženskou formaci. Dobrá výchova dnes vyžaduje, mezi jiným,
i vhodnou výchovu tělesnou, jež používá různých sportovních činností jakéhokoliv druhu, ale ne jako cíle, nýbrž jako prostředků.
Vyžaduje výchovu společenskou, která by vštěpovala do duše mládeže upřímnou lásku k spravedlnosti a k bií ženské lásce, základu to
pravého nového řádu. Vyžaduje výchovu občanskou a politickou, kte
rá by uvedla do vědomí mládeže její povinnost vůči nároďu a zároveň ji vedla k výcviku v právech, jimiž se později zúčastní veřej,
ného života státu."/622/ Výsledkem takové výchovy bude onen "doko
nalý křesťan", jak jej vykreslil ve svém projevu ke středoškolským
profesorům 6.září 1949* "Pravíme-li dokonalý křesťan, myslíme tím
křesťana dneška, člověka své doby, znalce a pěstitele všeho pokro
ku, jejž přinesla věda a technika, občana neodcizeného dnešnímu
životu své vlastní země." /511/ Bude to člověk vědy a techniky,
který však nebude nevyrovnaností své vědecké a mravní struktury
obavou lidstva, jak je tomu dnes u tak mnohých. Bude to člověk sil
ný, schopný šířit okolo sebe dobro a jasností svých zásad řídit i
ostatní. Potom ovšem bude ve světě méně navzájem se potírajících
skupin vedených závistivým nacionalismem nebo sobeckou vlády chtivostí, neboť se před novou mládeží otevře onen široký rozhled katolicity, a ona bude cítit "půvab oné universální lásky, jež obj^
má všechny v jediném Pánu". /514/
Perspektivy budoucnosti dýchají u Pia XII. nadějí. Nadějí,jíž
jako laskavý otec vléval do duše malomyslných dětí. Poukazoval-li
Často na blízké nebezpečí hrozící lidstvu, ještě častěji se pozastavoval nad příznaky jara, které tušil a snad i viděl v Církvi a
v celém lidstvu, a jehož nositelem má být právě mládež, rostoucí
v katolických rodinách a školách.

Z tolika otázek speciální pedagogiky, jež Pius XII. mistrně
řešil ve svých projevech, chci tu uvéat několik příkladů. První
je ukázka jeho konkrétnosti, jak se jeví v"lekci" o autoritě. Dru
há, týkající se výchovy dospělých, dnes tak aktuální, nám ozřejmí
jeho citlivost vůči problémům doby. Třetí může mít i svůj bezprostředně praktický význam. Internátní výchova zůstává dodnes veliým
problémem* Pius XII. analysu je celou otázku, poukazuje na kladné
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i aáporné stránky ústavní výchovy a předkládá několik směrnic, ji
miz se omezují škodlivé vlivy strohého ústavního řádu.
A u t o r i t a ,

vrcholný projev otcovské lásky /309-399/

24.září 1941 mluvil Pius XII. ke skupině novomanželů, o otcovské autoritě. Vysel z otázky, co "bude jednou z dnešního dítěte?
To závisí především na výchově, jíž se mu dostane v rodině.K dobré výchově je zapotřebí autority. Dnešní mládež nese však jen s
nechutí břímě poslušnosti. "Otcové a matky si dnes Často naříkají,
že již nedovedou dosáhnout od svých dětí poslušnosti. Děti jsou
svéhlavé a nikoho neposlouchají. Chlapci opovrhují každým vedením.
Jinoši a dívky nesnesou žádnou radu} jsou hluší ke každému napome
nutí, žádostiví být první ve hrách a závodech, chtějí dělat všech
no podle své hlavy, majíce za to, že pouze oni sami chápou dobře
potřeby moderního života.'? Nad takovou situací je se třeba pozastavit. Je pravda, že dnešní svět vede mládež k samostatnosti,ale
je také pravda, že i se strany rodičů se vyžadují určité předpoklady, aby jejich vliv na děti byl účinný. Nebol "jedna věc je
právo na autoritu, právo dávat rozkazy, a druhá věc je ona morální převaha, která ustavuje a zdobí skutečnou výkonnou a účinnou
autoritu, jež se dovede vůči druhým uplatnit a obdržet poslušnost
de facto." Je-li první dána od Boha, druhou je třeba si pracně zí
skat a udržet. Jaké jsou podmínky k jejímu nabytí a rozmnožení ?
Základní podmínkou je vláda nad sebou samým. Uvědomuje-li si
podřízený, že představený jedná podle pokynů rozumu a víry a veden duchem povinnosti, i on cítí, že má vůči představenému určité
mravní závazky, které nemůže beztrestně překročit. Diktuje-li však
rozkazy netrpělivost, chvilkové hnutí, "budete dnes vůči dětem ne
rozumně nároční, neúprosně přísní. Zítra jim prominete všechno.
Začnete jim odpírat nějakou maličkost, kterou jim za chvíli e las
káním dovolíte, unaveni jejich pláčem a trucováním, z touhy skončit už jednou výjev, který vám jde na nervy." Naopak, "v rozvážné
a klidné pevnosti vašeho ducha vaše slovo a váš trest budou mít
účinek docela rozdílný, větší výchovnou moc a větší autoritu, než
výbuchy špatně ovládané vášně."
Autoritu může podlomit na příklad ustavičné napomínání, jež
nakonec děti unavuje a dráždí. Rovněž tak je nebezpečné klamat dě
ti nepravdivými důvody, předloženými bez uvážení. "Nepřekrucujte
pravdu; nanejvýš ji zamlčte. Snad nemáte ani tušení, jaký neklid
a jaké krize mohou vzniknout v těch malých duších jednoho dne,kdy
poznají, že jste zneužili jejich přirozené důvěřivosti." Podobně
by mel své následky i jakýkoliv nesoulad rodičů v jednání s dětmi.
Záhy by se naučily využívat autority matčiny vůči otci, a naopak.
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"Vaše autorita at je bez slabosti, ale autorita, jez se rodí
z lásky, jež je proniknuta a podporována láskou... Neboí mluva lá
sky je výmluvnější v tichu své činnosti, než slova na rtech..."
A konečné, lásku musí provázet i příklad. "Jak by se mohly
dšti, od přirozenosti náchylné k napodobování, naučit poslouchat,
vidí-li při každé příležitosti matku, jež nedbá příkazů otcových,
naopak, hádat se s ním; je-li mezi stěnami rodného příbytku ustavičně slyšet neuctivé kritiky vůči každé autoritě; jestliže jejich
rodiče první neplní to, co přikazuje Bäh a Církev ?"
Bude-li však v rodině vládnout láska a manželská svornost,
příklad rodičů bude dětem jistým vodítkem ve chvílích pochybností
a nejistoty. Ještě po mnoha letech, uprostřed bouří života, vzpomínka na příklad rodičů osvítí jejich cestu a ony budou kráčet s
jistotou a odvahou po cestě, která bude pro ně zárukou pravého
štěstí.
Výchova

dospělých

/623 - 634/

19*března 1953 promluvil Pius XII. k učitelům a žákům kursů
pro výchovu dospělých. Kdybychom porovnali jeho nauku se studiemi
vydávanými UNESCO a národními organisacemi pro lidovou osvětu, zji
stili bychom, nakolik převyšuje nauka Pia XII. ono čistě pozemské,
utilitaristicke, omezené zaměření výchovy v duchu laické humanity»
Je to samozřejmé, neboí jedině plným rozvinutím Člověka ve smyslu
vertikálním, nadpřirozeném, se dosáhne i jeho rozvoje horizontálního, pozemského.
Církev se vždy snažila o to, aby povznesla člověka na úroveň
hodnou rozumné bytosti, určené k Životu nadpřirozenému. Proto zakládala školy a střediska kultury, ona uchránila klasické poklady
před zánikem, ona první nesla kulturu a civilisaci i do krajů naprosto zaostalých. Ani dnes nezanedbává toto své vznešené poslání
a sleduje všechny akce zaměřené k zlepšení životní úrovně lidstva,
neboí ví, že opravdová kultura a civilisace bude jen ku prospěchu
nesmrtelných duší.
Pius XII. ve svém projevu poukazuje na to, že právě nevzdělá
nost uvrhla široké masy do bídy politické a sociální, vydala je
na pospas lživé propagandě a vykořis tují čímu průmyslovému mechanis
mu. Dnes stojí před vychovateli mas trojí úkol: a/ boj proti anal
fabetismu, b/ doplnění základního vzdělání, c/ otevření širších ~
horizontů.
Mnohé výzkumy dokázaly, že i dospělí mohou obohatit své vědo
mosti a že jsou schopni myšlenkově pracovat i ve značně pokročilém věku. Učitel ale musí vyjít vstříc svým žákům, přizpůsobit se
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jejich psychologii: "Přítomnost a styk s učitelem jsou, všeobecně
řečeno, nenahraditelné jak pro dospělého, tak pro dítě, neboť dospělý se přizpůsobuje pomaleji, potřebuje diskutovat a odůvodňovat své poznatky. Učitel musí oživit vyučování, donutit k přemýšlení, vyjevit každému ze žáků jeho talenty, jež má k disposici:
uvede jej do důvěrnějšího styku s ním samým, s přírodou, s rodinou, se spoluobčany a Církví - městem synů Božích, s Bohem - původcem a cílem všeho života." K tomu se nevyžadují mimořádné znalosti, ale příjemný charakter, umění zacházet s lidmi. S dospělými se může využít všech pomůcek, které nabízí moderní technika,
jako rozhlas, kino, televise, atd. Především se ale učitel musí
snažit, aby přivedl svého žáka k novým poznatkům přemýšlením a
svobodným vyjádřením jeho názorů, neboť "dospělému musí být dána
možnost zachovat si svou svobodu... Je třeba, aby si uvědomil vli.
vy, jimž podléhá každodenně a s tolika stran: propaganda, tisk,
radio, kino, a vzbudit jeho ostražitost vůči činitelům, kteří vědomě nebo nevědomě usilují o to, aby jej donutili jednat proti je
ho vlastní vůli, snaží se překvapit jeho prostodušnost /buona fede/, vynutit si jeho souhlas a jeho peníze; jedním slovem, proti
činitelům odpovědným za ono odosobnění, na něž jsme již poukázali."
Dnes je život tak složitý, že "kdokoliv se obrací na veřejnost z jakéhokoliv důvodu, nese jistou část odpovědnosti za lidovou výchovu: ředitelé časopisů, rozhlasu, kina, divadla, propagajč
nich podniků, vydavatelé a knihkupci. Ale také úředníci, státní
zaměstnanci, veřejní činitelé; existuje výchovný způsob organisace práce, lidových slavností, stanovení a zachovávání předpisů,
služby veřejnosti."
Výchovná práce mezi dospělými není jen jakýsi zdroj výdělku,
ale"skutečný apoštolát, lidský a zároveň křesťanský, zdroj vnitřní radosti z vědomí, že se vykonává služba vysoké hodnoty". A tuto službu ocení i sami žáci, jejichž námaha bude bohatě odměněna
jak osobním zdokonalením, tak i výhodami, které z něho vyplynou
pro jejich rodiny a pro celou společnost, ve které žijí.
I n t e r n á t n í

v ý c h o v a

O tomto tak důležitém problému promluvil Pius H I . při audienci udělené žákům a představeným Národního chlapeckého konviktu
v Římě.
Mnoho pedagogů kritisovalo a kritisuje ostře internátní výchovu, a mnozí ji odsuzují úplně. Přitom ale nejsou docela v právu, neboť jejich důvody nejsou tak silné, aby odsoudily zřízení,
jež dalo v minulosti tolik dobrého ovoce.
Je ovšem jisté, že ideálním prostředím pro růst mládeže je
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rodina. Často se ale stává, že z tolika různých důvodů rodina sama na výchovu nestačí, nebo je k ní neschopná. Zůstává pro ni tedy jediná možnost: svěřit své dítě internátu, kde v rukou odborných sil může získat to, co mu rodina dát nemohla.
Zde se mu dostane "výchovy ducha k onomu přísnějšímu vědomí
povinnosti, smyslu pro kázeň a přesnost, návyku spořádánosti ve
svých zaměstnáních, pocitu odpovědnosti za své činy". Zde bude zá
hy uveden do společnosti jak sobě rovných, tak nadřízených a podřízených. Zdravé soutěžení a smysl pro čest jej budou nutit k pod
stoupení nutných sebezáporů. Všechny tyto vlastnosti budou velmi
užitečné pro jeho budoucí život.
Ovšem, internátní výchova má i své nedostatky. Prvním z nich
je odosobnění. Žáci tu budou"neseni, téměř nevědomě, bezduchým opakováním úkonů k pouhému formalismu jak ve studiu, tak v kázni a
v modlitbě. Strohá jednotnost se bude snažit o potlačení osobních
impulsů, život v ústraní povede k zúžení myšlenkového rozhledu;ne
vyhnutelný tlak předpisů podporuje někdy přetvářku nebo ukládá du
chovní úroveň, která je pro jedny příliš nízká, a pro druhé nedosažitelná. Přílišnou přísností se vychovají z charakterů silných
rebelové, a z bojácných lidi zatrpklí a uzavření."
Tato nebezpečí se však dají odstranit prozíravostí, umírněno
stí a vlídností. Je třeba především pojímat každého žáka jako pří
pad sám o sobě, neboť masová výchova, byť byla snadnější, může
prospět jen několika jedincům, a uškodit velké většině ostatních.
Proto je třeba rozdělit velký celek na malé homogenní skupiny,kte
ré dovolí vychovateli sledovat každého jednotlivce, stanovit programy a úkoly jim přiměřené. "Je třeba, aby se každý cítil předmě
tem zvláštní pozornosti se strany vychovatele, a nikdo aby neměl
dojem, že je potopen, zapomenut v davu, zanedbáván ve svých osobních požadavcích, ve svých potřebách a ve svých slabostech, jako
by platila pouze jeho fyzická přítomnost."
Velkou roli hraje v internátní výchově pravá míra. "Staré
přísloví 'ne quid nimis', stejného významu jako 'in medio stat
virtus1, musí oduševnit každý čin vychovatelův, ať již předpisuje
nějaké pravidlo, nebo vyžaduje jeho zachovávání." Podle této zása
dy se tedy bude řídit ve stanovení délky studia a zábavy, rozdíle
ní odměn a trestů, udílení volnosti a požadavcích kázně. "I pobojí
nosti musí mít svou správnou míru, aby se nestaly přítěží téměř
nesnesitelnou a nezanechaly v duši odpor. Nezřídka bylo možno pozorovat žalostné následky přílišné horlivosti v tomto bodě... Je
třeba zajisté jednat, vyzývat chlapce k modlitbě, ale vždy takovou měrou, aby modlitba zůstala milou potřebou duše."
Nádech laskavosti musí nést celý život ústavu. Zvláště jedná-
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li se o chlapce z rodin zachovalých, stačí osobní přesvědčení a
láskyplný dohled. "Laskavost je třeba opustit poslední, na krátký Čas a v jednotlivých případech. Ona musí vést usudek a převládat nad strohou spravedlnosti, nebo* chlapcův duch není téměř nikdy natolik vyzrálý, aby pochopil celé zlo, ani natolik zarputilý,
aby se nedovedl vrátit na správnou cestu, jakmile je mu ukázána,*
Po této první části, určené především vychovatelům, se Pius
H I . obrací k chlapcům, aby jim připomněl jejich povinnosti studentů.
Aby ústavní výchova dosáhla svého cíle, je zapotřebí, aby se
gáci sami nabídli ke spolupráci se svými vychovateli. K tomu jim
mládí samo nabízí své vznešené ideály, touhu růstu a vyniknutí,
kterých je třeba využít k plnému rozvinutí všech osobních schopno
stí. Nestačí totiž svěřit se pasivně péči profesorů a vychovatelů,
je třeba s nimi spolupracovat. "Mravní hodnoty se nepřijímají darem od jiných jako dědictví, je třeba je získat vlaštním úsilím."
Ústav může být vydatným pomocníkem v tomto úsilí, jestliže se epo
léčná práce zakládá na vzájemné důvěře, učelivosti a velkoduŠnosti. "Mnohá životní ztroskotání měla svůj původ v odepřené důvěře
rodičům a vychovatelům; mnohé trpké zkušenosti by se ušetřily,kd£
by se věřilo s důvěrou těm, kteří mají větší zkušenosti."
Mládí má v sobě skrytý poklad, jehož předností je přirozená
pohotovost k dobru a pravdě, tvárnost ducha, zásoba fysické energie, neporušené duchovní schopnosti. Internát pomáhá správně využít všech těchto darů, jen nechybí-li přínos chovance samého.
Léta strávená v ústavě mají i jiné kladné stránky. Jednou z
nich je vznik dobrých přátelství. Doposud se většinou vychovatelé
pozastavovali - s hrůzou - nad možností špatného vlivu zkažených
kamarádů na chovance dosud zachovalé. Je pravda, společný život
v ústavě může vést i ke zlořádům na tomto poli, ale, jak správně
zdůrazňuje Pius HI., spolužití v jednom domě tvoří i ona "zdravá
a hluboká přátelství, jež ani roky ani vzdáleností neochabnou.Ona
budou nejmilejší a nejvzácnější výsledek dávných let výchovy".
Ke spolupráci mezi vychovatelem a žákem se musí připojit
ještě spolupráce rodiny, "aby jeden neiČil účinek druhého, a naopak. Zvláště rodina, jak jsme již naznačili, svěřujíc své dítě
ústavu, nezříká se svých práv, ani není zbavena své odpovědnosti.
Je na ni, aby stála po boku, podporovala a pokračovala v díle vychovatelů. Někdy bude třeba větší důvěry k žáku, jindy větší přís
nosti nebo vytrvalý zájem, nebo bude třeba obětovat část svých
vlastních citů. Ale nade všechno je nutné, aby chlapci vždy viděli dokonalou souhru mezi ústavem a rodinou."
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Duchovní

d ě d i c t v í

Pius XII. nazval své projevy a encykliky svým duchovním dědictvím. V nich jako onen rozsévač, o kterém mluvil ke katolickým
učitelům, rozhazoval "plnými hrstěmi símě do brázd, vybíraje prozřetelně čas, místo a způsob, aby se žádné zrnko neztratilo, ale
aby každé přineslo bohatý užitek". /75V P.Gianola ve své studii
soudí poněkud pesimisticky, že velká Část jeho směrnic, týkajících se křesťanského humanismu, theologie, liturgie a otázek sociálních, byla pominuta mlčením pro nedostatek pochopeni a pro ja
kouši bázlivou opatrnost se strany posluchačů. "Pius XII. bude po
chopen ve svém vychovatelském poselství až za mnoho let. Bůh dovo
lil, aby se setkal ve svém přímém díle s věkem vychovatelské mali
chemosti." Snad bude mít i trochu pravdy. Mnohé se však dá vysvět
lit i jeho následující větou, že totiž "je těžké najít bezprostřed
ní realizátory poselství hlásaného tak převyšující osobností. • /47
Aí je tomu jakkoliv, zůstávají v platnosti slova pisatele
článku věnovaného památce Pia XII. v "Enfance dans le monde":
"Maintenant que Sa Sainteté Pie XII n'est plus, ce merveilleux en
seignement restera comme une richesse incalculable que son passage sur le trone de Pierre est venu a j outer au patrimoine de l'Eglise. Et la meilleure facon de manifester notre fidélité á la mé
moire du Pape défunt n'est-elle pas de continuer a proďiguer au
monde cette éclatante richesse ?" / 5 /
Poznámky
l/ M.Casotti, II Papa che aveva il dono delle lingue, v PEDAGOGIA
EVITA, Brescia, X£., č.l, 1958, str.4
2/ Citáty jsou brány ze sbírky "L1educazione", ed.Paoline, Roma
1957- Číslo udává příslušný odstavec knihy
3/ p . Gianda, Magistero di pedagogia cristiana di Pio XII, v Orientamenti pedagogici, Roma, V., č.6, 1958, str.948
4/ tamtéž, str.946
5/ Enfance dans le monde, Paris, VI., Č.9, 1958, str.4
B i b l i o g r a f i e
ATTI E DISCORSI DI H O XII: Vydání Vita e Pensiero, Milano - Poli
glotta Vaticana, Roma 5
vydání Edizioni Paoline, Roma
Nebiolo G D I S C O R S I DI S.S.PIO XII A G U EDUCATORI ED AI GIOVAITI,
AVE, Roma, 1956
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l'EDUCAZIONE, Insegnamenti pontifici - 3. Ed.Paoline, Roma 1957Je to doplněný překlad sbírky papežských dokumentů,
uspořádaný mnichy opatství Solesmes, vyd.Desclée et
Cie., Tournai 1955
PIE XII - L1 education, La science, La culture, eď.Fleurus, Paris,
1958
Carozzi G., L1EDUCAZIÜNE CRISTIANA NELL'INSEGNAMENTO Dl PIO XII,
Ist.Padano ďArti grafiche, Rovigo, 1953
Grieger P., PIE XII ET LA VOCATION PÉDAGOGIQUE, Ligel, Paris 1956
.1

Fernessole P., PIE XII ET L1 EDUCATION DE LA JEUNESSE, Lethielleux,
Paris, 1955
Casotti M., IL PAPA che aveva il dono delle lingue, v PEDAGOGIA
E VITA, Brescia, řada XX., 5.1, 1958, str.3-13
Casotti M., L'addio di Pio XII, v SOUOLA ITALIANA MODERNA,Brescia,
roö. LXVIII, 5.4, 1958, str.7-8
Eaure P., Hommage ä S.S. Pie XII, v PÉDAGOGIE, Paris, roč.13,5-9,
1958, str.741-744
Gianola P., Magistero di pedagogia cristiana di Pio XII, v ORIENTAMENTI PEDAGOGICI, Roma, roč.V.,0.6, str.939-959
Negri G.C., Umanesimo di Pio XII, v ORIENTMENTI PEDAGOGICI, Tori
no, roc II, č.4, 1955, str.408-425
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ALOIS

M U S I L

-

N E Z N Á M Ý

/Sestavili: P.Želivan a J.Krejčí/
I
Když jsme ve dvanácti letech začali objevovat svět a cestovat
alespoň ve snu, setkali jsme se na svých cestách s "musilovkami".
"Musilovka" - to byl běžný pojem pro každého kluka, který se zaSal
zajímat o svět. Nevěděli jsme skoro nic o vědecké činnosti cestovatele a vypravěče Aloise Musila, námi tolik obdivovaného statečiiéhottusy.Ale i dnes - čtrnáct let po smrti moravského vědce a
cestovatele víme toho velmi málo. Zatím Alois Musil si získal trvalé místo ve vědeckém světě a jeho práce jsou ceněny a vyhledává
ny jako práce Bedřicha Hrozného.
Alois Musil se narodil v moravské vesničce Rychtářově u Vyškova dne 30.června i860. Zemřel v Otrybách 12.dubna 1946. Studoval
v Kroměříži, v Brně, Vysokém Mýte - a v letech 1887-91 byl v Olomouckém alumnátě na theologické fakultě, kde 1891 přijal kněžské
svěcení. Byl poslán do duchovní správy do Moravské Ostravy. Tam
nebyl právě přetížen prací ve farnosti, a proto si připravil thesi pro doktorát v theologii, jehož dosáhl r-.l895 na theologické
fakultě v Olomouci. Alois Musil měl vždy zvláštní sklon a oblibu
pro biblické a orientální studie. Tato záliba jej zavedla až na
biblickou Školu sv. Štěpána v Jeruzalémě /1895-1897/ a na universi
tu sv.Josefa v Beyrutu /1897-1898/. První pobyt na východě dal Mu
silovi poznat a zdokonalit semitské řeči, hlavně arabštinu. To asi
také rozhodlo o jeho další životní dráze cestovatele a vědce Blíz
kého Orientu..Na začátku našeho století vědecké poznatky o Blízkém Východě byly zcela nedostačující. Chyběly především spolehlivé mapy, zeměpisné údaje, archeologické záznamy a ethnologické
výzkumy. Alois Musil si získal v těchto vědách čestné místo, jak
říká J .Tririquet v dobrém informativním článku o našem autoru v
Supplément au Lictionnaire de la Bible, Tome 5, sl.1408-1411.:
"II sut unir au courage et a- la hardiesse de 11 explorateur, dans
des voyages mouvemcntés et périlleux, les qualités de contact avec les membres des tribus bédouines, la precision et la richesse
des observations." /tamtéž, sloup.1409/ Alois Musil začal studovat problémy, které mu kladlo studium Starého Zákona, takže se ani k vlastnímu biblickému zkoumání nedostal, öasem k zájmu o starověk připojil i zájem o současné otázky arabského světa.
II
Roku 1898 se A.Musil vrátil na rodnou Moravu ne bez nadšení,
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lásky k Východu a ne "bez vélkých znalostí a zkušeností. Podařilo
se mu totiž 1896 objevit v Qusair Hanura slavné sídlo kalifa Oma£
jada Wahid a II /+ 744/. Zatím co seznamoval vědecký svět - trochu
skeptický k mladému českému knězi - s hodnotou svého objevu, připravoval si své tři studijní cesty na východ, které uskutečnil v
letech I9OO, 19OI a 1902. Byl jmenován profesorem Starého zákona
na theologické fakultě v Olomouci. V těchto letech uveřejnil své
první vědecké práce, a to: "Kusejr Amra und andere Schlösser östlich von Moab", Vídeň 1902, a "Sieben samaritanisehe Inschriften
aus Damaskus", Vídeň 1903» Olomouc ovšem nemohla tehdy Musilovi
poskytnout vědecké prostředky k zdokonalování a k uskutečňování
jeho výzkumů. V září 1904 proto Musil odešel do Vídně, kde zdokonalil ve spolupráci s jinými vědci a ve dvou dílech vydal znovu
svou práci o Kusejr 'Amra /Vídeň 1907/« Ve Vídni také připravil
k vydání v syntese výsledky svých šesti cest /od r. 1896-1902/ na
jih, jihovýchod a východ Palestiny. Následují: "Karte von Arabia
Petraea, nach eigenen Aufnahmen", Vídeň 1907; "Die Umgebungskarte
von Wadi Musa /Petra/", Vídeň 1907 - a konečně skvělé monumentální dílo, jež získalo Musilovi definitivní jméno ve vědeckém prostředí - jsou to tři díly "Arabia Petraea": I. Moab, Vídeň 1907;
II. Edom /2 sv./, Vídeň 1907/08; III. Ethnologischer Reisebericht,
Vídeň 1908.
Vedle své vědecké práce Musil nezapomínal na drobné populari
sování. Od svého návratu z Východu 1898 nepřestal psát i Česky
pro české Čtenáře o svých cestách, o Písmu svatém. V těchto letech vydal několik brožur a knížek, které jednají o tehdy diskuto
váných otázkách: Bible a Babylon, Hamurabi, Stvoření a potopa, Po
stopách událostí Starého zákona /2 vydání Olomouc 1906-7/.
Theologická fakulta vídeňské university poznala brzy, že Musil je velkou nadějí vědeckého světa. Proto se pokusila připoutat
k sobě jeho jméno a jeho činnost. To se jí podařilo, když roku
19O8 prosadila zřízení nové katedry pro pomocné biblické vědy a
pro arabštinu - a když roku 1909, 12.února, byl Alois Musil jméno
ván profesorem na vídeňské theologické fakultě.
Aloi s Musil dobře pochopil, že problémy biblického světa jako místní určení Sinaje, původ a sídliště starých židovských kmenů a příbuzných obyvatel, obdobnost některých náboženských, mravních a sociálních institucí arabského a židovského světa, se dají
rozřešit - či ďá se jejich řešení přiblížit - jen tehdy, když se
otážeme ethnografie a sociologie semitských národů. A zde šel Musil novými cestami - napřed. Nebál se odejít do pouště k primitiv
ním arabským kmenům, s nimiž žil a jejichž zvyky a obyčeje zapiso
val. Ovšem nevyhnul se ani otázkám mapování, jak současného, tak"
urSování historického místopisu.
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V letech 1908-09/l910/l912/l914-15 podnikl velké cesty a pro
šel severní Arábií, syrskou pouští, Palmyrenou a územím středního
Eufratu. První světová válka násilně přerušila cestovatelské plány Musilovy. Naposled se vrátil do země svých cest a své práce TO
ku 1917, ještě za války, jako člen politicko-vojenské mise. Po ná
vratu vydal synthetickou zprávu: "Zur Zeitgeschichte Arabiens",
Lipsko 1918.
V novém Československém státě se na Musila nezapomnělo. 21.
ledna 1920 byl jmenován profesorem na pražské universitě pro pomocné východní vědy a pro moderní arabštinu; tam zůstal až do roku 1938. Zasadil se o založení Východního ústavu /1922/ a o uveřejňování vědeckého časopisu - od r.1924 - Archiv orientální. 0všem to co leželo na srdci našemu vědci, byla rychlá publikace
výsledků svých studijních cest. České kulturní prostředí nemělo
ani dost zájmu ani nebylo ochotno poskytnout finanční pomoc. To
byl důvod proS se Musil obrátil na Spojené státy, kde dlel v letech 1923-24, 1926-27, 1927-28. V New Yorku připravil za pomoci
American Geographical Society vydání řady 6 knih svých vědeckých
prací a tři mapy v edici "Oriental Exploration and Studies":
1. The Northern Hegaz, a Topographical Itinerary, New York 1926;
2. Arabia Deserta, a Topographical Itinerary, New York 1927;
3. The Middly Euphrates, a Topographical Itinerary,New York 1927i
4. Palmyrena, a Topographical Itinerary, New York 1928;
5. Northern Negd, a Topographical Itinerary, New York 1928;
6. The Manners and Customs of the Rwola Bedouins, New York 1928.
Mapy:
^
1. Map of the Northern Hegaz, according to the Original Investiga
tions of Alois Musil, New York 1926;
2. Map of Northern Arabia, according to the Original Investigations of Alois Musil, New York 1926;
3. Map of Southern Mesopotamia, according to the Original Invest^
gations of Alois Musil, New York 1927Je škoda, že Musil n e m o h l ze svého vědeckého díla uči
nit syntézu a ukázat, kde přispělo k pochopení Bible. Svůj Čas v£
plnil přednáškami, úvahami a knihami psanými v české řeči. Od roku 1920 až do r.1946 uveřejnil přes dva tisíce článků v časopisech
a novinách. Pro knižnici, kterou uveřejňoval v Praze "Dnešní Orient" napsal 11 svazků /1934-1941/- Mládeži věnoval řadu 15 knih
/1932-1943/.
III
Musilovy populární práce vynikají svěžím slohem, zajímavostí
vyprávění, přesností pozorování. Musil často musel vynalézat nová
slova, aby vyjádřil arabské zvyklosti, nám neznáméé Dovedl při tom
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zachovat zabarvení beduinského života a pri tom nijak nečinit násilí české řeči. Jeho knížky se čtou opravdu jedním dechem. Před
našima očima se zjeví obraz velbloudic beduínů na nájezdu nebo
provázejících badatele na jeho výzkumných cestách, chudí i knížata nám dovolí proniknout až do tajností svého srdce a svého rodin
ného života. Vědec Musil nás zavede i do časů minulých, jejichž
život však byl málo odlišný od dnešního života v arabské poušti.
A při tom víme, že nic není vymyšleno. AČ jisté spisovatel leckdy
děj nebo vyprávění zhustil, vše se zakládá na pozorováních, která
Musil udělal za dlouhého pobytu v arabské poušti a za úzkého přátelství s domorodým obyvatelstvem /náčelníci kmene Ruali ho navštívili i v Československu/. Musilovy populární knížky by postavily autora na přední místo v cestopisné literatuře, i kdyby to
bylo jeho jediné dílo. Uvážíme-li však, Že Musil byl v první řadě
vědec, jeho zásluha ještě roste. Kolik z jemu rovných si dovedlo
při hluboké vědecké práci uchovat takovou svěžest slohu a takový
zájem pro prosté věci. Kolik z vědců jemu rovných mělo ještě chuť
ďát něco ze svých poznatků širokým vrstvám. Musil tak ukazuje ve
svých knihách lásku k prostému lidu, lásku zvlášť k mládeži, kte*ré zprostředkoval své poznatky pod rouškou románu. I když Musil
působil ještě za světové války a ve službách Rakousko-uherské monarchie, svým dílem ukázal lásku k českému národu. Nemohl jistě
vydávat česky své vědecké publikace. Tím by české věci neprospěl.
Doma bylo, hlavně po první světové válce, málo zájmu pro takové
věci. A pro mezinárodní veřejnost jsou české publikace uzavřenou
klenotnicí. Ale populární publikace si našly cestu k srdci Českého náro<ia, hlavně mládeže, a není nemožno, že právě ony jsou seme
nem, které vyrostlo nebo poroste, aby se Musilovi dostalo následovníků .
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Angelo Morlang:
UMĚNÍ

A

Z B O Ž N O S T

Dnes se mluví velmi mnoho o hudbě, ale poměrně málo o výtvar
něm umění. Hudba je to pyšné umění, které se rádo vnucuje: v kostele i v divadle, v domě nebo na ulici, v hostinci i v horské
chatě, na cestě i při práci, v důvěrném kruhu právě tak jako ve
válečné vřavě, všichni bez rozdílu holdují hudbě. Hudba zazřívá
z rádia i z televise, z desek i zvukových záznamů. Je to tak správ
né a píseň říká: "Kde slyšíš zpěv, tam zůstaň, neboť lidé zlí neumě j í zpívat !"
Máme-li však mluvit o umění výtvarném, tu je věc naprosto ji
ná. Proto je velmi dobře, vynoří-li se tu a tam nějaká diskuse o
tomto umění.
Mohli bychom vlastně bez přehánění nazvat výtvarné umění umě
ním pokorným, neboť Žije vlastně skrytě. Není je na příklad možno
zachytit a přenášet rozhlasem, zvukovým pásem nebo deskou. I foto
grafické reprodukce a tiskařské umění tu selhávají, poněvadž nemo
hou zprostředkovat umění přímo, ale jen jeho bledé kopie. Proto
výtvarné umění je třeba h l e d a t .
Má-li se nyní určit poměr výtvarného umění ke zbožnosti, není to zajisté lehký úkol. Něco pravdy je i na přísloví "De gustibus non est disputandum" /"Proti gustu žádný dišputát"/. Církev
se často a jasně vyslovila o poměru hudby ke zbožnosti, ale jen
zřídka o poměru výtvarného umění ke zbožnosti, a i v tomto případě si často skutky samými odporovala.
V následujících vývodech chci býti co nejobjektivnější. Předesílám, že budu mluvit pouze o posvátném umění.
Kde bývá použito výtvarného umění k posvátným účelům ?
Především v domě Božím, tj. v kostele, kaplích, věžích, božích mukách, křížích na rozcestí, nebo i ve spolkových místnostech
a přednáškových síních, tedy všude tam, kde zbožnost by měla být
doma.
Z toho vyplývá nutnost umění posvátného, které by totiž podporovalo zbožnost. Posvátné umění má proto býti cestou, která nás
přivádí k
B o h u. Ne tedy samo cílem pro sebe, ale
cesta
k
c í l i . Tato zásada - poznamenávám - platí i pro posvátnou
hudbu.
Jak tedy umění podporuje zbožnost ?
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1. Za prvé tím, že nepřekračuje rámce posvátnostij jakmile totiž
v něm převládne světskost, není to už umění posvátné.
2. Za druhé tím, že je srozumitelné většině těch, pro něž je urče
no. Umění se bude jinak utvářet ve spolkové míastnosti pro akademi
ky, jinak ve vesnickém kostele v horách, jinak v kapli ženského
kláštera.
3*
třetí: umění podpoří zbožnost, bude-li výraz přizpůsoben
obsahu. Sem patří otázka nahotin. Dřívější slohy byly v této věci
daleko volnější, než dnes. Domnívám se, že nahost se stává tehdy
"bezdůvodnou, když přestává sloužit obsahu a výrazu, a je jenom na
pouhé přitahování pozornosti. Na příklad nahé postavy na Michelan
gelových obrazech nejsou zdaleka tak; nápadné, jak je tomu třeba
u novoklasiků a novoromantiků, kteří často tvořili ne postavy pro
obsah, nýbrž obsah pro postavu. Je třeba mít před očima i tu okol
no st, že umělec obyčejně nemyslí na možnost, Že by svými výtvory
mohl způsobit nějakou morální škodu, poněvadž je zvyklý vidět v
nahých postavách jen Bohem stvořenou dokonalost formy a poněvadž
nahou postavou chce často jen zdůraznit umělecký obsah A d z Michelangelův Poslední soud anebo Rembrandta/. Největším umělcem
je přece Bůh sám. Umělec v tomto případě vidí skutečně jinak než
obyčejný člověk. Zbožnost přesto vyžaduje, aby se umění nezvrhlo
v smyslný "tahák", ale aby bylo mravně vzdělávací v kontextu lid
ské existence. Dnes je nebezpečí nahotin velmi malé. Spíše je Často nebezpečí směšnosti, když některé dílo vzbuzuje v divácích
smích /dojem karikatury/j takovéto tvoření snižuje jak obsah, tak
formu.
4. Umění podporuje zbožnost, jestliže představuje názorně nábožen
ské hodnoty. Obrazy, plastiky, malířská výzdoba, architektonická
výstavba - to vše má návštěvníku nebo i jen zvědavci něco říci,
sdeliti, vzbuditi v něm zbožné a ušlechtilé pocity. Čím ušlechtilejší, silnější a trvalejší budou tyto podněty, tím umSlečtŠjSí,
tím posvátnější, tím přiměřenější svému poslání bude dílo samo.
Je třeba si též uvědomit, že výtvarné umění není v posvátném
prostoru první věcí, nýbrž jen užitečným nebo nutným akordem. Posvátný prostor není ani museum, ani výstavní síň, jejichž stěny
by měly to jediné poslání, aby na nich byly pověšeny obrazy. V ka
ždém kostele nebo kapli nejsou stěny, podlaha nebo klenutí hlavní
věcí; středem je oltář. Proto oltář stojí na předním, čestném místě, nebo prostě uprostřed, jak to hlavně dnes bývá zvykem. Proto
by bylo zcela důsledné, aby celá stavba i se svým výtvarným obsahem soustřeSovala pozornost na oltář. Ovšem to je případ - bohužel - velmi vzácný.
Z

důvodů, které jsme právě uvedli, je zcela pochybené,
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když správcové kostelů /zvláště poutních kostelů a kaplí/ dovolují, aby stěny svatyně byly "vyšperkovány" všemožnými druhy vyobra
zení. "Pro množství stromů se zapomene na les". Pravá zbožnost
tím nic nezíská, ba spíše utrpí škodu a dostane se na scestí. Pro
stým příkladem vše objasním: V cem spatřuje dnes většina lidí pod
statu oltáře ? Jistě nc v oltářní mense /stolu/, na níž se odehrá
vá posvátné dění, ale ve výstavbě /Aufbau/ celku, která ve skuteč
nosti není zdaleka tak důležitá, jako např. oltářní stupně. Poněvadž se kladl důraz na vedlejší věci, ztratil se časem smysl pro
to, co je podstatné - a náprava je tu velmi obtížná /získat opět
správný pohled/.
Z druhé strany není to také naprosto v pořádku, jestliže se
upřílišuje v jednoduchosti a staví se kostely a kaple, jejíchž zd!i
a betonové provedení straší naprostou prázdnotou, takže se podoba
ji seníkům anebo skladištím. Každý kostel nebo kaple je přece domem Božím a má být proto náležitě vyzdoben. To už sama zbožnost
vyžaduje.
Máme-li pak hovořit o poměru zbožnosti a výtvarného umění,
není možno pominout mlčením jednotlivé stavební slohy a umělecké
směry.
Zdůrazňuji, že každý umělecký sloh, není-li přehnaný, je oprávněný, dobrý a krásný. I stavební slohy prošly v dějinách mohutným a bohatým vývojem: od nejprostšího k prostému, dál pak k
bohatším až k hýřivému. I tady se pak uplatnil přirozený zákon
zvratu /"reactio se qui tur actionem"/: po bohatém slohu jsme se opět vrátili k prostšímu a zcela prostému, a to je náš současný
stupen.
Všechny umělecké slohy jsou ve své původní podobě krásné a
svým způsobem dokonale: byzantský, románský, pak gotika, klasicis
mus, baroko, romantický sloh a dnes opět střízlivý moderní. Každý
sloh musel vyrůst ze své doby a v její půdě se mu nejlépe dařilo.
Proto novogotika a novoklasicismus zůstaly nedokonalými stvořeními: nevyrostly ve své době a na příhodné půdě.
Co tomu všemu říká zbožnost ? Zbožnost vyžaduje, aby její
prostory, sochy a obrazy byly krásné. Ale posvátný prostor, socha
nebo obraz je tím krásnější, čím je sloh Čistší a opravdovější.
Proto je třeba jen uvítat snahu o stylovou čistotu a pravost. Je
jen zapotřebí, aby z kostelů byly odstraněny kýče a jiné nevhodné
věci, a pravá zbožnost tím jen získá. Všechno jiné než umění jsou
všechny ty barevné i nebarevné tisky a obrázky, které naši věřící
kupují ve všemožných obchodech a od různých potulných kramářů za
laciný, ale někdy i drahý peníz, a hanobí jimi zpovědnice, bogí
muka, kříže na rozcestích, a zvláště poutní místa a kaple. Je to
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mnohdy pravda, když se řekne, že lidé na tom visí, ale to není
pravá zbožnost. Takovéto a podobné "umělecké výtvory" neškodí jenom zbožnosti, ale i celému charakteru člověka /mnohdy jsou ta
vyobrazení zcela falešná/, poněvadž vedou k nesprávné sentimentalitě a slabosti. Smysl pro umění v lidu velmi poklesl a v neposlední řadě má tu vinu i fotografie. Je ovšem možno lidi zase ke
správnému uměleckému cítění vychovat, ale léta a snad staletí nebylo v tom směru vykonáno skoro nic. Pravá zbožnost předpokládá
pravé umění. Kýč zbožnost naprosto nepodporuje, ale zavádí ji na
Špatné cesty.
Co by se dalo říci o moderních směrech v malířství a výtvarném umění ? 0 nějakém jediném uměleckém směru se dnes nedá mluvit,
poněvadž by se dalo napočítat aspoň dvacet různých směrů, které
dnes plní kostely a které se navzájem značně liší. Jejich společnou známkou je však to, že vznikly jako reakce na sentimental!smus romantismu a novoklasicismu.
Nejsilnější z těchto nových směrů je abstraktismus. Touží v£
tvořit něco zcela nového. Tvrdí se, že obvyklé tvary jsou nejlépe
zachycovány fotografií, ale ta není uměním. Umění musí vytvářet
nové formy.
Tu je zapotřebí položit si otázku, od čeho vlastně výtvarné
umění může abstrahovat. Je to vůbec v lidské moci, předčit Boha
vytvořením nových tvarů, které by měly svůj smysl ? Nevystavuje
se tu Člověk nebezpečí vytvářet nesmysly ? Bude to možné, aby divák, který je stále obklopen skutečnými věcmi, spokojil se vždy
a natrvalo výtvary fantasie ? V uměleckých kruzích se dnes říká,
že se chce sublimovat stvoření Boží. Je to vůbec možné ? Nevzniká
tu spíše nebezpečí, že se dosáhne pravého opaku ?
Domnívám se, že obsah uměleckého díla se dá abstraktně vyjádřit, ale ne tvary. Je zajisté správné a už i na čase, že se umění přiklonilo od sentimentálních, slabošských forem minulého století k vážnějším, silnějším tvarům, ale z druhé strany totéž umění vyžaduje, aby se stvoření Boží neznetvořovalo. A zbožnost sama
žádá, aby stvoření nebylo zbavováno duše, kterou dal Bůh každému
tvoru.
Nejvznešenější úlohou posvátného umění zůstane ale povždy
představ!ti uměleckým výtvorem Boží obraz a Boží dílo co nejnázor
ně ji, nejdůstojněji a nejobsažněji.
Přeložil J.J., La Valle
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Jacques Maritain:
PODVĚDOMÝ

ŽIVOT

I N T E L E K T U

2 knihy "TVŮRČÍ INTUICE V UMĚNÍ A POESII", Kap. 3
Umění
zachvácené
"být
oproštěno
od

poesií
rozumu

touží

1. Vysvětlil jsem, proč trvám na tom, že umění má svůj původ v
intelektu. Umění je ctností praktického intelektu; umění, a zvláště výtvarné umění, je vskutku v značném stupni intelektuálnější
nežli prozíravá moudrost: umění je pravou ctností činného rozumu.
Tím jsme se octli před paradoxem, totiž před faktem, který se
zdá tomuto tvrzení diametrálně odporovat: je jím poznání, že moderní umění - myslím ve svých nejlepších dílech jakož i ve svých
nejhlubších projevech - touží "být oproštěno od rozumu /logického
rozumu/. Je ovšem snadné, velmi snadné, uvést tento fakt v souvis
lost s daleko všeobecnějsím, vskutku dosti nápadným jevem, který
byl francouzským filosofem Blanc-de-Saint-Bonnetem nazván "postup
né oslabování rozumu v moderní době". Pak bychom řekli, v souhlase s lidmi podnícenými zahořklou horlivostí, že moderní umění trní jakýmsi všeobecným oslabením rozumu, anebo /a toto by možná
lo ještě příznačnější/ že moderní umění, obklopené a ohrožené ze
všech stran moderním rozumem - tak zvaný rozum se totiž bojí hledět zpříma na věci, nebot je příliš zaměstnán všemi detaily kolem
nich a má stejnou zálibu v ilusorních vysvětlivkách jako v požadavku uznati jenom výroky o faktech, krátce je to rozum těch, kte
ří věří, že poesie je náhražkou vědy, určenou pro slabomyslné lidi - moderní umění Že se snažilo hájit samo sebe tím, že hledalo
útočiště v iracionalitě.
A přece takové vysvětlení by bylo nedostatečné a minulo by
pravý předmět našich úvah. Totiž touha po osvobození od rozumu, o
kterém mluvím, je ve skutečnosti hlubším a významnějším jevem.
ká se typické snahy umění v jeho vlastní oblasti a vnitřním životě, pokud se stala tato snaha uvědomělou během minulého století v
dosud nebývalém stupni a nalezla v samém jádru svého vědomí poesi
i, oproštěnou, čirou a nespoutanou poesii. Moderní umění bylo tak
zachváceno poesií. A v tom je ona pravá příčina jeho odcizení rozumu. Nechci však nyní hovořit o tom, co je poesie. Chci se zabývat prozatím jen následky a vlivy, které způsobuje poesie.
Mám se pokusit, popsat krátkým, až příliš zjednodušeným způ-
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sobem onen proces, sám o sobě zcela normální a neobyčejně objasňující pro filosofii umění, který nám bylo umožněno pozorovati ve
vývoji moderního umění ? Řekl bych, že to vše lze přičíst tomu,že
umění si uvědomuje více a plněji svou s v o b o d u ve vztahu
ke všemu, co není jeho vlastním, podstatným zákonem - p o t ř e b u , která je zavazuje ke všemu, co není jeho vlastní tvůrčí ctno
stí - a onen druh l o a j a l i t y k pravdě, která je požadová
na od umělce, a která je loajalitou k jeho vlastnímu osobnímu nazrení. Výroky, kterých jsem právě užil, daly vznik roji absurdních
nároků a nechutných banalit. Zůstávají však přesto pravdivé samy
o sobě.
Řekl bych také, že řečený proces je podstatně procesem osvobozovacím čili odpoutávajícím, avšak procesem osvobození základní
ho popudu tkvícího v pravé povaze umění. Je to impuls umění, přetvářet věci, jichž používá. Neboť stejně jako zručnost řemeslníka,
beroucího v úvahu vlastnosti suroviny, jíž používá, zbavuje tuto
surovinu jejího původního tvaru /myslím tím tvar, jímž dřevo je
obsaženo ve stromech, anebo kovy v zemi/ tak, aby jí dal tvar,kte
rý se zrodil v jeho vlastní mysli, tak i umění malíře nebo básníka, berouc v úvahu přirozené úkazy skutečnosti světa, zbavuje tyto skutečnosti jejich přirozeného tvaru a krásy i nástrojů ducha
oněch od nepameti ustálených, obecně používaných způsobů práce,
aby vytvořil dílo v novém tvaru a kráse, zrozené z duše umělcovy.
Osvobozování a přetváření proto postupují ruku v ruce.
Domnívám se? že je možno roseznati tři hlavní stupně ve vývoji moderního umění.
Především je to snaha osvobodit se od přírody a jejich forem.
Přetváří přírodu, nejen tím, Že sleduje až do krajnosti zákon zne
tvoření /deformace/ přirozených jevů, kterými se malířství vždy
zabývalo, avšak také způsobujíc, že jiný vesmír tvarů a vztahů ms
zi tvary - odhalující hlubší realitu, podobnější našim snům, hněvu, úzkostem nebo melancholii - povstává z přírody ve vlastní tká
ni barev nebo slov. U velikého umělce to vůbec neznamená pohrdání
přírodou anebo rozchod s ní. Řekli bychom spíše, še uchvacuje p H
rodě její vlastní tajemství poesie.
Druhý stupeň je osvobození a přetvoření jazyka, myslím totiž
racionálního jazyka. Racionální jazyk není uzpůsoben k tomu, aby
vyjádřil ono z v l á š t n í , jež je něčím o sobě; je obtížen
sociálními a užitkovými výrazy, přejatými a otřelými výsnamy,
zkrátka je zcela prolnut nevyhnutelnou jednotvárností, která má
svůj původ ve zvyku. Tím se stává, že takový jazyk nejen překáží
poesii, ale svádí ji z cesty a způsobuje, že poesie říká něco jiného nežli to, co chce říci. Stejnou věc můžeme pozorovati v obla
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sti srozumitelné rozpravy - organisování podle navyklých vzorců
pro radost očí a uší, tahy nákresu anebo tóny melodie - což je
vse racionální jazyk malířství a hudby. Proč bychom tedy měli být
překvapeni tím, že moderní umělci zápasí, aby se osvobodili od ra
cionálního jazyka a jeho logických zákonů ? Nikdy nevěnovali více
pozornosti slovům, nikdy nepřisuzovali větší důležitosti slovům:
avšak jen ve snaze přetvořiti je a osvobodí ti se tím od jazyka
diskursivního rozumu. Joyce vytváří za pomoci všech slov země nový jazyk, vyjadřující srozumitelný smysl, avšak srozumitelný jenom jemu samému. Obvykle ostatní hledači skrývají logický a srozu
mitelný smysl v jazyce složeném z obrazů, k jejichž vyvolání jsou
slova určena. Impresionisté a neoimpresionisté na jedné straně,
Cézanne, Gauguin, Van G-ogh na druhé, zabývají se také více než
kdy jindy prvky malířova jazyka, jeho "slovy" - avšak aby objevili nový obrázkový jazyk, osvobozený od oné vnější srozumitelné dů
slednosti", oné bezprostřední, racionální Čitelnosti viditelných
aspektů, které byly ještě přítomné i v kresbách Williama Blaka samo mluví: nemluví už
A aí už je to báseň nebo malba, d í l o
více výrazy logického rozumu.
Tak umění vstupuje do oblasti nejasnosti. "Je suis obscur
comme le sentiment", Jsem nejasný jako cit, řekl Pierre Reverdy.
Tato temnota se stává hlubší, když dojdeme k třetímu stupni tohoto procesu. Pak umění se snaží osvobodit samo od srozumitelného
a logického smyslu. Vzpomeňte si jen na určité básně René Chara
anebo Henri Michauxa, Hart Crana, Dylana Thomase, anebo jistých
kubistických pláten. Dílo, dychtivější než kdy jindy, aby podalo
neocenitelný obsah, už nemluví, zdá se, že oněmělo. Zasahuje naše
srdce zakázanými cestami. Je pravda, že logický smysl zmizel doce.
la ? Ne, to není možné. Avšak logický smysl byl jaksi stráven sm£
slem poetickým, byl rozlomen, rozčleněn, aby přetrval jen jako
druh pestrobarevné hmoty poetického smyslu. Poetický smysl sám zá
ří v temnotě. Tente poetický smysl, který je téměř vlastní poesií,
je vnitřní, ontologickou entelechií básně a dává jí její vlastní
bytí a podstatný význam. "Není totožný se srozumitelným smyslem,
stejně jako duše člověka není vůbec totožná s jeho řečí; a je neoddělitelný od formální struktury poetického díla; aí už je to dí
lo jasné Či nejasné, poetický smysl je v něm, at už se cokoliv
stane s jeho srozumitelným smyslem. Poetický smysl je v podstatě
připoután k formě, imanentní v organismu slov, imanentní v celkové poetické struktuře." /Raissa Maritainová/. V moderním umění žá
dá si poetický smysl osvobození stůj co stůj.
Proces, který jsem právě popsal, je proces osvobození z konceptuálního, logického, diskursivního rozumu. Ačkoliv by mohl být
vyložen jako obecné podcenění intelektu a sebevražedný postoj opo
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vržení vůči rozumu, není vůbec ve své podstatě procesem osvobození od vlastního rozumu, jestliže je pravda, Že rozum obsahuje
hlubší a méně uvědomělý Život, nežli je jeho logický život schopen vyjádřit. Rozum totiž vskutku nejen Že Článkuje, spojuje, vyvozuje a sděluje, ale rozum také v i d í ; a intuitivní chápání
rozumu, intuitus rationis, představuje prvotní Čin a funkci oné
jediné síly, která se jmenuje intelekt Čili rozum. Jinými slovy,
neexistuje pouze logický rozum, avšak prvotnější síla, intuitivní
rozum.
.... odkud duše
přijímá rozum a rozum je její bytí
diskursivní a intuitivní.
/Ztracený ráj, Kniha V.,486-88/.
Coleridge se dovolával Miltonovy autority, aby potvrdil své
vlastní názory na intuitivitu. Mohl by se také dovolávat autority
Aristotelovy. UŽ v oblasti spekulativního vědění, vědy a filosof i
e, pracuje v podstatě intuitivní rozum: všechny vývody se nakonec
zjednodušují a řeší v prvotních principech, které nejsou dokazatelné, ač viditelné; a každý objev, který vskutku otvírá nový pohled na bytí, se rodí v záblesku intuice dříve, nežli je zkoumán
a ohodnocen diskursivne. Avšak jde-li o poesii, pak úloha intuitivního rozumu se stává absolutně převažující. Pak, jak ukáže náš
další rozbor, máme co činit s intuicí citového původu, a vstupuje
me do nočního království prvotní činnosti intelektu, který, stoje
mimo pojmy a logiku, působí v důležitém spojení s obrazností a emocí. Opustili jsme logický rozum a dokonce i konceptuální rozum,
avšak více než kdy jindy máme co činit s intuitivním rozumem, který působí způsobem ne racionálním.
Ve všem, co jsem právě řekl o dychtění po osvobození od logického rozumu, snažil jsem se oprostit a vymanit čistý smysl ukolu, který je postupně vykonáván v laboratořích moderní poesie.
Snažil jsem se však sledovat ideální linii. Ve slptečnosti ti nej.
větší z moderních umělců, ač hluboce zaujati a zúčastněni na všeobecném hnutí, nikdy nešli do krajnosti. Osvobodili se sami od lo
gického rozumu v tom smyslu, že přetvořili používání logického ro
zumu, ač jej nevyloučili ani nezrušili docela.
2.
Proces, o jakém tu pojednáváme, je ovšem plný vážných nebezpečí. Byl to heroický pokus, a byl zaplacen mnohým zraněním. Nadto proces nastal nejrozličnějšími způsoby, zcela rozdílnými v hod
notě, v nichž pravé i nepravé snahy se navzájem stýkaly a proplétaly. Abychom mohli pokračovat v rozboru, rád bych rozlišil tři
hlavní orientační směry, které, podle mého mínění, protkly jako
šípy celý onen proces.
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Jeden směr - a byl to ten pravý - mířil přímo k poesii.
V procesu vytváření přírody, jazyka a logického nebo srozumitelné
ho smyslu všechno bylo zaměřeno ke konečnému cíli, k vlastnímu po
etickému smyslu: jinými slovy, k čistému, svobodnému a bezprostřed
nímu vniknutí tvůrčí intuice, zrozené v hloubkách duše, do vlastního díla. Vzpomeňme na příklad uměleckého rodu lidí jako byl Rou
ault a Chagall, Satie nebo Debussy, Hopkins, Apollinaire, Hart
Crane, Reverdy. T.S.Eliot, St.-John Perse /jmenuji jenom ty nejdů
ležitejší/, aniž bych ovšem opominul velkého objevitele Baudelaira.
Jiný směr ukazuje, podle mého, k čisté tvořivosti umění. Důraz se přesunul na něco, co nebylo absolutně ústředním prvkem, a
přece to bylo podstatné. Tvůrčí síla lidského ducha toužila po či
sté tvořivosti - jako by záviděla Bohu, jenž se dopustil toho, že
tvořil před námi. Poesie, velké poesie bylo dosaženo, avšak jaksi
dodatkově, v určitém přebytečném smyslu. Vzpomeňme jen na Picassa.
Proto vlastně tápal v tvorbě a vyvíjel se podél tolika rozličných
vývojových cest. Avšak čistá tvorba není dosažitelná člověku. Určitý vnitřní obsah, přijatý odjinud, je vždy nutně přítomen. Picasso nyní vyjadřuje hořkou a zoufalou zášť k dnešnímu světu /0statně jeho znetvořené lidské tváře představují možná skutečně na
Ši podobu tak, jak nás vidí andělé/. A soudobé abstraktní umění
stejně nepodává svět čistých, svébytných forem; nemůže jinak nežli sdělovat symbolický smysl prostším a chudším způsobem.
A pak byl ještě třetí směr - zbloudilý a pochybný - který
znamená ve skutečnosti, vzdor všem vysokým ambicím, vytrvalé úsilí o sebeklam. Zde bylo totiž zaměření převráceno; nejvyšším cílem není ani oproštění poetického smyslu, ani Čistá tvorba, ale
lidské hledání sebe skrze poesii. Narcisismus stál na počátku přinášeje s sebou buS subjektivní rozkoš vlastního poetického sta
vu /vzpomeňme Rimbauda, zvláště určitého jeho aspektu/, anebo ~~
vzpomeňme na Gida /vytrysknutí svobodného, svévolného Činu bez opory, oné síly volit, aniž byla volba provedena/, anebo vzpomeňme
na Mallarméa /vypracování čirého a dokonalého uměleckého výtvoru,
zrcadlícího jenom^prázdnotu a uplatňujícího prostřednictvím slov
moc kouzla, proměňovat realitu, alespoň takovou, jaká existuje v
duších lidí/. Narcisismus ustoupil později jistému druhu promethe
ismu. Konečně se tím dostáváme k surrealismu, v němž smysl a směr
jmenovaného podnětu byl zcela odhalen. Surrealismem směřuje celý
dynamismus zbloudilé poesie k vymanění všemohoucnosti člověka, anebo dobytí nekonečna člověkem silami mimo rozumovými.
3. Myslím, že surrealismu by měla být věnována zvláštní pozornost, poněvadž má výjimečný význam ve vztahu ke všem probléntfim,
jimiž se zabýváme. Zajímám se o surrealisty proto, že jsou mezi
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ni-mi skuta Sní "básníci a poněvadž si vzpomínám, jak uměli probudit
k poesii a zároveíí ohrozit zničením některé mladé lidi, dnes už
dávno mrtvé, kteří "byli opravdu vysoce nadaní a vystaveni největšimu nebezpečí v době, která byla ještě schopna toho, co Rimbaud
nazval "zápas ducha" /Combat ď esprit/. Především si vážím ne sut
realistické nabubřelosti a vychytralosti, ale surrealismu jako
vu značné intensity, ve kterém vidíme vysoké hodnoty ducha padat
s vellcé výšky, a poesii, osudem předurčenou k zániku, vrhati poslední tajemný plamen na hranici smrti.
Nemám v úmyslu pustit se do podrobné rozpravy o tomto jevu.
Pro můj záměr stačí dodati, že v surrealismu nejde už jen o osvobozovací proces od konceptuálního, logického, diskursivního rozumu. Jde v něm o proces osvobození od rozumu v absolutním smyslu;
o úmyslné a systematické dychtění popřít vrcholnou autonomii síly,
která je duchovní povahy, zavrhnout všude a ve všem nejen kontrolu vědomého rozumu, ale i v jeho podvědomém životě obsaženou vrcholnou intuitiv! tu intelektu, a uvolni ti tak nekonečné síly iracionálna v Člověku - s úmyslem osvoboditi
nadčlověka
v člověku. Toto zavržení rozumu, toto úplné odpoutání od rozumu,
nejen v jeho pojmovém a diskursivním životě, ale v absolutním smx
slu, vyznačuje podstatnou hranici, která odděluje surrealism ode
všech ostatních, dříve uvedených proudů.
Texty André Bretona jsou v tomto směru zcela výmluvné: "nepřítomnost jakékoliv kontroly, prováděné rozumem," je ústřední
myšlenkou, stejně jako "čirý duševní automatismus" - který znamená úplné uvolnění, zcela oddělené od jakékoliv vůdčí činnosti inteligence, rozpoutání divokých sil podvědomí a obraznost oddělenou od intelektu. "Automatické psaní", stává se proto ideálním
"cílem, k němuž surrealistická poesie musí směřovat".
Zde stojíme před základní ilusí. Vždyť automatismus "uvolňuje to, co bylo vneseno do jednoty života soustředěním, oním zamyšelným klidem duše, který nazýváme francouzsky "recueillement",
usebrání. Automatismus nedává vznik svobodě, ale rozptylu. Odděleno od intelektuálního světla, podvědomí je v podstatě neschopno
objevit cokoliv opravdu n o v é h o . Pokud je opravdová poesie
obsažena v surrealistických básnících, pak nejsou věrni své vlast
ní zásadě, ale naslouchají vzdor sobe samým tajemné hudbě inteligence.
A přece surrealismus ve skutečnosti směřuje k cílům, které
jsou zcela jiné nežli poesie. Jak řekl Breton, vynechává zcela
11
jakékoliv estetické", stejně jako "mravní zaujetí". Cílem je vyjádřit "pravou funkci myšlenky". Na první pohled zdá se to jakýsi
druh vědeckého cíle a představuje nekonečně větší ambice, poukazu

STUDIE_,6/1960

52

je na určitý druh prorockého ohjevu kouzelných sil působících v
lidské "myšlence", připoutané ke kosmickému celku. A přece, v kte
rémkoli z těchto případů, ať už jde o experimentální vědu, anebo
gnosi, cit je mimo oblast poesie. Anebo, jestliže říkají, že poesie nemá své vlastní oblasti a že je tak universální jako "rayšlen
ka", pak poesie se rozptyluje v onom celku a ztrácí svou vlastní
totožnost.
Vskutku, poesie se stala surrealistům pouhým nástrojem průzkumu; podřídili ji všem duchovním ambicím člověka klamnými a lesklými náhražkami vědy, metafysiky, mysticismu, svatosti. Vše,čím
je poesii dovoleno být, je hladové prázdno, zcela prázdná poetická vnímavost, která je uspokojena v n ě j Š n ě , pseudozázraky,
nabídnutými náhodou anebo čarováním. To vše jsme mohli očekávat,
neboť poesie je ve skutečnosti cílem sama o sobě a absolutnem. A
surrealismus nepřipouští ani cíl sám o sobě, ani absolutno, mimo
člověka samého v jeho možnostech vývoje.
P o s e d l o s t
z
tohoto
světa. - P l a t ó n s k á

i
z
M u s a .

j i n é h o

4.
Surrealisté neměli skladatelů. Měli však malíře, a velmi dobré malíře. Rád bych uvedl několik zajímavých postřehů o těchto
surrealistických malířích. /Mám ovšem na mysli skutečné surrealistické malíře, kteří se hlásili k Bretonově skupině a k jeho ideologii; Miró na příklad, jehož volně se prolínající tvary se vyznačují zvláštní svěžestí, není surrealistou o nic více než Calder. Gargallo, který objevil svými náznaky prázdna novou poesii
sochařství, nebyl poplatný surrealismu./
Především surrealističtí malíři obnovili úplně onen zkázonos
ný a nep o etický názor akademismu, kterému vyhlásilo válku každé
pravé umění, a moderní umění zvlášť, totiž názor na přednostní v^
znam znázorněného subjektu. Zde ovšem nešlo o krásu subjektu, ale
o jeho tajemnou hrůzu. Veliká obratnost surrealistů záležela v po
dání věcí způsobem, který by otřásl srdcem pozorovatelovým, který
by ho uvedl ve zmatek a který by v něm něco zničil, aby ho tak
chytil do léčky jakýmsi děsivým důmyslem, jenž je během pozorování náhle odhalen. Takový postup, v kterém všechno tajemství, místo aby bylo odvozeno z vlastního tvůrčího procesu, je zcela odká
záno na znázorněný subjekt, je pravým opakem tvůrčího nazření,kte
ré přetváří přírodu. A v tomto návratu k nadřaděnosti znázorněného subjektu vidíme o jeden důkaz více onoho zneužití poesie, která je přesunuta do vnějšího světa, jak jsem se už dříve zmínil.
Dále si musíme všimnout, že surrealističtí malíři používali
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nesmírně chytrého a důmyslného umění. Zde se ocitáme opravdu velmi daleko od automatického psaní a od čistého automatismu, který
má, podle surrealistického tvrzení, odhalit pravou funkci myšlenky. Naopak, znají všechny triky a technické pomůcky a používají
jich. Je-li pravdivý náš názor, se surrealismus je opatřuje jen
prázdnou poetickou vnímavostí, mylně považovanou za poesii, co
se stane, když ti, kteří sami nebyli obdařeni darem poesie, se
rozejdou se surrealistickou skupinou a surrealistickým ilusionismem ? Ti prostě se nám objeví tak, jak jsou a čím jsou, jako vychytralí řemeslníci - někdy v nejhorším smyslu: Chirico, kterého
André Breton chválil do nebes jako objevitele nejhlubší poesie a
metafysického cítění, se později věnoval hroznému akademickému a
pseudoklasickému malování. Doufám, že Dali se nepustí do podobného dobrodružství vzhledem k předpokladům své talentované a dobře
propočítané výstřednosti.
V každém případě rád bych zdůraznil onen fakt, še tito šílen
ci jsou obratnými řemeslníky. Tady máme co činit se zvláštním pří
kladem prvku padelatelství a Šarlatánství, který je tak hluboce
zakořeněn v surrealismu. Surrealismus nám prostě lže, když předstírá, že je odloučen od rozumu v samé oblasti umění ve vlastním
smyslu Čili v oblasti t e c h n e v platónském smyslu: právě
tak jako obelháváme samy sebe, když chceme věřit, ž e p o i e s i s
postupuje racionálním způsobem a že se neodlučuje od postupu konceptuálního, logického a diskursivního rozumu. V tomto bodě musíme uznat důležitost úkolu, který surrealismus vskutku splnil, totiž zdůraznění i n v i d i o s i
v e r i , které by naše raci o
nalistické sklony každodenního počínání, naše klasické vzdělání,
naše průmyslová civilisace a naše nemístná mravní stydlivost tak
rády uvítaly. Surrealisté měli pravdu v tom, že odhalili /ne hlav
ní, ale přece skutečnou/ úlohu, kterou hraje činnost automatického čili animálního podvědomí v duši básníka, a že zdůraznili /tak
jako už jiní učinili před nimi/ touhu po vybájeném světě, zvýšenou citlivost ke všemu vábení náhody, sourodost s iracionálnem,
krátce prvek šílenství, který jev něm obsažen. Jak řekl William
Blakes
Všechny obrazy, jež mají nám co říci smyslem a myšlenkou,
jsou malovány Šílenci, tot jisté jako stříbrňák;
největšímu bláznu patří ne j požehnaně j ší tužka
- a- když jsou opilí, malují nejlépe«
/A proto možná tužka našeho drahého Utrilla byla méně požehnaná
od té doby, kdy se stal abstinentem./ "Veliké nadání," řekl Dryden, "nemá daleko k šílenství." A Novalis poznamenal, v mnohem
hlubším smyslu: "Básník je doslova zbaven smyslů, zato však veliké věci se dějí v něm samém. Je vpravdě subjektem i objektem zá-
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roven, duší a vesmírem".
5Tento prvek šílenství rozeznal Plato dávno před surrealisty
a namáhavě jej vynesl na světlo. Surrealisté se ho v tomto smyslu
dovolávají, ačkoliv ve skutečnosti Plato stojí na opačném pólu
než oni.
Proslulé stati z P h a e d r a
a z I o n a o "básnících
se vyznačují takovou lyrickou skvělo stí, že téměř zapomínáme na
jejich význam v systematickém kontextu Platonovy filosofie. U Pia
tona pojem Musy se pojí s vášní, s posedlostí a šílenstvím, s dět
skou hrou a s podvědomím. Neustává v chvále posedlosti čili onoho
nadšení, které potlačuje úvahu a logickou myšlenku, představujíc
tak nejkrásnějŠí dar bohů smrtelníkům. Není tedy příhany v jeho
zdůrazňování nevědomosti básníků, ani v oné části "Obrany", v níž
tvrdí, že básníci mluví mnoho a říkají krásné věci, ale nerozumějí ničemu z toho, co říkají. A vyjadřuje pevné a promyšlené vlast
ní přesvědčení, založené na vlastní dialektice, když říká, že báa
níci jsou posedlí a smyslů zbavení, unášeni vášní a šílenstvím,že
praktický rozum je největší překážkou poesie a že ani pojmy, ani
logika, ani racionální vědění v ní nemají místa. A nejen básníci,
ale i jejich posluchači, nejen báseň, ale také rozkoš a blízkost
krásy, kterou nám přináší, jsou závislé na inspiraci nadřazené ro
zumu; takže, podle Platona, jakákoliv snaha o racionální kriticis
mus nepostačuje, je-li pouze racionální povahy, a není-li v podvě
cEomí duše intuitivního chápání magnetické moci, sdílené básní."Ká
men, který Euripides nazývá magnetem," jak říká v X o n u, "přitahuje nejen železné kruhy, ale dává jim také moc přitahovat jiné
kruhy, tak jako to činí kámen sám ..." Týmž způsobem Musa sama in
spiruje umělce, a jejich inspirací jsou uchváceni jiní, a tak
vzniká řada inspirovaných ... Jeden básník je uchvácen jedinou z
Mus, jiný onou; říká se o něm, že je "posedlý" — Od těchto původních kruhů, básníků, zase jiní jsou uchváceni, někteří připoutáni k Orfeovi, jiní k Musaeovi, od nichž získávají inspiraci."
Když jsem před chvíli řekl, že Plato stál vůči surrealismu
na krajně opačném pólu, měl jsem na mysli dvě věci. Předně, na roz
d=ll od surrealismu, u Platona směřuje poesie k vrcholnému cíli,kte.
rým je krása; poesie sděluje zde na zemi krásu, vypovídá o ní a
provteluje ji, a krása dlí ve světě nekonečně nadřazeném člověku,
ve světě idejí, ba víc, ve světě božství, kde Krása, Dobro, Moudrost a Pravda jsou spojeny v harmonii* Krása, na níž, či spise
na jejímž stínu, se podílíme svým smyslovým chápáním toho, co nám
lidské umění poskytuje, je v absolutním smyslu božským atributem,
a právě pro svou transcendenci vyžaduje šílenství od básníka, kte
rý se nezabývá pravdou jako filosof anebo spravedlností a dobrem
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jako zákonodárce, avšak jenom krásnem /tak, jak se obráží na našem stínovém světě/. Za druhé, z téhož důvodu, šílenství básníka
je Šílenstvím z jiného světa, ne ze světa tohoto. Existují totiž
různé druhy Šílenství. Šílenství se dělí na lidské a božské, vysvětluje Plato ve F a e d r o v i j a božské šílenství se dále
dělí na inspirační, mystické, poetické a erotické. V T i m a e o v i nám dále říká, že nedokonalá část naší duše je naplněna ve
dne v noci fantasiemi, představami a sněním proto, že Stvořitel
světa si přál, aby divinace byla lidem na dosah, tak, aby jim byla poskytnuta možnost zdokonalit tuto podřadnou část naší bytosti
a přivést nás do styku s pravdou. Proto se zdá, pokračuje Plato,
že Bůh dal inspiraci nerozumovým silám člověka. Tím je básník uveden do styku s transcendentální a božskou pravdou, jež k nám se.
stupuje zvláštním způsobem v okouzlující kráse. Skrze tuto posedlost přátelství bohů a lidí se stalo možností. A šílenství básníka nám neodhaluje "pravou funkci myšlenky", ale naši příbuznost
s věčnými věcmi. Proto je básník "lehká a okřídlená bytost a posvátná" a "něžná, nezkrotitelná duse", která je zachvácena onou
posedlostí, jež pochází od Mus.
Takto platónské a surrealistické pojetí poesie je zcela rozdílné a diametrálně si odporuje, stejně jako folosofie absolutní
transcendence je rozdílná a odporuje filosofii absolutní imanence,
/v podstatě hegeliánského původu/. Přesto zůstává faktem, že stej_
ně jako surrealisté, Plato také odděluje poetickou inspiraci od
rozumu, i když z opačných důvodů. Mythus o Muse znamená, že zdroj
poesie je oddělen od lidského intelektu a leží mimo něj, v transcendentní věčné vlasti Idejí. Toto pojetí v oblasti umění se podo.
bá averroistickému pojetí odděleného intelektu v oblasti vědění,
které zavinilo onen odporný druh idealismu, jenž tak dlouho kazil
teorie filosofů o kráse. A dík tomuto úplnému oddělení básnické
inspirace od rozumu, u Platona stejně jako u surrealismu, básníci
jsou prostě zařazeni do nerozumové oblasti. Surrealisté obdrželi
další dobrý důkaz, když Plato - prováděje jiný druh dialektického
rozdělení a obětuje onu krásu, které jsou básníci schopni a ze
které vytvářejí svůdnici oné spravedlnosti, z níž zákonodárce činí bohyni města - vyhnal Homéra a jeho spolušílence ze svého státu.
Zde se setkáváme zajisté s Platonovým humorem a jeho ironickou dvojsmyslností. Mluvil dokonce k lidem, kteří věděli, oč jde,
a můžeme proto plným právem pochybovat o neodvolatelné povaze vyloučení, které se tolik podobá následkům hádky vrtošivých milenců.
Avšak to, co bylo ironicky míněno jako úskok na Čtenáře, musí být
zřejmě přijato doslova, aby působilo stejným trikem i na spisovatele. Přijměme tedy tímto způsobem podaný názor, že přestože po-
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v Eudemove Ethice: "Tak jako ve vesmíru, tak i v duši Bůh uvádí
vše do pohybu. Počáteční bod rozumování není rozumování samo, ale
něco většího. Co by však mohlo být ještě větší než vědění a intelekt, ne-li Bůh ? 8 Proto jsou nazýváni šťastnými ti, kteří mají
úspěch, ať začnou cokoli, aniž jsou dobří v rozumování. A úvazová
ní jim neprospívá, neboť obsahují sami v sobě princip, který je
lepší než intelekt a úvaha. Mají inspiraci, ale neumě jí uvažovat...
Odtud máme melancholické lidi, s n í l k y
o tom,
co
je
p r a v d i v é . Zdá se, Že princip, který uvádí tyto síly
v pohyb, je silnější, když rozumová síla odpočívá. Ke jen romantič
tí autoři považovali básníka za "snílka o tom, co je pravdivé",
člověka poháněného jakýmsi dechem šílenství nebo posedlosti."
/Cit. z Cicerona a Plutarcha/
Ze "Snu noci svatojanské":
Milenci a šílenci mají tak rozvířené mozky,
tak ztvárnělé fantasie, že chápou víc
než chladný rozum kdy chápat M&že.
Šílenec, milenec a básník
mají zcela zvláštní mocnou obraznost Duchovní
vědomí

podvědomí

čili

před-

Existuje tedy vskutku filosofické řešení rozpravy o rozumu a
poesii; je možné ukázat, že prese všecko poesie a intelekt pocházejí ze stejného rodu a ze stejné krve a dovolávají se navzájem;
a že poesie nejen vyžaduje umělecký čili technický rozum ve vztahu k vlastní podstatě poesie, až k onomu rysu šílenství, jejž zahrnuje. Pravda neleží ani v surrealistickém infernu, ani v platon
ském nebi. Myslím, že bychom měli dát platónské Muse sestoupit do
duše člověka, kde přestává být Musou a stává se tvůrčí intuicí; a
platónské inspiraci bychom měli dát sestoupit do intelektu, spoje
ného s obrazností, kde inspirace, vcházející do duše shůry, stane
se inspirací vcházející z oblasti nadřazené kobceptuálnímu rozumu,
totiž, poetickou inspirací.
Toto je vlastním předmětem mé knihy. Rád bych zde načrtl vše_
obecný filosofický rámec, kterého je zapotřebí pro naše úvahy jinými slovy, stanovil první předběžnou thesi, která připraví cestu pro náš další výzkum a která pojedná o existenci duchovní ne živočišné - podvědomé činnosti v nás.
Je těžko hovořit o tomto problému, aniž jsme probrali celou
filosofii člověka. Vydáváme se nadto v nebezpečí, že budeme svede
ni z cesty slovy, kterých používáme. Rád bych zejména upozornil
na to, Že slovo p o d v ě d o m í , tak, jak ho užívám, nemusí
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nutně znamenat Čistě podvědomou činnost. Nejčastěji to znamená
činnost, která je v
základě
podvědomá, jejíž vrchol se
však vynořuje do vědomí. Poetická intuice, na příklad, se rodí v
podvědomí, ale vynořuje se z něho na povrch; hásník si je vědom
této intuice, ví, še je to jeho nejvzácnější světlo a prvotní vodítko jeho umělecké zdatnosti. Avšak uvědomuje si ji "sur le rebord de 1'inconscient", jak by řekl Bérgson, na pokraji podvědomí.
Podle mého názoru tedy všechno závisí v této věci na uznání
existence duchovního podvědomí, anebo spíše, předvědomí, jehož si
byl Plato a antičtí myslitelé velmi dobře vědomi a jehož neuznání
ve prospěch freudovského podvědomí je samo o sobě příznačné pro
mělkost naší doby. Existují totiž dva druhy podvědomí, dvě veliké
oblasti duševní činnosti, oddělené od záznamu vědomí: podvědomí
ducha ve svých živoucích zdrojích, a podvědomí těla, pudů, sklonů,
komplexů, potlačených obrazů a Žádostí, traumatických vzpomínek,
jež představují uzavřený čili autonomní celek. Rád bych označil o
nen první druh podvědomí jménem d u c h o v n í , anebo, k vůli
Platonovi, m u s i c k é podvědomí čili předvědomí; a to druhé
jménem a u t o m a t i c k é h o
Čili hluchého podvědomí - totiž hluchého k intelektu a vestavěného do svého vlastního světa,
odděleného od intelektu; můžeme také říci, zcela ve všeobecném
smyslu, ponechávajíce stranou jakoukoli teorii,
f r e u d o v ské
p o d v ě d o m í .
Tyto dva druhy podvědomého života působí zároveň; v konkrétní existenci vliv každého z nich na činnost vědomí se obvykle ruší, nebo proplétá ve větším nebo menším měřítku; a myslím, že nikdy - či snad jen v určitých vzácných případech vrcholného duchov
ního pro jasnění - nepůsobí duchovní podvědomí bez onoho druhého,
byt sebeméně zúčastněného. Avšak obě jsou v podstatě rozlišitelná
a zcela rozdílné povahy.
7Nemám ani na mysli ony vysoké vrstvy duchovního života, které patří do oblasti kontemplace, nadpřirozené mystické zkušenosti,
nadpomyslno, dosažené skrze rovnorodost lásky, anebo onu dokonalou svobodu, o které mluví sv.Pavel a v které "synové Boží" jsou
uchváceni Duchem Božím způsobem, který přesahuje všechny meze rozumu. Ani není třeba myslit na způsob, jímž učedníci v Emauzích
poznali Krista, když lámal chléb, anebo na onen stav dokonalé mod
litby, o němž nám vyprávějí Otcové z pouště a který nastává, když
si člověk už přestane uvědomovat, že se modlí; anebo dokonce na
přirozenou mystickou zkušenost Plotinovu anebo indických mudrců,
v níž vrcholného intelektuálního soustředění je dosaženo pomocí
prázdna Čilí potlačením jakékoliv činnosti pojmového nebo diskursivního rozumu. Nemám na mysli ani vnímání a rozkoš z krásy, kte-
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rá způsobuje, že člověk zaslzí, aniž ví, co způsobilo jeho pohnutí; ani ony příklady intuitivního, nepojmenovaného poznání, které
Bergs on tak rád vypočítával.
Stačí pomyslit na obyčejnou a každodenní Činnost inteligence,
pokud je inteligence vskutku v činnosti, a na způsob, jímž ideje
vznikají v naší mysli a jímž každé skutečné intelektuální pochope
ní anebo každý nový objev nastává; stačí pomyslit na způsob, jímž
naše svobodná rozhodnutí, pokud jsou vskutku svobodná, jsou pojata, zvláště ona rozhodnutí, která ovlivňují celý náš život - uvědomit si, že existuje hluboký podvědomý svět činnosti, pro intelekt jakož i pro vůli, z něhož Činy a plody lidského vědomí a jas
né duševní vjemy se vynořují na povrch, a že onen vesmír pojmů,
logických vztahů, racionálních úvah a racionálního myšlení,v němž
činnost intelektu dostává konečný tvar, předchází obrovský a prvotný podvědomý život. Tento život se vyvíjí v noci, ale v noci,
která je průzračná a plodná a podobá se onomu prvotnímu rozptýlenému světlu, které bylo nejdříve stvořeno, dříve nežli Bůh stvořil, jak stojí v Genesi, "světla na nebesích, aby oddělovala den
od noci" tak, aby byla "na znamení a rozměření časá, dnů a let".
Rozum se skládá nejen ze svých vědomých logických nástrojů
a projevů, a vůle se neskládá jen ze svých cílevědomých rozhodnutí. Hluboko pod sluncem prosvětlenou hladinou, v níž se tísní a
kupí výrazné pojmy a soudy, slova a vyjádřená rozhodnutí čili hnu
tí vůle, jsou zdroje poznání a tvořivosti, lásky a nadsmyslové Žá
dosti, skryté v prapůvodní průzračné noci intimní životnosti duše.
Takto tedy musíme uznat existenci podvědomí čili předvedomí,které
patří k duchovním silám lidské duše a k vnitřní propasti osobní
svobody, osobní žízně, touhy po vědění a vidění, chápání a vyjadřování: duchovní a musické podvědomí, které je specificky odlišné
od automatického čili hluchého podvědomí.
Když Člověk, hledající svůj vlastní, niterný vesmír, se dostane na špatnou cestu a ve svém putování zabloudí, dostane se do
vnitřního světa hluchého podvědomí, zatím co věří, že vstupuje do
vnitřního světa ducha, a tak se octne ve falešné oblasti sebeniternosti, v které bloudí a v které divokost a automatismus napodo
bují svobodu. Takové bylo dobrodružství surrealistů. Připomínám
si zde staí napsanou před lety G.H.von Schubertem, v době německé
ho romantismu. Praví: "Básník, v kterém nevzplane vášnivá touha
spojit se se základní jednotou, v kontemplaci vnějšího světa,stej_
ně jako v pochopení nejasných jevů nejvnitřnějšího světa, podlehne téměř nevyhnutelně jinému hnutí, podobnému nadšení, které unáší člověka k propasti. Podoben Faetonu, zrůdný lidský egoismus si
přeje uchvátit Boží spřežení: snaží se tak opatřit si ono vnitřní
nadšení, které může vytvořit jen Bůh sám."
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Závěrem rád "bych se ujal filosofického objasnění poněkud tech
nického rázu. Pojem psychologického podvědomí byl zaveden do enigmatického protikladu Descartem, který definoval duši vlastním aktem vědomí. Proto musíme být vlastně vděčni Freudovi a jeho předchůdcům za to, že donutili filosofy, aby uznali existenci podvede
mé myšlenky a podvědomé psychologický činnosti.
Před Descartem byla lidská duše považována za podstatnou rea
litu, která byla ve své povaze přístupná jen metafysické analysi,
za duchovní entelechii, jež podávala zprávy živému tělu, zatím co
byla zcela oddělena od vlastních tělesných úkonů; a tím se ovšem
vytvořil docela jiný obraz. Scholastikové se nezajímali o vypraco
vání teorie o podvědomém životě duše, přesto vsak jejich učení do
vozovalo jeho existenci. To, co lomás Akvinský tvrdí ve svém učení o struktuře intelektu, zdá se mi v tomto směru zvláště významné. Tato otázka se nemusí přímo týkat poesie, nýbrž může být poja
ta z opačného konce a pojednávat o abstraktním poznání a zrodu ab
straktních idejí. Právě zde nalézáme podstatné názory na duchovní
podvědomí intelektu, kterých může být později použito ve vztahu k
poesii.
Intelekt, nazřený perenní filosofií, jest duchovní povahy, a
tím v podstatě odlišný od smyslů. A přesto, podle Aristotelova vý
roku, v intelektu není nic, co by nepřicházelo od smyslů. Pak je
třeba vysvětlit, jak určitý duchovní obsah, který bude nazřen a
vyjádřen v abstraktních pojmech, může být odvozen ze smyslů, totiž z představ a obrazů, nashromážděných a vytříbených vnitřními
smyslovými silami a pocházející ze smyslových počitků. Pod tlakem
této nutnosti Aristoteles musel předpokládat existenci činné, a
to perpetuálně činné intelektuální energie, n o~u s
p o i ě t i k o s , vznět intelektu, řekněme osvětlující intelekt, který
proniká obrazy svým čistým a činorodým duchovním světlem a uskutečňuje nebo probouzí potenciální srozumitelnost, která je v nich
obsažena. Aristoteles dokonce připojil několik, někdy dosti dvojznačných poznámek o osvětlujícím intelektu, který pouze popsal ja
ko prvek, svou povahou nadřazený všemu ostatnímu v člověku, takže
arabští filosofové myslili, Že byl o d d ě l e n , a proto společný všem lidem. Scholastikové před Tomášem Akvinským také jej
považovali za oddělený a ztotožňovali jej s Božím intelektem. Bylo právě dílem sv.Tomáše ukázat a trvat na tom, že lidská bytost
je onto logicky dokonalý a plně vybavený činitel, který je pánem
svých činů: proto tedy osvětlující intelekt nemůže být oddělen,
ale musí být inherentní Částí každé jednotlivé duše a jednotlivé
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struktury, neboť je to ono vnitřní duchovní světlo, které se podílí na nestvořeném božském světle, avšak které jest v každém
člověku, a vlivem své čiré duchovosti působí jako prvotní zdroj
vší jeho intelektuální Činnosti.
Proces utváření intelektuálního vědění je velmi složitý proces stupňovaného zduchovnění. Akt intelektuálního nazření může
být totiž dokonán jen ztotožňováním duchovní inteligence s předmě
tem, který sám je převeden do stavu duchovosti v onom aktu střetnutí. Osvětlující intelekt jenom oživuje, avšak sám neví. Intelekt, naproti tomu, který antičtí myslitelé nazývali i n t e 1 lectus
p o s s i b i l i s , poněvadž je především a sám o
sobě t a b u l a
r a s a , jenom ve stavu potence vůči vědění
a vůči srozumitelným formám, které vědění přijme - vědoucí intelekt, aby věděl, musí být uskutečněn a zformován tím, co pochází
z obrazů, a obrazy jsou proniknuty hmotností. Tedy nejprve, při
prvním střetnutí, srozumitelný obsah, zpřítomnělý v obrazech a
který byl v těchto obrazech srozumitelný jen potenciálně /anebo
schopen státi se předmětem intelektuálního nazření/, stane se sro
zumitelným v aktu samém duchovní formou /species impressa, vtiště
ným vzorcem/, kterou můžeme nazvat jakýmsi srozumitelným zárodkem,
jenž je přejat intelektem od obrazů pod činným vlivem osvětlující
ho intelektu. Avšak ani toto nestačí k poznání a vědění. Je totiž
třeba, aby srozumitelný obsah, převzatý z obrazů, byl nejen srozu
mitelný v aktu samém, neboli schopen státi se objektem intelektuálního nazření, ale aby byl zintelektualisován v aktu samém, čili
aby se vskutku stal předmětem intelektuálního nazření. Pak je to
sám intelekt, který, byv proniknut vzorcem nebo srozumitelným zárodkem, vytváří činorodým způsobem - za neustálého oživujícího
vlivu osvětlujícího intelektu - vnitřní plod, konečný a plněji ur
Čitelný duchovní tvar /species expressa/. Tento pojem, v němž obsah, převzatý z obrazů, je převeden do téhož stavu činné duchovosti, v které je činný intelekt a v které tento nyní dokonale zduchovnělý obsah je nazřen, je vlastně předmětem intelektuálního
nazření.
9.
Nechť mi čtenář promine tento krátký a poněkud schlazující
vpád do scholastického výkladu. V názorech Tomáše Akvinského, kte
ré jsem právě shrnul a které se týkají struktury intelektuální
činnosti, zdají se mně totiž některé body k našemu účelu velmi dů
ležité. Jsou dvě věci v této struktuře naší intelektuální činnosti, jejichž úloha je podstatně důležitá: osvětlující intelekt a
onen srozumitelný zárodek anebo vtištěný vzorec. A filosofická úvaha je schopna ustavit, pomocí logického postupu uvažování, fakt
jejich existence, ač zcela unikají zkušenosti a vědomí.
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Na jedné straně náš intelekt je oplodněn srozumitelnými zárodky, ná kterých všechno tvoření idejí závisí. A přejímá z nich
a vytváří sám v sobě, v činorodých procesech, své vlastní živé
plody, své pojmy a ideje. Avšak neví sám nic o těchto zárodcích,
které přejímá, ani o vlastním procesu, kterým vytváří své pojmy.
Ví a zná jen pojmy samé. A dokonce pokud se pojmů týče, ony způso
bují, že jimi nazřený předmět je poznáván, aniž ony samy byly. pří
10 poznávány; nejsou poznávány ve své podstatě, nýbrž jen skrze
reflexivní návrat intelektu k vlastním úkonům; a tento druh refle
xivního chápání nemůže nastat. Tak mohou existovat podvědomé úkony myšlenky a podvědomé ideje.
Na druhé straně - a toto je podle mého mínění velmi důležité
— máme v sobě osvětlující intelekt, duchovní slunce, které neustá
le vyzařuje, které oživuje všechno, co inteligence obsahuje, jehož světlo způsobuje, že vznikají v nás ideje, a jehož energie
prostupuje všechny úkony našeho ducha. A tento prvotní zdroj svět
la nemůžeme sam: vidět. Zůstává před námi skryt v podvědomí ducha.
Dále, totéž světlo proniká svou duchovní září obrazy, z nichž pře
jímáme své pojmy. A tento vlastní proces prosvětlení je nám neznám, neboť nastává v podvědomí; a často tyto obrazy samy, bez
nichž není myšlenky, zůstávají podvědomé anebo jsou většinou sotva postřehnuty během procesu.
Tím. se stává, že víme /ne vždy, ovšemí/, o čem myslíme, avšak nevíme, jak myslíme; a že dříve nežli intelektuální vědění
je utvořeno a vyjádřeno v pojmech a soudech, je počátečním vhledem, doposud beztvarým, jakýmsi druhem mraku s mnoha páry očí,kte
rý se zrodí pod vlivem světla z osvětlujícího intelektu na svět
obrazů. Je to jen pokorné a chvějivé inchoativum - ač tak neoceni
telné - které se snaží stát se srozumitelným obsahem chápání.
Trval jsem na tom, aby se všechny tyto souvislosti vzaly v ú
vahu, neboť pojednávají o intelektu, o vlastním rozumu, o celém
obsahu jeho života v nás. Umožňují nám vidět, jak je pojem duchov
ního podvědomí čili předvedomi filosoficky opodstatněn. Navrhl
jsem, aby se nazývalo také musickým povědomím proto, že jsouc
vlastně podkladem rozumové činnosti, obsahuje od samého počátku
zárodek melodie. V těchto poznámkách jsme však uvazovali také o
duchovním podvědomí ze všeobecného hlediska struktury intelektu a
ve vztahu k abstrahující funkci inteligence a ke zrodu idejí. Netýkalo se to přímo poesie. Týkalo se to však původu a tvoření nástrojů onoho konceptuálního, logického, diskursivního vědění, s
nímž se poesie dobře nesnáší. Nuže, je-li v duchovním podvědomí
nepojmová a předpojmová činnost intelektu, i ve vztahu ke zrodu
pojmů, můžeme s tím větším oprávněním předpokládat, Že taková nepojmová Činnost intelektu, taková neracionální Činnost rozumu, má
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v duchovním podvědomí podstatnou úlohu genese poesie a poetické
inspirace. Takto je připravováno místo v nejvyšších polohách duše, v oné prvotní průzračné noci, v níž inteligence vyvolává obrazy ve světle osvětlujícího intelektu, aby svébytná platónská
Musa sestoupila do člověka a aby v něm prodlévala, stávajíc se
tak Částí našeho duchovního organismu.

Přeložila Věra Stárková

64

STUDIE_,6/1960

Ladislav Radimský
ROZJÍMÁNÍ
NAD
VĚCMI, KTERÉ
POD STATUÍ
PATĚÍ
DO
V N I T Ř N Í
PRAVOMOCI
STÁTŮ
Při posuzování životní otázky našeho věku, kterou je otázka
války a míru, se opětovně přehlíží to nejdůležitější; nutnost jed
notné politické organisace světa, která, ve světě stále menším a
menším, je jedinou alternativou zničující války. Z hlediska hi sto
rie, viděné nikoliv jen ze dne na den, všecky ostatní prostředky
k zamezení války - jako rovnováha mocností, odzbrojení, konference o neakutnejších problémech atd. - připadají jako dětské hříčky.
Z téhož hlediska však roste důležitost jediné světové organisace,
kterou jsou Spojené národy. Této organisace by si měl svět všímat
víc než to zatím činí. Mluvím o ní samotné, nikoliv o problémech,
které řeší nebo nemůže řešit. Veřejné mínění a všichni lidé dobré
vůle měli by lépe než dosud znát její slabiny a temná místa. Tento článek chce ukázat na jedno z těchto temných míst, chce ukázat
na ustanovení odstavce 7. článku 2. Sharty Spojených národů.
Ve své studii, nazvané Rub a líc našeho národního programu v
atomovém věku, jsem napsal toto; "Spojené národy mají ve své Chartě odstavec mluvící proti zasahování do vnitřních věcí jednotlivých států. Situace nyní vyhlíží takto? buä tato klausule, které
se nejvíc dovolávají státy ne právě nejmorálnější, zvítězí nad
Spojenými národy, anebo Spojené národy zvítězí nad ní." Napsal
jsem tato slova při rozjímání o našem národním programu proto,že
při projednávání tak zvané československé otázky na jaře 1948 v
Bezpečnostní radě Spojených národů byla tato klausule nejdůležitější, ne-li jedinou obranou komunistické vlády v Československu
a Sovětského svazu. Marasmus, který tato klausule šíří, je však
zásadního rázu a není omezena na ten či onen projednávaný příklad.
Dokázat to, toí účelem tohoto článku.
Odstavec 7- článku 2. Charty Spojených národů zní v českém
překladu takto i "Žádné ustanovení této charty nedává Organisaci
Spojených národů právo, aby zasahovala do věcí, které podstatně
patří do vnitřní pravomoci států, ani nezavazuje členy, aby takové věci podrobovali řešení podle této charty; tato zásada však ne
brání, aby se nepoužilo donucovacích opatření podle kapitoly VIlT"
Pomineme zde tuto kapitolu VII., jednající o "akcích při ohrožení
míru, porušení míru a činech útočných"f poněvadž nepatří k naší o
tázce, a omezíme se na ustanovení zásadní, z něhož je připuštěna""
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jen jediná výjimka zmíněné kapitoly. Toto zásadní ustanovení vyhlíží na první pohled nevinně a spravedlivě, má ostatně v mezinárodním právu dlouhou historii a "bylo v jiné formě obsaženo i v
Paktu ženevské Společnosti národů. Toto zdání je však mylné a nemel "bych mnoho potíží dokázat, že Společnost národů zahynula právě na ně. Omezme se však na nynější organisaci a prozkoumejme, co
je na této nevinně a spravedlivě vyhlížející klausuli zásadně
špatného.
Předně ustanovení odstavce 7*článku 2. je v naprosté logické
protivě s ustanoveními jiných článků Charty a se samotnými základ
nimi cíly Spojených národů. Nebudu tuto skutečnost dokazovat širo
ce a dlouze, na což by samotné nestačil ani celý tento článek.Řek
nu jen, že podle článku 55» Charty Spojené národy budou pracovati
"pro obecnou úctu k lidským právům a základním svobodám pro všecky bez rozdílu plemene, pohlaví, jazyka nebo náboženství a pro je
jich zachování". Ptám se, jak Spojené národy m o h o u pracovat
ve prospěch těchto lidských práv, když právě státy tato práva pokládají za věci, "které podstatně patří do vnitřní pravomoci států"? Jak Spojené národy mohou být zastáncem utlačeného člověka,
který ve věku, v kterém žijeme, je nejvíce a někde jedině utlačován státem ? Po sledování práce Spojených národů ód^jejich počátků do dneška dovoluji si tvrdit, že počet dovolávání se této klau
sule proti Spojeným národům je přímo úměrný s neomezeností státnT
moci. Jinými slovy, stát nejtotalitámější se jí dovolává nejčastěji, a to prostě proto, že u něho lidská práva neexistují a že
nehodlá plnit ustanovení Charty, která sem spadají. Toť jen jediný příklad protikladů, které doložka o nevměšování se vyvolává
při výkladu práv a povinností států, které podepsaly Chartu Spoje
ných národů, protikladů, jež ovšem znemožňují aplikaci vznešených
principů Charty ve skutečném živote.
2a druhé tato doložka předpokládá, že státy jsou opravdu svr
chované. Což je ovšem tragická lež. Nemyslím jen na vyloženě nesvrchované státy za železnou oponou, nýbrž na všecky státy vůbec,
i na velmoci největší. Celé knihy byly napsány o tom, že v našem
věku neexistuje skutečná státní svrchovanost na žádném území světa a to ani na poli Čistě politickém, ani na poli hospodářském,
sociálním nebo kulturním. Celé knihy byly napsány o tom, že dnes
tak zvaná státní svrchovanost je fikce. A právě tuto fikci Charta
vtělila do odstavce, o němž mluvíme, čímž se proviňuje politickou
nereálností, která se znovu a znovu mstí. Řekl jsem již, že tato
doložka se táhne v učení mezinárodního práva již drahnou dobu:
přesně řečeno od zrodu nacionalistických států, které tehdy ovšem
byly ke skutečné svrchovanosti blíže než jsou státy dnešní. Dolož
ka vznikla v době, kdy vojensky i hospodářsky i menší stát byl —
více méně - soběstačný a jakž takž hajitelný, a proto je tragickým
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anachronismem v našem veku létajících střel a vodíkových bomb.Je
tragickým anachronismem i ve věku, v němž vedoucí dějepisci dívají se na historii z hlediska celých oivilisací, rodících se a umí
rajících bez zřetele na nějaké státní hranice. Všimněme si, že
středověk ji teoreticky neuznal, ač se prakticky o ni stále bojovalo, jak nejlépe vidíme na poměru Českého království k Římské ří
ši a k císaři. V tomto směru jsme dnes blíže k těmto dobám než k
době před nějakými dvě stě léty: dnes je skutečností, že se státy
míchají do vnitřních věcí států druhých a ze tomu neodpomohou ani
žádné smlouvy o vzájemném nevmešování se. Naopak, tam kde byly ne
bo jsou uzavřeny, tam je největší pravděpodobnost, že zásada nebu
de dodržována. Mezi Spojenými státy a Kanadou žádná smlouva o nevměšování se do vnitřních záležitostí druhého státu neexistuje, e
xistovala však - a na papíře existuje! - mezi Československem a
Sovětským svazem. Ustanovení odstavce 7. článku 2. Charty Spojených národů tedy znamená, že jen tato organisace se nesmí vměšovat do vnitřních záležitostí členských států, ač každý dobře ví,
že jednotlivé státy se do záležitostí druhých vměšují sterým různým způsobem. Když na podzim v roce 1956 sovětské tanky střílely
do maďarských občanů v Budapešti, sovětští zástupci se rozhorčova
li na schůzích Valného shromáždění Spojených národů, že jednáním
o věci Charta je flagrantně porušována ...
Za třetí nemožno nevidět, že doložka, o níž jde, je nerealistická ještě z jiného důvodu: svou podstatou tvrdí, že národní a
mezinárodní politika jsou dva docela oddělené a na sobě nezávislé
světy. Tvrdí, že jen mezinárodní, nebo lépe mezistátní politika,
je předmětem jednání Spojených národů a nikoliv politika národní,
vnitřní. Každé dítě však ví, že je nesmysl tvrdit něco podobného,
a že každý stát, dobrý i špatný, řídí se při obstarávání své zahraniční politiky svou politikou vnitřní. Tato doložka v podstatě
tvrdí, že Velká Britanie dělá stejnou politiku za konservativní
nebo labouristické vlády, nebo že Československo se mezinárodně
chová stejně po vítězství komunistů jako se chovalo v první republice. Podle této doložky nemělo ani Společnost národů zajímat,
nastoupil-li v Německu Hitler, podle této doložky zločinný vládce
může dělat dobrou a konstruktivní mezinárodní politiku. Ustanovení o nevměšování se do vnitřních věcí členských států žádá na lékaři dnešních poměrů, kterým přece Spojené národy mají být, aby
léčil slepé střevo teprve až se hnis provalí na povrch těla a zakazuje mu každý poklep a poslech. Nemyslím, že je to moudré.
Za Čtvrté možno říci, že tato doložka klade znaménko rovnosti mezi dobré a Špatné vládce jednotlivých členských států, mezi
vládce demokratické a diktátorské, mezi vlády osvícené a korumpované. Nemám-li se právo ptát, jaký je a jak si vede ten či onen
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vládce doma, musím je vzít "bez kritiky tak, jak jsou. Pro doložku,
0 které mluvíme, Spojené národy se podobají spolku, který má vzne
šený cíl, který však se nesmí ptát, zda o tom cíli nerozhoduje
třeba i zločinec. Doložka nutí ke spolupráci dobrých s nejhoršími,
nutí ke "koexistenci" oveček s vlky. Je samozřejmé, že takový
stav vyhovuje vlkům lépe než ovcím. V tisku i v teoretické literatuře o Spojených národech Často projdou stesky nad skutečností,
že třeba Liberia nebo Salvador mají stejná práva a při hlasování
stejný jeden hlas jako třeba SSSR nebo Spojené státy americké,ač
podstatou každého politického zřízení je dát rovnost lidem mocensky nerovným a ač je to podstatou každé svobodné federace, neboí
1 newyorský stát s nějakými sedmnácti miliony obyvatel posílá do
amerického senátu jen dva své zástupce stejně jako třeba Aljaška,
která má obyvatel jen asi 80 tisíc. Není však podstatou žádné politické organisace, že v ní musí mít stejná práva špatný jako hod
ný, totalitář jako vládce osvícený. Vím o všech obtížích, které
jsou spojeny s touto těžkou otázkou. Přesto však pokládám za chybu, obsahuje-li Charta Spojených národů ustanovení, které každé
její řešení vylučuje. Vím ovšem, že je možno člena za určitých
vážných a prakticky - při sovětském vetu v Bezpečnostní radš neproveditelných případech. Případy ty se však týkají výlučně mezinárodních otázek, vnitropolitická zločinnost k vyloučení práva
nedává.
Konečně za páté existence ustanovení o nevměšování se do
vnitřních věcí členských států ukazuje na nedostatek ještě tragič
tější. A sice na naprosté popření existence tak zvaného práva při
rozeného, platného universálně bez zřetele na prohlášená zákonná
ustanovení jednotlivých států a proti nim. Neboí kdyby jsoucnost
takového práva, neomezeného na hranice jednotlivých států, byla
uznávána, namohla by se organisace, jakou jsou Spojené národy,
jen tak snadno vzdát práva aspoň zkoumat, zda toto přirozené právo se zachovává. Je tragedií nejuniversálnější politické organisace našeho věku, Že se vzdala jediného a v historii tak osvědčeného nástroje své universální moci. Podstatou přirozeného práva
je okolnost, že nikomu nemá být odňato, takže je to právo, které
tvoří současně minimum i základnu všech práv ostatních. Na tomto
pevném základě Spojené národy měly začít stavět nové světové společenství a je známkou veliké pýchy, jíž lidstvo trpí ve dvacátém
století, že se tohoto základu vzdalo. Nemohu si pomoci a musím vi
dět v ustanovení odstavce 7. článku 2. Charty popření existence
v dějinách tolik se osvědčivší filosofie, která mohla tvořit alespoň kostru lepšího uspořádání světa. Největšími nepřáteli našeho
věku byli nacisté a jsou jimi komunisté. Ostatní jim šli na ruku
popíráním toho, co bylo dosud zlatou nití vší lidské civilisace.
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Ustanovení o nevměšování se do vnitrních věcí Členských států, tragicky vsunuté do Charty Spojených národů, a které dovoluje
mocným utiskovat slabé v rovině práva mezinárodního i uvnitř jednotlivých států, je vředem tak hrozným, že vše, co v ideji i ve
složení organisace Spojených národů bylo zdravého, muselo proti
němu bojovat. O tomto boji bylo by lze napsat knihy. Byl podstatou skoro všech důležitých otázek, dosud projednávaných ve Spojených národech a ve všech jejích orgánech: v Bezpečnostní radě, ve
Valném shromáždění, v Hospodářské a sociální radě, v Poručenské
radě a v Mezinárodním soudním dvoru. Dovolte, abych jen zcela
stručně vyjmenoval aspoň nejdůležitější otázky, které se kolem ustanovení o nevměšování točily, a v nichž mizerná zásada, o kterou jde, byla různým způsobem a s různým výsledkem tak či onak po
ražena: otázka styků Členských států se Španělskem, zacházení s o
sobami indického původu v Jihoafrické unii, otázka o svolání konferencí zástupců nesamosprávných území, otázka ustavení výboru
pro zkoumání informací z ne samo správných území, podléhajícím usta
novení článku 73- Charty, otázka zachování lidských práv na území
Sovětského svazu, otázka zachování lidských práv a svobod v Bulhar
sku, Mačlarsku a Rumunsku, otázka Maroka a Tunisu, otázka rasového sporu v Jihoafrické unii, otázka návrhu mezinárodní úmluvy o
lidských právech, otázka doporučení, týkajících se vývoje k samosprávě a neodvislosti některých území, řecká otázka, indonéská otázka, otázka československá, otázka Anglo-iránské naftové společ
nosti, otázka výkladu mírových smluv s Bulharskem, Mačíarskem a
Řeckem, otázka suezká a maSarská atd.atd. Vidíme, že boj o ustano
vení, o němž mluvíme, byl osou, kolem níž se točil a točí osud ~
stamilionů lidí, všelijak ponížených a uražených. Tento boj tvoří
vlastní dějiny Spojených národů a jejich dějiny by se z jeho hlediska vlastně měly napsat. Byly by mnohem jasnější a šly by hlouběji ke kořenům všech projednávaných otázek i vlastního osudu Spo
jených národů než dějiny, obsažené ve výročních zprávách Generálního tajemníka, předkládaných Valnému shromáždění, které jsou jen
výpočtem projednávaných otázek bez zřetele k hlubšímu smyslu dosa
zených výsledků.
~
Právnicky se celý boj točil kolem výkladu, co znamená "zasahovat" /anglicky "to intervene"/ a kolem definování "věcí podstat
ne patřících do vnitřní pravomoci států". V prvním případě šlo o™
rozhodnutí, zda "zásahem" je již okolnost, že otázka přijde na
program jednání některého orgánu, nebo zda zásahem je až přijetí
určitého doporučení. Bojovalo se o to, zda "zásahem" je už žádost
Spojených národů, aby stát zastavil popravu toho či onoho oďsouze
ného, zda "zásahem" do vnitřních věcí státu je již ustavení komise, která by určitou otázku vyšetřovala, nebo zda je dokonce "zásahem" i jen pouhá nabídka Bezpečnostní rady, kterou se dává k dis
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posici k řešení sporu mezi jednotlivými státy. Ještě mnohem spletitější jsou otázky po definování věcí "podstatně patřících do
vnitřní pravomoci Sienských států". Ve všech orgánech Spojených
národů "byly obtížné právnicko-politické hádky o tom, 2da věc, kte
rá už byla řešena mezistátní smlouvou, může se dále pokládat za
věc patřící do vnitřní pravomoci, zda věc, o níž platí normy mezi
národního práva spadá pod naši doložku, a konečně, zda vůbec věc
může být věcí podstatně vnitřní pravomoci, je-li o ní jednáno v
Chartě Spojených národů.
Všecka tato dlouhá a Často úporná jednání, která se Často
obecenstvu i tisku zdála být jen nepodstatnými jednáními o proceduře, obyčejně vedla ke kladným nebo záporným usnesením, která
tvoří a jsou vlastním pramenem mezinárodního práva. Nechtějte však
na mně nebohém, abych vám logicky závěry těchto usnesení nějak uspořádal nebo vyložil. Jsou často protikladná, jedno usnesení odporuje druhému, a stejná otázka, která v jednom případě byla rozhodnuta tak, je v jiném případě rozhodnuta jinak. Ani posudky /ad
visory opinions/ Mezinárodního soudního dvora nejsou jednoznačné,
panuje naprostý chaos v předpovídání o tom, jak některý orgán Spo
jených národů v konkrétní věci rozhodne. Znamená to strašný úpadek soudobého mezinárodního práva, které se dosud nedovedlo shodnout na určitém výkladu doložky o nevměšování se, znamená to však
také, že boj o tuto doložku pokračuje a že je úporný a tuhý. A Že
mnohé státy jsou jednou na této a po druhé na druhé straně soudní
síně. Podle toho, jsou-li žalujícími nebo žalovanými. Žalovaným
se toto ustanovení líbí, žalujícím nikoliv. Líbí se těm, kteří
chtějí beztrestně bít ženu nebo dítě na ulici a často se líbí i
těm, kteří v tomto ustanovení nacházejí nejlepší výmluvu, aby od
špatnosti mohli odvrátit své oči a jít si pokojně za svou zábavou.
Ustanovení se však - i když Často může řezat do krve i slušného nemůže líbit těm, kteří si přejí jednotnou a silnou politickou
organisaci světa, nutnou k zachování míru. Nemůže se líbit bojovníkům za lepší zítřek, kteří neinvestovali celé své blaho a svůj
věčný osud do škaredého dnešku. Proto posílám toto malé rozjímání
čtenářům těchto Studií.
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SVĚTĚ

I
Ve svém filosofickém díle "Vom Sinnreich des Lehens - eine
Ontologie gläubiger Würz elf as sung" /Salzburg, Otto Müller Verlag,
1952/ známý německý biolog Hans André hodnotí kladně dvousvazkovou "Geschichte der biologischen Theorien der Neuzeit" /Leipzig
1913» 2.vyd./ českého vědce a filosofa Emanuela Rádla. Rádiový de
jiny biologie bývají ceněny /srov. i Hedwig Conrad-Martius/ hlavně proto, že náš vědec zpřístupnil s hlubokým pochopením světu bi
ologický odkaz starověku a středověku a otevřel znovu obzory onto
logii života. André zná i poslední Rádlovu práci "Útěcha 2 filos£
fie" /Praha, Čin, 1946/ a s velkým uznáním cituje vědeckou závěť
protestantského Českého badatele, která zcela jedinečně representuje velký převrat v chápání živých organismů a je typickým znakem odklonu od positivistického mechanismu. André se zastavuje
hlavně u druhé kapitoly, v níž Rádi jedná o živých bytostech."0pouštím biologické učení o buňkách a o pletivech, o protoplasme,
o jádru buněčném i o tělískách mikroskopicky drobných, které ob je,
vili biologové. Neboť to je hmota a tma kolem ní; metoda pak této
vědy je prodána myšlení nové doby, podle něhož se mají věci vyšší,
jemnější, vznešenější oceňovat podle nižších, primitivnějších,bez
významných.
Opouštím tedy metodu vysvětlovat růže z buněk, obratlovce z
Červů, člověka z opice a Boha z instinktů lidských. Vracím se k
metodě starověké a středověké a chci rozumět živým bytostem,a pr£
to si vykládám žábu podle vzoru dokonalého obratlovce a lidi podle obrasu Božího", /str.28/
II
Český motiv ve fantasii Giovanni Papiniho jsem našel v jeho
knize "Libro nero" /Firenze 1952/, tam kde mluví o "Obrácení pape
že". Jediný sytí neznámého českého středověkého kacíře Jana Krepucia - upáleného na pražském náměstí, přísahá pomstu římské Církvi
- pomstu zcela novou, o níž se nikomu nikdy nezdálo. Ukryt nejprve v Německu u příbuzných, pak v Miláně, vstupuje do kláštera a
svou pílí» zbožností a obětavostí - ovšemže předstíranou - se dostává na přední místa v církevní hierarchii, až je konečně zvolen
papežem. Dovede však hrát. Pomsta má být dokonalá. Při korunovačním ritu v půlnoční vánoční mši chce veřejně prohlásit, že není
Boha. Zatím co římští patriciove' a lid se hrnou do basiliky sv.Pe
tra, český papež řadí své myšlenky a připravuje se k dlouho očeká
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vané pomstě. Ze svatopetrského náměstí k němu doléhá hluk, stoupa
jí k jeho uchu vlny hlasů těch, kteří v něm vidí Kristova náměstka. Pohled na věřící zástupy jím otřásl -j porazil jeho zvrácenou
jistotu - otevřel jedinou průlinu, aby jí do tmavého srdce pronik
lo světlo milosti. Milost Boží byla silnější než mstivá vášeň českého heretika. Padl na kolena a rozplakal se - obrácen. Ve váno£
ní homilii mluvil tak dojemně, že římské ženy, vycházející z basi
liky, pravily: "Finalmente dopo secoli, un vero santo era salito
sulla cattedra di San Pietro".
III.
The Slavic and East European Journal, XVIl/l, 1959, přináší
staí Beatrice M.Nosco, lektorky češtiny na Columbia University,
s názvem: "Zdeněk Němeček /1894-1957/, Poet of Czech Emigrants".
Článek zdůrazňuje - myslím, že upřílišněně - Němečkův relativismus a pesimismus. Opakováním tvrzení, že Němeček jediný psal o emigrantech, budí autorka dojem, že přestala sledovat Českou tvorbu od počátku války: jinak by jí nemohla ujít díla tak par excellence o emigraci jako, abych jmenoval namátkou, "Povstalec a emigrant" Otakara Odložilíka, "Země krvácí, země kvete" Vladimíra
Vaňka nebo, už v tomto exilu, Bedřicha Svatoše "Mlha Šatí strach",
zužuje-li snad pojem emigrace na t.zv.výdělečnou.
V druhém loňském čísle téhož Čtvrtletníku je obsažena příznivá recense knížky prof .Eduarda MíČka /University of Texas/"The
Real Tolstoy" a prof. Josef S.Rouček /University of Bridgeport/
komentuje práci R.B.Farella o Jugoslávii a SSSR v letech 1948 1956. Emil Kovtun /University of California/ napsal recensi sbírky "A Book of Czech Verse" A.Frenche, který je profesorem klasických jazyků na universitě v Adelaide v Austrálii. Češtinou se obí
rá jen čistě ze zájmu. Nyní připravuje práci o Nezvalovi.
Jediný český námět na profesionálních konferencích amerických
slavistů, zaznamenaný v obou číslech uvedeného čtvrtletníku, zpra
covala Anna Pierscenok z University of Pennsylvania: "Czech Literature in the Moravian Archives in Bethlehem, Pennsylvania".
Speculum, čtvrtletník, který vydává The Medieval Academy of
America, umístil dvě recense knih prof.P.Dvorníka: Michael Cherniavsky z Wesleyan University píše o Dvorníkově díle z r. 1956"The
Slavs: Their Early History and Civilisation", které si zatím již
získalo pevnou posici v odborném světě; z recense Steve Runcimana
o Dvorníkově práci z loňského roku, "The Idea of Apostolicity in
Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew" sluší citovat ale
spon několik vět, aby bylo zřejmo, jakou autoritu prof .Dvorník po
žívá: "Objevení se nové knihy prof .Dvorníka o Východní církvi je
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velkou událostí pro všechny studující středověké historie. Žádný
jiný moderní vědec není sto pojednávat o tomto předmětu s takovou
erudicí a tak málo předsudky... Tato nová kniha dovršuje jeho dílo o celám sporu kolem Pocia." A souhrn v poslední kapitole je označen jako "model historického a lidského porozumění a moudrosti".
Je těžko si představit nadšenější a obdivuplnější ocenění.
The American Slavic and East European Review z dubna 1959
přináší stát prof. J.Gibiána /Smith College/ s názvem "Karel Öa^
pek's Apokrypha and Franz Kafka's Parables".
IV.
Alma Mahler-Werf el napsala knihu, která nezajímá jen literár
ní historiky, nýbrž všechny Čechy a krajany Pranze Werfela: "And
the Bridge is Love" /Hutchinson, 25 s./ Dcera vídeňského malíře
Schindlera Alma znala osobně nejen Preuda, Hauptmanna, Krenka,
Manna, Ravela, Reinhardta, Schönberga, Brona Waltera a Kokoschku
- ale i Masaryka.
Ferdinand Peroutka: Democratic Manifesto. Vydáno ve Voyages
Press v New Yorku, cena 3 dol. Předmluvu napsal Adolf A.Berle jr.
z Columbia University. Jde o svižně psaný útok demokrata na komunismus, užívající nové a často pádné důvody. Kniha jde méně na
kloub problémům demokracie, a kde tak činí, opírá se příliš o filosofii Hegelovu, která ve formě marxismu je jinde v knize dobře
kritisována.
Mladý český theolog Dr.Ivo Císař vydal studii o současných
existencialistických směrech v morálce. Jeho práce se jmenuje LA
MORALE SENZA PECCATO /Morálka bez hříchu/ a vyšla spolu s 36 jiný
mi úvahami v přepychovém sborníku "II peccato" - v římském nakladatelství Ares, 1959.
Öe ský právník Dr.Vlastimil Chalupa, ze skupiny Čsl.zahraničního ustavu v exilu, vydal 1959 v Leidenu v nakladatelství H.E.
Stenfert Kroese N.V. knihu RISE AND DEVELOPMENT OP A TOTALITARIAN
STATE. Kniha je rozdělena do dvou částí. V první se autor zabývá
stanovením pojmů totalismu a komunismu, jejich struktur a cílů.
V druhé části studuje přísnou sociologickou metodou případ Československa. Kniha je typograficky bezvadně vybavena - a věcně je
nesporným přínosem ve vědecké politické literatuře.
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