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STUDIE
Robert Vlach:
K

Č E S K É M U

B Á S N Í

P Ř E K L A D U

D O K T O R A

ŽIVAGA

V Slánku pro podzimní číslo revue Etudes Slaves et Est-Européennes, vydávané slovanským výdělem university v Montrealu, jsem porovnal devět různých překladů básní, uzavírajících Pasternakův román
Doktor Živago, a velmi vysoko jsem ocenil český překlad Jiřího Kovtu
na. -1- Zařadil jsem jej na druhé místo, hned za prací polského překladatele Józefa l&obodowského -2-, který jednak je sám vynikající bá
sník, a jednak překládá, hlavně ruskou a ukrajinskou poesii, jiz téměř třicet let. V době, kdy jsem staí psal, neměl jsem ovšem v rukou
nový německý překlad Rolf-Dietricha Keila, který, vysoko oceněný ještě Pasternakem samotným, je při nejmenŠím na úrovni překladu Lobodowského.
V rámci takovéto širší studie nemohl jsem samozře jrr.íi obírat se
Kovtunovou prací v podrobnostech. Vracím se k ní nyní už rroto, ze v
tvorbě exilu je překládání poesie a dokonce vydání překladu zjevem
zcěla ojedinělým. Za deset let jsem viděl v rukopisech právě jen tři
sbírky překladu: V.L.Milosze v převodu Jaromíra Petříčka, T.S.Eliota
přebásněného Jiřím Kavkou a výbor americké poesie Jany Borové - práci,. myslím, ještě předexilového data vzniku. Ale Kovtunův překlad si
zasluhuje pozornost i pro svou hodnotu.
Prošla léta od vydání poslední vlastní Kovtunovy sbírky a ne•znám jeho vývoj, ale z Pasternakovy dynamičnosti a metaforické síly
nebylo v Kovtunovi nic. Spontánnost s nádechem sladkosti, křehkost a
naivní radostnost Kovtunovy poesie mohla se zdát takřka nntipólem ko
vově těžkých kontur konkrétní, složité, náznakové pasternakovské dik
ce. I oproštěný Pasternak v básních Doktora Živaga podržuje ostréfne^
idylické linie a syrovost životních obrazů, a ponor do hloubek téměř
celoživotní samoty a utrpení. Stačila religiosní náplň veršů starono
vého Pasternaka, zvábivší jemného, zpěvného českého básníka, překo-"™
nat cizorodost dvou básnických povah ? Mydlím, že nikoli.
Kovtun ve svém překladu ukazuje velikou citlivost a pokoru k
f o r m ě
Pasternaka především. Snad až příliš, jak ukáží mnohá místa při rozboru. Ale právě Kovtun nemohl dlouho váhat mezi věrností
formě a věrností náplni. Byla to rozumná volba menšího zla. Banalisa
ce Pasternaka a zředění na nemálo místech je pořád poměrně přijatelnou cenou za plynulost a znělost českých strof. -Dva anglické překla
dy, které si zvolily opačnou cestu, obětovat formu co nevěrnějšímu
zachování smyslu, nebo dokonce, jako u Kaydena, zacházejí až k zcela
subjektivní a víc než problematické interpretaci, jsou n'.;kde téměř
karikaturou.Pasternakovy verše v Doktoru Živago zdaleka nejsou jednotné th£
maticky, ani úrovní. Sotva který překladatel by si vybr~ 1 všech těch
to 25^básní pro antologii, mající zachytit to nejlepší z Pasternaka.
Pro překladatele tohoto celku možnost výběru ovšem neexistovala, ko-
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bodowského povzdech v tomto smyslu -4- může jistě Kovtun sdílet, a my
a ním.
V čem je nejpatrněji rozdíl mezi polským překladem a Českým, a
oo také staví překlad iobodowského výš, jsou překladatelské vsuvky,
tam, kde ve verši originálu je méně slabik než vychází v řeči převodu
a nastává nutnost doplnit, pro dodržení počtu slabik, v duchu originá
lu slova, jež neobsahuje, iobodowski, básník nepoměrně robustnější a
tím bližší Pasternakovi než Kovtun, pokud hřešil, hřešil tím, že šel
dále než Pasternak, Kovtunův básnický charakter téměř vždy je odpovšd
ný za to, že výplň je nepasternakovsky bledá, zhusta nepřijatelná. TJkáži to na řade příkladů.
Hned druhá báseň, B ř e z e n : u Pasternaka je syrový obraz
venkovského života, slova jsou drsná, konkrétní.
P o b l o u z e n ý
hukot, r o k l e
v
h o r e č c e ,
r ů ž o l í c í
děvečka -!-,
p á d -??- s t ř e c h ý l u ,
rytmy
p o t o k a -??-,
j í
n S n ý doušek vzduchu, to vše jsou zředění, odvary» nedokrevné výra
zy pro zemitou, přímo hmatatelnou pasternakovskou dikci. A mimochodem-:
jak rozumět místu "Hroty vidlí se blyští zdravím11? Nevím. Ale Pasternak má- z u b y
vidlí
- a pak je obraz naprosto jasný. Slovo
trojzubec ukazuje, že "zuby vidlí" se v češtině dají docela dobře
snést, jako básnický obraz při nejmenšínu Toto je jedna z nejméně zda
řilých básní překladu vůbec.
Co je to 11 vyvát zvonem tichou tmu"? Celý tento třetí odstavec
P a š i j o v é h o
týdne
je omylem, včetně ozvěny, dodané pro
rým k ň e p ř i o d ě n á , precióznímu výrazu za jěště nahatou noc,
která^nemá, v čem by rozhoupávala zvony a odpovídala chůrům - ne Se
by chór ještě nezačal zpívat !
Větve
sosen, spínající suché dlaně, v téže básni, je sice
hezký obraz, ale Pasternak má obraz zcela jiný a ne nutně horší: zástup sosnových kmenů stojí jako útvar modlících se. Nemají ani u p l a k a n á
v í č k a , nýbrž jeví pochopitelný neklid, vzrušení.
Ruština zrovna hýří diminutivy, ohc.e-li ovšem, ale Pasternak sotva
kdy jeví sklony říci l í S k a
místo tváxe, líce, Kovtunův průvod
se o v í j í
o
d v ů r , kdežto u Pasternaka procesí obchází
dvůr po kraji chodníku. Sotva se také na ruském venkově dá mluvit -o
chrámech. Š t ě d ř e
se
svléká
kdosi ze svých šatů u Kov
tuna, zatím co u Pasternaka je prostě do nitky rozdá. Pění se prodlužuje do svítání, zatím co u Kovtuna "je slyšet dlouhý zpěv a bol".
Žalm nebloudí jako apoštol, dívaje se kol, ale žalmy nebo epištoly do
léhají tiše zvnitřku kostela. To všechno jsou poetisace Pasternakových veršů, tak krajně cizí jeho duchu. Jistě si bez obtíží dovedu
představit, že právě složitá forma vymáhá přetvoření vet, stavby, nutí k úchylkám, nedovoluje předat tatáž slova. Nevyčítám Kovtunovi, že
se mnohdy 'liší od Pasternaka, nýbrž to, j a k se liší. Kde Pasternak hledá urputně slova těžce vážící, v nejplnějším smyslu, tvrdém,
hranatě konkrétním, Kovtun stále přechází do odhmotněných tónin, nadlehčuje, abstrahuje. Přímo proti srsti Pasternakovy poesie. A ještě
poslední řádek P a š i j o v é h o
t ý d n e ; proč Smrt bude přemožena již v e l i k ý m
zmrtvýchvstáním, když Pasternak má ú s i l í m zmrtvýchvstání ? Tři slabiky jsou pořád tři slabiky.
V Jarním
b e z c e s t í
mne zarazilo již při první Čet
^ě přídavné jméno m i l é
ve spojení s v o d y . Tohle by přece Pa
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sternak neřekl, kdyby ho řezali. Zcela správně» protože sde se K-ovtun dopustil jedné z několika málo významových chyb. Zde nejde o pří
dávné jméno dorogój, milý, drahý, nýbrž o instrumentál od doróga cestou, a to tedy do^hlavního proudu mých výtek nepatří . Ale v téže
básni jíva klade do úžlabinky vdovské v ě n c e » d u s í c
vzl y k , jednak ne věnce, ale šátek na hlavu, a dusíc vzlyk je dodatek - zrovna tak jako v dalším odstavci p r o č
s ý č k u je
zář
o
n e š t ě s t í ?
Zase; chápu potřebu dodatků, ale t o
není Pasternak ! Zrovna tak jako Kovtunův
s a m o s t ř í l
h 1 e
není h r u b ý
š r ^ t ...
A co toto: Pasternak má doslovně: "Nastává ticho -bezhlasí-,ale
jako předtím je dusno. A. jako předtím blesky šátrají a šátrají po ne
lá." Kovtun překládá: "Vrací se bezjazyčná tiš - a dusno jako dříve.
- B l e s k
z n o v u
sune
v
noční
s k r ý š
své
p r s t y
ž á d o s t i v é . "
Což, hezké to je, ale Pasternak je to tak zlyrisovaný, že u8 si
je sotva podobný. Lípa, která kaboní svou s v ě t l o u
líc,
mokrých ulic l e m
v z l í n á
v
s á l a v é m
jitru, lituji,
ale to je poetická Škvára, a zvláší v souvislosti s Pasternakem.
se Kovtunovi z větru příliš mnoho ztratilo.Ná
V básni V í t r
hrady jako p a t y
rahnoví, v r a t k é
p o d s t a v c e , přT
boj, který z p i v á
j a k o b y
čekal
na
plavce,
sotva Pasternaka nahradí. A ještč jednou vítr něco vyvál, tentokrát
pláč a šal, místo tak jednoduchého: vítr, naříkající a plačící ... a
prostě "rozhoupal les a chatu" místo o s i ř e l ý c h
z d i v .
V "babím létu hned první řádka snad nejlépe ukazuje, co se pokou
ším vyslovit, ten naprosto odlišný básnický přístup k vícera u Paster
naka a Kovtuna. V originálu stojí: L i s t
r y b í z u
je
dr
s.ný
a
v l á k n i t ý . Konstatování čiře botanické, věcné, Se
věcnější už být nemůže. Rostlinopis, nic víc, nic méně. Překlad zní:
R y b í z
r e ž n é
l i s t y
r o z p l é t á
s i . Pěkná a~
literace. Ale pak p e r s o n i f i k a c e , a obraz zcela mlhavý:
jaká associace je v ním, co značí ta metafora ? Aí značí co chce, s
Pasternakem nemá naprosto nic společného a je holou křivdou na něm.
Překladatel se nesmí opít s v ý m i
slovy, s v ý m i
obrazy, dávat se unést s v o u
fantasií. Překladatel musí především rozumět
tomu, koho překládá, a musí ho respektovat, musí stále mít na paměti
jeho
básnický charakter.
R m u t n á pavučina je rovněž nešíastná vsuvka, u Pasternaka.
A, abych se dlouho nezdržel u jedné básně, c h o d n í k , plotem
sadu prolároaný, je bud dialektální výraz nebo nesmysl.
P o d z i m : Usednem v jednu, vstáném ve tři, já s knihou, ty
s vyšíváním - to je Pasternak. V překladu:
Náš čas je z času noci vyíat,
mé knihy bdí a bdí tvé jehly ...
Z i m n í
n o c :
s v ů d n ý
plamen, vsuvka ovšem.
R o z l u k a : Pasternak má: "A proč ho pořád napadá myšlenka
na moře ?" A víc, ještě hovorověji: "leze mu do hlavy1'. Překlad:
A proč mu náhle o čelo
myšlenka omývá moře ?
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O p ě n ě n ý rákos je zase neštastná. vsuvka. B o l e s t
je
přetne
v
půli
je nešikovné.
Velmi zručně se Kovtun vyvázal z potíží, jež nabízí první odsta
vec S h l e d á n í .
Jsi sama, prostovlasá,
nalehko oděná.
To je velmi hezké, a rovněž odpovídá zcela smyslu originálu. Pasternak však v těch dvou řádcích umístí podzimní pláší, klobouk, kaloše,
tri naprosto přesné, konkrétní součástky oděvu. Konkrétnost a abstraktnost jsou zde jako líc a rub teše mince. Pohybuje-li se však
překladatel na extrémním únosném kraji, jak lehko se překračuje přes
něj í To se děje hned v dalších dvou řádcích. Pasternak zůstává u nej
konkrétnějšího popisu: "Zápasíš se vzrušením a překusuješ -ba žvýkáš
- mokrý sníh." Proti tomu máme:
Sněhové vločky střásá
tvůj ret. Jsi vzrušena.
A to už není krajní, opačná poloha téhož, to už je za okrajem. Ret,
který střásá vločky - to už není Pasternak.
Takových umělostí je dlouhá řada v další básni, B e t l é m ská
h v ě z d a , "Oklepavše s kožichu senný prach lůžka a srnÍ£
ka prosa, pastýři v polospánku hleděli s útesu v půlnoční dál" - to
jé doslovný překlad. Kovtun překládá;
Pastuchové snící pod rouny
lože ustlali,
avšak nespali.
Noční dálka přivábila zevlouny.
To^je kalendářový vodotisk, a nejhorší je to přídavné jméno s n í c í . A totéž je s překladem prostého "nebe nad hřbitovem,plné hvě&d"
banalisujícím;^hvězdy p l á l y
pod n e b e s k ý m
krovem.
Nebo: "Rostoucí záře se rděla nad ní -tj.nad hvězdou- a znamenala co
si" mění se v toto: "Nad ní nach ryl v tichém nebi jizvu jako znamení". Poetisace, hledané. Z m á m e n í
hvězdopravci nebo
lůno
budoucnosti - opět banalisace. Zabstrahování - abychom měli všechny
hlavní hříchy Kovtuna pohromadě, je v další pasáži, kde pasternakovské: "všecka čtveráctví vil, všecky kousky čarodějů" se mění ve "vše
cky hříčky, všechen smutek nad křivulí". Jestli čaroděj se dá aspoň™
uhádnout, víly se ztratily... V l n o b i t í
na rybníce také ovšem
u Pasternaka není. Sato jej Kovtun ochuzuje o nepřirozený element,ob
sazený ve s t r a c h u
psůs když neviditelní andělé zanechávají"
za sebou stopy - p ř i m k l i
o s t r a ž i t ý
Č e n i c h
ke stopám zdaleka není totéž."Vyžíznivelí"velbloudi, podle vyhladově
lí ? Osli k ř i č í ? Hvězdy, které z a d o u t n a l y
v
peci
n e^b e , jsou zas pěkný obraz, ale Kovtunův, ne Pasternakův,u
kterého "úsvit smetal poslední hvězdy s nebeské klenby jako zrnka
prachu". V další pasáži nevím, co znamená výraz l í g o t a l
se
a tak nemohu ocenit, jak se kryjí tato dvě místa; "Spal, celý zářící,
v dubových jeslích, jako paprsek měsíce ve výhlubni žlabu", a u Kovtuna:
Ležel v jesličkách, když vešli do jeskyně,
spal, jak záblesk měsíce se ligotal.
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V Z á z r a k u
použil Kovtun slova c h r o m ý
předčasně,
fíkový strom mohl "být chromý teprve po prokletí. U Pasternaka také
je nikoli chromý, nýbrž "zcela bez plodu, jen větve a listí". A(,Mrtvé moře zatajilo dech" je zase pěkná poetisace Pasternaka, ale přece
jen poetisace. Ale co nemohu v této básni přijmout, to je zvnějšnění
zázraku, jehož se Kovtun dopouští. Zatím co v originále stromem prošlo zachvění, po Kristových slovech, jako jiskra po hromosvodu, a z
vnitřní moci zázraku se obrátil v popel, Kovtun se uchýlil ke skuteč
nému blesku, tak skutečnému, že "přeseknutý v půli strom zazářil,dři
ve než lehl popelem. I závěrečné dva řádky jsou v překladu podstatná
slabší a nevyjadřují ani zdaleka strašnou, ničivou sílu divu, již do
nich vkládá Pasternak.
Typická změna barev z originálu k překladu je doslovně v tomto
řádku básně Z e m ě : "žluté fialy, levkoje" Pasternaka se mění ve
"fialy, bledé levkoje", a to zblednutí je takřka symbolické. Je jím
celý ten odklon překladu od konkrétnosti, ty personifikace věcí, kde
Pasternak z nich nemůže být ani podezříván, jako hned v začátku: z
věcného konstatování, že jde o čas, kdy se "odkládají kožichy do tru
hlic11 se stává obraz: "v truhle spí kožich povaleč". Z půdy se stává
pokoj. "Ještě sladší pach kvítí Číší z pokoje ?" S l a d k ý
pach
- nikdy v životě u Pasternaka í Půdy prostě voní prachem. S okny, jež
s t á l e
nosí
brýle
- bohužel, takhle dětsky se Pasternak nevyjadřuje. L o k t y
noci bílé jsou také přívažek, a kromě
toho celá pasáž:
Na břehu v loktech noci bílé
západu slunce milo jo,
hřeší preciositou naprosto nepasternakovskou, jsouc místo "bílé noci
a západy se u řeky neminou", A zas máme zbytečně
růžolícízo
ři, a nevím, jak může rozpřádat svůj n u d n ý
t l a c h , když
je pořád ještě řeč o l i d s k é m
h o ř i . "Vzduch nerozpoznává
svůj čich" je důkladně přitaženo za vlasy. "Poupě - bílé dítě" je ba
nalita. "Proč pláče dálka v mlze a hořce páchne hnůj" jemnocitný pře
kladatel změnil na: "Proč osiřelá mlha v dáli pláče na poli zahořklém". A velmi neobratný je závěr:
Proud trýzně, jímž jsme rozerváni,
zahřívá život náš, náš led.
Originál končí: "Aby tajemný proud utrpení - ohřál chlad bytí".
Zlé
d n i : po druhé -prvně v Zázraku- je chybně užito slo
va p r c h l i v ě :přece není totéž jako vášnivě, ohnivě,horlivěT
M a r i i
M a g d a l e n u , I.část, kazí místo:
Mé úlevy, dnes uvízly jste
v síti, kterou jsem neutkala.
Zcela beze smyslu, bez jakékoli souvislosti, je čistou obětí rýmům.
Co říká Pasternakova Magdalena ? Kde bych byla, kdyby mne věčnost ne
čekala "jako nový návštěvník, zavlečený v sítě mého řemesla ?"
V druhé části je významový omyl: nikoli z e m r u , nýbrž o m d l í m . "Je i život širý, duše širá ..." ovšem také nevyjadřuje
prostou otázku: "Je tolik duší a životů na světě ?" A rovněž považuji za lepší ponechat - tím spíš, že technicky není nejraenší překážky
- závěrečné Pasternakovo "dorostu k Tvému vzkříšení" nežli "budu vru
etat ve Tvé vzkříšení", s poetisující tendencí.
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V poslední básni, G e t h s e m a n s k é
z a h r a d ě , plu
rál M l é č n é
dráhy
ovšem není Pasternakův, a hlavně; "Za-suit meč. Necht v pochvě vězí. - Meč neléčí. Meč na rány je sůl." je
jen odvar Pasternakova: "Spor nelze řešit železem, vlož meč na své mí
sto, člověče."
Tento dlouhý výčet námitek by snadno mohl vzbudit dojem, že si
odporuji v úvodní chvále. Ne. Kdybych se zdary obíral stejně podrobně,
byla by dosud napsána jen značně menší část této stati. Ale jedno považuji za jisté: že těžko si mohl Kovtun vybrat k překladu básníka,
který by mu jako básníkovi byl odlehlejší. Pasternak, i když zde, v
básních Doktora Živaga, hledal svou prostotu a skutečně je oproštěn
p r o s t ý
nešli
v porovnání s předchozí tvorbou, je j i n a k
Kovtun. Zamýšlím se trochu, jak to vlastně je s Kovtunovou prostotou,
tak zdůrazňovanou v recensích jeho básní. V těchto překladech Kovtun
sám zdá se mi odhalovat její abstraktní - což by nemusilo být na ško<u - ale i banální zdroje. A zde se musí mít Kovtun velmi na poaoru !

-1- Boris Pasternak, Básně Doktora Živaga. Přel.Jiří Kovtun. 7.svazek
edice Svědectví -Box 1181, Grand Central Station, New York 17,N.T.
U.S.A.- 1959. 62 stran. U.S.dolar 1/25.
-2- Poláci vydali celý román - Instytut Literacki, Paříž. 1959. Prosa
ickou část přeložil P.Hostovec.
-3- Boris Pasternak. Wenn es aufklart. Gedichte 1956-1959. Přeložil
Rolf-Dietrich Keil, S.Fischer Verlag. I960. 128 stran.
-4- "Strapienia tiumacza11 * Kultura, No. 6 - 140, str. 41-48. Paříž,
1959.
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Dr.Bohdan Chudoba:
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Stále více se lidí zabývá otázkou počtu mladých vědců a inženýrů,
které může země produkovat. Zdá se, že se jejich odhad stal důležitou
slcžkou strategie studené války. Téměř denně jsou uveřejňovány statistiky a porovnání. řJe zajímavé, Že na tomto poli zároveň jako by byly
vzájemně vyměněny úlohy mezi Východem a Západem. Zatím co sovětští a
satelitní spisovatelé - mezi nimi proslulí romanťjpisci - šli až tak
daleko, že hlasitě prohlašovali svou nedůvěru k účinnosti jakýchkoli
plánování objevů a nových idejí, mnoho západních představitelů osvěty
se s horlivostí věnovalo reformám Školství a téměř mechanickým zřízením ke zvýšení iniciativy a výkonnosti intelektuálů.
Avšak oběma oblastmi proniká tentýž odpor ke skutečnosti. Představitelé Západu klesají níž a níže, a zapomínají na starou pravdu o
duchu, který věje kam chce, a podnikají jen vnější reorganisaci v naději, že povzbudí mladé lidi k větší iniciativě. Představitelé Východu
naproti tomu ztrácejí cestu v oblacích idealismu; sovětské noviny hlá
sají, že kdo se oddá vědecké kariéře, koná tím svou vlasteneckou povinnost; mluví dokonce i o kráse vynálezů. Nejen některé hlavní zásady materialismu - jako např. ta, jež by vysvětlovala všechny události
a podnikání jako výhradný důsledek ekonomických vlivů - ale dokonce i
eventuální námitky zdravého rozumu zdají se zapomenuty. Když ponecháváme bolševiky "dusit se ve vlastní šíávě" a obracíme se k tak zvanému "svobodnému světu", protože jenom ten nás zajímá, musíme uznat, že
tendence směřující k zplošíování ještě stále zde získávají na síle.
Tupost mechanického a statistického pojetí vzdělání dosáhla nedávno
dalšího vrcholu v návrhu Billěresově ve Francii. Chlubě se otevřeně,
že napodobuje nejen USA a Švédsko, ale také Sovětský svaz, Billěres,
bývalý ministr vyučování v Molletově vládě, vystoupil s plánem na reorganisaci Škol, která by dovršila nynější plytkost ve vyučovacím systému přidáním dvou dalších let k povinné střední škole a omezením
cea - které se vyvinulo z přípravné, filosofické školy k středověké
universitě - na pouhé čtyři roky. Účelem této reformy bylo by usnad-,
nit chlapcům a dívkám orientaci - zřejmě tím, že jim odeberou možnost
studia pokročilejší látky, kterou mají ještě doposud možnost studovat
v prvních dvou létech lycea.
Diskuse organisované týdeníkem "Figaro Littéraire" se zúčastnil
profesor Pierre Boyancé ze Sorbonny, který uzavřel své odmítavé stáno
visko v ocenění Billěresova plánu takto:
"Snad to zní nepříjemně, ale je nutné zdůraznit, že kultura kterékoli země spočívá především na vývoji abstraktní inteligence. Jistě
by bylo příjemnější věřit, že člověk by si mohl doplnit své vzdělání
nasloucháním rozhlasu ..."
Hlas Boyancéův není asi výrazem názorů menšiny. Ještě stále existuje v rozličných zemích svobodného světa silné hnutí, které se staví proti dehumanisaci vyššího vzdělání a zdůrazňuje fakt, že intelektuální pokrok sice není myslitelný bez abstraktního myšlení, ale. že
jen malý počet lidí je vskutku schopen takto myslit. Jediný kritický
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a realistický uzávěr, který si může osvětový pracovník z tčchto fakt
učinit je to, še je lepší nechat některé slabší intelekty promarnit
rok nebo dva jejich mladého života, nešli odmítnout silnějším a nada
nějším intelektům možnost, kterou si zaslouží. Toto platí o humanisjt
ním i vědeckém vzdělání. Vskutku, jak André Fran<?ois-Poncet zdůraznil v téže debatě, je absurdní klást humanistní studium jako protiklad vůči vědě, neboí "pravý humanismus, civilisace, ke které se hlá
símě, spočívá na obou".
Je doposud obtížné předpovídat, kdy a v jakém rozsahu se bude
moci uplatnit odpor proti dehumanisaci,vzdělání. V některých zemích
zaznamenal už vítězství; ve Španělsku na příklad, kde většina osvětových činovníků vedených Josém Luisem Pinillosem, shodla se na potřebě méně technického a zdůrazněného humanistického vzdělání, někte^
ří vedoucí učitelé - např. Isidor Martin - zdvojnásobili nedávno svo
je úsilí k zavedení nejen všeobecného, avšak i specialisovaného, náležitě roztříděného studia náboženství, jako podnětu k tvořivé práci,
do vyššího universitního studia. Jinde bylo navrženo přísné Časové
rozdělení mezi humanisticko-teoretickým a technickým studiem; tak
francouzská komise vzdělávacích reforem, ustavená mezi rokem 1944 do
1947 za předsednictví Henri Wallona a zesnulého Paula Langevina,. se^
vyslovila ve prospěch rozdělení každého oddělení vyššího universitní
ho studia (postgraduate) na dvě léta, věnovaná teoretické formaci a
dvě další léta, strávená na specifickém technickém učení.
Jsem přesvědčen, že jádro tak zvaného humanistického vzdělání,
podnět k intelektuálnímu dobrodružství a tvůrčí práci, leží v historii. Takový podnět by mohl zanítit intelektuální plamen v mysli mladého člověka, i když žádné tak zvané nadání nebylo jeho učitelům
předběžně zcela zřejmým, je dobře známo lidem, kteří vedou boj proti
materialistickému druhu vzdělání. Stačí číst mistrovskou kritiku Bil
lěresovy reformy, kterou napsal J.Martin, profesor na Lycée Voltaire ,
pro diskusi ve "Pigaro Littéraire": "Celý mýtus tak zvané 'orientace,
tvrdí v něm energicky, je založen v podstatě na protidemokratické p£
věře, podle které je budoucnost Žáka určena výhradně jeho vrozenými
vlastnostmi." - Fení také pochyb o tom, že studium, jazyků - které od
konce 15.století bylo považováno za hlavní charakteristiku humanisti^
kého vzdělání - pomáhá budoucímu objeviteli nových hodnot, dodávajíc
mu výtečný a nepostradatelný nástroj. Přesto mělo by být zdůrazněno
studium historie. - Studium historie nebylo sice zcela zapomenuto.
Avšak běžné, módní pojetí historie nedovoluje nám vidět v ní pravý
nástroj vzdělanosti.
Moderní vzdělávací autority by asi souhlasily s Hilaire-Belloc-r
em v tom, že pouze historické vzdělání poskytuje lidem pohled nejen
na celý, ale i ucelený život, avšak odmítli by jeho požadavek, že má
být naší povinností soudit současné výsledky ve světle minulosti a
nespokojit se pověrou automatického pokroku. Zvykli jsme si příliš
používat historie jako důkazu tohoto automatického pokroku. Pohlížet
na minulé události jako na příklady pro budoucí úsilí, znamenalo by
podlomit "vědecké" pojetí historie. Vskutku, realistické pojetí historie jako dramatu zmizelo postupně pod nánosem veteše, která nese
zcela umělý a nesmyslný název "sociálních věd". Proto učitelé historie, kteří neváhají obtížit pamět svých, studentů takovými triviálnostmi, jako je historie 'výkupu Louisiany' (Louisiana Purchase),
dívají se udiveně, když se jim řekne, že Manetovy obrazy, pokusy Řehoře Mendela a Neumannova filosofie souhlasu zaslouží více místa v
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učebnicích dějepisu z 19.století nežli politické akce Bismarckovy.
Kdybychom se jen mohli zbavit pojmu historie z hlediska "politických věd" a vrátili se ke kritickému pojetí (které je v podstatě
křestanské) historie jako dramatu, získali bychom zpět jedinečné intelektuální a výchovné stimulans. Studium skutečné historie vyžaduje
jakýsi druh ztotožnění s velkými vědci a techniky, umělci, státníky,
mysliteli a světci minulých dob, znamená to prožívat znovu jejich uspěchy a zklamání, jejich vítězství i prohry, Žádné řečnické napomínání a určitě žádná suchá filosofie by toho nedosáhla. Ani morální
theologie sama o sobě nemůže nám pomoci stejnou měrou - uvážíme-li,
že křesťanství samo je především poznání a vědomí Boží přítomnosti
v dějinách lidstva, a teprve druhotně doktrinou. Všechen intelektuální pokrok - vědecké bádání stejně jako vývoj básníků - je v podsta
tě dobrodružstvím. Lidé odchovaní ve svém pojetí historie "politickj
mi vědami", ovlivnění jejich vírou v automatický pokrok, shledají
vždy velmi obtížným, náležitě proniknout a pochopit události a dobro
družství, jako např. Pasteurův boj proti zdrcující většině soudobých
vědců. Vyžaduje to skutečný sklon k dobrodružství u mladého člověka,
aby se obešel bez pohodlí sebespokojeného života a přijal risiko intelektuální odvahy. Jenom pravá historie je schopna přivést mladé li
di do styku s takovým duchem.
Možná, že je velmi lehké omezit historii na bitvy a mírové konference - jistě lehčí, nežli považovat ji za^svědectví tvůrčí mnohostrannosti člověka. Avšak není výsledků bez úsilí a námahy, v^tomto
případě záleží zejména na učiteli i ten má vyvinout pravé úsilí. Učitel se bude mimoto také muset vzdát mýtu tak zvané historické kontinuity. Je velký rozdíl mezi nepřerušeným proudem fysických událostí
v přírodě a dramatem přírody. Student historie musí volit., a jeho
volba bude vždy osobní. Věc lidské svobody vyžaduje od nás odvahu.
Věc lidské svobody potřebuje mladé muže a ženy připravené riskovat
mnoho v intelektuálním úsilí. Neměli by proto učitelé historie být
první, kteří by podstoupili podobné risiko v obnovení realistického
- byí i dosti nepohodlného - pojetí studia svého vlastního předmětu?
(Přel.V.S.)
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Dr.phiÍ.Antonín Kratochvil.
V Ý T V A R N É
U M Ě N Í
A
E S T E T I C K Á
V Ý C H O V A
V
O B D O B Í
K U L T U R N Í H O
R E V I S I O N I S M U
V
ÖSE .
(1956 - 1958)
Historickou událostí - prakticky neopakovatelnou v kulturní oblasti - ae stal II.Sjezd Svazu československých spisovatelů, který
se konal ve dnech 22.-29. dubna 1956 v Praze a studentské demonstrace při oslavách Majáles v Praze i Bratislavě. Na II. Sjezdu Svazu če
skoslovenských spisovatelů můžeme vidět závislost na Moskvě, ale i ~
první pokus zbavit se svěrací kazajky moskevské kulturní politiky.
Pražskému sjezdu spisovatelů předcházel jednak II.Kongres Svazu sovětských spisovatelů (1) a jednak revoluční - pokud můžeme o revolujS
nosti mluvit - XX. Sjezd Komunistické strany Sovětského svazu (2) s
tajným projevem N.S.Chruščova s kritikou Stalinova kultu osobnosti.
Tyto sjezdy způsobily rozklad a zmatek v Komunistické straně Öe
skoslovenska, nebot býly nástupem pro změnu tzv. generální linie svf
tového komunismu. Sovětská komunistická strana - "rodná strana a uči_
telka všech komunistických stran v satelitních státech" vychovávala
satelitní strany ve víře ve svou neomylnost. Po XX. sjezdu potřela
hlavní články svého učení. Ztráta generální linie byla způsobena změ_
nou poměru k titoismu a bojem proti tzv. kultu osobnosti a v československých poměrech pak konečně rehabilitací některých Členů, Slánského protistátního spikleneckého centra (Hajdů, London, löbel, Grold
stücker) .
Zrcadlem krise v komunistické straně byl II. Sjezd Svazu Československých spisovatelů. S odstupem času samotní komunisté formulová
li hlavní myšlenky sjezdu do těchto několika bodů (3):
1) Odstoupení dosavadního TÍV KSÖ
2) Svolání mimořádného sjezdu strany
3) Liberalisace celkové kulturní politiky a povolení samostatných tvůrčích skupin, což prakticky znamenalo zavržení zestátněného socialistického realismu.
Pochopitelně, že tendence II. sjezdu, který byl označen TÍV KSÖ
za odrazový můstek revisionlsmu (4) , se neodrazily jen v literatuře
nýbrž v celém kulturním a osvětovém životě, ve všech kategoriích vědy, filosofie a umění. Kdyby stranické orgány a orgány tzv. Státní
bezpečnosti zavčas nezasáhly (5) a nezabrzdily rozvoj kulturního revisionismu, který ovšem nebyl ničím jiným než pokusem "o otevření oken západní vědě a umění" a pokusem o liberalisační proces - dočkali
bychom se i dalších ohlášených děl uměleckých i vědeckých. V literár
ní oblasti bylo ohlášeno např. nové vydání knihy Jakuba DEMLA "Moji""
přátelé", ve výtvarnictví další necensurované výstavy skupiny TRASA,
na Slovensku Skupiny 29.augusta a ve filosofii nová kniha doc.L.Tondla.
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I když období "tání" v ČSR nedosáhlo takové intensity jako v
Polsku a mělo podstatně kratší trvání - nelze přece jeho politickokulturní výsledky nezaznamenat. Zatím bylo věnováno velmi mnoho pozornosti revisionismu v literární oblasti - že i ve výtvarnictví, fi
losofii, biologii a v jiných oblastech můžeme tendence revisionismu
vystopovat také, mnohým teoretikům na Západě uniklo. Tato studie sivšímá otázek "na výtvarné frontě" a je jednou z kapitol knihy "Zrada
na kulturní revoluci".
OTÁZKY SOUDOBÉHO ČESKÉHO MA.LÍŘSTVÍ
Analysujeme-li současnou situaci v oblasti výtvarného umění v
Československu, pozorujeme, že po období strohého a výslovně administrativně organisováného kolektivního programu ipěleckého, představo
váného v letech 1948-1956 různými přehlednými výstavami - ukazovaly
se po roce 19^6 náznaky údobí určitého uměleckého přechodu, rozpaků
a kolísání - údobí vytváření mněleckých ideových výtvarných skupin,
stojících stranou všech oficiálních uměleckých svazů (Máj 57,Trasa
54) .
Tyto skutečnosti měly dalekosáhlý význam politický. Ukázaly, že
existují v Československu umělci, kteří měli odvahu vystoupit z kolektivní řady a hledat "kus umělecké pravdy vlastními cestami".
Pročítáme-li kritiky výtvarných výstav v Československu z dřívějších let, pozorujeme, že zpravidla převládal jediný oficiální
soud, prosazovaný s komunistickou dávkou autoritativnosti.
Po XX. Sjezdu KSSS - jehož pozoruhodným důsledkem v oblasti umě
ní, jak jsem v úvodu uvedl, byl II. Sjezd Svazu 6s.spisovatelů - se
projevil nä. ideologické frontě v celé oblasti kultury ústup od koženého stranického dogmatismu. Druhá polovina roku 1956 a rok 1957 při
nesly několik relativních zisků a poučení. Začalo vycházet několik
nových kulturních časopisů (Kultura 57» Světová literatura, Divadelní noviny aj.), byl založen Svaz divadelních umělců, ustoupilo období překotného přehodnocování kulturních tradic a mladí theoretikové
umění si počali všímat dříve úmyslně přehlíženého vývoje české kultu
ry mezi dvěma světovými válkami. Byly to především studie Ludvíka
Kundery, Olega Suse a Jana Grosmana otiskované v kulturních revuích:
Host do domu, Nový život, Divadlo aj. Na stránkách KULTURY 57, Výtvarné práce, Světové literatury, Literárních novin se počaly objevo
vat články o kulturním životě na Západě. Začaly se také vydávat knihy současných západoevropských spisovatelů z nichž největší reakci a
polemiky způsobila kniha P.Saganové "Jeden úsměv". Kniha vyšla v Pra
ze 1957 s ilustracemi prof. Eduarda Miléna.
Odrazovým můstkem pro studie L.Kundery, Grosmana a dalších mladých theoretiků umění bylo zesměšnění Štollovy knihy "Třicet let bojů za socialistickou poesii" na II. Sjezdu Svazu čs.spisovatelů.Štol
lova "zestátněná" přednáška byla rukovětí pro hodnocení umění a kulturní politiky za první republiky.
Články Grosmana, Kundery a ostatních si pochopitelně nevšímaly
jen eminentně literární problematiky. Typickým příkladem, který pomá
há dokreslit obraz theoretických bojů o vznik samostatných tvůrčích
skupin v dnešní ČSR, je příklad rozporů v poměru kritiky k dílu Jaro
slava Durycha. (Na jedné straně stojí dogmatičtí komunisté jako Jiří
Brabec, který v Literárních novinách z 23. III. 57 ostře napadl mla-

15

STUDIE

dé kritiky z "Hosta do domu" pro kladné přijetí Durycha). Durychův
případ zdaleka není jediný; na Slovensku na příklad polemiky kolem
díla A.Bedhára "Hodiny a minuty" ukazují nejlépe na
i d e o v é
rozdvojení umělecké kritiky (6).
V prvních jarních měsících roku 1957 se projevily nejostřeji
beralístické tendence ve všech kategoriích umění. Strana svolala pro
to na 13.Června 1957 zasedání Ústředního výboru na němž pronesl JiřT
Hendrych programový referát o některých qtázkách současné ideologické práce strany.
Závěrečnou část svého projevu věnoval Hendrych otázkám kultury.
"Jsou ostaici nebo i skupinky, kteří se nepoučili, kteří nepochopili,
že nelze mluvit k lidu a rozcházet se v řadě základních otázek se
stranou. S jejich nesprávnými názory se strana smiřovat nebude a nemůže." (Rudé právo 19,června 1957)
x
Od červnového zasedání ÚV KSÖ lze pozorovat návrat stalinistů
do svých původních posic. (Prof. Ladislav Štoll byl jmenován rektorem nového Institutu společenských věd při ÚV KSČ. Jeho projev v dis
kusi na zasedání ÚV KSC dne 20.prosince 1957 navazuje zcela na jeho
činnost v oblasci umění před XX. Sjezdem. Stolí ve svém diskusním
příspěvku především zdůraznil;
"Často se stává, žo pod rouškou tak zvaných tvůrčích problémů,
pod. rouškou estetických diskusí a theorií se objevují ideologické po
sice, které zoaveny roušky ideologické terminologie, jsou v naprostém
rozporu se zájmy lidu, se zájmy socialistické výstvby. Domnívám se,
gřišel Čas, abychom uskutečnili školení strániokýoh pracovníků,
kteri by sě nabývali těmito otázkami." (Rudé právo, 23..prosince 1957)
Vojtěch Cách v úvodníku revue Divadlo (č.12, prosinec 1957) zdů
raznil, že se nám nyní "podařilo překonat špičku liberalismu".
Proto směr dalšího vývoje v oblasti kultury je zatím problematický. Vychásíme-li z těchto skutečností, můžeme pak lépo posuzovat
polemiky v oblasti výtvarného umční.
VÝSTAVA J A M KOTÍKA V PRAZE
Programová výstava obrazů malíře Jana Kotíka se konala v dubnu
1957 v Praze. Kotík se narodil 4.ledna 1916 v Praze a studoval nejpr
ve v Praze u proi. Bendy na umělecko-průmyslové škole. V letech 1935
až 1937 podnikl studijní cesty do Paříže a Drážďan. V Paříži roku
1937 dostal stříbrnou medaili. Později se stal členem Skupiny 1942.
Po osvobození měl několik menších výstav, které proběhly bez hlubší
odezvy. Vystavoval i v zahraničí. Teprve jeho poslední výstava stala
se doslova sensaví. Nešlo ani o výstavu samotnou jako n problém abstraktního umění.
—
Výstava dostala svůj eminentní ráz především tím "dc jakého kon
textu a situace se vřadila". Representovala v komunistickém ÖeskoslÖ
vensku první pokus vyrovnat se s posledními etapami moderního umění"
- s^abstraktivismem, jemuž se zřejmě "přibližuje, i když v něm dozní
vaji (podle Ludka Nováka ve Výtvarné práci č.8, 1957) zbytky kubisti
ckěho konstruktivismu, jež jsou derivátem umění Picassova". Josef Rv
bák v Rudém právu ihned ostře odsoudil Kotíkovy pokusy i ieho osobitý názor na funkci umění.
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"Jako umělec (Kotík) lpí na dogmatech abstraktní a formalistické malby, kte rou ted křísí někteří mladí Poláci a která je dnes na
Západě hotovou epidemií subAktivistické schválnosti, bezvýchodnosti
a zmatku. Jsme proti abstraktivismu a dogmatismu proto, že degraduje
umění na bezobsažnou hru tvarů ....
Kotík se hlásí otevřeně k umění, které nám nemůže být blízké,
protože vede do slepé uličky." (Rudé právo 13.IV.1957» str.3).
Po prvé proti autoritativnímu hlasu Rudého práva se ozvala Výtvarná práce.
"Posuzujeme-li Kotíkovu výstavu bez apriorního zaujetí, zdá se
nám být neoprávněné spouštět na ni ledovou ideologickou sprchu. Kotí
kovy obrazy jsou etudami v základních tvarech a barvách a není v nich
nic, co by bylo odsouzeníhodné z hlediska ideového ! Proto se nezdá
dosti správné uvažovat o poryslné Škodlivosti této výstvy." (Luděk
Novák ve Výtvarné práci ze 27.IV.1957).
Oba citáty jsou nejostřejšími výběžky kritické vlny polemik,kt£
rá probíhala kolem Kotíkovy výstvy téměř ve všech pražských Časopisech. Kotíkova výstava se stala jakýmsi "předobrazem" a jistě i impulsem pro vystoupení samostatných tvůrčích ideových výtvarných skupin, stojících stranou oficiálních Svazů,
Pr\ní, kdo vlastně vystoupil s žádostí o formování samostatných
tvůrčích ideových skupin, byl Dominik Tatarka v diskusi II. Sjezdu
Svazu čs. spisovatelů a že ani varovný hlas Hendrychův na Červnovém
zasedání ÚV KSČ tyto snahy neumífiel,vidíme na případě skupiny TRASA
54 a v novoroční anketě KULTURY, akademický malíř Jan Bauch na otázku, co přeje československému umění do roku 1958, odpověděl:
"Aby byly obnoveny umělecké spolky podle různých výtvarných názorů!" (Kultura 57, č.51, 20.XII.1957).
SKUPÍM "MÁJ 57"
V katalogu k výstavě mladých malířů a sochařů skupiny MÁJ 57
napsal PhDr František Dvořák: "Tvůrci této výstavy se hlásí k dílu
Pabla Picassa, Henri Matisse, André Deraina - stejně jako k našemu
Bohumilu Kubištovi, Emilu Fillovi, Janu Zrzavému, Rudolfu KremliČkovi a Františku Tichému ... mladým se souvislost se světovými umělci
a domácím pokrokovým uměním nedovolovala, jsou hrdí, že se liší od
svých školských učitelů a že se s nimi nesrovnávají, neboí je to dokladem, že jdou dopředu.1'
Tato výstava v sálech Obecního^domu v Praze nazvaná prostě "Mla
dé umění" se stala nejprve středem útoku Rudého práva. Kritik Fr.Petas poznamenal:
"Bezduchá koketerie s kubistickými a surrealistickými směry pře
hlušuje u některých talent a odvádí je od cesty vlastního hledání..
(Rudé právo, 22.června 1957).
Později i Otakar Mrkvička v Literárních novinách zaujal odmítavé stanovisko ke skupině MÁJ 57:
"... musíme si přiznat pravdu, máme vskutku vinu, že tato výsta
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va byla takto uspořádána. Že má ono zaměření s nímž se představila,
že je zkrátka trucem, že vzdoruje všemu, co se u nás dělá." (Literár
ní noviny č .26,•29.VI.195?).
V závěru ovšem Mrkvička říká, že "mládí má právo na omyly". Na
obranu mladých vystoupil opatrně ve Výtvarné práci (5.12, 21.VI.1957)
P.Wittlich a J.Krása. Zdůraznili, že kladný význam výstavy nemůže ovlivnit několik nesnadných a mdlých pokusů hledání.
Situace tedy v podstatě podobná jako u Kotíka. Vyslovený obrat
nastal teprve v případě skupiny TRASA 54, která vystoupila po Červno
vém zasedání ÚV KSČ. Rudé právo se stalo daleko útočnější a tendence
této mladé skupiny označilo za spřízněné s tendencemi SVOBODNlS EVROPY. Otázkám TRASY 54 věnoval pozornost ve svém posledním referátu
před svou náhlou smrtí i Otakar Mrkvička.
Proti těmto skupinám uvedla KSČ v život např. Skupinu ŘÍJEN pod
vedením a dohledem národního umělce sochaře Karla Pokorného. Tyto no
vé skupiny měly být 'ideovou protiváhou všem existujícím skupinám. ~
VYSTOUPENÍ VÍTVARNÍKU Z TRASY 54
Ideový program výstavy mladých výtvarníků sdružených ve skupině
TRASA 54 byl označen jako program "prózy všedního života". Výstava
skupiny öe konala v listopadu 1957 ve výstavních síních ve Vodičkově
ulici v Praze. Mladí výtvarníci chtěli ukázat osobité řešení technic
kých, uměleckých a ideových otázek stavby obrazu, komposice atd. Josef Císařovský - vydavatel díla O.Hostinského - napsal do Kultury o
uměleckých tendencích mladých výtvarníků TRASY:
""tfsilí této skupiny přináší leccos kladného; pokus, který vítáme a věříme v jeho život, neboí přes své omyly hledání, vyjadřuje po
ctivost a dosta-fcek tvárného i životního snažení vyrovnat se s probil"
my doby." (Kultura 57, 28.listopadu 1957).
Luděk Novák ve Výtvarné práci šel ve svých závěrech ještě dále:
"Můžeme opravdu říci, že jde o výstvu v nejlepším slova smyslu
avantgardní. Druhou předností této výstavy je, že dává jasnou odpověá
na otázku, co je možno uchovat z tradice moderního umění.
Výstava svědčí o pevném názoru, umělecké morálce a výtvarné káz
ni." (Výtvarná práce Č.22, 23.listopadu 1957).
Odpověá stranického tisku přišla až těaně po skončení výstavy.
František Vaniček v článku nazvaném "Odpovědnost?" napadl především
ideového vedoucího TRASY 54, Arséna Pohribného.
Nejprve cituje úryvky z programové úvahy v katalogu výstavy TRA
SY 54 a zdůrazňuje, -že uvedená slova "nejsou citátem z nenávistné ú—
vahy Svobodné Evropy", ale že jsou v katalogu výstavy, která byla uspořádána z Fondu výtvarných umění. A že je na čase "bez rozpaků si
posvítit" na takové výstavy. (Rudé právo, 7.prosince 1957).
Programovost skupiny,TRASA 54 se snažil nějakou dobu obhajovat
měsíčník mladé literární generace KVĚTEN, útoky Rudého práva se však
stupňovaly. Výtvarníci se proto na nějakou dobu odmlčeli. V roce 1959
se snažili výtvarníci TRASY 54 přizpůsobit politické skutečnosti v
CSR.
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OTÁZKY VÝTVARNÉ KRITIKY

Poukázali jsme již v úvodu, že směr dalšího vývoje od r.1958
"byl problematický. V našem posuzování tehdejší situace na ideologicko-kulturní frontě se vyvinula tendence stavět do ostrého protikladu
kulturní orgány jednotlivých uměleckých tvůrčích Svazů proti vyslove
ně stranickému tisku. Na jednu stranu stavíme Tvorbu, Rudé právo,Pra
vdu, Predvoj a případně Novou mysl a na druhou stranu Literární novi
ny, Kulturu 57, Hosta do domu atd. Toto rozdělení celou situaci příliš z j e d n o d u š u j e
a platí snad jen ve čtyřech případech:
Výtvarná práce - stranický tisk, brněnský Host do domu a stranický
tisk, Kulturní život - Pravda. Typický je boj ostravského deníku KSČ
Nová svoboda proti kulturní revui Ostravska Červený květ.
Spolupracovníci Literárních novin zastávají jednak stanovisko
Rudého práva či Tvorby (případ 0.Mrkvičky nebo Brabence) nebo stanovisko výtvarných či uměleckých Svazů (Veselý, Pilař).
Oficiální komunistická výtvarná kritika se řídila kategorickým
imperativem podle kterého vykazovala každého výtvarníka do příslušných mezí některého se zaběhnutých ideově-obsahových schémat. Společ
ným jmenovatelem těchto kritických kompresí je, ze neřeší většinou
nic nebo jen pouhé titěrnosti. Chybí jim měřítka a nevycházejí z roz
boru díla. Skutečné výjimky tvoří pouze: Luděk Novák, Josef Císařovský, P.Wittlich, dr S.Richter, J.B.Svrček, J.Krása, V.Formánek a několik dalších.
KRISE ESTETICKÉ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY V ČESKOSLOVENSKU
Po XX. Sjezdu KSSS, jak jsem v úvodu zdůraznil, nastal ve všech
kategoriích umění a v celé ideologické oblasti osvětového Života ustup od tuhého stranického dogmatismu.
Jedině československé školství - s výjimkou universitních ústavů - zůstávalo stále ve stejné rovině do.gmaticky přistřižených osnov.
Nejostřeji to bylo pozorovat na estetické výchově - marxistickými ideology v podstatě podceňované. Osnovy všeobecně-vzdělávacích škol
kladly stále větší důraz na rozsah učiva, vyšší úroveň vědomosti žáků, prohlubování tzv. vedecko-atheistické výchovy - prostě příliš
jednostranně uplatňovaly výchovu rozumovou. Jaroslav Petrák v úvodní
ku Kultury 1958 tehdejší a konečně i současný stav školy charakterisoval takto:
"Stále se zvětšoval rozsah vzdělání, a to vedlo aš k jistému pře
intelektualisování školy, k pamětnímu učení a konec konců i k jistému formalismu ve vědomostech žáků a k jiným nedostatkům. A naše peda
gogická věda se zabývala pouze otázkami didaktickými a přitom zanedbávala problematiku výchovy mravní a estetické." (Kultura 1958, č.9,
27.11.1958)
Proti tomuto kritickému stavu se odvážil prvně ozvat Svaz čs.vý
tvarných umělců a později některé odborné a nestranické orgány. Svaz
výtvarných umělců a především jeho ústřední orgán 'Výtvarná práce1'
dokázal na příkladu mladých výtvarníků (na příklad skupiny TRASA 54),
že plně stojí na straně liberalisačního procesu v čs.výtvarném umění.
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V provolání Svazu čs. výtvarných umělců s prosince minulého roku se na příklad zdůrazňuje, že "Českoslovenští- výtvarní umělci, the
oretici umění a výtvarní pedagogové, sdruženi ve Svazu čs.výtvarných
umělců, vědomi si plné odpovědnosti za stav naší výtvarné kultury,na
léhavě upozorňují, že růst výtvarného cítění a vkus jsou vážně ohroženy" .
Dále se pak v provolání poukazuje, jak likvidace výtvarné výcho
vy, zejména ve vyšších ročnících všeobecně-vzdělávacích škol, se pro
jevuje negativně v celém citovém životě mládeže. Prohlášení odvážně
kritisuje školskou reformu z roku 1953 (provedenou tehdejším ministrem školství E.Sýkorou), kdy "tyto neblahé zásahy do výchovy mládeže
vešly v život". Prohlášení pak rozebírá vážné nedostatky ve výchově
učitelů výtvarné výchovy na jedenáctiletkách, kteří ^sou za dva roky
připraveni k výchově dětí, při čemž jejich výtvarná úroveň nedosahuje ani úrovně dřívějších absolventů středních škol ! (Prohlášení bylo uveřejněno ve Výtvarné práci 30.XII.57). V učebním plánu z roku
1954 ubylo také hodin kreslení a zpěvu. V hodinách "literárního čtení" - podle Učitelských novin - se dbalo především, a výlučně, na id£
ovou podstatu tohoto vyučovačího předmětu.
Konkrétně srovnáme-li situaci v estetické výchově na všeobecně
vzdělávacích školách dnes a před komunistickým pučem - pak vidíme, že
"od roku 1953 je estetické výchově na Školách věnována jen polovina
hodin - jako v roce 1946". (Radio Praha 17-března 1958).
Kritika osnov a provolání Svazu Čs, výtvarných umělců mělo klad
ný ohlas téměř v celém tisku - především v kulturních orgánech. Stra
nické orgány ke kritice osnov nezaujaly žádné stanovisko. Toho využi
la Komise pro výtvarnou výchovu při Svazu čs. výtvarných umělců a otiskla ve Výtvarné práci zprávu, ve které se zdurazňujei
"Problém výtvarné výchovy zůstává živým již od roku 1949, kdy
Be postavení estetické výchovy na našich školách začalo rapidně zhor
šovat. V posledních letech dostalo se kreslení - výtvarná výchova přímo dČT katastrof ální si^ace.rrTV?tvarna" prače~t'\ 2, 7 .unora'~l958) .
Komise pro výtvarnou výchovu při Svazu dále navrnuje, aby "v při
pravované reorganisaci čs. školství, kturá má být uskutečněna v roce
I960, byla zabezpečena v učebním plánu estetická a výtvarná výchova".
n
l) Posílení výtvarné výchovy na všeobecně-vzdělávacích školách,
především v nejvyšších ročnících jedenáctiletek.
2) Posílení výtvarně-výchovného vzdělání učitelů tohoto oboru i
ostatních předmětů na všeobecně-vzdělávacích školách.
3) Zajištění výtvarné výchovy na odborných a vysokých školách
všech směrů." (Výtvarná práce č.2, 7-února 1958).
Po vystoupení Svazu výtvarných umělců a po kritikách komise pro
výtvarnou výchovu proběhla v tisku kampaň, která si přímo vynutila
svolání Celostátní konference o estetické výchově.
—
Rostislav Dostál v odborářském deníku Práce napsal na příklad
na adresu současných československých učebních osnov:
"V první třídě, kam chodí kloučci a děvčátka s bujnou výtvarnou
fantasií a touhou všechno zobrazit, je jediná hodina kreslení ! A za
tuto jedinou hodinu týdně má učitelka během roku náuHt ďetT"mimo ji
né, zacházet s pastelovými a temperovými barvami ! Ano, osnovy jsou
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k jednomu z nejosobitějších projevů dětské duše macešské už od^prvního Školního róku. Výtvarná výchova je popelkou." (Práce, 12.února
1958, str. 3).
V redakčním úvodníku Svobodného slova jsme pak Četli:
"Podívejme se na ilustrace některých školních učebnic, počínaje
třeba slabikářem. Snad i nezasvěcený Člověk pozná, že takové ilustra
ce nejsou právě vrcholem výtvarného umění - určitá obdoba je i s uče
bnicemi hudební výchovy ...
Není proto možné otázku estetické výchovy zužovat jen do několi
ka povinných hodin při vyučování, sevřít ji pouze do učeben a vůbec
ji omezit jen na mládež ! Bude také záležet na methodice estetické
výchovy, pitlivě vážit pedagogický přístup učitelů k dětem, brát v ú
vahu věkové zvláštnosti dětí.
Bylo by rovněž na čase zastavit se nejen nad estetickou výchovou dětí, yale i dospělých. Což dospělé není již třeba vychovávat ?
'Jak' čeká na odpověá." (Svobodné slovo, 15.února 1958).
Na jaké potíže ze strany ministerstva školství a kultury tyto
reorganisační snahy narážely, vidíme na konstatování Komise pro výtvarnou výchovu při Svazu čs. výtvarných umělců, která nenalezla pochopení ani pomoc při jednání o vydání publikace o reorganisaci este
tické výtvarné výchovy na školách.
"Komise jednala o možnosti vydat brožůru o několikaletém boji
za výtvarnou výchovu. Nenašla však vydavatele, který by publikaci
ztrátového charakteru vydal." (Výtvarná práce Č.2, 7.února 1958).
Když se-Svazu čs. výtvarných umělců za pomoci ostatního tisku a
některých školských pracovníků - především dr Vlastimila Uhra, děkana Vyšší pedagogické Školy v Opavě (7) - podařilo prosadit svolání
Celostátní konference, která by si podrobněji všimla otázek estetické a výtvarné výchovy, na všeobecně-vzdělávacích školách - rozšířil
svůj boj za osvobození ze současné krátkozraké kulturní politiky i
na otázky výchovy mladých výtvarníků.
Václav Formánek napsal do ústředního orgánu Svazu úvodník, ve
kterém zdůraznil:
"Zkomplikovali jsme výchovu mladých talentů v minulých letech
krátkozrakou kulturní politikou, která ve výtvarném umění příliš tvr
dě a mechanicky předem stanovila určitá kriteria - stylová místo id£
ovýeh, jako závazná pro veškerou tvorbu. Nastupujícím mladým umělcům,
kteří absolvovali vysoké umělecké školy po robe 1949» přinesla tato
léta těžké zklamání. Jejich snahy byly zb agate lisovány, jejich práce
se nevystavovaly, dědictvím tohoto období je podivná, jedinečná situ
ace, před kterou stojíme. Ještě dnes se valná část těchto dávných ab
solventů považuje za umělce začínající a staví sé po bok absolventů
posledních ročníků, ačkoliv vlastně věkem jde spíš o příslušníky generace střední.
Mezi mladými není jednota v názorech na poslání výtvarného umění. Setkáváme se u nich s extrémními projevy estétství, chápat vývoj
jen jako vývoj vyjadřovacích prostředků, formy, tento formalismus
proniká z kriticky nezhodnocených teorií západních ... Ale v programových projevech mladých najdeme i extrémy opačné, které vyzdvihují
jako prvotní složku společenské funkce umění jen jakousi nárazovou
propagaci, přičemž estetickému působení umění zůstává vyhrazeno místo
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druhotné * V krystalicky čisté podobě jsme se a tímto násilným a naprosto nesprávným dělením společenské funkce umění^setkali v diskusním článku Sedlického a Kolumka v Rudém právu ! Obě extrémní theorie
v praxi znamenají obhajobu kýče v prvním případě formalistického a v
druhém socialistického ...
Rok 1958 se stane rokem soustředěného nástupu nových sil v na
šem výtvarném umění." (Výtvarná práce č.2, 7.února 1958).
Formánkův úvodník je o to zajímavější, že nejen obhajuje mladou
výtvarnickou skupinu TRASA 54 j kterou Rudé právo postavilo do soused
ství Svobodné Evropy (R.p. 7.prosince 1957), ale kritisuje i článek"
o výtvarnictví V Rudém právu. Je to snad dosud jediná kritika Rudého
práva !
CELOSTÁTNÍ KONFERENCE 0 ESTETICKÉ VÝCHOVÉ V BRNĚ
Ve dnech 18. a 19. února 1958 se konala v sále Typosu v Brně I.
celostátní konference o estetické výchově. Svolalo ji ministerstvo
školství a kultury'a organisátorem byla: pobočka Výzkumného ustavu pe
dagogického v Brně, která soustavně pracuje na tomto useku. Konferen
ce se zúčastnil ministr školství a kultury dr Frant. Kahuda a jeho
první náměstek B.Mucha. Je paradoxem této konference, že vedle zástug
cíl ministerstva a řady universitních profesorů, promluvili na této
konferenci - včetně drobných diskusních připomínek - pouze dva učitelé z praxe a pouze jeden akademický malíř a jeden sochař.
Úvodní projev měl první náměstek ministerstva školství Bohumil
Mucha, který zdůraznil, že "nápravu nelze hledat ve zvýšení počtu ho
din esteticko-výchovných předmětů, nýbrž, ze je třeba hledat a najít
lepší způsob" a obrátil pozornost na mimoškolní život mládeže. (Učitelské noviny č.8, 27. února 1958). Ministr František Kahuda mluvil
ve svém příspěvku všeobecně o mladé generaci - o atomovém a družicovém věku a otázek estetické výchovy ve Škole se dotkl jen vélmi málo.
Teprve dr Vlastimil Uher, autor knihy o problémech estetické výchovy
mládeže, rozebral současný stav estetické výchovy a její nejtíživější nedostatky v osmiletkách:
"Je nutné, aby mládež byla systematicky seznamována s uměním i
po osmiletce, která ji může předložit jen výběr autorů, děl a problé
mů, odpovídající dětskému věku.11 (Učitelské noviny č.8, 27- XI, 1958)
Psychologickými procesy a speciální otázkou estetických citů se
zabýval prof. Fedor z bratislavské VŠP, aby dokázal, že se estetická
výchova musí stát složkou školního vyučování. 0 psychologii estetického vnímání hovořil i prof, dr Chmelař z Masarykovy university, kte
rý především zdůvodňoval potřebu řádného vědeckého průzkumu v této o
blaati - veškeré kroky byly více méně dosud jen improvisovane.
pražská Vysoká Škola pedagogická vypracovala 10 zásad, v nichž
zdůvodňuje význam estetické výchovy pro všechny děti. Má se jim dostati estetické výchovy v rámci' školního vyučování, zejména také v
období dospívání. Estetická výchova m£ prolínat vším vyučováním, ve
zvláštních předmětech má být svěřena jen- odborně Školeným učitelům.
Potřebuje nezbytný počet hodin i na .jedenáctiletce a stejnou péči
.jako ostatní předměty.
Doc. dr Bohumil Uher z brněnské VŠP uvedl "v živě aklamovaném
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příspěvku okresy, kde není jediný odborně vzdělaný hudebník nebo kre
slíř a kritisoval nesprávné plánování počtu těchto učitelů" (Učitelské noviny č.8, 27. února 1958).
Nejvíce kritičtí byli na brněnské celostátní konferenci výtvarníci. Doc.dr Míčko ukazoval, jak výtvarná výchova tím, že pěstuje
součinnost zraku, ruky a ducha, odpovídá požadavkům kladeným na člověka moderní společností. Akad. sochař Karel lidický zdůraznil, že
"Zaostávání ve výtvarném vzdělání se odráží i ve vzhledu našich výrobků. Jsme odpovědni za výchovu mládeže, která nebude novou společnost jen budovat, ale bude v ní žít." (Učitelské noviny č.8,27.II.58)
Za Svaz čs. výtvarných umělců promluvil ák. malíř K.Šmíd. Ukázal, že i v naší technice a výrobě se odráží absolutní nedostatek vý_
tvarné průpravy mladých kádrů.
Zvláštního předmětu pro pedagogické školy pro přípravu učitelek
mateřských škol se dožadoval Doc. dr Rödl z loutkářské fakulty AMU,
Akademie muzických umění v Praze. Osnovy předepisují učitelce, aby
využívala loutek jako výchovného prostředku, nikde se tomu však v c£
lé republice neučí.
Celkový obraz z průběhu celostátní konference jsme si mohli udě^
lat jen z tisku - doslovné znění všech projevů nebylo však dosud nikde uveřejněno. Podle Učitelských novin měl však být vydán "sborník
s celým materiálem z I. Celostátní konference o estetické výchově".
K PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OSNOV
Diskuse o estetické a výtvarné výchově pokračuje v čs. tisku a
rozhlase v nezmenšené míře i po Celostátní konferenci. Týdeník Kultu
ra 1958 napsal:
"Pracuje se už na novém učebním plánu, na nových osnovách a nových učebnicích, jež ověřeny praktickým vyzkoušením na určitém počtu
škol se stanou východiskem, z něhož bude od roku I960 jednotně postu
pováno v celostátním měřítku." (Kultura 1958, Č.9, 27.11.1958).
Pražský rozhlas v Zrcadle kultury na příklad v třetí besedě o
výtvarných otázkách doporučil:
"Navrhujeme, aby se zakládaly základní výtvarné Školy. Tyto šk£
ly by měly v naši společnosti stejný účel a stejná poslání, jako mají základní hudební školy. Poskytovaly by mládeži, která chodí do
všeobecně-vzdělávacích škol v mimoškolním čase možnost, aby děti pod
vedením odborníků, rozvíjely svoji výtvarnou představivost a aby v
nich skuteční odborníci vychovávali příští nadšené konsumenty umění.
První taková škola má být založena již letos - dík pochopení soudruhů z ministerstva financí a Státního úřadu plánovacího. Škola bude
založena v Brně." (Radio Praha II. - 17. III. 1958).
V komunistické kulturní politice jsme již nejednou byli svědky
plánování jen v propagačních centrech (např. zkvalitnění kulturního
poslání Domů osvěty, rozšíření zahraničních edicí a především úpravy
osnov)
proto zůstává směr dalšího vývoje v oblasti estetické a výtvarné výchovy zatím problematický.
V nových osnovách v právě probíhající reformě školského systému
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v ÖSR (přiblížení školy výrobní praxi) přibylo sice skutečně ěkolik
hodin estetické výchovy^- což bylo celou stranickou propagační mašinérií několikrát zdůrazňováno - ovšem zůstává otázka £o dnes k3munisté při rozšíření ideologičnosti vyučování a výchovy - rozumí pod estetickou výchovou !
POZNÁMKY
(1) Po dvacetileté přestávce konaný v Moskvě v prosinci 1954.
(2) Konal se ve dnech 14- až 25. února 1956 v Moskvě,
(3) Komunistická přiznání existence těchto požadavků nacházíme jednak
v projevech V.Kopeckého a L.Štolla a částečně i v některých poukazech funkcionářů strany, otištěných v po-edě jších letech v Časo
pisech Krajských výborů KSČ (Např. v Pochodni - Hradec Králové).
(4) Definici revisionismu najdeme např. v Slovenském filosofickém ča
áopise, č.1/1959» str.7: "Revizionizmus je sústavou protimarxistických/teoretických' náhledov - neustále sa vyvijajucích a napodobujúcich v rozných obdobiách odlišné formy, vždy však príbuz^
ných a nesúcich pečaí buržoaznej ideologie toho-ktorého obdobia
- ktoré sa objektívne pod kopienkom 'marxismu' alebo aspoň 'soci
alizmu' snažia revidovat základné poučky marxizmu-leninizmu, pri
sposobií učenie robotnickej triedy záujmom buržoazie."
(5) Zrušení literárních měsíčníků "Květen" a "Nový život" v roce 1959
a administrativní změny v redakcích (např. ve Světové literatuře
aj.) a v ústředním nakladatelství "Československý spisovatel".
(6) Nejvíce polemik vzniklo později kolem románů Jos.Škvoreckého "Zba
bělci", Ed.Valenty "Jdi za zeleným světlem", M.Urbana "Zhasnutá"
světla" a knihy prof.Cibulky "Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křestanství na Moravě", kterou vydala Čs. akademie věd.
(7) Dnes již tato škola neexistuje - Vysoké a Vyšší pedagogické škply byly v roce 1959 zrušeny a nahrazeny tzv. Pedagogickými inst:i
tuty ve všech hlavních městech jednotlivých krajů*
PRAMENY
Litěrární noviny
Rudé právo
Pravda
Tvorba
Lidová demokracie
Host do domu
Predvoj
Učitelské noviny
Vysoká škola
Výtvarná práce
Kulturný život
Dějepis a zeměpis ve škole
a další
Kultura 57
Práce
Dr. Prokop Toman: Nový slovník čs. výtvarných umělců
Dr. P.H.Toman: Dodatky ke slo niku čs výtvarných umělců.

Časopisy:

Knihy:

(Tento článek je z knihy "ZRADA NA KULTURNÍ REVOLUCI")
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A .N .W H I T E

H E A D O V I

Filosofie je nejúčinnější
ze všech intelektuálních snah
Člověka. Staví katedrály dříve, nežli dělníci pohnuli kamenem, a hoří je ještě dříve,
nežli jejich klenba byla narušena působením živlů.
(A.N.Whitehead)

A l f r e d
Narozen 1861

I.
N o r t h

W h i t e h e a d
Zemřel 1947

A.N.Whitehead je vzácným příkladem moderního filosofa, který
splňuje předpoklady vědce ~ harmonisuje své poznatky ve vyšší syntéze obou disciplin. Jeho způsob myšlení má charakteristické znaky matematického ducha, jenž přináší do filosofie hloubku a šíři obzorů a
dynamické rozpětí idejí.
Narodil se v Ramsgate v Anglii jako syn anglikánského duchovního a vzdělával se na škole v Sherborne v Dorsetu; studoval matematiku na universitě v Cambridge a tam se také stal později členem Trini^
ty College, když jako profesor matematiky počal uveřejňovati svá. prv
ní díla.
První jeho kniha "Pojednání o všeobecné algebře" (1898) udává s
jasnou rozhodností směr^budoucího cíle: "... početní systém, který
má usnadniti schopnost úsudku ve spojení s kteroukoliv oblastí myšle
ní". Je to v podstatě rozvinutí symbolické logiky, jejíž základy podali Boole, Grassmann a sir W.Rowan Hamilton.
Spojení dvou nejlepších matematických mozků Anglie v první polo
vině tohoto století, B.Russella a A.N.Whiteheada, dalo vznik monumen
tálnímu dílu, které bylo napsáno společně a jehož příprava trvala de
vět let, " Principia Mathematica" (1912). Během této doby stalo se
však zřejmým, že se základní filosofické názory obou vědců úplně roz
cházejí; jejich spolupráce byla tímto činem uzavřena a jejich cesty
se rozdělily.
Když v roce 1910 přešel Whitehead na londýnskou universitu, jeho zájmy se počaly obraceti stále zřetelněji k filosofii. Ve svém ja
zykově a stylově v-ybraném "Úvodu k matematice" (1911) píše autor: "Vi^
děti to, co je obecné v jednotlivém, a to, co je trvalé v pomíjivém,
jest cílem vědeckého myšlení."
Od roku 1914 do roku 1924 byl profesorem na Císařské koleji vědy a technologie (Imperial College of. Science and-Technology) v Londýně. Za této doby vyšlo jeho "Zkoumání zákonů přirozeného pohnání"
(1919) a "Pojetí přírody" (1920).
"Zákon relativity", uveřejněný v roce 1922, podává v původním
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myšlenkovém zpracování obdobu Einsteinovy teorie. Newtonův absolutní
Sas a absolutní prostor jsou nahrazeny prostoročasem."Každé jsoucno^
užívá svého vlastního podílu na prostoročasu a těší se svému vlastní
mu úseku extensivního rozvoje. Fragmentaceva atomisace rozpínavého
kontinua jsou vlastně procesem sebeuskutečňování a tvoření."
Jeho nové pojetí vědy a filosofie opouští tu staré pojmy protikladů dicha a hmoty ve smyslu kartesiánské filosofie a Newtonovy fys iky.
V této době se stupňoval Whiteheadův zájem o filosofické pojetí
světa, ač jeho myšlení se pohybovalo ještě stále v oblasti matematiky a všeobecné fysiky. Byla to však příprava povýtce. Když ve svém
63. roce byl pozván na universitu do Harvardu (1924), byl vývoj, smě_
řující k všeobecné filosofii a metafysice, rozvinut natolik, že díla,
která následovala krátce po sobě v těchto nejplodnějších letech jeho
tvůrčí činnosti, vyslovují a navzájem doplňují hlavní myšlenky jeho
přínosu do moderní metafysiky. Jsou to "Tvořící se náboženství"(1925)
"Veda a moderní svět" (1926), "Symbolismus, jeho význam a vliv"(1927)
a "Proces a skutečnost1' (1929) » jeho největŠí dílo, v kterém položil
základy ke své "filosofii organismu". V roce 1934 byla uveřejněna
další kniha "Příroda a Život", v které podává výsledek svých dlouholetých snah, přenésti poznatky moderní fysiky do filosofie. Současná
fysika podává nové pojetí hmoty. Hmota je energie a energie znamená
činnost, aktivitu, tvůrčí proces. "Hmota se skládá z vibrujících diferenciací prostero-času. Každé místní víření a rozrušení otřásá celým vesmírem. Vzdálené působení vlivů je nepatrné, ale nelze říci,že
vůbec neexistuje." Podle Whiteheada nová filosofie musí se stát filo
sofií relativity. Skutečnost není ani hmota o sobě, ani duch o sobě,
ale jednota obou v procesech, v jejich vzájemných vztazích. Povaha
procesu, tvar, do kterého se vlévá, a vztahy mezi jednotlivými činiteli procesu, to jsou oblasti, které je nutno prozkoumat nejen z hle_
diska vědeckého, ale i filosofického.
Obsáhlé dílo "Dobrodružství idejí", uveřejněné v roce 1933, je
studií o civilisaci. Ve třech prvních Částech je podán historický,S£
ciologický a kosmologický výklad, ve čtvrté části jsou shrnuty -teöri
e o filosofii organismu, která je nejdokonaleji rozvinuta v uvedeném
již díle "Proces a skutečnost". Tato kniha vznikla původně jako před
nášky Giffordovy nadace, které byly proneseny Whiteheadem v roce 19^7
až 1928 na universitě v Edinburghu.
V podstatě obsahují tyto myšlenky: "Cítění je zrovna tak pravdy
vé a skutečné m e 2 i hmotou a jinou hmotou, jako mezi životem a jiným
životem. Náš vesmír je tedy "procítěným vesmírem". Vědomí předchází,
a je proto podkladem pro zkušenost, a ne naopak. Máme cítění a vědomí sebe samých i okolního světa ještě nežli počneme vnímat. Vnímání
je proces z nitra navenek, je to evoluční proces především. Evoluční
teorie se opírá o poznatky získané pozorováním jednoduchých organismů, které nemají smyslových ústrojí, a přece jejich chování napovídá,
Že mají určitou znalost a vědomí sebe ve vztahu k okolnímu světu. Ne
existuje proto nic ve skutečném světě, co by bylo netečným a nehyb»~
ným faktem. Vše je v organickém pohybu, vývoji, vzájemném ovlivňování vyzařováním energie."
Pochopení pravéno významu a smyslu "prostoročasu" je nezbytným
klíč em k tomuto druhu poznání. Bergsonovy evoluční a vitalistické po
jmy a některé náhledy filosofie Santayanovy stojí mu velmi blízko. ~
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Whitehead působil na Harvardské universitě do roku 1936» kdy odešel na odpočinek jako profesor emeritus. V roce 1945 obdržel O.M.
(Order of Merit) od krále Jiřího VI. Je to vysoký řád, který udělují
angličtí panovníci za vynikající zásluhy v oboru vědy,' literatury a
umění. Řád mu byl slavnostně odevzdán na Harvardské universitě. Do
Anglie se Whitehead už neviátil. Zemřel o vánocích 1947.
Whitehead byl ženat a otec tří dětí, z nichž nejstarší syn padl
v první světové válce. Mimo tento jediný stín, který padl na jeho ži
vot po boku inteligentní a všestranně vzdělané manželky, byl to šíastný a vyrovnaný člověk. Podle jeho vlastních slov, rozvíjel se jeho
život v ideálních podmínkách pro myslitele, který uprostřed neúnavné
Činnosti učitelské, citlivě reagující na události světové, moderní
myšlenkové proudy i pokrok vědy, zachoval si svobodný vývoj tvůrčího
ducha.
Osobně se vyznačoval nesmírnou tolerancí. Byl hluboce nábožensky založen a víra v Boha tvoří pevný základ jeho celého systému.Bůh
mu představuje nejvyšší ideu jednoty a harmonie v mnohotvárném vesraí
ru.
Není pochyb o tom, že se ve svém životním díle Whitehead podjal
úkolu, aby znovu promyslil a formuloval záhadu bytí ve světle součas
né vědy. Nárok na objevení pravdy v dogmatickém smyslu si nikdy neči
nil. Jako oddaný žák Platonův přál si podati obraz svého vidění vesmíru v podání "co nejpravděpodobnějším" ("the most likely tale").^N^
bylo pravděpodobně jeho vinou, že jeho vise byla jednou z nejtěžších
a nejsložitějsich, které nám moderní filosofie přináší.
Domnívám se, že jeho přínos moderní metafysice představuje kulminaci anglického filosofického myšlení dnešní doby právě pro heroic
ké úsilí o harmonické sblížení vědy se zásadami metafysiky.Co u Brad
leye nalezlo básnický, imaginativní výraz v idealismu Absolutna, vra
cí se v realistické proměně aplikováno na nejraodernější poznatky věd
ní ve filosofii Whiteheadově. On sám věřil, se naše doba je zralá
pro konstruktivní myšlenku tohoto druhu, a ve svém díle podal důkaz
své upřímné a důsledné snahy po harmonisaci všech oborů lidského myšlení a konání. I když, proti Whiteheadově přesvědčení, naše doba ne
pochopila zcela jeho dílo ani jeho úmysl, věřím, že budoucnost nemůže minout svým oceněním tohoto myslitele, který je některými kritiky
považován za největšího anglickéhoraetafysikamoderního věku.
II.
Podkladem tohoto pokusu o výklad Whiteheadovy filosofie byla
studie Čtyř jeho stěžejních děl- ''Věda a moderní svět", "Tvořící se
náboženství", "Dobrodružství idejí" a "Proces a skutečnost11. 0 kaž^dém z nich bude pojednáno zvlášt a budou doplněny výňatky z jeho
knih. Priceova kniha "Dialogy" byla mi nápomocna v získání pohledu
na filosofa po stránce lidské a pro poznání vlivu, kterým působil ja
ko osobnost. Ačkoliv nepostrádal osobního kouzla ve styku s lidmi,po
vazoval se. především za nositele myšlenky, která v jeho díle má - a
má mít - oddělený vliv, tj. působení samo o sobě.
Z rozsáhlého díla Whiteheadova vybírám pro svou úvahu nejzávažnější a snad i'nejzajímavější část, jeho pojetí metafysiky. Tímto zá
jraem jsem se řídila ve výběru přeložených myšlenek tak, aby alespoň
zčásti struktura díla byla zachována. Poněvadž jsem si dobře vědoma
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toho, jak snadno se myšlenka znehodnotí neoo poruší, je-li vyňata z
kontextu, snažila jsem se s upřímným zájmem, abych tuto nevyhnutelnou vadu zmírnila co nejvíce.
V tradičním smyslu filosofie spočívá celá složitá skladba 7/hite
headova myšlení na jeho pojetí metafysiky. V tomto duchu zasahoval
do nejrůznějších odvětví intelektuální Činnosti, at už tvořivé, nebo
kritické. Ve svých knihách zachovával citlivé spojení oblasti spekulativní s oblastí života jevového, neustále promítaje myšlenky filosofického rázu na pozadí vývoje člověka a společnosti v širokém rámci civilisace. Jeho dílo zahrnuje tudíž úvahy historické, sociologie
ké, náboženské, výchovné, estetické, přírodovědecké aj. Byl nejen
slitelem svrchovaně snášelivým, ale ani nepovažoval za žádoucí, aby
samostatně myslící jednotlivec přijal bez výhrady určitou soustavu
myšlenek. Jako žák Platonův nevěřil v konečné rovnocenné vyjádření
pravdy o tomto světě, ale považoval filosofické formulace za částečné interpretace skutečnosti, která, ač přístupna intuitivnímu chápání, je vé slovech - vzhledem k své transcendující dokonalosti - nevy
jádřitelná.
Whitehead myslil v pojmech a po celý svůj život si uvědomoval
napětí mezi pojmy a slovy. Tím se podstatně liší od převážné většiny
moderních západních filosofů, jejichž ocenění myšlenkového procesu
je odvozeno z jednoduché poučky Wittgensteinovy: "Hranice mého jazyka jsou hranicemi mého světa." Whitehead se nepočítal k těm, kteří
prohlašovali, že "myslí ve slovech". Jeho svět byl rozlehlejší a bohatší nežli ten, který se omezuje na slovní výrazy a popisné děje.Je
ho zápas o vyjádření nesmírně složitých pojmů a dynamicky členěných
představ nám připomíná, Že je z rodu tvůrčích duchů, jejichž vhled
do skutečnosti se podobá daru velkých básníků. Whitehead sám, přes
svou věrnost odkazu Platonovu, hovoří o básnících s úctou a v jejich
díle nalézá Často podvědomý náznak intuitivního prožitku, který je
vyjádřen symbolem.
Ve svém mládí stál pod vlivem F.H.Bradleye a onen široký dech
spekulativní obraznosti obdržel v jeho škole. Přiznává se na mnoha
místech k poplatnosti velkému Bradleyově dílu "Zdání a skutečnost",
ale nicméně je původním myslitelemjeho činnost se vztahovala na
mnohé oblasti, kterým se samotářský oxfordský filosof nikdy nevěnoval. (Bradley byl totiž se svou filosofií uzavřen světu moderních
problémů vědeckých, výchovných, politických,, náboženských atd.., kdež
to Whitehead zanechal v mnoha těchto odvětvích svou hlubokou stopu.J"
Bylo by zcela v intencích Whiteheadovy povahy, aby při ocenění
jeho díla jeho osobnost ustoupila do pozadí. Byl to nesmírně skromný,
snášelivý člověk a stál po celý svůj život ve stínu svého díla s
klidným sebevědomím osamoceného a svobodného myslitele.. V jeho povaze byl spíše prvek plachosti nežli bojovnosti, ale dovedl své myšlen
ce dat takovou svobodu a váhu, že se hájila sama. V polemikách si
příliš neliboval. Ač milován svými žáky, na jejichž život i myšlení
působil hlubokým vlivem, bylo to vždy spíše působení nepřímé: neměl
v úmyslu učit a přesvědčovat ve smyslu bojovných diskusí, byt akademické povahy. Ti, kteří kolem něho žili, neuvědomovali si jeho, osobnost tak silně jako jeho myšlenkový vliv, široký dech svobody a tole
rance, jeho klidné a štastné zaujetí velikostí a váhou idejí,jejiehlV
ovzduší výšek tak lehce a přirozeně dýchal.
Byl to moderní učitel filosofie v tom smyslu, že učil své žáky
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"jak myslit" spíše nežli "co myslit". Sám však vyčítal soudobým filo
sofickým tendencím, že jejich zájem se odvrací od toho, c o poznáváme, k tomu, j a k poznáváme.
Jeho duch sc vyznačoval schopností obsáhlých generalisací, které. se soustřeďovaly a krystalisovaly v jednotící principy. V těchto
myšlenkových procesech byl opravdovým mistrem, přestože hrdinský zápas mezi živým proudem pojmů a jeho slovním zachycením je patrný na
mnoha místech v jeho knihách: dlouhá a složitá souvětí jsou důkazem
toho, že nebyl přítelem simplifikací, a jeho výrazové prostředky
jsou zatíženy členitostí pojmů, jež uniká někdy až doraliiavostipřejemnělé diferenciace. Jeho filosofie nemá nic společného s literaturou. Je výsledkem matematického myšlení a nese s sebou tudíž slovní
symboly gradace, umocňování, zhodnocování i redukovatelnost matematických znaků. Stěžoval si na to, že jazykové bohatství se nezvětšilo příliš od doby Platonovy, a Často se ve svých dílech vracel k některým zajímavým paradoxům (jako např. k Platonově definici "nebytí
jako formy bytí" z Dialogu Sofistes), které vysvětlovaly hlubší prav
du, nežli jejich gramaticky "rozlomená" forma byla schopna podat.
Whitehead patří k vzácným duchům Anglie, kteří nebyli zasaženi
Humeovou skepsí v jeho učení o smyslovém poznání. Jednota osobnosti,
"jednota objevů v čase"» jak to kdesi nazývá, je předpokladem Whiteheadovy složité these. Žijící bytost, která zachovává určitou duchov
ní jednotu, i přen všecky změny, které v jejím životě nastávají, má
intuitivní vztah k metafysickým pravdám. Tyto objevy vytvářejí - za
pomoci tvořivých prvků, které jsou v duši - jednotu osobnosti.vS tím
to náhledem je těsně spojena jeho teorie o poznání, jež zdůrazňuje
citové zabarvení ve složitém procesu smyslové zkušenosti. Zdůrazňuje
též, že existují pojmové zkušenosti, které se na smyslové počitky
zredukovat nedají a které tudíž Huraeovým omezujícím výměrům neodpoví
dají. Obě strany/v poznávacím aktu, podmět ivpředmět, jcou v určitém
smyslu aktivně zúčastněny, vzájemně se ovlivňujíce, neboí oběma prochází tep tvořivého dění, které směřuje k transcendentnu.
Přestože jeho filosofie je radostná, smířlivá a harmonická, při
znává na mnoha místech, že od ní neočekává vyjasnění konečné, nezměnitelné pravdy. A přece víra spojuje vše v logický celek, který v ny;
nějším světě, nemocnem skepsí a roztříštěném neplodným kritieismem,
září čistotou své vise.
Někteří kritikové se pohoršovali nad způsobem, kterým je pojednáno ve filosofii organismu o Bohu jako jsoucnu, jehož povaha se ve
vesmíru různým způsobem projevuje. Avšak nesmíme zaměňovat Boha, kt£
rý je kulminací Whitelieadovy metafysiky, s Bohem jeho hluboce náboženské víry, který je majetkem jeho zbožné samoty. I když představuje jeden konečný cíl lidského snažení, jde tu o rozdílný druh zkušenosti: jedna míří do hloubky a druhá do šíře vědění. Ve vztahu k člc>
věku, který hledá Boha intelektem, anebo k tomu, který Jej poznává
vírou, jeví se úloha Boží existence v jiném světle. Je. zřejmé,že Bůh,
jehož Činnost, povahu a vliv Whitehead ve své kosmologii tak zaníceně popsal, je totožný s předmětem jeho modliteb - a přece způsob,kte^
rým Boha zařadil do vesmírného systému, zdá se zbožným lidem prost
posvátné úcty. Nemyslím, že toto pohoršení je odůvodněno, a vznikneli přece podobný klamný dojem, zmizí úplně, jakmile se s dílem lépe
seznámíme.
Ráda bych se zmínila o jedné zajímavé okolnosti: v celém Whitesv
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headově díle nenašla jsem zmínku o vůli, ani jakékoliv vysvětlení ve
doučí k tomuto pojmu, který zaměstnával tolik filosofů. Domnívám se~
však, že "by ji bylo mošno vysvětlit z určitých kategorií uvedených v
knize "Proces a skutečnost", Byl^by to zajímavý námět ke studiu.
Vztah mezi duševním a fysickým pólem jsoucna je jinou otevřenou otáz
kou, na kterou jsem nenašla jasnou odpověči; rovněž tak problém zla a
vůbec postavení etiky v celkovém systému. Ve své mnohostrannosti poskytuje dílo odpověď na mnohé z těchto problémů, ale není všem věnován stejný stupeň zájmu a důslednosti.
Z hlediska lidského zdá se mi, že Whiteheadův život byl ochuzen
o jednu důležitou dimensi. V jeho vyjasněné, harmonické osobnosti je
jakýsi suverénní prvek, který zabraňuje pravému pochopení tragiky.Do
mnívám se, že tento charakteristický znak jeho osobnosti byl způso-"
ben, vedle výlučně klasické průpravy, právě oněmi "ideálními podmínkami života", o kterých se nám zmínil. Nejen že byl příliš zaujat ře^
ckou filosofií a tudíž těmi prvky, které v křesťanské civilisaci náleží spíše platónskému dědictví, ale v jeho povaze a životě nebylo o
něch tragických rozporů genia, jež zasahují tvůrčího Člověka v samých
kořenech jeho bytí: tragika Nietzscheova, Kierkegaardova, Claudelův
kobflikt^ Pascalova propast, tragika titanismu filosofií romantické
epochy, úzkost filosofie poválečné, to vše mu bylo neznámým prožitkem. Co nese většina z nás ve své duši jako tragickou evropskou rozpolcenost, způsobenou vyvrácením tradic, ztrátou vlasti, nejistotou
sociálních a politických převratů, je ve Whiteheadově filosofii prožíváno jen druhotně anebo vzdáleno pocitu bezprostředního ovlivnění.
Bůh Whiteheadova pojetí tragiku Člověka n a z í r á , kdežto Bůh
křesťanského pojetí ji s ním p r o ž í v á . Poněvadž kořeny lidské
tragédie tkví v iracionálních hlubinách života, rozumové pojetí jich
nedosahuje. Tak jako tragika života,tak i její překonání jsou v přímém vztahu k nadrozumovému významu věcí neviditelných. Tajemná hráni
ce mezi filosofií a náboženstvím byla na mnohých místech setřena racionalistickým zápalem filosofa. Jsou chvíle, v kterých božský prvek
ovládne duši milostí a láskou; v nich si člověk uvědomuje nejen jednotu své vlastní osobnosti, ale i osobnostní jednotu Boží podstaty,
která se mu takto přiblížila. Whiteheadův úžasný nárys všehomíra,kt£
rým Bůh proniká ve smyslu tvůrčím a etickém, vysvětluje všechny tyto
jevy v dokonalé soustavě. A přece pravda je na straně objevu otřesnou l á s k o u
- ne rozumem, i kdyby jeho obrazivost a inspirace
byly sebevětší. Whitehead je vůči světu v postavení inteligentního a
nesmírně nadaného diváka, který v í
a
p o z n á v á . Jeho život sám nebyl však zachycen vírem, který tak geniálně vyjádřil svou
myšlenkou. Zůstal divákem, obdivovatelem světa a Boha až do poslední
ho dechu. Nebyl jimi drcen, uchvácen, zavržen, proklet - ani vykoupen. (V zájmu spravedlivé přesnosti musím podotknout, Že v závěru
knihy "Proces a skutečnost" se Whitehead zmiňuje o významu "vykoupení" a "Eoha jako průvodce", avšak dotýká se těchto pojmů jen letmo
ve vyvrcholení svých úvah, neboť nejsou nikterak podstatnou částí je
ho these.)
Tato otázka může mít ještě jiný aspekt, s kterým v nestranné
kritice musíme počítat. {Whitehead sám by jistě namítl, že aspektů
na jediný fakt je mnoho ...) : existenciální prvek, který je povětši
ně přítomen v evropské filosofii, může být přičten k její tíži,a pak
"nevzrušitelnost" Whiteheadova pojetí bude nazřena jako přednost nebo výsada* Vše záleží na sudidlech, která, jako podstatná a nadosob-
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ní, jsou vlastní metafysikou. 0 každém problému můžeme uvažovat z
různých hledisek, i když váháme se svou volbou. Avšak povaha tohoto
postupu mění naše myšlení, a tím i nás samy: situace, v které jsme
započali takové zkoumání, je zcela rozdílná od té, s kterou jsme
skončili. My sami jsme se změnili průběhem takového myšlenkového pro
cesu. Tato^úloha filosofie je, podle Whiteheadova názoru, důležitější, nežli úloha existenciální volby. Rozdíl je způsoben oním prostoročasem, který Whitehead do filosofie jako nový pojem uvádí: volbu
nelze uskutečnit na počátku "jejího děje", který patří vývoji jako
vše, co je projevem života. Volba a priori je podle jeho pojetí nejen omezujícím činitelem myšlenky, ale v podstatě neuskutečnitelná.
Kdybychom v této dialektice pokračovali, pak moje námitka by b^
la tato: V procesu vývojového proměňování, v kterém bylo dokonale pa
matováno na vyrovnávání konfliktů a na dvojpólovost všech jevů, není
definována krize, která je nicméně pravdivým a skutečným jevem v životě Člověka. Toto opominutí stojí jen na počátku řady pojmů výbušných proměn, které můžeme nazvati "obrodou", "katharsí", ztrátou nebo nabytím víry - krátce otřesnou změnou metafysického postoje člově
ka.
Whiteheadův Život byl přízniv klidnému rozvoji tvůrčích myšlenek, vnější události jím neotřásaly, duševní krize, které nepochybně
také nastávaly, sublimovaly v jeho dílech a jejich vliv se projevoval v úchvatné tvořivosti. Jediné drama jeho života bylo dobrodružství idejí, o jejichž přímém vztahu k idealitě byl přesvědčen tak
jak o objektivní platnosti ideálů samých.
Vzpomínám si, jak podivně a cize mi zněla jeho poznámka v Dialo
zieh, v níž vyčítá bibli "nedostatek humoru". Anebo, když, veden naléhavostí přesnosti, kritizoval Velkou britskou encyklopedii pro neu
vedení dat o Mojžíšově životě. I jeho návrhyvna nahrazení Zjevení sv.
Jana v Pí smě sv. proslovem Periklovým k Athéňanům zní podivně našemu
sluchu. Je možné, že Price ova kniha narušuje poněkud jemnou tkáň jeho myšlenek uváděním některých kuriosních rysů jeho povahy, které b£
ly vyvolány okolnostmi společenské konversace nebo dokonce žertováním, kterému se myslitel nevyhýbal.
Pokusila jsem se vyjmout z Whiteheadova díla hlavně to, co je
relevantní pro nás a pro naši dobu, to, co nám může být přínosem do
života právě svou tvůrčí myšlenkou. Dech veliké naděje pro lidstvo
vane celým jeho dílem, dech přesvědčení, že objevná i tvořivá mohutnost člověka jej předurčuje k poslání, jehož význam transconduje jeho život. Člověk stále sám sebe překonává a předstihuje, do myšlenky
klade čin a do činu myšlenku, v řetězci vývoje k zduchovnění vesmíru.
Bůhřv>který je ve velkolepé vzájemnosti na tomto vývoji zúčaston, zúčastňuje se ho především láskou. V tomto bodě je Whiteheadova vise
křesťanství nejblíže.
Pokusím se ukázat na jednotlivých dílech, jakým způsobem se Whi
tehead snažil řešiti problém poznání a bytí. AČ sám je individualistou, je obdivuhodným sjednocovatelem, pozorovatelem kolektivních dě
jů a myšlenek, ve svých generalisacích někdy až příliš široce zabíra
jící, Nadaán neobyčejnou abstraktní představivostí, spojenou s bohaT
stvím výrazu, který nepostrádá rozpínavosti i novoty, snaíí se tyto
prvky spoutat a udržet v liniích jasnosti, přísné logiky a slohové
kázně. Přesto mu bývá často vytýkána obtížnost a nesrozumitelnost,
jež způsobují i dočasný nezájem o jeho dílo. Jeho these vznikla spo-
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jením rozumovosti a básnického vidění; je v souladu se soudobým myšlením matematickým a novodobými objevy vědními. Je otevřena kritice,
aniž je jí ohrožena, neboí neobsahuje doktrin. Filosof se snaží poda
ti obsah svého poznání. Přiznává se k nesnadnosti toho úkolu,aniž si
jej usnadňuje. Měřítkem jeho thesí je Život sám.
Četba jeho děl je obtížná, ale závažná, odměňující. Překlad sta
ví nás před docela nové problémy a nevídané vztahy myšlenky ke slovu,
jakož i dynamického rozpětí mezi nimi v nenadálých vznětech tvůrčího
ducha. Jeho erudice má nejen encyklopedickou šíři, ale i její systematické uspořádání. Je pravda, že v myšlenkovém procesu, který dosáhl určitého rozpětí, zdá se nám někdy, jako ba jeho ruka zatápala do
prostoru kolem sebe, i do času daleko před sebe, po rovnocenném slově; a když je pak uchopí, zdá se, jako by slovo uzavřelo, myšlenku ve
skořápce, zatím co celý organismus tvořivého ducha dá vzklíčiti jádru do nového tvaru. Toto je však právě podstata jeho systému a pravá podstata jeho pojetí světa a Boha. "Problém vývoje je rozvinutí
harmonie setrvávajících hodnot, které pronikají, do vyšších dosahů vě
cí, přesahujíce tak samy sebej], píše v knize "Věda a moderní svět".
A jinde: "Víme o sobě, že splňujeme svým duchem sjednocovací funkci
mnohočlennosti věcí, které jsou mimo nás."
Jestliže se nám podaří po svědomité námaze synchron!sovat naše
vlastní myšlenky a vystaČiti s dechem překotnému pohybu jeho vise o
transe end one i, vyjasní se nám mnohé z jeho překvapujících závěrů.
"Bud - anebo", protiklad, obsažený v Aristotelově logice, je typický pro indoevropekou skupinu jazyků. Pro většinu orientálních filosofií je tato logika nedostačitelná, stejně jako pro způsob myšlení
v moderní fvsice. Třírozměrné představy, tak jak je známe a jak
jich užíváme a jejichž jazykem se vyjadřujeme, nejsou postačující
pro obsáhlou visi Whiteheadovy filosofie. To, čím je vyjádřitelná,
znamená průřez Čtyřrozměrného pojetí, a jen natolik je nám srozumitelná. Avšak Whitehead věřil, že naše myšlení bude vývojem obohaceno
a rozšířeno o jeden rozměr - nebo i více, Experimentoval v tom smyslu s matematickými symboly. - Vzpomínám si na poučku profesora G-lazu
nova, který tvrdil, že mentální energie je energií vícerozměrnou, z
které naše představy jsou redukcí odvozeny. Tento názor moderního
vědce je silně podepřen thesí Whiteheadovou: pro něho svět, jak se
nám jeví, je jenom simplifikací reality, její zjednodušená, zredukovaná odvozenina, jako zkrácené číslo anebo symbol iracionální rovnice .
{Konec první části)
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Dr. Vlastimil Chalupa;
M E T O D A

P O Z N Á V Á N Í

Redakční poznámka?
Dr.VI.Chalupa si uvědomuje, ze dnešní krize vzniká z krize ještě hlubší.
Nelze stavět politické programy "bez znalosti skutečné situace lidské společnosti. Vytvoření politického programu, který "by si dělal nároky na úplnost,správ
nost a určitou závaznost, musí předcházet podle názoru dr.Chalupy vytvoření t&
oretické politické vědy. Politická teorie se konec konců opírá o některé základní pojmy, které jsou předmětem filosofie: nutnost a svoboda, dohro a zlo,
užitečnost a Škodlivost atd, Diskuse o politickém programu má své kořeny ve fl
losofii. Nedosáhne-li se v této pojmové vrstvě shody, neshodneme se ani na pojetí a určení politického programu.
Jak: vytvoření politického programu, tak vyměření teoretických základních
pojmů povahy filosofické nemůže být dílem jednotlivce, nýbrž cílem společné
práce a hledání. Dr.Chalupa předkládá k rozhovoru a připomínkám metodologickou
stať o tomto problému.
Nebude bez užitku připomenout tři zásady, jimiS se řídil Chalupa pri sepisování svého návrhu. Tyto zásady snad více nez stať osvětlí filosofickou polohu autorova myšlení
1) Nevycházet ze žádných apriorních předpokladů, axiómat nebo intuicí.
Všechno od počátku je podrobeno kritickému zkoumání.
2) Jít vždy na kořen věcii ptát se "proč" i u odpovědís které se zdají
zakončovat řetězec vysvětlení.
3) Držet se jen výsledku zkoumání bez ohledu na autority, bez^ohledu na
to, zda odpovídají duchu doby, jsou oblíbené, nemoderní, překonané ne
bo zajímavé.
Nuže, Křesťanská akademie dává tímto způsobem možnost svým členům a přátelům seznámit se s myšlením mladého politického teoretika a nepřeje si nic
více a nic méně nez jít opravdu - sine ira et studio - na kořen věcí.
Paz.
1) VŠEOBECNÉ POZNATKY
Z možných způsobů poznávání skutečnosti (tj. toho, co je dáno k
poznávání) je zvoleno jako pracovní metoda poznávání rozumové, jehož
je věda nejdokonalejšíra výrazem; protože (na rozdíl od iracionálních
způsobů poznání - intuice, mystiky), jsou jeho výsledky objektivně
sdělitelné, protože se děje podle zjistitelných a obecně platných
pravidel a protože je tudíž i ověřitelné; to vše pak umožňuje s p o
l u p r á c i n a poznávacím procesu v prostoru i čase.
Jestliže tyto vlastnosti činí z myšlení pro daný účel nejvhodnější nástroj, je nezbytné poznat i jeho vlastnosti a zejména jeho
meze - právě pod zorným úhlem uskutečnitelnosti politického programu,
který má být jeho závěrem. (1)
Skutečnost je do poznávacího procesu přiváděna prostřednictvím
vnímacích (psychofysických) prostředků ve formě
s m y s l o v ý c h
s n í m k ů , které jsou intuicí seskupovány v určité celky, jevící
se jako r e á l n é
p ř e d m ě t y
(fenomenon). Rozdíl mezi sm^;
šlovým snímkem skutečnosti, resp. reálným předmětem, a skutečností
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(pro kterou ae v této souvislosti užívá označení "věc o sobě', neume
non) je v rozumovém poznání nezjistitelný pro neznámost skutečnosti:
skutečnost je rozumem poznávána j e n
přes smyslové orgány, a v rá
mci rozumového poznání není prostředků, které by rozdíl mezi skutečností a zkušeností (tj, tím, jak se skutečnost poznávajícímu subjektu jeví) mohly vymezit. (2) V totožnost nebo podobnost skutečnosti
d o k á z a t .
se zkušeností lze v ě ř i t , ale nelze ji
Zvládnutí nesmírné rozmanitosti zkušenosti je poznávajícímu sub
jektu možné jen jejím zjednodušením: poznávající subjekt vytváří abstrakcí, tj. odhlédnutím od určitých vlastností, pojmy, které tvoří
celistvý, vnitřně skloubený řád jako nástroj myšlenkového poznání.P£
jmy, které vznikly abstrakcí ze zkušenosti, jsou vzhledem k tomu, že
mají - tu větší, tu menší - zkušenostní obsah, označovány jako pojmy
o b s a h o v é . Vedle nich zahrnuje pojmový řád ty pojmy, které n^
vyjadřují žádnou zkušenost, nýbrž jen vzájemný vztah pojmů jiných
(např. pojem "užitečnost" nevyjadřuje žádnou zkušenost, nýbrž jen
kladný vztah mezi prostředkem a účelem); jsou označovány za pojmy
f o r m á l n í . (3)
Poznávající subjekt podřazuje části celistvé zkušenosti u r Č £
vacím
soudem
jednotlivým pojmům, tj. konstatuje, zda odpovídají tomu nebo onomu pojmu, a nenalézá-li žádný vhodný, tedy jej
abstrakcí vytváří, a doplňuje tak a rozšiřuje pojmový řád. Takto získané poznatky uvádí ve vztah buä k jiným poznatkům anebo k určitému
zájmu. V prvém případě je účelem poznání skutečnosti; myšlení poznávajícího subjektu je t e o r e t i c k é . V druhém případě je účelem zjištění zda poznaný jev odpovídá určitému zájmu - myšlení
p r a k t i c k é .
2) MYŠLENÍ TEORETICKÉ
A, V y s v ě t l e n í
Vysvětlení je řazení pojmů podle odpovědi na otázku 1,proČ?n. Dě
je se podle jednoho ze dvou možných základních vysvětlovačích princi
pů, které rozumové poznání zná: p r i n c i p u
n u t n o s t i
a principu s v o b o d y . Rozumové poznání má k disposici pouze tjr
to dva principy, a žádný jiný; jeho kapacita je omezena na ně. Mysle
ní dovede určitou zkušenost vysvětlit jen buä jako něco, co za daných podmínek nutně a nezbytně nastat muselo, tj. jako součást světa
nutnosti, anebo jako něco, co za daných podmínek nastat nemuselo a
bylo vyvoláno rozhodnutím (někoho), tj. jako součást světa svobody.
Toto rozhodnutí může být projevem vůle nebo splněním povinnosti - do
oblasti svobody patří svět povinnosti stejně jako svět vůle; pójem
"povinnost" sám předpokládá, že příkaz může, ale nemusí být splněn,
tj. předpokládá svobodu toho, komu je povinnost ukládána.
V některých případech nedovede věda podat
v y s v ě t l e n i
ani tím, ani oním způsobem, a omezí se na p o p i s : na určení
kvantitativního vztahu mezi pozorovanými jevy {zákony pravděpodobnosti) anebo na konstatování vzájemné závislosti pozorovaných jevů (me
toda funkční).
Nutnost i svoboda jsou tedy vysvětlující principy, kterými poznávající subjekt p o ř á d á
z k u š e n o s t
a které
p r o mítá
do
s k u t e č n o s t i : nejsou součástí zkušenosti a
ni skutečnosti, nýbrž přínosem poznávajícího subjektu, přínosem, kte
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rým se zkušenost ani skutečnost nerozmnožují. Je možné a někdy nutné
jeden a týž zjev vysvětlovat střídavě nebo současně i nutností i vůlí i povinností; přesto ve zkušenosti je to stále týž jev, a nikoliv
jevy tři, i když se pojmově objeví ve třech různých skupinách pojmů.
Způsob, jakým je určitý jev vysvětlován a do které skupiny pojmů v
myšlenkovém řádu zařazován, je z p ů s o b
n a z í r á n í ; použitím nazíracího způsobu vzniká z předmětu reálného předmět myšlenko
Vý; z téhož předmětu, reálného lze získat více předmětů myšlenkových.
(4).
V tomto smyslu je nadále používáno pojmů "svoboda" a "nutnost":
za plného vědomí, že jsou to pořádací principy, které rozum promítá
do skutečnosti a kterých je používáno k tomu, aby zkušenost byla uve
dena v soustavu a myšlenkově zvládnuta. Jsou tedy nesprávné a vadné"
pokusy určit kvantitativně -nebo časově míru svobody člověka; jsou
s k u t e č n o stejně vadné a marné pokusy o vymezení, kde v e
s t i končí svět nutnosti a začíná svět svobody. Skutečnost je patr
ně mimo tyto kategorie; zkušenost však o tom nemůže dát žádné poučení, protože je poznávána jen brýlemi toho nebo onoho způsobu nazírání. Všeehny podobné úvahy mají proto nutně ráz ryze spekulativní a
patří za hranice vědy, do metafysiky. Mezeru, kterou zde má rozumové
poznání, může snad nahradit jiná forma poznávání: je možno věřit tam,
kde nelze vědět. (5)
Obraz světa, jak jej rozum vypracovává, je tedy tvořen vzájemným působením skutečnosti a poznávajícího subjektu. Skutečnost je
přímo rozumem nepoznatelná; působí na poznávající subjekt prostředni^
ctvím jeho vnímacích schopností, které mu ji tlumočí ve formě smyslo
vých snímků. Intuicí jsou zpracovány v předměty reálné, které se v^
poznávacím procesu proměňují v předměty myšlenkové spojením s poznávací formou. Poznatek se skládá:
a) ze zkušenostního obsahu, který je odrazem skutečnosti, zprostředkovaným smysly a zpracovaným intuicí;
b) ze způsobu nazírání, který je přínosem poznávajícího subjektu.
Tyto dvě složky dávají také dvě (výlučné) měřítka vědeckého poznání:
pravdivost a správnost. Poznatky, které jsou v souhlase se skutečností, jak ge jeví poznávajícímu subjektu prostřednictvím zkušenosti,
jsou pravdivé; poznatky, které zkušenosti odporují, jsou nepravdivě.
Poznatky, které jsou v souhlase s pravidly myšlení, jsou správné; p£
znatky, které těmto pravidlům odporují, jsou nesprávné.
B. N a z í r á c í
z p ů s o b y
Poněvadž poznávání se děje zařazováním zkušenosti do nazíracích
forem, tj. poněvadž tyto nazírací formy jsou poznávajícímu subjektu
dány před zkušeností (a priori)musí jejich popis a razbor předcházet vlastní empirické (6) výklady.
Nazírací způsob je dán tím, zda je zkušenost pojímána jako něco,
co existuje ve skutečnosti nezávisle na jakémkoli subjektu, anebo
zda ;}e existence nějakého subjektu jejím logickým předpokladem. Zá
sada vysvětlení (nutnost, vůle, povinnost) vyplývá z tohoto předpokladu. Jsou tedy způsoby nazírání charakterisovány tím,
(a) jak si poznávající subjekt představuje předmět poznáváni,
(b) podle jaké zásady jsou pojmy řazeny při vysvětlování,
(c) zda jsou pozorované změny přičítány působení objektů, n e b o
subjektu.
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a) Nutnost
Poznávající subjekt si představuje předměty poznání jako existentní; myšlenkově postupuje tak, jako by mezi jeho zkušeností a sku
tečností nebylo rozdílu; co pozoruje na předmětech, přičítá jim jako
vlastnost, promítá svůj poznatek do skutečnosti, jako by byl v ní ob
sažen tak, jak je pozorován. (7)
Logickým důsledkem chápání předmětů poznávání jako existentních,
existujících, je n u t n o s t
jako vysvětlovači princip tohoto na
zíracího způsobu: to, c o
e x i s t u j e ,
p ů s o b í
(jinak
by nemohlo být poznáváno), vyvolává změny. V y s v ě t l e n í
děje se tak, še na otázku "proč existuje tento jev ?I! je odpovídáno:
"protože existuje jiný jev, jehož je následkem". Jev vysvětlovaný s
jevem vysvětlujícím jsou spojeny u s u d k e m
o
n u t n é
ná
s l e d n o s t i : jev vysvětlovaný musel nutně nastat, protože exT
stuje jev vysvětlující.
Hlavni formální pojmy tohoto způsobu nazírání jsou příčina a účinek (následek); příčina je jev vysvětlující, (její) účinek (následek) jev vysvětlovaný. Vysvětlovaný jev je účinkem (následkem) příči
ny; příčina nutně vyvolává účinek - není jiné možnosti. Vysvětlovač?
zásadou je příčinnost (kausalita), od které nese tento nazírací způsob jméno: n a z í r a c í
způsob
k a u s á l n í .
Příčina sama může být ovšem také vysvětlována; jeví se pak jako
účinek jiné, předcházející příčiny, jež zase je účinkem příčiny před
cházející atd.
V tomto způsobu^nazírání není působení přičítáno subjektům, poněvadž vše jest jen účinkem působících příčin; živé bytosti, mezi ni
mi i člověk, jsou průsečíkem několika kausálních řetězců, jejich ak
tivita je souhrnem reakcí na různé příčiny, a jako následky těchto
příčin nutná a nevyhnutelná (8)
Při kausálním způsobu nazírání jeví se svět (myšlen zde jako
souhrn veškerých získaných i možných poznatků) jako" řetězec příčin,
který je buä kruhový, nebo nekonečný, nebo konečně vycházející od pr
vní příčiny, která sama nebyla zapříčiněna, pochází sama od sebe.(97
V tomto způsobu nazírání se vše jeví jako předem určené; vylučuje se možnost svobody - každý jev je determinován příčinami, které
snad v daném okamžiku nejsou známy, ale pojmově musí existovat; není
volby - akty živých bytostí jsou způsobeny střetnutím živočicha a
předmětů, které jej přitahují nebo odpuzují. Je-li živá bytost při ta
hována jedním z několika předmětů více než druhými, nevolí, nýbrž se
k němu nutně přikloňuje.
Tento poznávací postoj je vlastní vědám přírodním.
b) Vůle
Poznávající subjekt si představuje předměty poznání jako (někým)
chtěné; tato jejich chtěnost je v tomto způsobu nazírání obdobou exi
stentnosti, připisované předmětům poznání v nazírání kausálním, a je
daností stejně důležitou a stejně reální jako ona.
Vysvětlení, tj. odpověcí na otázku "proč je chtěn tento jev?w;Je.
"protože je chtěn jiný jev, vzhledem k němuž je chtěn", a to na základě ú č e l o v é h o
h o d n o t n é h o
ú s u d k . ú : protože se mu přičítá schopnost uskutečnit vysvětlující chtěný jev.
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Hlavní formální pojmy tohoto způsobu nazírání jsou účel a prostředek; účel. je jev vysvětlující, prostředek je jev vysvětlovany,V^
světlovaný jev - prostředek - je chtěn k uskutečnění jevu vysvětluji
čího - účelu. Vysvětlovači zásadou je ú č e l o v o s t
{finalitaj,
oď které nese tento způsob nazírání jméno: nazírací způsob finální
neboli teleologický (telos - řecky: uČel).
Ústředním pojmem (.10) teleologického způsobu nazírání je účel.
Ú č e l
je chtěný obsah, k jehož uskutečnění jsou chtěny prostředky.
P r o s t ř e d e k
je obsah chtěný k^uskutečnění účelu. P ot ř e b a
je chtění pr9středku vzhledem k účelu. Teleologická
h o d n o t a
je stupeň schopnosti prostředku uskutečnit účel. Je
kladná, nebo záporná: u ž i t e č n o s t
nebo š k o d l i v o st.
U ž i t e č n o s t
je schopnost prostředku uskutečnit účel.
Š k o d l i v o s t
je schopnost uskutečnění účelu zmařit nebo
oddálit.
U ž i t e k
je uskutečňování účelu. Poměrný (relativní) užitek
je užitek připadající na jednotku prostředku. (11)
Š k o d a
je oddálení nebo zmaření uskutečnění účelu.
N á k l a d
je Skoda podstupovaná k získání prostředku, jehož
užitek je vyšší nežli škoda. Relativní náklad je Škoda připadající
na získání jednotky takového statku.
V ý n o s
je převaha užitku nad škodou.
S t a t e k
je užitečný předmět.
K uskutečnění účelu jsou chtěny prostředky. Může však býti, že
k opatření těchto prostředků je nutno mít ještě další prostředky atd.
(12) Tak vznikají řetězce prostředků, z nichž^každý je prostředkem
vzhledem k tomu, čeho jím má být dosaženo, a účelem vzhlédem k tomu,
Čím má být opatřen. ^Na rozdíl od p ů v o d n í h o
(vrchního)r ú č e l u
jsou tyto účely odvozenéř o znač ovány také jako p o d ú S e1 y nebo p o t ř e b y . Celek účelu a jeho prostředků je ú č e l o v ý
s o u b o r .
Všechny tyto pojmy (prostředek, potřeba, hodnota, užitečnost,
škodlivost, náklad, výnos) jsou pojmy formální, tj. vyjadřuji jen
vzájemný vztah jiných pojmů. Nemají vlastního zkušenostního obsahu;
jejich obsah je odvozován od obsahu účelu, k němuž náleží. (13) Účely» jejichž obsah je sdělitelný, jsou účely o b j e k t i v n í,kte
ré umožňují objektivní hodnocení. líaproti tomu účely
s u b j e k t i v n í ,. které jsou nesdělitelné (jejich obsahem je duševní zážitek - štěstí, spokojenost, požitek, slast), zakládají hodnocení a ho
dnoty subjektivní.
Jen stejnorodé veličiny jsou vzájemně srovnatelné a měřitelné.
To platí i o veličinách teleologických. Užitky, škody, náklady a výnosy jsou srovnatelné jen tehdy, jde-li o obsahově stejný účel. Maj_í
li býti srovnány veličiny obsahově rozdílné, je nutné najít účel,kt_e
rému jsou společně podřízeny; jinak je srovnání nemožné. Srovnání ú~
čelů subjektivních je nemožné pro nesdělitelnost jejich obsahů,
Účelf/jehoŽ obsahem je dosažení určitého úkoje co nejvíce (ma^ci
mum}* je u č e l
m a x i m á l n í . Z okolnosti, že je chtěno ma
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ximura uöeloveho obsahu,plyne nedostatek, omezenost prostředků, a vzniká otázka jejich opatřování a upotřebení.
Soubor pravidel myšlení, která pořádají opatřování a upotřebení
prostředků pod maximálním účelem, je označován za z á s a d u
h £
s p o ď á r n o s t i . Stručně vyjádřeno: zásada hospodárnosti je
snaha po maximu v ý n o s u , tj. podrobněji: snaha dosáhnout maxima užitku minimem nákladů. Rozdělena na své části znamená na jedné straně
snahu po maximu užitku při upotřebení prostředků, na druhé straně
snahu po minimu nákladu pro opatřování prostředků. Tyto snahy docházejí vyjádření v z á k o n u
r e l a t i v n í h o
u ž i t k u
r e l a t i v n í h o
n á k l a d u : maxima užitku se dosáhne
a
z daných prostředků,, používá-li se jich podle relativního užitku (tj.
v pořadí velikosti užitků připadajících na statkovou jednotku). Mini
ma nákladu se^dosáhne opatřováním prostředků podle poměrného nákladu
(tj. nepřímo úměrně k velikosti nákladů nutných k opatření statkové
jednotky).
racionalit
2 obou těchto zákonů vyplývá h r a n i c e
t y : opatřování a upotřebení prostředků ustává tam, kde užitek z upotřebení prostředků nepřevyšuje už náklad nutný k jeho opatření:dal
ší opatřování a vynakládání prostředků by už nebylo hospodárné, protože by přinášelo více újmy než prospěchu. Poslední ještě racionální
užitek je (poměrný) užitek m e z n í ; poslední ještě racionální ná
klad, tj. náklad na opatření statku, jehož upotřebením vznikne ještě"
užitek náklad převyšující, je (poměrný) n á k l a d
m e z n í .
Hranice racionality tvoří t z v . r e l a t i v n í
o m e z e n o s t
p r o s t ř e d k ů ; relativní, protože se v opatřování prostředků
ustává ne proto, že by jich už nebylo, ale že se jejich další opatřo
vání nejeví užitečným: náklad na jejich opatření by převyšoval raožny
užitek. (Naproti tomu a b s o l u t n í
o m e z e n o s t
pro
s t ř e d k ů
je dána kausálně: hledaných prostředků je méně, než
určuje hranice racionality.)
To, co platí o různých statcích s nestejným relativním užitkem
nebo nákladem, platí o statcích s užitkovým nebo nákladovým spádem
stejně, jako kdyby to byly statkové jednotky o různém poměrném užitku nebo nákladu. Užitkový spád statku je rychlost, s jakou klesá jeho užitečnost. U určitých účelů a statků s postupným ukojem klesá užítek téhož kvanta téhož statku (14); rovněž při postupném opatřování dalších statkových jednotek bývá náklad, připadající na jednu jed
notku, vždy větší (14). Užitkový spád různých statků je různý.
S l o ž i t ý
ú č e l
je účel, skládající se z více podúčelů.
Účelový soubor, z něho vyplývající, je rovněž označován za složitý ú
čelový soubor.
Jsou-li podúčely, skládající složitý účel, maximální, je vrchní
účel ú č e l e m
o p t i m á l n í m . Pro jednotlivé maximální
podúčely se statky opatřují a upotřebují podle^zásady hospodárnosti.
Vzhledem k omezenosti prostředků však tyto podúčely právě pro svou
maximální povahu na sebe tlačí a o prostředky mezi sebou soutěží. V
této soutěži jsou prostředky přidělovány k opatřování různých'statků
tak, že se opatřuje ten, jehož poměrný užitek je právě nejvyšší; jeli relativní užitek jednotky jiného statku vyšší, ustane se v opatřo
vání jiných statků a prostředky se vynaloží na opatřování statku s
vyšším poměrným užitkem, až tento poměrný užitek - vzhledem k už.itko
vému spádu tohoto statku - klesne pod poměrný užitek statku jiného.
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Důsledkem toho je tendence, aby relativní užitky jednotlivých druhů
statků v každém okamžiku byly stejné - z á k o n
o
v y r o v n á v á n í
p o m ě r n ý c h
m e z n í c h
u ž i t k ů .
V účelovém souboru, odvozovaném od optimálního účelu, jsou ta~
ňiž různé potřeby takto navzájem spjaty a navzájemvpři svém úkoji zá
vislé. Poměr, v kterém jsou různé podúčely uskutečňovány, je označován jako jejich v ě c n á
s o l i d a r i t a .

Jestliže poznávající subjekt volí k výkladu určité zkušenosti
teleologický způsob nazírací, vysvětluje pozorované jevy a děje jako
prostředky k dosažení určitého účelu; tento účel -řpokračuje-li ve
vysvětlování - zase jako prostředek k uskutečnění účelu vyššího; až
dojde k účelu, který uzrále není prostředkem k žádnému účelu vyššímu. Celý takto poznaný účelový soubor je chápán jako chtěný, a jako
takový musí být přičten nějakému subjektu, který je zdrojem, původcem tohoto chtění. Vytváří proto poznávající subjekt ke každému uzavřenému účelovému souboru bod přičitatelnosti, o.značovaný jako
v o l n í
s u b j e k t , o němž se předpokládá, že je původcem po
znaného účelového souboru, a jako takový nadán rozumem a vůlí. Tento
subjekt chtění je logicky amtným doplňkem teleologického způsobu nazírání, ale pouze doplňkem, nikoliv předmětem^poznávání. Poznatky o
něm, o jeho vůli, jsou získávány pozorováním účelového souboru, kte-^
rý je mu připisován, nikoliv pozorováním jeho samého; k poznání účelového souboru je subjekt chtění naprosto zbytečný. Jemu se přičítá
j e d n á n í t, tj. změna chápaná jako prostředkový děj, vyvolaný vů
lí subjektu; úkon vědomý a chtěný, myšlený jako prostředek k uskute^
nění nějakého účelu.
Takovýto subjekt vůle spadá někdy vjedno se zkušenostní bytostí
(Člověkem); tam, kde není možno jej ztotožnit s Člověkem nebo souborem lidí (který nemá jednotné psychické vůle v kausálním slova smyslu) , vytváří poznávající subjekt příslušný pojem, kterému je určitý
samostatný účelový soubor připisován. (15) Z existence účelového sou
boru je usuzováno na existenci jeho subjektu, nikoliv naopak.
Předmět, v kterém jsou realisováhy účely jednajícího subjektu,
je p ř e d m ě t
p é č e . Do něho promítá jednající subjekt své
potřeby; aktivní potřeba jednajícího subjektu se jeví jako pasivní
potřeba předmětu péče. (16)
Chápe-li. poznávající subjekt svět teleologicky, nevidí v něm ře_
těžce příčin a účinků, ale účelnost, obrovský účelový soubor, mající
určitý smysl. Logicky nutným doplňkem tohoto chápání světa je pak i
volní subjekt, nadaný inteligentní vůlí, kter.ý vyvolává světové dění
jako prostředek k uskutečnění svého učelu.
c) Povinnost
Poznávající subjekt si představuje předměty poznání jako (někým)
povinné, tj. jako něco, co m á
b ý t i . Vyjádření toho, co má
ti, je n o r m a (odtud označení tohoto nazíracího způsobu jako nor
mativního) .
Podle svého obsahu se normy dělí na p o s i t i v n í , které
obsahují příkaz určitého jednání, a
n e g a t i v n í , obsahující
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zákaz. Normy a b s o l u t n í
určují (negativně nebo positivně),
co má býti; normy relativní určují, jakým způsobem má být jednáno, a
niž předpisují povinnost jednat. Normy p o d m í n ě n é
určují,co
má býti, jestliže nastane určitá okolnost (která může být povahy kau
sální - nějaký fakt, povahy teleologické - nějaký projev vůle, nebo
normativní - nějaký příkaz nebo zákaz); mezi nimi tvoří zvláštní sku
pinu normy s a n k c i o n o v a n é
a normy s a n k č n í .Prv
ní obsahuje příkaz nebo zákaz, druhá určuje, co se má státi, jestliže první normy není uposlechnuto; jejím obsahem je zpravidla trest
za neuposlechnutí normy první.
Danost normy, tj. to, co je existenčnost pro kausalitu a chtěno st pro teleologii, záleží v její platnosti. Norma existuje tím, že
platí. Svou platnost odvozuje norma od platnosti jiné normy, normy
vyšší
(na otázku: "proč platí.tato norma ?" neboli "proč má býti tento jev ?" je odpověž; "protože platí jiná norma11 neboli "proto
že má býti něco jiného). Platnost nižších norem spočívá v jejich odVoditelnosti od norem vyšších; tato odvoditelnost je konstatována
normologickýjn
ú s u d k e m
h o d n o t n ý m , který je vysvětlovači zásadou tohoto způsobu nazírání.
Všechny normy, které jsou odvoditelné od jedné normy původní,
již dále normativně neodvoditelné (pranormy), tvoří s. ní
normový
s o u b o r . Jeho obsah je dán a odvozen od obsahu vrcholné
normy (normový soubor mravní, právní, logický, estetický atd.). Mezi
normovými soubory (např. mravním a právním) může vzniknout kolise;
při vysvětlování určitého jevu normologicky si musíme být vědomi, že
může býti součástí dvou různých normových souborů, které jsou mezi
sebou nesrovnatelné, protože jejich nejvyšší normy jsou vzájemně nezávislé. (17)
Forma jako výraz toho, co má býti, jako uložení povinnosti,před
pokládá dva subjekty: s u b j e k t
p o v i n n o s t n í
- ten,
kdo má uskutečnit příkaz v normě obsažený - a
s u b j e k t
nor m o t v o r n ý
- původce příkazu. Tyto dva subjekty bývají někdy
spojeny.
Norma, vytvořená subjektem normotvorným, odlišným od subjektu
povinnostního, je norma h e t e r o n o m n í . Norma, jejíž subjekt
normotvorný a povinnostní splývají, je norma a u t o n o m n í .
Dívá-li se poznávající subjekt na svět normativně, jeví se mu
jako soustava norem; to, co se děje, děje se proto, že to má být; ve
Škeré dění je plněním povinností vyplývajících z nejvyšší normy, jejíž uskutečnění je jeho s m y s l e m . Nutným doplňkem tohoto způsobu nazírání je předpoklad nejvyššího normotvůrce, od kterého pochá
zí nejvyšší norma a vzhledem k němuž jsou pozorované jevy přičítány
povinnostninr subjektům.
d) Vzájemný poměr nazíracích způsobů
Jednotlivé nazírací způsoby na sebe logicky navazují. Vysvětlování normativním způsobem nazírání vede k nejvyšší normě, která není
už od žádné vyšší normy odvoditelná a jejíž vznik je vysvětlitelný
jen odvoláním se na normotvorný subjekt: norma vznikla, protože jest
c h t ě n a
normotvorným subjektem, který se tak ztotožňuje se subjektem volním. Jako chtěný obsah je norma prostředkem sloužícím urči
tému účelu; vysvětlení pokračuje teleologicky až k nejvyššímu účelu,
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který není prostředkem k žádnému účelu vyššímu. Na otázku po jeho
vzniku je odpovečt možná zase jen odvoláním k subjektu volnímu; je to
otázka po příčině jeho chtění. Poznávání pokračuje v nazírací formě
kausální; chtění vrchního účelu se jeví jako následek určité příčiny,
čímž se přechází k řetězci příčin, který je nekonečný.
Volba způsobu nazírání není věcí libovůle, nýbrž je určována
dvěma požadavky; požadavkem vědecké plodnosti a požadavkem pravdivosti.
v ě d e c k é
p l o d n o s t i
znamená,
P o ž a d a v e k
že se volí ten poznávací způsob, jehož použití nejvíce poznání rozmnoží. Při poznávání skutečnosti jedním způsobem nazírání zůstává
mnoho jevů nevysvětlitelných. (18) To, co je daným způsobem nazírání
nepoznatelné, je nazýváno t r a n s c e n d e n t n e m (tj. přestupující hranice poznání). Pokud je transcendentno v tomto smyslu
poznatelné jiným způsobem poznání nežli právě použitým, je označováno za transcendentno relativní; jevy ležící zcela mimo hranice myš+
lenkového poznání, tj. nepoznatelné žádným způsobem nazírání, jsou o
t r a n s c e n d e n t n í . 0
značovány za a b s o l u t n ě
nich lze tvořit myšlenkové konstrukce, které však leží mimo hranice
vědy. Zásadně se ve vědeckém poznávání postupuje tak, že se používá
pokud možno názíracího způsobu kausálního; nedává-li, kausali.ta uspokojivého vysvětlení, přistupuje se k výkladu teleologickému; tam kde
ani teleologie nestačí, k normativnímu způsobu nazírání.
P o ž a d a v e k
p r a v d i v o s t i
žádá, aby bylo použi
to normativního způsobu nazírání pouze tam, kde se pod logickou konstrukcí subjektu normotvorného a povinnostního ve zkušenosti nalézají psychofysické bytosti projevující vůli nebo poslušnost. Použití
teleologie je oprávněno tam, kde se pod logickou konstrukcí subjektu
chtění nalézá zkušenostní bytost projevující rozum a vůli. Tam, kde
toho není, kde výskyt takové bytosti není potvrzen zkušeností, je po
užiti kausality.
Všechny tři způsoby nazírání vyúsíují, jsou-li aplikovány ny
svět jako na celek zkušeností, zcela nebo zčásti v předpokladu původ
ního zdroje (první příčina, subjekt svrchované vůle, nejjvyšší normotvůrce) , jehož tradiční označení je Bůh, jako logické nutnosti, niko
liv jako empirického poznatku. Proto jej věda jako vysvětlovacího či
nitele nepoužívá. (18)
3) MYŠLENÍ PRAKTICKÉ
Na rozdíl od teoretického myšlení, které sleduje výlučně poznání, uvádí myšlení praktické pozorované jevy ve vztah k určitému zájmu. Tento zájem může být vyjádřen buä přáním - účel - anebo příkazem
- normou. Praktické myšlení pak h o d n o t í
pozorované jevy, kte^
ré mohou být svou povahou kausální, teleologické nebo normativní, a
zjišťuje, zda odpovídají nebo neodpovídají zájmu, z jehož hlediska
jsou posuzovány. Podle výsledku posouzení je jim pak přičítána vlas_t
nost positivní, indiferentní nebo negativní.
~
Při hodnocení pozorovaných jevů pod účelem se positivní vlastnost označuje jako u ž i t e č n o s t , negativní jako š k o ^d 1 i v o s t . Při jejich hodnocení pod normou se jevy odpovídající
normě označují jako p o v i n n é ; jevy, které jsou vzhledem k ní
indif erentní, jako d o v o l e n é ; jevy s negativním vztahem k ní
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jako z a k á z a n é . Jak již bylo uvedeno, mohou se z hlediska zá
jmu, vyjádřeného normou, jevit jiné normy jako zakázané.
Je v povaze normy, že má být splněna, a v povaze účelu, že má
být uskutečněn. Splnění normy a uskutečnění účelu záleží v tom, že
určitý myšlenkový obsah, poznatelný dosud jen normativně (jako povin
ný) nebo teleologicky (jako chtěný), je poznatelný rovněž kausálně
jako existentní. Z hlediska zájmu se jeho realisace jeví jako
dob r o , její maření jako
zlo.
Otázka splnění normy je řešitelná jen použitím více než jednoho,
tj. normativního způsobu nazírání. Pro subjekt
n o r m o t v o r n ý
je norma prostředkem k splnění jeho účelu; je součástí jeho účelového souboru. Normotvorný subjektřvytváří normu, protože považuje za
nejužitečnější uskutečnit svůj účel tím, že přiměje jiný volní subjekt, aby jednal nikoliv podle své vlastní, nýbrž podle jeho vůle
(tato vůle subjektu normotvorného se může případně krýt s vůlí sub je
ktu, jemuž se povinnost ukládá, ale tato shoda je^pro normotvorný su
bjekt vedlejší), tj.^nadřadí svůj účelový soubor účelovému souboru
jeho. Při střetnutí účelového souboru nadřazeného s účelovým souborem slabšího volního subjektu se volní subjekt slabší přeměňuje v
s u b j e k t
p o v i n n o ^ s t n i . Činí tak proto, že - hodnoce
no pod jeho vlastním vrchním účelem - újma, která by mu vznikla neuposlechnutím normy, by byla větší než škoda, ^kterou trpí tím, že nor
mu plní. Splnění normy se stává jedním z podúčelů, které sleduje. Je
tudíž úvaha o splnění normy z hlediska subjektu normotvorného i povinnostního totožná s úvahou subjektu volního o uskutečnění účelu.
(Praktické) myšlení jednajícího subjektu se pohybuje opačným
směrem než (teoretické) myšlení subjektu poznávajícího: kdežto pozná
vající subjekt při teleologickém způsobu nazírání vychází z pozorova
ných prostředků a z nich usuzuje na účel, vychází jednající (volní)
subjekt z učelu a shledává k jeho uskutečnění vhodné ^prostředky.Usku
tečnění účelu, možné jen cestou kausální, ovlivňuje úvahu jednajícího subjektu ve dvou směrech: při volbě prostředků i při volbě účelu.
^Uskutečnění účelu se děje tak, že obsah chtěný se stane poznatelným i kausálně. Jako jev poznatelný kausálně musí být i účinkem ur
čité příčiny, článkem v řetězci příčin a účinků. Jednající subjekt ~
proto musí vyvolat ten kausální řetězec, v němž se jím chtěný obsah
nachází. Je tudíž jeho úvaha relativně transcendentní: hledá jako
prostředek takový jev, jehož kausální vlastností je, že má áaiuČinflk
onen jev, který jednající subjekt chce. Schopnost být příčinou násle
dků, chtěných jednajícím subjektem, je
u p o t ř e b i t e l n o s t .
Jednající subjekt zkoumá upotřebitelnost prostředků a podle ní jim
přičítá užitečnost.
Takto daná omezenost prostředků má svůj odraz i na straně účelu:
u s k u t e č n i t e l n o s t
je vlastnost účelu, že jeho obsah
je článkem v kausálním řetězci. Účely, které jsou mimo kausální řetězce, jsou neuskutečnitelné a b s o l u t n ě ; účely, které jsou
mimo kausální řetězce dosažitelné pro jednající subjekt, jsou neusku
tečnitelné r e l a t i v n ě .
~
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POZNÁMKY

(1) Ke zkoumání zákonitosti a omezenosti rozumového poznáni je pouŽi_
to logiky, nikoliv psychologie. Psychologie se zabývá myšlením
jako pochodem, dějem v prostoru a Času, vázaném na člověka jako
na psychofysickou jednotku, jejímiž vlastnostmi se zabývá jako Činiteli, kteří myšlení ovlivňují. Naproti tomu se logika nezabývá myšle
ním, nýbrž myšleným, tj. rozebírá výsledky myšlení vyjádřené v soudech, a hledá jejich konstrukci. Nezabývá se tedy vůbec původcem myšlení, a pokud se o něm zmiňuje, tedy jen proto, že výsledky myšlení
musí nutně od někoho pocházet. Tento subjekt poznávání je jen myšlen
kovou konstrukcí, bodem přičitatelnosti, a proto nemluví logika na
rozdíl od psychologie o "člověku", nýbrž o "poznávajícím subjektu",
aby naznačila jeho ryze teoretický charakter, a pokud mluví o. jeho
(apriorních, předem daných, vrozených) vlastnostech, je nutno vždy
mít na mysli, že
a) tyto vlastnosti nebyly zjištěny zkoumáním myšlení jako aktivity
živoucího člověka, nýbrž jsou pravidly, která byla při rozboru po
znatků nalezena jako pro ně obecně platná,*
b) přičítají se nějakému subjektu jen proto, že jsou-li zde výsledky
myšlení, které jsou zkoumány, je logicky nutné předpokládat někoho, kdo nemůže poznávat jinak, poněvadž by se tato možnost někde
v poznatcích projevila, a komu tudíž objevená pravidla lze přičíst
jako jeho vrozenou (apriorní, předem danou) vlastnost;
c) tento "poznávající subjekt" je logickým výplodem rozboru poznatků;
"skládá se" jen ze zákonů myšlení, které jsou mu přičítány jako
vlastnosti, a není totožný se žádnou živou bytostí.
Tyto vysvětlivky jsou uváděny, aby se předešlo námitkám, že se m^r
šlení u člověka vyvíjí, že člověk nikdv nemyslí přesně, že se myšlení děje v associacích,a podobné námitky z psychologie.
(2) Snad je skutečnost přímo, bez prostřednictví smyslů, poznatelná
jinými poznávacími schopnostmi než rozumem (myšlením) - např. m£
štikou. Ale vzhledem k tomu, že takto získané poznatky jsou nesdělitelné a nekontrolovatelné a že tyto nerozumové poznávací cesty jsou málo prozkoumány, nelze jich použít k zjištění rozdílu
mezi skutečností a reálnými předměty, jež jsou jejím odrazem v
poznávacím procesu.
(3) Důležité. V" diskusích bývá často znemožněno dorozumění tím, že
se některým formálním pojmům připisuje zkušenostní obsah a z tohoto zdánlivě obecně platného zkušenostního obsahu se vyvozují^
důsledky, jakkoliv je to nemožné. Tak je tomu např. s pojmem "učelnost", který je bezobsažný a vyjadřuje jen uspořádání prostře
dků vzhledem k nějakému účelu, ale nemůže sloužit za měřítko, do
kud není stanoven sledovaný účel. Obdobně pojmy "dobro" a "zlo",
které vyjadřují positivní nebo negativní vztah k určité normě ne
bo určitému účelu, ale samy o sobě nemohou být žádným měřítkem,
dokud není stanoveno, vzhledem k jakému účelu nebo jaké normě je
něco "dobrem" nebo "zlem".
(4) Týž kus dřeva se může jevit jako větev nebo jako páka; týž čin
jako fysiologická reakce nebo jako provinění - podle použitého
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nazíracího způsobu.
(5) Pro potřeby vědy stačí uvědomit si jasně hranice rozumového,poznání, aniž jsou vnášeny do diskuse otázky metafysické. Pro účinnost diskuse je přímo nutné je vyloučit, pro praxi je nutné různé názory tolerovat, protože
a) nelze dokázat ani vyvrátit ten nebo onen;
b) pro stanovení politického programu jsou nepodstatné, pokud se
nezapomíná na jejich subjektivnost.
(6) Empirie - zkušenost.
(7) Důležité. Shoda mezi zkušeností a skutečností je pouze
předp o k l a d e m
tohoto způsobu nazírání; je vědecky nedokazatel
ná. Je třeba mít stále na paměti, že svět existentní je skutečno
stí stejně blízko a stejně daleko, že je stejně reálný a stejně
málo reálný jako svět účelů nebo svět norem, jinak se cesta k p£
znání a uspokojivému vysvětlení nekausálních jevů i celku zkuše^
nosti uzavírá a vznikají problémy, sice velmi plodné pro Spekula
ci a tvorbu zajímavých teorií, které jsou nutně libovolné, ale
problémy vědecky neřešitelné, právě protože jsou špatně postaveny.
Názory, které nerozeznávají předpoklad existence předmětů poznání od existence předmětů poznání, jsou označovány za
r e a l i s t i c k é ; tzv. naivní realismus považuje to, co je vnímá
no, za existující ve skutečnosti tak, jak je to vnímáno; kritický realismus považuje rozdíl mezi zkušeností a skutečností za
zkreslení, způsobené nedokonalostí smyslů a odstranitelné zpřesněním s pomocí přístrojů.
(8) Všechno je aktivním nebo pasivním předmětem působení, člověk je
bytost podléhající vnějšímu působení všeho druhu jako každý jiný
předmět. Je proto nesprávné, tj. logicky vadné, přičítat v tomto
způsobu nazírání člověku schopnost zahajovat kausální řetězce,j£
jichž sám je první příčinou; jakákoliv jeho aktivita je reakcí
na síly, které mohou být vysledovány.
(9) Logicky jsou možná všechna tato vysvětlení; všechna jsou správná;
zkušenost, tj. empirická věda, zabývající se vznikem a povahou
hmotného vesmíru, může dát odpověti, které z nich je pravdivé. (V
poslední době se věda přiklání k možnosti třetí, k omezenosti ve
smíru v prostoru a času).
(10) Svět postulátů není, přestože je postaven na předpokladu svobody vůle, světem libovůle; jeho zákonitost je stejně přesná jako
zákonitost kausálního způsobu nazírání, i když jiná. Vzhledem k
její důležitosti pro další výklad jsou podány stručně její hlavní rysy.
(11) Např. užitek dvoukilového bochníku chleba k účelu nasycení lze
vyjádřit číslem 100. Poměrný (relativní) užitek chleba je 50,při
padajících na statkovou jednotku - 1 kg.
(12) K ukojení hladu je třeba chleba. K opatření chleba je třeba peněz. K opatření peněz je třeba práce.

STUDIE

2 ?

(13) Je-li účelem kultura, mluví se o kulturních prostředcích, hodno
tách, užitcích, Škodě. Je-li účelem zdraví, o prostředcích zdra
votních, o zdravotní hodnotě, užitečnosti, škodlivosti,statoíeh
atd.
(14) Např. při úkoji hladu je největší užitek z prvního krajíce chle
ha; užitek druhého jej již menší; dvacátý krajíc není už možno
vůbec sníst, jeho užitek je roven nule. - Skoda, způsobená pracovníkovi námahou vyvolanou prací první hodiny, je menší než
Škoda způsobená při nepřetržité práci námahou dvacáté pracovní
hodiny,'přestože získaný statek-mzda- je u první i poslední hodiny stejný; pracovník tudíž přestane pracovat tam, kde stoupající linie nákladů přetne linii užitků.
(15) Např. podnik, politická strana, stát: nesplývají se žádn|m jednotlivcem ani skupinou jednotlivců; jejich jednání je z účelů
jednotlivých lidí, kteří je tvoří, nevysvětlitelné.
(16) Např.: Dítě potřebuje výprask. Nádobí potřebuje umýt.
(17) Není tedy např. možno dokazovat neplatnost určité normy právní
tím, že odporuje normám mravním, nebo naopak; lze ovšem označit
normu právní za nemravnou nebo normu mravní ža protiprávní podle toho, která pranorma je považována za platnou.
(18) Přičítání reálné, zkušenostní existence Bohu je věcí víry, tedy
jiného poznávacího způsobu než myšlení. Nauka o Bohu a lidských
povinnostech k němu na základě zjevení je náboženství.
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Theologická věda se ve svém úsilí o stále lepší poznání nábožen
ských pravd vždy utíkala o pomoc k různým pomocným vědám, a jejich
metod a zkušeností užívala ve své vlastní oblasti. Tak filologie,zna
lost řečí, byla vždy podmínkou k pochopení textů Písma svatého, historie zase nás seznamuje s rozvojem Církve, království Božího na ze
mi. Znalost práva, především římského a byzantského umožňuje církevní autoritě řídit věřící rozumnými zákony. Konečně filosofie je cennou pomůckou k proniknutí zjevených ^ravd, nakolik je toho lidský r£
zum schopen, a k jejich obraně před útoky nevěrou.
V poslední době přibyla k těmto subsidiárním theologickým vědám
nová disciplina, náboženská sociologie. Je to sociologie uplatněná
ve službách náboženství a apoštolátu. Zkoumá sociální stránku náboženského života, pozoruje vnější úkony věřících, a především se snaží. zjistit vlivy společenských činitelů na náboženství a naopak také
vlivy náboženských institucí na občanskou společnost. V některých z£
mích, hlavně ve Francii a v Belgii, učinila tato nová věda značné p£
kroky. Vyšly tamvcenné publikace o farnostech a diecés.ích, statistiky a mapy znázorňující průběh náboženského Života, dále monografie o
mentalitě v prostředí venkovském, městském, dělnickém a pod. Dále by;
ly uspořádány mezinárodní kongresy náboženské sociologie, a nadšení
horlivci z řad kléru i katolických laiků se dali obětavě do služeb
na tomto úseku, neboí vidí, jaké cenné služby mohou přinést výsledky
této práce jak pro hierarchickou pastoraci tak i pro laický apoštolát.
Tento článek chce seznámit české čtenáře s povahou, úkoly a vědeckými metodami této nové náboženské vědy. Pro svou informační pova
hu to bude nutně studie stručná a zhuštěná. Důkladnější seznámení s
jednotlivými problémy může zprostředkovat literatura, kterou uvedeme
během výkladu, jakož i další články z tohoto oboru, které s pomocí
Boží budou následovat po tomto úvodě.
I. VZNIK NÁBOŽENSKÉ SOCIOLOGIE
1)

S o u č a s n á
s k u t e č n o s t
Doba, ve které právě žijeme, se ani zdaleka nepodobá světu, ve
kterém jsme se narodili a rostli před třiceti Či více léty. Druhá
světová válka a události, které po ní následovaly, smetla z povrchu
země jisté formy a vztahy společenské struktury, cítíme dobře, že odešlo něco, co se už nikdy nevrátí.
"Tvoří se nová doba, nový svět s mnohotvárnými rysy: žijeme na
přelomu, uprostřed bolestí, nebezpečí a hnutí, které charakterisují
jakousi vývojovou krisi, v níž nové hodnoty vytlačují dosavadní útva
ry s nesčetnými možnostmi rozvoje ve směru dobrém i špatném. Civilisace a technický pokrok učinily v poslední době gigantické kroky
vpřed, a pod jejich energickým tlakem se celý společenský život změ-
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nil nejprve ve městech a postupně i na venkově ... Všude se navazuji
nové vztahy a zároveň uhasínají staleté tradice, mizí charakteristic
ké zvyky, povětšině inspirované křesťanstvím. Především je očividně
zasažen a přetvořen svět práce. (Např. dnes zasahuje do poměru mezi
podnikatelem a jeho zaměstnanci stát svým sociálním zákonodárstvím
jakož i odbbrové organisace pracujících.) Avšak i útvar dosud tak pe_
vný, jako je rodina, se poznenáhlu propracovává k novým formám života, založených na nových psychologických vztazích mezi rodiči a^dětmi, mezi manžely navzájem, k čemuž zvenku přistupují ustavičné útoky
na nerczlučnost manželství - záruku stability domácího krbu. (1)
2)

C í r k e v
tváří
v
tvář
nové
s k u t e č n o s t i .
Pastýřský úřad Církve, svěřený jí Kristem, musí počítat s touto
novou skutečností. Hluboké a všestranné změny ve strukturách moderní
ho života staví i apoštolát před nové úkoly, neboť posláním Církve
je vést člověka k Bohu v každé době a v každé situaci, v době pokroku zrovna jako za klidných patriarchálních poměrů minulých věků.
Vnucuje se nám tedy otázka,zda jde apoštolát Církve ruku v ruce
s pokrokem, který vytváří nový svět, zda je křesťanství oživující a
tvůrčí silou nové společnosti, zda inspiruje, kontroluje a vede tento mocný proud společenské obnovy, nebo zůstává snad stranou jako ho
dnota, o kterou není zájem a která nic neznamená ? Je jasné, že každý pohyb se může dát různými směry, jak kupředu tak i nazpět, nahoru
nebo dolů, záleží jen na počátečním impulsu, který se pohybu vtiskne,
Nemá-li tedy vývoj společnosti spět k materialismu, býti spíše úpadkem civilisace než jejím vzestupem, musí být proniknut duchem křesťa
nským. Je třeba, aby se uvědomělí křesťané ujali vedení právě v této
kritické době kvasu.
Pius XII. vystihuje tuto naléhavou potřebu dnešního lidstvaí"Ce
1ý svět je třeba změnit od základů, přetvořit ze světa zdivočelého
ve svět-lidský a z lidského v božský ... Miliony lidí volají po radi
kálním obratu kursu a hledí s důvěrou na Církev Kristovu jako na jedinou spolehlivou kormidelnici.,J (2)
Ve skutečnosti však s obavou konstatujeme, že velká část lid- v
stva se oddálila od křesťanství, že mezi Církví a společností, aspoň
určitou její částí, vznikla jakási dělící stěna, o níž mluví sv.Pavel v listě k Bfesanům. (3)
Ve svém postním pastýřském listě roku 1949 vysvětloval pařížský
arcibiskup kard. Suhard ona oddělení těmito slovy: "Útvary a metody
duchovní správy jsou dnes povětšině ještě tytéž, které se osvědčovaly v době, kdy život byl totálně křesťanský. Farnosti, farní díla a
instituce se nevyvíjely současně s vývojem skutečnosti a životem spo
lečnosti, hlavně v těchto posledních desítiletích. A především se ne
vyvíjely stejným směrem, obrátily se do nitra a ne směrem k lidskému
životu, který jde vpřed. Současný život se takto utvářel mimo křesťanství, kterému nyní unikají mnohé moderní hodnoty. Proud tohoto v£
voje již nesměřuje k Církvinýbrž vše spěje kupředu jakoby křesťanství bylo pouhou cestou do říše fantasie." (4)
V Římě se setkáváme s podobnými nedostatky jako v Paříži, jak
vidět z projevu Pia XII. k římským farářům a postním kazatelům z roku 1952. "Stačí jen letmý pohled na konkrétní stav duchovní správy,
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abychom se přesvědčili, ze ještě plně nevyhovuje přítomným potřebám.
V minulosti bylo dosaženo dobrých výsledků ve snaze vyjít vstříc požadavkům doby. Tyto potřeby však rostou stále rychleji. Je třeba,aby
věřící, a především mládež, našli všude ve farnostech, ve farních
sdruženích a katolických organisacích naplnění svých oprávněných tužeb, jinak si je budou hledat jinde, kde jejich křesťanský život a
dokonce spása jejich duší jsou vážně ohroženy." (5)
Mohli bychom se ptát po příčinách onoho odcizení mezi křesťanstvím a společností a zmíněného nedostatečného přizpůsobení duchovní
správy změněným poměrům, ale tím bychom už zašli do vlastní problema
tiky náboženské sociologie. Zatím nám postačí poznání faktu, že ono
oddělení či odcizení aspoň zčásti existuje. A proto je nezbytně nutné, aby ona zeči dělící Církev a určité vrstvy společnosti jako dva
cizí tábory byla zbořena, a je právě úkolem Církve, aby ji strhla,ne
boť Církev má poslání jít lidstvu vstříc a vést ho po cestách spásy.
Cíl zůstává stále stejný, jen cesty k němu se mohou měnit podle potřeb a ducha doby. Apoštolát musí následkem toho volit metody přiměřené strukturám přítomné skutečnosti. Jde tedy dnes o "racionalisaci"
duchovní správy, o vědecké základy apoštolátu.
3) V ě d e c k é
z á k l a d y
a p o š t o l á t u
Církev je přítomna každé době svými kněžími, kteří mají být solí země a světlem světa. Třebas nejsou "ze světa", přece musí být"ve
světě", musí se mu umět přizpůsobit a podat své poselství formou sr£
sumitelnou své době. To však předpokládá realistické poznání a proto
metodické a vědecké studium prostředí a oblasti, ve které se má pracovat .
Biskupové zdůrazňují jak je nutné poznat prostředí a podle toho
změnit a přizpůsobit apoštolské metody, neboť ty,,které se snad dosud osvědčovaly, se mohou ukázat zastaralými a neúčinnými. Bez ob jek
tivního poznání skutečnosti se může i ta největší horlivost^v pastoraci změnit v anarchii, v chaotické zápolení s neznámým nepřítelem,
při němž se maří čas a plýtvají vzácné síly bez přiměřených výsledků.
Tak píše Msgre. A.Bernareggi, biskup z Bergama: Duše nesmí býti před
mětem pokusu. Kolik takových experimentů se ukázalo bezvýslednými^
Škodlivými ! A pak není řečeno, že metody osvědčené na některém místě se mohou s úspěchem uplatnit všude. Je třeba postupovat ne jen se
zápalem ducha, nýbrž i s velkou opatrností a smyslem pro míru." A dá
le: "Moderní svět vytvořil řadu nových problémů a nových situací,kte
ré vyžadují pozorné zkoumání i ze strany kneží, kteří už mají bezpej
né základy pro svou činnost v nauce Evangelia a Církve. A poznání
těchto problémů d ř í v e
než se dáme do práce, ba dokonce a b y chom
se mohli dáti do práce, je nutností a povinností." (6)
Empirismus v duchovní správě je nebezpečný, nic nepomůže vrhnout
se bezprostředně do práce, nemáme-li času kontrolovat systematicky
výsledky svých pokusů. Proto napomíná vážně kard. Suhard v citovaném
listě: "Není ještě doba sklizně, je teprve třeba zasévat ... a Čeho
je nutno se varovat, je vrhat se do dobrodružství dříve než jsme se
všemožně pokusili pochopit situaci."
Ještě pádněji zdůrazňuje Pius XII., že studium situace určitého
prostředí je podmínkou úspěšného apoštolátu: "Postavte se před konkrétní poměry svého i Našeho Města, snažte se, aby^byly přesně stáno
veny jeho potřeby, objasněny vaše cíle, dobře spočítány síly, které
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máte k disposici, aby nebyly z. nevědomosti opomenuty nebo použity
bez rozumné organisace nebo promarněny v druhořadé činnosti.'1 (7)
Jak vidět z uvedených citátů, jak papež tak i biskupové chtějí,
aby byl v dnešní době apoštolát rozumně organisován, aby konkrétní
formulace vážného pastoračního programu byla založena na realistickém, objektivním poznání potřeb moderního člověka a prostředí,v němž
žije. Není možno položit ruku na pluh a uskutečnit dílo tak obtížné
a zároveň delikátní, jakým je evangelisace dnešního světa, aniž by
tomuto dílu předcházelo solidní, metodické studium současné situace.
To znamená především:
a) konkrétní a objektivní poznání stavu kraje, který je polem
našeho apoštolátu, jeho potřeb a nedostatků a zároveň všech činitelů,
kteří tento stav zapříčiňují nebo jakkoliv ovlivňují;
b) neméně objektivní poznání sil, s-kterými můžeme počítat a d:L
sponjvat,
už jsou to k tomu povolaní pastýři Církve, biskupové a
kněší, nebo pomocné síly z řad apoštolsky uvědomělých laiků a školených odborníků, a dále
c) znalost způsobu, jak tyto síly nejvýhodněji použít, aby co
nejlépe přispěly k uskutečnění nového, lepšího světa. (8)
Ostatně sám Spasitel nám naznačil v podobenství o Dobrém Bastýři cíle i podmínky apoštolátu v každé době: cílem je shromáždění
všech duší v jediném ovčinci, a nezbytným předpokladem, aby pastýř
svěřené duše znal: "Já jsem pastýř dobrý, a znám své a znají mne moje ... a bude jeden ovčinec a jeden pastýř." (9)
Po těchto úvodních úvahách se dostáváme přímo k jádru našeho, ar
gumentu. Je-li poznání současného života a moderní společnosti absolutně nutné pro činnost pastýřů lidských duší, ptáme se, jak dospějěm k takovému poznání, jistému a objektivnímu ? Zde právě může ponw
ci věda, která se zabývá studiem společnosti a sociálních fenomenů,
která zkoumá všechny projevy lidského života jakožto "společenské",
to jest pokud mají původ ve společnosti nebo nějaký vztah k společen
skému životu. Je to sociologie, věda o společnosti, která se v posle
dních letech velmi vyvinula a prokázala pomocí svých vědeckých metol,
především statistiky, cenné služby na poli politickém, hospodářském
i kulturním.
Nejmladším odvětvím této vědy o společnosti je právě naše socio
logie náboženská. Zkoumá náboženské úkony a projevy víry, a to pod
zorným úhlem "sociality", tedy vzájemné vlivy společnosti na nábožen
ství a naopak. I když uznáváme, že křesťanské náboženství je celou
svou podstatou nadpřirozené, a jako takové uniká zevnějšímu pozorová
ní a měření, přece je prožíváno a praktikováno lidmi, tedy navenek ~
viditelným způsobem. A právě tyto zevnější projevy víry (např. účast
na Mši svaté, přijímání svátostí, činná láska k bližnímu a jiné),
jsou úkony viditelné, tedy přístupné pozorování, třídění, srovnávání
zrovna jako jiné sociální projevy člověka, lze je proto beze všeho
podrobit vědeckému zkoumání metodamj sociologie, a právě od tohoto
systematického sociologického poznuij dnešního náboženského života
si Církev slibuje významný přínos pro pastoraci a apoštolát.
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II. NÁBOŽENSKÁ SOCIOLOGIE V RÁMCI SOCIÁLNÍCH VĚD
1)

Vědy
s o c i á l n í
v ů b e c
Jsou vědy o Člověku, které studují člověka jako jednotlivce,bes
ohledu na dobu a prostředí, ve kterém žije. Takovými vědami jsou na
příklad biologie a psychologie. Tím však není ještě vyčerpáno poznání celé lidské skutečnosti, jsou zde ještě jevy sociální, vyrůstající z faktu, že člověk žije ve společenství jiných, sobě rovných lidí.
Tyto jevy života sociálního jsou právě tak dobře pozorovatelné, jako
fakta přírodní, jimiž se obírá fysika a chemie, a fakta biologická
nebi psychologická. Je tedy jasné, Že mohou být předmětem vlastní v_e
dy, a to vědy povahy p o s i t i v n í
neboli e x a k t n í
(na
rozdíl od studia filosofického), která postupuje stejnou cestou jako
ostatní positivní vědy o člověku a o přírodě, totiž pozorováním, for
mulací teorií a nakonec jejich ověřením na základě pokusu, ^experimen
tu. Povstávají tak vědy sociální, na jejichž vrcholku stojí sociologie jakožto věda o společnosti a jejich zjevech vůbec. (10)
2)

Povaha
a
p ř e d m ě t
s o c i o l o g i e
Původcem názvu "sociologie" je zakladatel positivistícké filoso
fie A. Comte (1798-1857) - (11)» věda sama je však mnohem starší nes
její jméno. Problémy společenského života jsou tak staré jak lidstvo
samo. Nemůžeme se na tomto místě rozepisovat o dějinách sociologie
před Comtem a po něm, jak se rozvinula v díle jeho žáků, kteří se br
zy odvrátili od positivistických předsudků svého mistra a postupovali samostatně cestou historickou, psychologickou, metodou částečných monografií a podobně. (12)
Zde nám jde jen o několik základních pojmů, abychom se^vyhnuli
nejasnostem a pochopili postavení sociologie náboženské v rámci osta
tních sociálních věd.
1.- Povaha sociologie Ř e ] c l i J s m e j g e s o c i o l o g i e p a t ř í k v ě d á m
positivním, které vycházejí z pozorování jevů smysly postřehnutelných, popisují je, klasifikují a vyslovují bezprostřední závěry ve
formě zákonů, tj. konstantních vztahů mezi pozorovanými jevy. Jako
fysika, chemie, biologie je tedy sociologie "scientia per causas pro
ximas". Tím se liší od spekulativních věd filosofických, neboí filosofie je "scientia per^causas ultimas", hledá poslední vysvětlení, z
prvních příčin, které úplně uspokojí otázky lidského ducha. Toto poslední vysvětlení nachází filosofie v povaze hmoty (studium kosmologie) , v přirozenosti člověka (racionální psychologie) a v poznání
přirozenosti Boží (theodicea čili filosofická theologie) . Tím, že úplně vysvětluje, uvádí filosofie jednotlivé zjevy na pojmy všeobecné,
mnohost na jednotu. (13)
Pochopitelně existuje úzká souvislost mezi sociologií a filosofií. Tato se totiž může dále zamýšlet nad sociálním životem, jak jej
popisuje sociologie, a z poznání přirozenosti člověka a přirozenosti
Bozi vyvozovat, jaký je cíl společnosti, jak má být společnost organisována a jaké mravní zákony má zachovávat, aby dosáhla cíle, pro
který ji Bůh určil. Diktovat' tyto normy a zákony je úkolem ethiky,
která je částí filosofie. Taková sociální filosofie je podstatně normativní (učí, jak má Člověk žít), zatím co vlastní sociologie zůstŽ^
vá popisná, positivní (zajímá ji, jak člověk ve skutečnosti jedná, a
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Tuto příbuznost a zároveň rozdílnost filosofie a sociologie nám
může osvětlit následující příklad: Věda může konstatovat, že se pora
ním, když udeřím hlavou do zdi, a může vysvětlit velikost rány na zj
klade tvrdosti zdi, mé lebky a prudkosti nárazu. Může dále pozorovat
důsledky tohoto nárazu na můj organismus a tak určit zákony neboli
konstanty lidského života. Věda však mi nikdy nebude moci říci, zda
mám či nemám vrážet hlavou do zdi. (14)
Podobně sociologie zjišťuje, jak život ve společnosti skutečně
vypadá (např. že lidé lhou, manželé se rozvádějí) a jaké to má důsle
dky. Filosofie naopak říká, jak život ve společnosti vypadat má, jak
má Člověk jednat, aby se mohl plně rozvinout a dosáhnout svého cíle.
Tím je jasný rozdíl'mezi normativním charakterem sociální filosofie
a positivní, popisnou povahou sociologie.
2—Předmět sociologie P o d l e o s v ě d S e ného názvosloví scholastické filosofie rozlišujeme v každé vědě dvojí předmět, hmotný (objectum materiale) a předmět tvarový (objectum formale). Materiálním pře
dmětem ně jaké. vědy jsou všechny jevy, které dotyčná věda pozoruje a
zkoumá, tak pro medicinu celý člověk. Formálním předmětem je pak jen
onen' zvláštní a vlastní aspekt, který dotyčná věda sleduje na pozoro
vané tealitě.,' na svém hmotném předmetě. Tak medicinu nezajímají umělecké .a ekonomické projevy člověka, nýbrž jen zdravá nebo chorobná
činnost jeho organismu.
Pokud jde o sociologii, je jejím materiálním předmětem celá sku
tečnost sociální, tedy všechny jevy, vztahy a činy člověka žijícího
ve společnosti. Formálním předmětem je však jen jeden aspekt celé té
to činnosti, a to právě aspekt "sociality", společenskosti. Sociologie se snaží zjistit, jakým způsobem a do jaké míry určitý sociální
fenomen vyrůstá ze společenského života a jak naopak na společenský
život působí.
Každá věda je specifikována svým tvarovým, formálním předmětem,
podle něho volí své metody a dostává svůj vlastní osobitý ráz. Svým
formálním předmětem se zároveň také liší od ostatních věd, které by
s ní mohly mít společný předmět materiální.
Objasníme si to aase na příkladě: Právo, náboženství, ekonomie
atd. jsou zjevy sociální. Kelze si totiž myslit společnost, která by
neměla svůj právní systém, své hospodářství, a svůj postoj k nábožen
ství. Proto jsou tyto jevy předmětem sociologie, ovšem předmětem materiálním, protože v nich sleduje svůj zvláštní aspekt, studuje je
jakožto "sociální",a ne jako právo, jako ekonomii nebo jako náboženství. Odezírá tedy od právního, .náboženského, ekonomického aspektu
těchto jevů a studuje je pouze pod zorným úhlem společenskosti.
Právní věda zase naopak studuje právo pod svým zorným úhlem,kte
rý se liší od aspektu sociologického. Právník abstrahuje od sociálnT
ho' charakteru práva; studuje právo jako skutečnost samu o sobě, neza
vislou na jiných. Hledá smysl právních nařízení, rozebírá, a klasifikuje zákony obsažené v zákoníku. Všimněme si, jak se různě dívají na
rozvod právník a sociolog. Právník hledá jeho definici a snaží se
stanovit podmínky, za kterých lze rozvod provést. Sociolog se zase
ptá, zda je rozvod užitečný nebo škodlivý pro společnost, zda oslabu
je nebo upevňuje svazek manželský, a zkoumá vlivy rozvodu na výchovu
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dětí, veřejnou mravnost a vůbec na společenský život. (15)
Také náboženství je zjev sociální. Jinak je ovšem studuje theolog a jinak sociolog. Theologa zajímá, jaké pravdy náboženství obsahuje, hledá vztahy mezi dogmaty a dokazuje pravost a přijatelnost ná
boženství. Sociolog se naopak ptá, jak souvisí náboženství se společenským životem, jak společenská struktura a její změny posilují nebo oslabují zevnější projevy víry, a jak zase naopak víra ovlivňuje
život sociální. (16)
Tak z výsledků sociologického studia francouzských náboženských
sociologů vysvítá,f jak francouzská revoluce a proticírkevní zákonodárství zavinily úpadek náboženského života v mnoha krajích Francie.
(17) Bernhard Häring vypočítává, jak křesťanská víra svým učením o
rovnosti lidí, o důstojnosti ženy změnila tvář společnosti, jak stře_
dověká města dostala křesťanstvím i svůj zevnější osobitý ráz tím.že
rostla kolem katedrály, duchovního střediska, jak katolická sociální
nauka zmírnila v moderní době třídní protiklady a přispěla k řešení
sociální otázky. (18) Také protestantství a dokonce i nekřesťanská
náboženství vtiskla své době a současné společnosti vlastní rysy.(19)
Sociolog dále nachází zajímavé zrcadlení společenských struktur
v oblasti víry a náboženského života. Víra v křesťanském náboženství
je sice původu božského, ale její formulace může na sobě nésti pečeť
své doby. Tak je známo, že v prvních stoletích přijímají církevní
spisovatelé terminologii řecké filosofie neoplatonické. Scholastika
dává přednost názvosloví aristotelskému při formulaci dogmat víry, a
v tomto Šatě se objeví pravdy víry i ve věroučných definicích církev
nich sněmů.
Nebo jiný příklad, jak společenské útvary působí na náboženskou
Činnost: Sv.Pavel při svých misijních cestách volí města položená
při hlavních komunikačních tepnách římské říše. Nejdůležitějsi bis-kupská sídla vznikají v předních administračních centrech tehdejšího
světa (Řím, Alexandrie, Antiochie a pozdější Cařihrad). (20)
To je malá ukázka, jak četné vztahy váží náboženství ke společnosti, a jak je proto oprávněná náboženská sociologie, která se jimi
obírá.
3. Rozdělení sociologie
,, • j *
,A
• j.- -u
- .. ,
—
Nyní uvidíme, kde je třeba zařadit náboženskou sociologii mezi ostatními společenskými vědami. Ponecháme
stranou rozdělení sociologie podle Comteho a Durkheima, třehas ořigi.
nální a důmyslné, a přidržíme se schématu italského katolického socT
ologa Toniolo, který dělí sociální vědy na tři základní sekce (21) i
a) vědy pomocné, kam patří
š o c T T l ní
z e m ě p i s , jenž zkoumá vliv kraje a podnebí na utváření společnosti;
d e m o g r a f i e , zkoumá složení společnosti dle věku, pohlaví a podobně, a její pohyb, tj. natalitu, úmrtnost, emigraci atd.,
hlavně ve vztahu k zjevům sociálního života;
e t n o g r a f i e , popisuje společnost primitivních národů;
s o c i á l n í
p s y c h o l o g i e , která zkoumá duši davu, reakce kolektivu.
b) speciální vědy sociální, jejichž předmětem jsou jednotlivé partikulární úseky společenského života,jako:
s o c i o l o g i e
r o d i n y
a
s t á t u , studuje út-

2 ?

STUDIE

var rodinný a státní a jejich význam pro společnost;
s o c i o l o g i e
p r á v n í , zkoumá jak si společnost .
tvoří právo a jaký vliv má právo na sociální život;
s o c i o l o g i e
n á b o ž e n s k é , která, jak už víme,
hledá vzájemné vztahy mezi fenomeny sociálními a náboženskými;
s o c i o l o g i e
e k o n o m i c k á , čili sociální ekono^
mie, je nauka o vnějších, hmotných prostředcích společenského života,
tedy o výrobě, výměně a spotřebě hmotných statků. Toto odvětví je
dnes zvláště důležité, protože marxismus vidí v činnosti ekonomické
základ všech ostatních sociálních jevů;
s o c i o l o g i e
u m ě n í , k u l t u r y , v ě d y
...
i zde lidská specifická činnost ve vztahu ke společnosti.
c

) Sociologie všeobecná, k t Q r á -e v y v r c h o i e ní m předchozího částečného studia společnosti, a tím stojí na vrcholku všech sociálních věd.
0 povaze této poslední sekce sociologie^však ještě není úplné shody
mezi odborníky. Někteří ji považují za úvod do studia sociologie spe
ciální, jehož' úkolem je stanovit předmět a metodu sociálních věd a
podat historický přehled různých lidských společností. Podle jiných
autorů se ztotožňuje se sociální filosofií, přestává tedy být vědou
popisnou s stává se spekulací o společnosti na základě aprioristických předsudků té či oné filosofické školy. Tak se dívají na sociolo
gii všeobecnou stoupenci školy positivistické, Comte, Spencer, Dürkheim a mnozí jiní.
Uznáváme, že nesnáz a určitá nejasnost ve vynesení všeobecné so
ciologie skutečně existuje. Chceme-11 i zde zůstat na půdě věd positivních, a vidět ve všeobecné sociologii poslední výsledky empirické
ho pozorování, jakousi jednotící syntézu zákonů společenského života,
přece jen se nepozorovaně přiblížíme oblasti filosofické. Začneme
mluvit o člověku ve • všeobecných pojmech, o požadavcích a sklonech je
ho přirozenosti, o finalitě společenského života, o řádu atd.,coŽu?
jsou zároveň pojmy .filosofické.
Uvidíme, že tato nesnáz, zaviněná nevyhnutelnou skutečností, že
oblast filosofická a positivně-vědecká se sice od sebe liší, ale na
svých okrajích se částečně prolínají, a proto nelze stanovit naprosto přesnou demarkační linii mezi oběma oblastmi, se bude zrcadlit i
v pokusech definovat neodvolatelně povahu náboženské sociologie. Uvi_
dime tam tendence omezit tuto vědu jen na pole čistě popisné, a jine
snahy připoutat ji k základům filosoficko-theoretického světového ná
zoru.
III. ÚVOD DO NÁBOŽENSKÉ SOCIOLOGIE
A)

ZÁKLADNÍ

POJMY

Z uvedených odvětví sociálních věd nás nyní zajímá jen. jedno;: so
ciologie náboženská, která zkoumá vzájemné vlivy a vztahy mezi fenomeny náboženskými.a sociálními. Pokusíme se nejdříve stanovit co mož
ná nejpřesnější definici, dále vymezit její vlastní předmět,.a nako
nec stanovit její úkoly, z nichž bude patrný užitek této vědy ve slu
žbách církevního apoštolátu.
D e f i n i c e . M e n s c h i n g , profesor na universitě v Bonnu,
se ve svém díle Soziologie der Religion snaží stanovit pojem nábožen
ské sociologie a naráží hned zpočátku na tuto obtíž: "Náboženská so-
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ciologie je mladá věda, a ještě nebylo docíleno jednoty ve vymezení
její podstaty, rozsahu a metod ... Pojem náboženské sociologie, o
němž chceme mít nejdříve jasnost, není jednoznačný. (22)
Mensching, třebas protestant, odmítá rázně tendenci francouzské
positivistické školy sociální, shromážděné kolem Durkheima (23) , kt£
rá chápe náboženskou sociologii jako snahu vysvětlit a pochopit nábo
ženství ze společenských poměrů, jako produkt sociálního života a je
ho okolností. Mensching sám pak stanoví pojem náboženské sociologie
takto: Nauka o sociologických fenomenech v oblasti náboženské a o so
ciálních vztazích náboženství ke společnosti přirozené, prof ánní. (2T)
Tomuto chápání náboženské sociologie by dosti dobře odpovídala
definice katolických sociologů, z^ichž uvádíme jen tuto: Náboženská
sociologie je "positivní studium úkonů, forem a sociálních útvarů ná
boženských, jejich vzájemných vztahů, a především jejich poměru k utvarům a skupinám společnosti profání" (to jest civilní, přirozené).
(25)
Z rozboru uvedené definice vyplývá, že;
a) náboženská sociologie patří do oblasti věd positivních, popisných, které vycházejí ze zkušenosti, z pozorování jevů ve své oblasti smysly postřehnutelných:
b) jejím předmětem nejsou jen vnější projevy náboženského života jednotlivých věřících, nýbrž i společenské formy a útvary nábožen
ského života (např, právní struktura Církve, farnosti, diecése, semi.
náře), a vzájemný poměr těchto náboženských institucí mezi sebou;
c) a konečně vztahy mezi těmito náboženskými projevy a útvary a
poměry společnosti civilní a jejími formami, zřízeními a změnami.
Přijetím této definice samozřejmě odmítáme chápání náboženské
sociologie podle názoru některých nekatolických autorů, vězících v
zajetí předsudků naturalistických nebo evolučních, nevyslovujeme se
však ještě o její hlubší povaze, zda je to totiž věda čistě a pouze
popisná, nebo má-li být spojena s normativním základem všeobecného
světového názoru filosoficko-theologického. V tomto bodě ještě nebylo dosaženo jednoty ani mezi katolickými sociology, a pole je ješte
otevřeno volným diskusím. (26)
Aniž bychom se hlouběji zabývali nadhozeným problémem, povážu
me za nutné zmínit se o dvou hlavních Školách nebo proudech v tomto
směru:
"Theologická" škola americko-německá, podle níž není myslitelná
v oblasti náboženské,sociologie čistě empirická, odezírající od zjevení Božího a od theologie. (27)
"Empirická" škola belgicko-francouzská, shromážděná kolem katolické university v Lovani v čele s J.Leclercqem, a ve Francii kolem
profesora-na Sorboně Le Bras a kanovníka P.Boularda. Tato škola přijímá plně metodologii so.ciologickou a hájí práva čisté, empirické s£
ciologie i v oblasti náboženské, s odůvodněním, že jsou úseky nábo-~
ženského života, které theologii unikají, zatím co jsou přístupné me
todám sociologie. (28)
Leclercq ospravedlňuje své stanovisko takto: "Vědět že Kristus
je Bůh není otázka sociologická (nýbrž theologická), ale sociologie

2 ?

STUDIE

se může tázat, do jaké míry tato víra v božství Kristovo působí na
společnost, jaké jsou vztahy náboženského života k rozvoji vzdělání,
bohatství a všech forem života ekonomického, k.rozvoji dopravních
prostředků, a bytové kultury ve městech a na venkově." (29)
Protiklad mezi směrem theologickým a empirickým v náboženské so
ciologii není nepřekonatelný. Sami němečtí sociologové připouštějí
možnost střední cesty mezi oběma směry. Tak Msgre. A. Geck požaduje
sice, aby křesťanská sociologie vycházela ze základů theologických,
především z,dogmatu o Trojici Boží a o stvoření, načež v oblasti náboženských úkonů může postupovat svou cestou empirickou. (30)
Také B. Maring ve zmíněném díle se kloní k názoru, že vedle nad
přirozené sociologie křesťanské se může svobodně vyvíjet lidská nábo
ženská sociologie, opravdu positivní a empirická, pro kterou by se
mohlo spíše zavést jméno "sociografie", které lépe vyjadřuje charakter empiricko-popisný. (31) Má-li však sloužit účelům pastoračním a
apoštolátu, musí tato sociologie v každém případě při sbírání a interpretaci zkoumaných údajů počítat s křesťanským pojetím života a
společnosti, jak nám je podává theologie a křesťanská filosofie.(32)
Můžeme zakončit tyto úvahy o pojmu naší vědy slovy italského so
ciologa P.G. G-rasso: "Třebas je náboženská sociologie věda ještě, mla
dá a jako taková pociťuje nejistoty, které dosud obklopují pojem sociologie, přece už si dosti dobře objasnila svůj předmět. Mezi katolíky bylo přes nepatrné odchylky dosaženo jisté základní shody a pra
cuje se dále, aby tato shoda byla stále dokonalejší." (33)
2

) Předmět náboženské sociologie

%

CQ

^

ř e k U

^

S0CÍ£

logii všeobecné a o definici sociologie náboženské by mohlo být dost
jasné, jakým předmětem se obírá naše věda. Považujeme však^za vhodné
prohloubit a objasnit lépe tento předmět, tím že se zamyslíme zvláště nad materiálním a formálním předmětem náboženské sociologie.
a.- předmět materiální, dle uvedené definice De Voldera, jsou
jednak sociální útvary a formy náboženského života (právní struktura
Církve, řády, bratrstva, věřící masa a věřící "elita"), a dále náboženské úkony věřících. Zkrátka vše, co je na náboženství viditelné,
co se dá pozorovat a počítat, měřit a převádět v čísla, grafické náčrty a mapy.
Druhá část hmotného předmětu naší vědy, úkony věřících neboli
náboženská praxe, nás může postavit před menší nesnáz: Může tato vně
jší náboženská praxe adekvátním měřítkem náboženského ^Života, když
přece křesťanství je podstatně duchovní a nadpřirozené ?
Uznáváme, že křesťanské náboženství je souhrnem pravd Bohem zj£
vených, mravních zákonů a vnějších obřadních úkonů, zahrnuje tedy v
sobě tři elementy: dogma, zákony a kult. Být křesťanem znamená dle
toho přijmout a věřit pravdy Bohem zjevené a Církví hlásané, dále^ží
ti ctnostně podle mravního zákona a konečně vykonávat povinnosti žádané obřadními předpisy. Z těchto třech podstatných složek náboženství, první dvě - víra a ctno'st - jsou povahy vnitřní, duchovní, a ja
ko takové unikají přímému pozorování.
Chceme-li tedy poznat stav náboženského života určité farnosti
nebo určité společenské skupiny, nezbývá než zaměřit pozorování na
třetí element náboženského života, totiž na vně,jší náboženské úkony,
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jakými je např. přijímání svátostí, účast na mši svaté, Členství v
náboženských spolcích, charitativní činnost a podobně. Tyto úkony
jeou spojeny s pohyby a činností těla, tedy navenek viditelné, a nad
to jsou snadno pozorovatelné, protože jsou obyčejně konány na místě
veřejném a všem lidem přístupném, jako je chrám a především farní ko
stel.
Je pravda, že "habitus non facit monachum" a vnější gesto není
podstata náboženství. Byl by pokrytec a ne opravdový křestan, kdo by
chtěl omezit svůj náboženský život jen na povrchní formy a vnější ukony, a přitom přehlížel nebo zanedbával vnitřní stránku, totiž víru
a mravní život, kde leží těžiště náboženského života. Nelze však popřít, že v dané lidské situaci, kdy tělo je nástrojem duše, jsou
Ší úkony projevem vnitřního smýšlení, takže gesto, slovo a posunek
nám otvírají pohled do intimního světa duše, jsou viditelným znamením neviditelné duchovní reality. (34)
Proto je náboženská praxe jediným, i když ne adekvátním měřítkem vyspělosti náboženského života jednotlivců a vitality farnosti.
Jen na základě vnějších úkonů můžeme rozeznat nevěrce od věřícího,
horlivého věřícího od vlažného. Je tedy jasné, že se náboženská soci
ologie nezabývá studiem dogmatu a morálky, to ponechává theologům a
kánonistům. Ptá se jen} jak je tato víra prožívána a církevní zákon
zachováván (35). Jinými slovy její předmět se omezuje jen na praxi,
na vnější projevy víry, a na ne aplikuje své pracovní metody, jak hi
storické, tak i aktuální, tj. statistiku a ankety.
~
b.- formální předmět náboženské sociologie.
Vlastní formální předmět naší vědy jsou vzájemné vztahy (Wechselbeziehungen) mezi náboženstvím a společností, jak je zřejmé z defi
nice protestantského sociologa Gr. Menschinga i v z definice De Void er a,
který patří k okruhu katolické university lovaňské. To je ten zvlášt
ní zorný úhel, pod kterým náboženská sociologie pozoruje všechny náboženské fenomeny, totiž jejich vztah ke společnosti, pokud náboženství vytváří vlastní společenské fcrmy, ovlivňuje společenské útvary
civilní, a naopak pokud zase tyto náboženské struktury vlivu vnějších
společenských sil podléhají.
Popisná sociologie tedy především vyšetřuje, zda a do jaké míry
je náboženství v jistém prostředí a době skutečně dle slov Evangelia
"kvasem" pro lidskou společnost a vůbec pro celé utváření veřejného
i soukromého života. A zároveň chce vědět, do jaké míry příznivě nebo nepříznivě působí na náboženství "milieu", tj. celé prostředí hospodářské, kulturní a sociální, jak ovlivňuje rozvoj jeho nauky, utváření obřadů a praxe.
Můžeme se např. s B. Häringem ptát, jak je možné, že za určitých sociálních poměrů nejen jakékoliv přirozené náboženství, nýbrž
i pravé Bohem zjevené náboženství ztrácí mnohé ze svých členů, nebo
aspoň utrpí tolik na své síle, že pro většinu jeho stoupenců existuje náboženská skutečnost sotva na pokraji vědomí ? Öim to, že i ti,
kteří ještě zůstali věrni ^víře a náboženské praxi, za určitých okolností skoro vůbec nepůsobí svým vlivem na utváření společenského života ? (36)
Několik příkladů takového vzájemného ovlivňování mezi zjevy náboženskými a sociálními, kterými se zabývá právě náboženská sociolo-
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gie, jsme uvedli výše, kde se jednalo o předměte sociologie vůbec.
(37) Považujeme proto i předmět speciální sociologie náboženské za
dostatečně osvětlený.
3)

fooly náboženské sociologie S p e c i f i c k é ^ k o l y s o c i o i ö g i e v
oblasti náboženské se mohou výstžně shrnout .do pracovní zásady jocistického hnutí: "Voir, juger, agir". Sociologické studium probíhá t£
dy ve třech fázích, které stručně popíšeme:
a

' voir, popisovat sociální jevy náboženské, ve snaze pochopit
jejich povahu, dějinný vývoj, a zachytit různé činitele, kteří je
příznivě nebo nepříznivě ovlivňují. Je to moment pozorování, ať už
přímého nebo nepřímého (metodou historickou, abychom poznali stav a
průběh studovaných fenomenů i v minulosti) , kde se zdatně uplatní
statistika, grafické náčrty, mapování a jiné metody moderní sociologie.
b. juger, znamená srovnávat systematicky zjištěná data s údaji
o náboženském životě na jiných úsecích a v jiných dobách, (38), vidět v kterých bodech se stýkají a v kterých se rozcházejí, a tak dospět k úsudku o zvlášť vlivných činitelích společenského prostředí,
ke zhodnocení jednotlivých náboženských projevů ve vztahu k sociální^
mu pozadí. Tímto srovnáním se pomalu začnou rýsovat určité sklony a
stálé vztahy mezi jevy náboženskými a sociálními, čili vyvozuji se
zákony, tj. konstantní a obecně platné vztahy mezi jevy náboženskými
a společenskými (39). Formulace zákonů už skýtá dosti hluboké, třebas ne úplně vyčerpávající poznání nábožensko-sociálních jevů. Nadto
umožňuje předvídat, jaký bude jejich pravděpodobný vývoj v budoucnosti (změní-li se prostředí, změní se dle toho asi i životní projevy
na poměrech prostředí závislé) a tím se otvírá také možnost zásahu
do budoucího vývoje náboženských poměrů ovlivňováním a formací spole
cenského prostředí. Tím přecházíme do třetí fáze sociologického studia, to jest:
c. agir, vypracovat na základě poznané skutečnosti plán pastorační činnosti. Jak vidět, poslední cíl empirické sociologie je prak
tický: položit základy sociálního apoštolátu, který by odpovídal poznané skutečnostiJde o vědecké, sociologické podepření pastorálky,
aby bylo zaručeno úspěšné působení na celou společnost v duchu Evangelia.
Mezi náboženskou sociologií a pastorální theologií existují tedy úzké vztahy, třebas- se jedná o dvě rozlišné vědy s vlastními cíly.
Pastorálka sleduje cíle praktické, jedná o způsobech, ^jakými je třeba hlásat křesťanství. Nelze však jednat s nadějí na úspěch bez přes
ného pracovního plánu, a to zas přednokládá, že opravdu realisticky
známe oblasti které máme evangelisovat (40). Že toto sociologické p£
depření apoštolátu je dnes nejen nutné, nýbrž je i výslovným přáním
Církve, jsme viděli z uvedených projevů biskupů i papeže na začátku
tohoto článku.
Dnes už i civilní sociologie přichází k závěrům, že konečný smjr
sl sociologické práce není jen poznání samo, tedy poznání pro poznání, ideál, o který usilovala sociologie tzv."čistá". B.Haring o tom
praví:. "Moderní empirická sociologie přichází stále více k názoru,Že
si musí jasně položit otázku: k čemu jsou všechna tato zkoumání ? Ja
kým cílům mají sloužit ? Jeden vynikající sociolog praví v tomto ohledus Co nám pomohou rafinované metody, když nevíme, jakým cílům ma
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jí všechny tyto důmyslné prostředky sloužit ?" (41) Marxistická soci
ologie si byla od počátku vědoma této subordinace poznání sociální
reality vzhledem k činnosti, propagandě, a to musí být hmatatelným
důkazem a povzbuzením pro všechny, kdož v tomto ohledu ještě nemají
jasno.
Náboženská sociologie musí tedy být zaměřena apoštolsky, jejím
konečným cílem musí být sociální pastorálka, misijní farnost. Oblast
zvolená pro sociologické studium může být buä útvar
c í r k e v n í
(farnost, děkanát, diecése) nebo c i v i l n í
(obec, průmyslová
čtvrt, celý kraj). Ústřední pole však v posledním stadiu zůstává
vždy farnost. (42)
Pracovní plán pro sociální apoštolát musí vycházet z přesného
poznání stavu farnosti, jejich nedostatků, vlivů a potřeb. Je jasné,
že v době, kdy protináboženské síly se spojují k útoku na Církev,může mít pastorační úspěch jen ta akce, která je schopna soustředit a
nasadit do boje všechny své nejlepší síly. To může vyžadovat spolupráci sousedních farností, jejichž akce může časem dosáhnout i rozmji
rů děkanátních, krajových nebo dokonce diecésních. Tak ve Francii usilují na základě sociologických poznatků o rizsáhlou akci regionální, o krajové misie. (43) Po takové spolupráci, která vede k náboru,
školení a racionálnímu nasazení všech sil, jimiž Církev může dispono
vat, volají hlasy církevní autority, které uvedeme na následujících
stránkách.
B) HLASY CÍRKEVNÍ AUTORITY
Už přes dvacet let volají biskupové po nástupu apoštolů, kteří
by ve své akci postupovali na základě spolehlivého poznání situace,s
jasným viděním svých cílů a metod. Zdůrazňují, že východiskem a cílem každého apoštolátu je milost Boží, která jedině skýtá lék na nemoci naší doby. Avšak poznání prostředí, okolností, doby a příčin
těchto chorob nám dává k disposici cenné elementy, jež nám umožní
stanovit přesnou diagnosu zla, jímž současný náboženský život trpí,a
jako prostředek takového poznání doporučují především statistiku cí
rkevního života.
Kardinál Fossati, arcibiskup turinský, píše v pastýřském listě
z roku 1942: "Nezavírejte oči před skutečností, nedejte se klamat z
zdáními Kdyby bylo možno pořídit přesnou statistiku věřících, kteří
se pravidelně zúčastňují mše svaté a na velikonoce přistupují k svá
tostem, pozbyli bychom mnohých ilusí!''
Zesnulý arcibiskup boloňský, kardinál Nasali Rocca, píše v post
ním listě z r. 1940, že "v Boloni se ztěží třicet procent věřících
zúčastňuje nedělní mše svaté, třebas se jich každou neděli a svátek
slouží přes dvěstětřicet. Kde je ostatních sedmdesát procent ? Stati
štika nás učí mnoha věcem a zbavuje mnohých ilusí."
Podobně kardinál Schuster, předchozí arcibiskup milánský, praví
ve svém postním pastýřském listě r. 1939: "Je-li farní kostel ve svá
teční dny naplněn věřícími, hlavně ženami a dětmi, nesmí to naplnit
kněze klamným optimismem. Stačí vést přesnou kartotéku farnosti, kte
rá ho přesvědčí, že jeho kostel plný zbožných duší představuje sotva
dvacetinu jeho farníků." (44)
Po skončení válečného konfliktu se tyto hlasy biskupů stávají
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ještě důraznějšími. Viděli jsme, jak arcibiskup pařížský kard.Feltin
a biskup z Bergama Msgr.Bernareggi nabádají kněze k poznání nové sku
tečnosti a jejích nových problémů, bez něhož i ta nejhorlivější pastorace by byla nejistým a riskantním dobrodružstvím.
Také papež Pius XII, zanechal řadu projevů o důležitosti podepřít vědecky církevní apoštolát. Uvedeme z nich aspoň ty nejdůležitější.
1) 0 významu statistiky „ C h c e _ n l é k a ř d o k o n a l e poznat zdravot
ní stav svého pacienta, měří pomocí nejrůznějších přístrojů jeho váhu, teplotu, krevní tlak, srdeční puls a rychlost reflexů. A nespoko
jí se jen zjištěním vykonaným ve chvíli prohlídky, nýbrž zkoumá i po
stupně změny, registruje grafickými křivkami průběh nemoci, a z tako
vého grafického náčrtku čte bezpečně, jakoby měl před sebou živý organismus, čte bezpečně nedostatky i zlepšení, a na základě toho volí
vhodné léčení. Něco podobného koná i statistika, použitá ke zkoumání
stavu určitého národa a jeho vývoje jak hmotného a ekonomického, tak
i sociálního, mravního a dokonce i náboženského. Kdo by nevěděl, jak
j.sou užitečné statistické údaje nejen pro sociologa a zákonodárce ,n;£
brž i pro moralistu a vychovatele ?" (45) .
2) Povzbuzení ke studiu náboženské.sociologie ^
založení ústavu pro studium náboženské sociologie při papežské grego
riánské universitě ujišíuje dopis poslaný Státním sekretariátem rektoru Gregoriány, Že "Svatý Otec uznává důležitost této štastné inici
ativy jako přínos k racionálnější organisaci duchovní správy. Je sice pravda, že první a nezbytná příprava na apoštolát mu3Í být modlit^
ba, která zaručuje pomoc milosti Boží. Přesto je zřejmé, že hlubší
poznání konkrétních, praktických prostředků je svrchovaně důležité,
aby se apoštolská činnost mohla přizpůsobit požadavkům současné doby
(46).
3) Je třeba přesně poznat stav farnosti y p r o m l u v g P i a xii, k
římským farářům, a postním kazatelům z 10.března 1955 je obsaženo mno
ho cenných prvků pro velkorysou pastorační činnost ve farnosti .Pape¥
má na mysli především farnosti římské. "Pokud jde o vaši apoštolskou
činnost, usilující o hromadné náboženské obrození, vratme se na okamžik k tomu,, co jsme zdůraznili v rozhlasovém poselství z 10.února
1952: Snažte se, aby byly přesně zjištěny potřeby, objasněny cíle, a
dobře spočítány síly, které máte k disposici ... aby bylo všech učel
ně použito.
Při zjišťování těchto 'potřeb j'e třeba vyvarovat se povrchnosti.
Ta vede jen k poznání přibližnému, s jehož zhoubnými následky se set_
káváme na každém poli, nevyjímaje ani pole apoštolátu. Abychom přede
šli těmto následkům, je zapotřebí vážné práce statistické, prováděné"
realisticky a nestranně.
Je na příklad jisté, že v Římě mnozí věřící zachovávají zákon o
účasti na nedělní a sváteční mši svaté. Je nám známo, že i na předuté
stich jsou kostely opravdu přeplněny věřícími při každé mši svaté,
která se slouží v neděli a ve svátky. Může se farář z tohoto návalu,
věřících těšit ? Jistě a právem, dřivé než se však oddá pocitu úplné
ho klidu by si měl s^dostatečnou přesností zjistit počet všech, kteří jsou povinni se zúčastnit a přece se nezúčastní. Víme dobře, že
přesný výpočet často nemile překvapí kněze, který se o duše poctivě
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stará.
Také se nemůže popřít, že vyučování katechismu je navštěvováno
zcela uspokojivě, že kněží a různé spolky^jako mariánská kongregace
a jiné podobné s,e se vší horlivostí přičiňují, aby se návštěva katechismu ještě více zlepšila. Aby však takového zlepšení bylo opravdu
dosaženo, je nutno si položit otázku: kolik dětí z farnosti by mělo
na katechismus chodit a nechodí ?
A ještě jedna otázka, milovaní synové. Jaké je náboženské vzdělání dospělých věřících ? Pro kolik z nich jsou náboženské poznatky
z dětství jediným základem náboženských vědomostí ? A dále: kolik
farníků přistupuje na velikonoce k svátostem ? A kolik z vašich věří
cích myslíte že žije v posvěcující milosti ?
Když jsme stanovili přesný počet, je třeba studovat význam získaných Čísel, a tak stanovit příčiny, proč se mnozí oddálili a jiní
proč se zase vrátili k Církvi. Zjištění choroby ještě není diagnosí,
bez které se nedá mluvit o správné prognosi a tím méně o přiměřeném
léčení." (47)
Po tak jasných slovech Pia XII. můžeme pominout projevy jiných
biskupůj a uvedeme jen ještě originální myšlenky nynějšího arcibisku
pa boloňského, kardinála G-.Lercaro, z jeho závěrečného projevu na
prvním kongresu náboženské sociologie, uspořádaném v Miláně 12.fcřé2na 1954:
"Otvírám Evangelium sv.Lukáše ve 14. kapitole, 27. verši, a čtu:
Kdo z vás, chce-li vastavět věž, dříve nesedne a nespočítá potřebný
náklad, zda má dosti, aby stavbu dokončil ? ... Anebo který král,
chce-li se pustit do války proti jinému králi, nesedne dříve a nepře
mýŠlí, zda je sto utkat se s desetitisíci s tím, který proti němu ť&
hne s dvacetitisíci ?
Zde se jedná o boj a o stavbu, nebot království Boží a tím,i na
še Činnost pastorační, usilující o jeho nastolení ve světě, v dušícK
a ve společnosti, je b o j
... a. s t a v b ř a ... Proto také našemu apoštolátu musí předcházet úvaha. Taková úvaha se koná v sedě,
je tedy zapotřebí židle - ano, k sedění je nutná Židle! A ježto tato
úvaha spočívá v počtech, budeme potřebovat i stůl, abychom mohli pohodlně počítat. Jelikož se pak dále jedná o Čísla, bude záhodno pou^žít i počítacího stroje, když je to dnes možné. První Čtenáři Písma
svatého toto místo asi takto nechápali, ale v dnešní době organisace
práce pokročila a proto v takové knize, jež byla napsána nejen pro
první čtenáře, nýbrž i pro celé lidstvo všech dob, můžeme vyčíst i
toto. A tak máme židli, stůl, počítací stroj ... tedy kancelář, statistický úřad, v němě se sbírají Čísla, která zobrazují skutečnost,a
tato čísla se pak studují, propočítávají a sestavují v diagramy,sché
mata a důmyslné grafické náčrty ..." (48).
A dále pokračuje: "Jako biskup diecése uznávané (po náboženské
stránce) za nemocnou, uznávám za velmi zdařilé přirovnání práce náb£
ženské sociologie k lékaři, který prohlíží nemocného, jak to učinil"
Svatý Otec ... Všechno to měření zachycené v číslech, náčrtech a na
deskách, vhodně doplněné záznamy nemocniční kartotéky o dosavadním
průběhu nemoci a o předešlých lékařských zákrocích, dále doplněné otázkami, jež klade lékař nemocnému, to vše je jakýsi druh dotazníku,
jenž doplňuje smysl čísel, získaných pomocí lékařských přístrojů. Lé
kař tak získává úplný klinický obraz, dostatečně odpovídající skutef
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nosti, a to mu umožňuje dívat se na případ s jistotou a objektivností a na základě toho pronést úsudek, volit léčení a dokonce předvídat i budoucí vývoj.
A nepočíná si zrovna tak náboženská sociologie při zkoumání určité farnosti, diecése nebo národa ? S t a t i s t i k y
vyjadřuj^
cí náboženskou praxi nebo mravní život v jejich vztahu ke zjevům a u
tvarům společenským - d o p l n ě n é
s t u d i e m
m i n u l o
a t i dotyčné farnosti, diecése nebo jiné lidské oblasti, interpretované dále pomocí d o t a z n í k ů , jež umožní postřehnout tolik
okolností a jemných odstínů, které jinak uniknou holým číslům, - to
vše povede ke konečnému úsudku o stavu, chorobách i dobrých stránkách farnosti nebo diecése, která byla prohlídce podrobena.
Duchovní správce se po takové důkladné prohlídce ocitá tváří v
tvář konkrétní ^skutečnosti, může si vysvětlit její jednotlivé elemen
ty, učinit si úsudek o svěřeném stádci, o nebezpečích, která ho ohr£
žují, o pravděpodobném budoucím vývoji situace a o zákrocích, které
bude třeba podniknout. Tak bude míti k disposici směrnice pro svou
pastorační akci, která by jinak byla jen "šermováním ve vzduchu" nebo "běháním do neurčitá". (49)
C) NÁMITKY PROTI NÁBOŽENSKÉ SOCIOLOGII.
Každá nová vědecká disciplina se ve svých začátcích setkává s
četnými potížemi, s nimiž se musí vyrovnat, aby si obhájila místo na
slunci a aby byla uznána za užitečný nástroj ve službách člověka. Ta
kové nesnáze, s nimiž musí na začátku počítat i náboženská sociologT
e, jsou především rázu v n i t ř n í h o , technického, Některé
jsou spojeny už se samým stanovením plánu na sbírání a výklad potřeb
ných dat, jiné souvisí s nedostatkem odborně školených pomocných siT,
dále sem spadá nepochopení nebo nepřipravenost dotazovaných věřících,
kteří se ostýchají odpovědět otevřeně na delikátní otázky svého in-y
timního života náboženského a mravního, mohou být pokoušeni udávat ú
myslně odpovědi neúplné nebo falešné atd.
K tomu přistupují obtíže v n ě j š í , a to jsou především námitky odpůrců této nové vědy, kteří považují sociologické^studium ná
boženského života za nemožné, nebo aspoň za nevhodné a neúčelné. Na
některé závažnější námitky se zde pokusíme odpovědět.
1) Náboženská sociologie popírá nadpřirozený charakter náboženství .
Křesťanství je božského původu a proto podstatně nadpřirozené.
Studovat je sociologicky jako fakt čistě přirozený, chtít odkrýt zákony náboženského života a zachytit je v číslech a statistikách, neskrývá to vše v sobě popření nadpřirozené povahy náboženství a nevede k naturalisaci apoštolátu ? Není to pokus o vytvoření vědy, která
se odvažuje měřit činnoBt Ducha Svatého ? Neznamená to zatlačit do
stínu vnitřní, podstatný prvek náboženského života, nahradit svatost
vnějším konformismem a postavit Číslo na místo milosti, která svou
nadpřirozenou povahou absolutně přesahuje svět měr, vah a čísel?(50)
Tato námitka má pravdu, pokud zdůrazňuje, že hodnota Církve a
vnitřní podstata duchovního života se nedají zachytit Čísly a statistikami, třebas by byly nejpřesnější. Církev je a zůstane institucí
nadpřirozenou, ale zároveň je také opravdová společnost, složená z
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lidí z masa a kostí. Její život se proto vyvíjí a projevuje také navenek. Vnitřní dynamika duchovního života se zjevuje úkony vnějšími
a viditelnými, které mohou být pozorovány a studovány.
Je pravda, že sociologie nemůže postihnout, jaké účinky působí
v duši věřícího např. sv.přijímání. Nic nám však nebrání pozorovat,
kolikrát do roka věřící Nejsv. Svátost přijímají, zda je náboženský
život - soudě podle počtu svatých přijímání - intensivnější ve větších nebo menších centrech, v prostředí venkovském, dělnickém nebo
městském, u žen nebo u mužů.
Mohou se dále stanovit vztahy mezi intensitou náboženského živo
ta a počtem církevních budov, kněžských povolání, kriminalitou mládě
že, politickým vývojem a podobně. Nebylo by na příklad bez zajímavosti, kdyby se' nám podařilo stanovit poměr mezi počtem svatých přijímání, účastí dospělých věřících na křesťanské nauce na jedné straně,
a počtem hlasů daným při politických volbách protináboženským stranám na straně druhé ... (51).
Z podobenství Páně víme, že Evangelium je kvas, který má přetvo
řit svět. Öinnost kvasu je tajemná a skrytá, můžeme však pozorovat ~
jeho vnější účinky a stanovit příznivé podmínky jeho Činnosti, mezi
něž patří i kvalita užitého těsta. Podobně je tomu i v apoštolátě.
Činnost milosti v duších je nám nepřístupná, nemá-li však být náš apoštolát prováděn naslepo a s nepatrným úspěchem, je třeba nejdříve
poznat terén, na němž se má apoštolsky pracovat, a to jak po stránce
společenské, tak i po stránce hospodářské, kulturní, historické atd.
Takové poznání terénu, inventář a popis prostředí skýtá pastorálce sociologické studium oblasti, která má být evangelisována. Pro
to v urČitýchfrancouzských diecésích, např. v Grenoblů, Paříži, Lyonu, předcházelo rozsáhlým a dlouho svědomitě připravovaným misijním
akcím nejdříve důkladné sociologické bádání o složení obyvatelstva a
všech proudech a činitelích, kteří určují j-eho zvláštní mentalitu.
(52)
2) Náboženská sociologie upadá do determinismu.
Tuto námitku si klade kardinál Lercaro v projevu, který jsme shora uvedli. Mohlo by se zdát, že užitím statistiky, která hledá kon
stantní vztahy a stálé spojitosti mezi různými jevy, předpokládá náboženská sociologie také i vztahy mezi zjevy společenskými jako nutné a determinované, a tím nepřímo popírá svobodu lidské vůle.(53)
Je jisté, že činitelé ekonomičtí, sociální a zeměpisní ovlivňují mravní a náboženský život člověka, Jako neexistuje tělo bez duše,
tak neexistuje ani člověk se zájmy hmotnými odloučeně od člověka se
zájmy a potřebami náboženskými a mravními. Náboženská sociologie má
za úkol studium těchto vlivů na projevy náboženského života. "Jak mů
žeme od lidí nedostatečně oblečených a podvyživených a žijících v bí
dných obydlích, lidí bez zaměstnání, neznajících číst a psát, ... očekávat něco jiného než velkou mravní bídu ? Právě zde spíše než kde
koliv jinde nalezneme nespořádaná manželství, nemanželské děti, po ~
traty a zločiny. Těžko najdeme kvetoucí náboženský život tam, kde ukojení těch nejzákladnějších lidských potřeb je ožehavým problémem
nejen každého dne, nýbrž i každého okamžiku." (54)
Připouštíme tedy, že náboženský život závisí na určitých životních podmínkách. Není to však závislost nutná, determinující vůli.Na
vzdory všem vlivům prostředí, vlivům společenské třídy, zeměpisného-
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kraje, hospodářských poměrů, zůstává člověk svobodný ve svém rozhodo
vání a jednání. Všechny tyto vlivy jsou pro něj jen okolnosti, působící ze zevnějšku, prostřednictvím citů a rozumu tlačí na vůli, aniž
by ji v normálních případech úplně zbavily svobody. To uznává zdravá
rozumová psychologie i theologie. (55)
Proto sociolog, který zkoumá vlivy prostředí a hmotných poměrů
na projevy náboženského života nijak neupadá do detrrainismu, nýbrž
naopak předpokládá svobodu vůle a studuje její chování a reakce vůči
zevnějším Činitelům, kteří na ni působí v dobrém nebo špatném smyslu.
3) Náboženská sociologie přesahuje síly kněží v duchovní správě
Práce spojená s vědeckým sociologickým studiem není snadná, vyžaduje důkladnou znalost vědeckých metod, hlavně matematiky, statistiky, dále znalost otázek historických a národohospodářských. Kněz v
duchovní správě si nikdy nebude moci osvojit dokonalou odbornou průpravu k vědeckému provádění tohoto studia, k tomu jsou spíše povoláni laičtí specialisté.
Uznáváme rádi, že většina kněží, pracujících v duchovní správě,
nebude mít ani Čas ani možnosti, aby se vyškolili k takovému specialisovanému studiu. Stačí však, budou-li do té míry obeznámeni se sociologickým zkoumáním náboženského života, aby pochopili jeho důleži_
tost pro svou pastorační činnost a aby uměli organisovat Široce za.lZ
ženou spolupráci horlivých dobrovolníků z řad laiků pod vedením specialisovaných odborníků.
Zkušenost ukázala, že může být s úspěchem nasazena^mládež katolické akce k přípravě dotazníků a k sbírání potřebných údajů, což se
může dít v kostele během bohoslužeb, návštěvou rodin, dílen i rekreačních středisk. Dobré výsledky prvních, zcela snadných akcí tohoto
druhu nadchnou pak pomocné laické síly nejen k další horlivé spolupráci, nýbrž i k osobnímu prohloubení sociálně-náboženských problémů
soukromým studiem. Další zpracování takto sebraného materiálu může
pak být provedeno odbornými silami.
Německý sociolog B.Häring poukazuje ve zmíněném 3iŽ<díle "Macht
und Ohnmacht der Religion", jak taková kněžími organisovaná spoluprá
ce může probudit v laických pomocnících apoštolské nadšení a raisijnT
zápal : "Většina našich zbožných křesťanů je nakloněna myšlence apoštolátu, ale jejich počáteční elán se obyčejně brzy rozplyne pro nedostatek konkrétních úkolů a cílů. Zde se právě osvědčuje sociologie
ko-náboženské bádání, neboť skýtá apoštolsky nadšeným laikům možnost
pracovat na konkrétních a užitečných úkolech." (56)
Autor tohoto článku má před sebou zdařilou studii o dvou farnostech na průmyslovém předměstí Turína. Většina dat a údajů byla nashromážděna skupinou mladých nadšenců, po většině universitních studentů, členů kroužku pro nábožensko-sociologické studium při turín-ř
ské universitě. Teprve závěrečné zpracování a zhodnocení sebraných ú
dajů bylo provedeno kvalifikovanými odborníky, universitními docenty
statistiky a metodologie. To je názorný důkaz, že spojenými silami a
dobře organisovanou spoluprací lze dosáhnout uspokojivých výsledků
ve snaze o poznání skutečného stavu farnosti, aniž by byli kněží zatěžováni nad své síly a možnosti. (57)
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4) Je nebezpečné odhalit veřejnosti -skutečný'gtáv náboženského
života.
• Jesuita R.Mols se ve zmíněném Článku zabývá dalším předsudkem
proti náboženské sociologii a táže se: La sociologie réligieuse estelle indiscrěte ? (58) Musíme totiž počítat s možností, že výsledky
sociologického studia o stavu náboženského života v určitém kraji ne
budou vidy utěšujíví. Mohou zjevit mnohé závažné nedostatky, dlouholeté a zakořeněné zlozvyky, nezájem nebo dokonce tvrdošíjný odpor ši
rokých mas vůči náboženství a Církvi. Uveřejnění takových závěrů by
mohlo pochopitelně vnést zmatek a disorientaci do řad věřícich, vzbu
dit•pochybnosti o životnosti křesťanství a.o účinnosti jeho prostřed
ků, mohlo by dokonce znamenat ochromení apoštolského elánu horlivých
katolíků. Sám zemřelý kardinál Suhard přiznal, že četba knihy "France, pays de mission" ho tak rozrušila, že po tři noci nemohl spát.
Na tuto závažnou námitku odpovídáme, že není nutně, aby se výsledky nábošensko-sociologického studia dávaly do rukou veřejnosti,
zvláště jsou-li negativní. Není moudré ani slušné prát své špinavé
prádlo před očima celé ulice. Profesor Le Bras, zakladatel vědecké
náboženské sociologie ve Francii, zdůrazňuje už od roku 1942, že sociologické bádání v oblasti náboženské je nutno předem podrobit soudu církevní autority. Jen ona je povolána rozhodovat, jak s výsledky
takových studií naložit, zda je možno je uveřejnit nebo zda bude vho
dnější udržet je v tajnosti, tak aby jen povolaní poznali celou prav
du o náboženské skutečnosti a aby mohli podle ní zaměřit své pastora
ční akce pod vedením církevní autority.
Kardinál Lercaro v článku, který jsme už několikrát citovali,
velmi pěkně praví: "Při použití výsledků náboženské sociologie je za
potřebí velké opatrnosti ... Naše apoštolská činnost, zvláště v krajích, jako je můj, a na mnohých úsecích se velmi podobá boji. Jsme
jako vojáci Esdrášovi, kteří jednou rukou stavěli zdi nového Jerusaléma a druhou bojovali. Taková je naše situace, každodenní boj bez
oddychu, na všech úsecích. Myslím, že by nebylo opatrné uveřejnit
všechny výsledky našich dotazníků a naše statistiky, protože by jich
nepřítel mohl zneužít proti nám, a naši věřící by jimi mohli být uve
deni ve zmatek. Ti bázlivější by mohli pozbýt důvěry a jistoty a sna
dno upadnout v pokušení, aby opustili naše řady. Hlavně mládež musíme dnes mít na zřeteli!
Před několika dny, když jsem mluvil o tomto předměte, znázornil
jsem svou myšlenku takto: Mám dojem, že vůči některým výsledkům nábo
žensko-sociologického studia a. údajům statistik si připadáme jako ~
bankéř, který se nachází v kritické situaci. Dokud ještě o tom nekoluji zprávy, má naději, ze krisi překoná, jeho situace se zlepší a
bude moci pokračovat ve své práci k obecnému dobru. Jakmile se však
o tom začne ^mluvit, je nevyhnutelně ztracen, neboť vznikne panika a
mnozí, kteří u něho mají uloženy peníze, si je chvatně přijdou vyzve
dnout a banka se může zavřít.
~
Naše situace někdy může být podobná. Nebude vždy radno odhalit
bez rozdílu všechny výsledky našeho sociologického bádání veřejnosti,
nýbrž spíše je předložit k pozornému prozkoumání církevní autoritě,
aby z nich vytěžila podněty pro svoje akce. Náboženská sociologie ie
právě jako statistika, nástrojem vlády!" (59)
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D U Š E V N O
A
JEHO
O R G A N I S A C E
Nárys psychické energetiky
{ Úvod a první kapitola)
Mysl ze všech věcí nejlehčí a nejčistší.
(Anaxagoras)

0 povaze dění jemu nejvlastnějšího, svého žití, uvažuje vzdělaný a namnoze i primitivní člověk chtě nechtě. Ve svém náboženství se
dovídá o své nesmrtelné duši podle božské inspirace a povznáší se
tím do oblasti nadpřirozené. AČ psychická energetika jedná o duševnu,
ponechává zkoumání oblasti nadpřirozené vůbec náboženství a metafysi
ce, která se však musí zabývati i oblastí přirozenou. Základem psychické energetiky jsou proto jen vědy přírodní i s psychologií, jež
si již všímá hlavně dějů duševních.
Na rozdíl od přírody neživé pozorujeme u všech živých organismů
- a jen u nich - děje, k jejichž plnému vysvětlení nestačí fysika a
chemie. Právě výzkum životních zvláštností organismů, jenž je vyznač
ný pro psychickou energetiku, rozšiřuje úlohu psychologie na výklad
zásadního řízení látkové výměny v organismech, poněvadž síly působící při tomto řízení a při dráždivosti protoplasmy jsou svým původem
i povahou příbuzné s těmi, jimiž se odevždy zabývá psychologie. I do
savadní úkoly psychologie musí psychická energetika řešiti svým způsobem. Snad tak přispěje k možnosti jejich začlenění do prbléraů nábo
ženských a metafysických. Pro metafysiku bude důležité, aby se vyplnila "mezera", která se dosud zdá mezi děním fysikálním a děním jevo
vým, mezi počitkem a vjemem. Mezera ta vlastně neexistuje, dnes již
může býti odstraněna uznáním a vysvětlením přímého vzájemného působě
ní hmoty a duševna. Descartesův závěr "cogito ergo sum" se vzathuje
přesně vzato jen na skutečnost myšlení. Co je předmětem myšlení (po
čítajíc v to i naše tělo) , co je podnětem počitku, základu to vnímání a poznání, to není dosvědčováno dějem myšlení, souvislost myšlení
s jeho předmětem je několikrát přervána. Zkoumat toto přervání a uvést je na pravou míru je důležitým úkolem psychické energetiky. Na
jeho splnění závisí vysvětlení spojitosti mezi zdáním a fysickou sku
teČností.
Nejen myšlení, cítění a motivované chování, pudy a vůle odlišují dění v živých organismech od dění v neživé přírodě; již sledování
jejich růstu nás vede na stopu rozdílů obou těch dějových skupin. A
odpovědi živých organismů na podněty z jejich okolí jsou z velké části jiného druhu než odpovědi přírody neživé. Společná povaha protoplasmy, mnohostranné to látky vyskytující se ve^všech organismech,je
původcem její zvláštní dráždivosti různě odstupňované, vždycky směřu
jící k účelnému postoji těch organismů k jejich okolí, v němž si zajišťují své trvání a množení. Způsoby jejich chování jsou pak na vyš
ších vývojových stupních dráždivosti protoplasmy integrovány v pudy,
mající přímý vztah k záměrnému chování organismů navenek. Niterným
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projevem té drázdivosti se stávají pak i city a vědomí, k nimž vede
cesta přes počitek a vjem, a slučují se konečně s motivací ve vůli,
kde se již kombinují poznávací prvky s pudovými. V lidské osobnosti
je kruh sil při tom působících harmonicky uzavřen.
Psychická energetika se snaží o poznání těchto sil, jejich pova
hy a organisace, třídíc je v přirozené kategorie podle jejich působnosti. Zájem o to mají nejen kruhy učené, nýbrž i každý jedinec, u
kterého lze počítat se zvídavým zdravým lidským rozumem. Tohoto zdra
vého lidského rozumu dovolává se tato kniha všude a naléhavě, a hledí proto čtenáři předestřít myšlenkové postupy, kterými a jak dospěl
pisatel ke svým závěrům, i premisy k nim, zahrnující i nepostradatelné vědecké poznatky potřebné k řešení speciálních otázek zde projednávaných. Samostatný úsudek čtenářův nemá být jednostranně ovlivněn
názory pisatelovými, uvádějí se proto podrobně i názory jiných,namno
ze značně kompetentních a stejně poctivých badatelů a myslitelů, i
když se neshodují s našimi. Pisatel je si vědom toho, že takové neshody mohou vésti k tomu, aby cesta dosavadního řešení některých pro
blémů byla nahrazena jinou, což se zde již provádí v četných konkrét
nich případech, zejména v hypothesi styčných bodů mezi duševní a hmo
tnou oblastí organsimů, v chápání rozdílu mezi prvotními a druhotnými kvalitami, u vzniku vědomí, u tvoření představ a u myšlení.U před
stavitelů věd přírodních narazíme asi na odpor již ve svém základním
požadavku, aby uznali energie jemnější než jakými se zabývají ve fysice a v chemii. Znám trochu pokroky těch věd a obdivuji se jim, ony
se ale neodvratně blíží k podrobnostem hmotného dění stávajícím se
stále spletitějším. Nahlédněme do "Moderních tendencí fysiologie a
biochemie", shrnutých E.S.Guzmanem Barronem ve sborník vydaný r.1952
v^New Yorku. Sborník ten obsahuje skvělá pojednání učenců vynikajících právě 7 příslušných oborech vědy, jako Daniela Mazie o fysiologii buněčného jádra, Davida Nachmansona o chemických mechanismech ne^
rvového přenosu vzruchu, Jiřího Walda o biologické evoluci a Jiřího
Lowiho o mechanismu účinku léků. V posledním, vlastním svém pojednání o okysličovacích cestách metabolismu uhlohydrátů shrnuje E.S-.Guzman Barron charakteristiku onoho biologického dění^v tyto věty: "Čet
né z oxydativních enzymových soustav nalézáme v buňce jakožto multienzymové shluky, provádějící na povrchu enzymů různé spřažené oxyda_č
ní redukce a dekarbolisace, usnadňující provádění zdánlivě nesnadných
reakcí v isolovaných enzymových soustavách. Konečně musíme vždycky
býti pamětlivi toho, že tyto enzymové soustavy jsou v žijící buňce
řízeny jak co do rychlosti, tak i co do svého směru rozmanitými regu
lu jí čími mechanismy - jednoduchými a málo početnými v jednobuněčných
organismech, ale Četnějšími a složitějšími, čím výše jdeme na fyloge
netické stupnici".
Není právě zde místo pro naše psychické energie látkové výměny
v organismech ? Ten atribut "psychické" mohl by snad někdo považovati jan za pouhou hříčku terminologickou, my mu však připisujeme v te
oriích psychické energetiky funkci systemisační, majíce na mysli téz"
dráždivost protoplasmy a hledajíce v těchto dvou zjevech, v látkové
výměně a v drázdivosti protoplasmy, základ i těch energií, kterým oznacení "psychické" nikdo nebude upírati, hledá-li základ myšlení. A
že by se i v něm uplatňovalo Planckovo působnostní kvantum,' pro to
tvrzení nemáme nejmenšího důvodu. Psychické energetické děje převyšu
jí co do jemnosti své kvantisace všechno fysikální dění. I z ostatních uvedených pojednání onoho sborníku přicházíme k podobným závěrům.
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I když jsou naše "teorie" jen pracovními hypothesami, jsou užitečné, jak ukazujeme používajíce jich hojně u četných základních kon
krétních problémů psychologie a dosahujíce přitom uspokojivějších vv
sledků než při použití teorií jiných. Všeobecně nahrazujeme neurčitý
paralelismus a imaginární isomorfismus dosud zneuznávanou, zde však
pevně nastolenou a odůvodněnou naukou o vzájemném působení oblasti
hmotné a duševní. Psychologie se takto stává vědou o bytí s reálným
podkladem jejích vlastních energií, vznikajících z energií fysikálních a s nimi existenciálně rovnocenných. V tom směru je důležité na
še rozšíření pojmu psychických energií i na oblast látkové výměny,
jež jsem již zde v této předmluvě hájil, chtěje čeliti možným námitkám.
Vedle svého použití na řešení konkrétních problémů prospějí naše teorie povzbuzením k přemýšlení a bádání ve směrech v psychologii
a ve fysiologii dosud zanedbávaných. I biochemikcvé si uvědomí,že bi
os, život, zahrnuje také složky čistě psychické, a budou hledati spo
jitost .chemických dějů s těmito složkami.
Naše teorie vytryskly z usilovného studia dnešního stavu přírod
nich věd, jak pisateli jeho skrovné, síly a omezené možnosti to studi
um dovolovaly. Další pokrok těch věd bude se díti jistě úžasným tempem jejich vývoje z posledních let a postaví problémy zde projednává
né do nového světla. Které z našich základních myšlenek snesou i jeho jas ?
KAPITOLA

I.

F y s i k á l n i
a
p s y c h i c k é
e n e r g i e
Psychická energetika a vitalismus.
K ustavení pojmu hmotná a duševna a ke zjištění vzájemného porně
ru obou těchto skutečných oblastí musíme pokud možno v nejsirším roz
sahu použít daných výzkumů jak přírodovědeckých, tak i psychologických. Atomištika Demokritova a Lukretiova jakož i Anaxagorův homoeomerismus s jeho učením o zasahování duše -nous- do hmotného dění, na
značily nám již cestu, po které by se dalo dospěti k objasnění těchto problémů. Ale teprve v moderní chemii a v atomové fysice nabyl po
jem hmoty konkrétnějšího obsahu, a psychologie je nám pořád ještě
dlužna plné využitkování nejnovějších poznatků přírodních věd pro
své účely.
Moderní analyse hmoty pronikla přes molekuly a atomy k jejich
"subatomárním složkám", k nimž patří protony, neutrony a elektrony
jakožto nejznámější a nejstálejší. V poslední době byly objeveny čet
né jiné elementární částice vesměs s krátkou dobou trvání. Oo však ~
nás nejvíce zajímá^ je skutečnost, že elementární částice mající vel
kou rychlost proměňují se při srážce s jinými takovými částicemi v ě
lementární Částice jiného druhu, původní elementární částice a jejičli
energie se přemění^v jinou hmotu. Můžeme tedy říci, že se všechny čá
štice skládají z téže látky a představují jen různé "stacionární"sta
vy téže hmoty. (W.Heisenberg, Das Naturbild der heutigen Physik,1953)
^Zde stojí dnešní věda před obtížným úkolem zjistit pravou povahu této domněle jediné všeobecné hmoty. Snad se jí podaří alespoň od
vodit zákony, podle kterých se uvnitř této hmoty tvoří známé elementární částice, když již zjistila přeměnu hmoty v energii a energie v
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hmotu. Pro takové přeměny nalezla již dokonce matematický výraz, zná
mou rovnici Einsteinovu E = mc^. Podle této rovnice je energie při^
měnou hmoty povstalá rovné hodnoty s množstvím této hmoty násobeným
čtvercem rychlosti světla c. Je známo, jaká ohromná množství energie
možno získati lavinovitým rozpadem atomových jader některých isotopů
radioaktivních prvků. James Jeans, jenž ve svém spise "The Univers
around us", 1945, shrnuje dosavadní znalosti o makrokosmu a mikrokos^
mu, opětně poukazuje na nemožnost pochopit! základní povahu skutečno
sti.
Přechod hmoty v energii znamená přeměnu něčeho hrubšího v něco
jemnějšího, nebo lépe řečeno, větší koncentrace energie přechází v
její volnější stav. Vzájemné přeměny f y s i k á l n í c h energii
í jednoho druhu v takové energie jiného druhu byly dávno známy a jsou
fysikálně vysvětleny, Nemůžeme však prostě odmítnouti vtírající se
nám myšlenku, že přeměny určitých energií mohou vésti k tak jemným
tvarům energie, že pro ně ani nestačí fysikální měřítka, ani nelze
použiti fysikálních metod, a že dění jimi ovládané se vymyká z obvodu platnosti fysikálních, z hmotného dění odvozených zákonů, a řídí
se zákony jinými.
Energie se obyčejně definuje jako schopnost určité soustavy vykonat nějakou práci. Tato definice vystihuje vlastně jen energie v
jednom jejich stavu, totiž potenciálním. Z tohoto stavu vstupují en£
rgie vhodnými podněty do stavu skutečně působivého, aktivovaného, a
označují se podle jednoho způsobu jimi působených následků, totiž p£
dle těch, které se projevují pohybem hmotných těles a částic, jakožto kinetické. V tomto stavu konají různou práci, která např. v mecha
nice nalézá výraz ve vzorci 1/2 mv2 ; m je tíže pohybovaného tělesa
a v rychlost toho pohybu. Pysika označuje příčinu takového pohybu
slovem síla, čímž se tento poslední pojem klade naroveň s pojmem en£
rgie.
Síly popisuje fysika jen podle jejich účinků, a je-li pak nucena definovati je jen podle jejich operací, není - jak říká Pratt(The
Logic of modern Psychology, 1948) - síla ničím než slovem, jímž^si
posloužíme pro charakteristiku vztahů mezi předměty, vztahů, jež se
pozorují a měří za kontrolovaných podmínek a podle trvale určené tedi
niky. Síla prý není nic jiného než tyto vztahy. Je správné, že účinek fysikální síly můžeme úplně určiti podle vztahů mezi předraětyiale
jen tento účinek, nikoli tuto sílu samou můžeme postaviti naroven s
oněmi pozorovatelnými vztahy, kdežto na sílu může být usuzováno ^tepr
ve z tohoto účinku, přičemž se nám sotva podaří utvořiti si o ní názornou představu a musíme se spokojiti s těmito účinky - rovnajícími
se oněm vztahům - jakožto výrazy a známkami té síly. Psychické energie neboli síly mají týž stupeň skutečnosti jako ve fysice elektřina
nebo gravitace.
Vztahujeme-li onu definici energie jakožto schopnosti nějaké^
soustavy vykonat nějakou práci, jak řečeno, na energie potenciální,
musíme také zkoumat, co může být v tomto smyslu považováno za sousta
vu. Zabývali jsme se shora elementárními Částicemi hmoty, va není pochybnosti o tom, že spojení těchto částic, které jim^umožnuje spolejĎ
ný účinek navenek, představuje soustavu ve smyslu oné definice. Podobně i seskupení atomů a molekul nebo také větších těles mohou tvořiti soustavy v onom smyslu. I s jednotlivými elementárními ^částicemi bývá spojena kinetická energie. Mohou ale tyto částice být nosit£
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li i potenciálních energií ? Zde narážíme na další v oné definici ob
sazený pojem, totiž pojem schopnosti.
Elementární částice musila by mít pro takovou schopnost vlastno
sti mající za následek, že zapůsobí-li na tu Částici vhodný podnět,
nastane v okolí částice směna, kterou můžeme hodnotit jako výkon, ja
ko práci v nejširšim smyslu. Nesmí zde býti možnost chápati tento u—
činek jako následek, jako výsledek toliko podnětu samého, nýbrž jako
společný výsledek vlivu a činnosti jak podnětu tak i aktivované částice, jejíž podíl na výsledku může být proti podílu podnětu zcela
různý a specificky závisí na povaze částice. Určení konečné reakce
je pak přisuzovat! schopnosti částice, potenciální energii, kterou o
na má.
Musíme uznati, že elementární částice skutečně mají své zvláštnosti, má např. elektron buď positivní nebo negativní spin, a tyto
zvláštnosti působí specifické účinky, jež se projeví při aktivaci.čá
štice. To platí zvýšenou měrou pro spojení elementárních částic. A
mohou-li se ony, jak jsme viděli, proměniti v energie, nejsme-li oprávněni také těmto z nich povstalým energiím přiznati jisté specifi
cké zvláštnosti a jistou stabilitu ? V kladném případě bychom mohli
říci, že energie samy o sobě bez jakékoli vázanosti na hmotné částice mohou představovati soustavy mající své zvláštnosti a jimi jsou
schopny ke zcela určitým úkonům.
Zde by nám mohl někdo namítnout, že představa takových na hmotě
nezávislých energií byla by nemožná, a myšlenka zde vyslovená že je
zcela absurdní. Je však méně absurdní myšlenka, že fysikální energie,
elektromagnetické vlny, světelné a tepelné paprsky nebo gravitace se
šíří nekonečnými, jakékoli hmoty prostými světovými prostory ? A pře
ce jsou tyto události nepopiratelnou skutečností. Způsob našeho myšlení je příliš ovlivněn pozorovanými hmotnými ději, my se bráníme
proti jakékoli zjevné úchylce od něho, i když se stává nevyhnutelnou,
raději se spokojíme s pohodlným, často však neodůvodněným a pak zavr
žitelným "ignoramus".
Uznání takových poměrně samostatných energií a možnosti tvoření
jejích konstelací nám usnadňuje pochopení četných duševních jevů, ze
jména převezme-li psychologie rozeznávání kinetických a potenciálních
energií, obvyklé ve fysice. Také v duševní oblasti se dají tyto dva
stavy energií odvodit z pozorovaných skutečností.
Skutečnou účinnost psychických energií prožíváme již ve vlastních aktech vůle. Již při jednoduchém chtěném pohybu ruky se prozrazuje energie vůle. Virtuosní výkon při hře na housle nebo na klavír
nebo při .koloraturním zpěvu nám Často předvádí v ne j jemně jší ch odstí
nech podivuhodně přesné a rychlé ovládání prstových svalů a hlasivek
hrajícího a zpívající, přičemž vůle nejen jednoduše a bezprostředně,
nýbrž také přes nacvičené pamětní vzorce řídí innervacl oněch orgánů.
Cvik způsobuje lehkost a také zrychlení této innervace, podporuje
růst a pružnost svalů, ale jemně odstupňované podněty přicházejí z
duševna, z vůle.
K.Mierke (Wille und Leistung, 1955) zachytil při svých četných
a mnohostranných pokusech přesným záznamem výkonů jak fysické, tak i
duševní veličiny - např. napětí svalů a podněty vůle - a vyjádřil je
matematickými vzorci, jimž slouží za podklad reální veličiny. Je pro
to oprávněn závěr, že můžeme pokládati vůli za specifickou duševní ~
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potenci, jež sice nepřímo, např. skrze svalovou sílu, ale sama jako
vyvolávající a zesilující moment působí, a při exaktním vymezení toho pojmu je "pohotově stojící silou" mající povahu potenciální energie, jež může dávat podnět k různým lidským pracovním výkonům, sama
však potřebuje jiných funkcí (intelektu, citu, afektu atd.), aby pře
šla do stavu aktivity.
~
K psychickým energiím počítáme nejen ty, které známe ze svých
vědomých zážitků, vedle těch, které z nevědomí jako pudy ovlivňují
naše zjevné chování, nýbrž také všechny jiné v žijících organismech
působící energie s vyloučením fysických, ač tyto poslední hrají také
důležitou, ba nevygnutelnou úlohu při vývoji organismů a při všech o
státních jejich životních funkcích. Tento rozšířený pojem psychickými
energií je blízký pojmu životních zvláštností, neboí se již u nejniž
ších organismů shledáváme s energiemi, pro které popis a výklad zalo
žený jen na teoriích fysiky a chemie byl by nedostatečný, a ty práv?
vyznačují život.
V čem však může záležet zásadní, podstatný rozdíl mezi fysickými a psychickými energiemi ? Fysika může své energie hodnotit jen p£
dle hmotných měřítek, ale její měřítka mají spodní hranice, pod které se v oblasti skutečnosti, s kterou se fysika zabývá, jiti nemůže.
Hmotné dění popisuje fysika v soustavě souřadnic prostoru a času. Časové uspořádání zdá se nám, že platí obecně pro všechno dění,
jak fysické, tak i psychické, z toho důvodu, poněvadž představuje
tvar všeho našeho pozorování a všeho našeho poznávání, a my pak tuto
formu objektivujeme přenášejíce ji na poznávané jako jeho formu dění.
Podle teorie relativity závisí však poznávané časové rozprostření na
prostorové vzdálenosti mezi pozorovatelem a událostí, není tudíž ničím nezměněně daným, ničím absolutním. Podle téže teorie se neomezuje oblast přítomnosti na nekonečně krátký okamžik, jak se obyčejně
za to má, nýbrž na měřitelné časové rozpětí, Ve zcela malinkých prostorových oblastech velikostního řádu elementárních částic se stírají zvláštním způsobem čas a prostor, a jisté události se odehrávají,
jak se zdá, Časově obráceně, než jak by to odpovídalo jejich příčinnému uspořádání.
Dělení prostoru při skutečném měření je omezeno tím, že zjištění částice v krajně malém prostorovém intervalu ^x je možno jen při
použití energie odpovídající určitému krajnímu impulsu. Tato krajní
hodnota je rovna Planckově x konstantě h dělené oním délkovým intervalem Ax, tudíž energii h/A * Je-li Kx menší než klidová délka vlny h/mc, tj. než Planckova konstanta dělená násobkem masy m částice
a světelné rychlosti c, může se státi, že použitá energie způsobí
v z n i k
takových částic. Proto i kdyby bylo možno vyrobiti hrot
libovolně ostrý, byl by obklopen "eliášovou září" nově povstalých čá
stic, jež by pak měla délku až h/mc. Byl by proto ^vyznačen přece
jen prostor délky h/mof a tato jeho délka by hrála úlohu nejmenší
zjistitelné délky. (C.F.v.Weiszäcker, Kontinuität und Wirklichkeit,
Uaturw. 1951, č.23, str.533).
Podle kvantové teorie se děje každé fysikální záření v oddělených množstvích energie velikosti hv, tj. Planckovy konstanty násobe^
né frekvencí V . Planckova konstanta Činí 6,62 x 10~2' erg.sec. a fre
kvence V musí být celým číslem, nesmí býti Žádným zlomkem.
Všem fysikálním dějům, které může fysika prozkoumat a popisovat
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používajíc dnešních svých metod a prostředků, je tedy jak prostorově,
tak i energeticky položena spodní hranice. Zda nemůžeme z .toho usuzo
vat, že existuje i jiné dění, které dnešní fysika postihnout nemůže?
K tomuto jemnějšímu dění musíme hledati přechod, stavěti most k psychické oblasti, a pozorujeme-li zjemnění jejích metod, jehož v posledních desetiletích dosáhla, nepochybujeme o tom, že se jí to poda
ří. Pak bude jasno, že duševno nepředstavuje nic nadpřirozeného, pozbudeme strachu před jeho uznáním, jež u generace příliš materialisticky vychované a zaujaté často budilo "výtku idealismu". Psychologové i fysiologové budou moci pak pracovat svobodněji a bez předsudků. Je však již nyní povinností psychické energetiky postavit! se
proti takovým předsudkům.
Je důlešito zdůraznit, že není důvodu, abychom předpokládali u
psychických energií rozpojitost a zrnění charakteristické pro energi
e fysikální. Ze záření černých těles bylo pro toto záření odvozeno
odstupňování rovnající se Planckově konstantě, jež pak byla apliková
na na všechny příbuzné děje. Kdo by však chtěl jiti s touto aplikaci"
i k našim myšlenkám ? Pysiologické dění doprovázející naše myšlení
záleží hlavně ve změnách elektrického potenciálu a podléhá kvantové
teorii, ale spojování představ a myšlenek v jejich konstelace a komplexy s uvědomováním jejich smyslu nelze chápati jako elektromagneti
cké nebo podobné vlny a vyzařovaná kvanta fysikálních energií. Ono
je čistě psychická aktivita jemnějších energií. Kdo by tam chtěl zanášeti rozpojitost podle Planckovy konstanty, nenašel by pro to ani
odůvodnění, ani přiměřenou názornou představu. Podobně je tomu u pudů a vůle i u řízení růstu organismů. Zásada setrvačnosti platí jistě i v duševní oblasti, jen je tam kvantisace energie jemnější,přes
to však musí saručovati souvislost duševního dění s fysickým, ona mu
že způsobiti posuny rovnovážných stavů fysikálních energií, stejně
jako může jediný foton vyvolati v organismech molekulární děje podle
P.Jordana teorie zesilovačů. A otázka, jak si můžeme podle nových p£
znatků chemie a atomové fysiky představovati přechod fysické energie
v psychickou při počitku a vnímání, je předmětem naší hypothese styč_
ných bodů.
Ani moderní materialismus se neobejde bez uznání dvou hladin ve
světovém dění, totiž organické a anorganické.-Na prvé hladině působí
"nové biologické zákony", pro ni "nutně platí principy fysiky a chemie, samy o sobě však nepostačují" (R.W.Sellars, Mc.Gill, M.Faber v
programatickém prohlášení v předmluvě k "Philosophy for the Future",
1949). Jsme proto oprávněni, ba povinni, zavádět nové principy, chce_
me-li vystihnout děje v živoucích organismech. Ve všech projevech ži
vota musíme hledat, co je vyznačuje proti dění v neživé přírodě,a to
jsou účinky energií, které se vyskytují jen v živoucích organismech
a pro něž označení jakožto psychické je dobře odůvodněno, protože v
psychických dějích, jako je cítění, vnímání a myšlení, jejich zvlášt
ní povaha proti čistě fysikálním a chemickým dějům nejnápadněji vyni
ká. Ty ovládají také specifickou výměnu látkovou u organismů, zejména jejich růst a fráždivost protoplasmy, při kterýchžto jevech nevystačíme jen s fysikálními a chemickými energiemi. Vznik a vývoj živo
ta je těsně spojen s postupným výskytem všech, v tomto rozšířeném smy
slu psychických energií, ale naše pojetí jich je daleko vzdáleno od^"
jednoduchého předpokladu všeobecné životní síly a od postoje vitalistů, od jejich entelechie.
Vitalismus správně staví do středu svých diskusí
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organismů, a tudíž i celkovou příčinnost jakož i z těchto po
jmů odvozený pojem v ý v o j e , na rozdíl od hromadění. Empiricky
naplňuje tyto pojmy tvoření osobních tvarů a osobní chování, "snad
také nadosobně fylogonie a dějiny". "Ale náplň není nikdy úplná,vžd^
cky se mísí celkovost s necelostí, s náhodou, jejímž nositelem je
hmota, a proto je výstavba vesmíru dualistická ... Všude, kde je v
přírodě "ucelující" (Ganzmachendes), je možno mluviti metafysicky o
vědomém a chtě jícím. Vědění v nejširším smyslu p ř e c h á z í
jako
takové ve s k u t e č n o , není tedy jevem něčeho o sobě jinakého.
Snad jsou různé tvarové výrazy "organického" (druhy rostlin a zvířat)
v plánu "nadcel.kového" pokusy absolutna, věděti o sobě v četných modifikacích, snad je však zde zúčastněno ještě něco jiného, nám zcela
nepochopitelného. Kdo ví, ne jsou-li ve "skutečnu" činný věci, pro
které naše slovo duševní ani ve svém nejvseobecnějším smyslu á nejne
určitějším významu neposkytuje přiměřený výraz". (H.Driesch, MetaphJ
sik der Natur, v Handbuch der Philosophie, 1927).
Myšlenku tu rozvádějí AI.Wenzel (Driesch s Neuvitalismus und
der Stand des Lebensproblems heute, v knize "Hans Driesch Persönlich
keit und Bedeutung für Biologie und Philosophie", 1951). Představa
se realisuje, idea stojí před subjektem, a£ si ji uvědomuje nebo neuvědomuje, entelechiální vůle převezme její obsah a provádí jej, sugeruje jej telepaticky organické substanci. "Entelechiální působení
pozůstávající v zahájení a vedení korpuskulace a v přivodění jinak
jen virtuálních, nereálných mikrofysikálních dějů smysluplným výběrem mezi danými možnostmi je zapotřebí doplniti poukazem na abnormá_l
ní uskutečnění představ."
Z těchto úryvků je patrno, že vitalismus, representovaný R.Drie^
schem a jeho následovníky, vnáší do problémů význačností živých byto
stí a životních šil pojmy, které se nedají střízlivě vyvodit ani z
poznatků přírodních věd, ani z ihtrospekce, a jdou daleko za ně. To
ovšem není důvodem, abychom nemohli správně oceniti kladný přínos vi
talismu pro vyřešení těch problémů, a zejména nesmíme pustit ze zřetele věcné důsledky, které H.Driesch vyvodil ze svého bádání v oboru
embryologie a regenerace organismů.
Musíme přisvedČiti vitalismu v tom, že viděl ve zkoumaných dějích působení nejen fysikálních a chemických sil, nýbrž také sil
zvláštních a jemnějších, jimiž jsou ovládány vývoj a úkony všech živých organismů, a že přes různosti jejich projevů označil síly ty je
diným názvem. Zvolil pro ně souhrnný název převzatý od Aristotela,en
telechie.
Aristotelova entelechie je dokonaná skutečnost formy, tvaru,cíl
uskutečňování, naplněná aktualita. Energie, tj. účinnost nějaké věci,
stává se entelechií, energeia synteinei pros tén entelecheian. Duše
je první entelechií organismu. Naproti tomu rozumí H.Driesch entelechií životní princip, konstantu vyššího druhu, jež působí tvořivě a
řídivě. Ona je "konstantou individuality, svézákonitosti živých těles".
Pro široký obor psychických energií sotva je radno hledati něja
ký společný princip, ale společný název pro ně, jejich jednotné ozna
čení jako psychické odpovídá jejich původnímu, v podstatě totožnému
vzniku a dalšímu jejich souběžnému vývoji a jejich postupnému rozlišení, které nám bude sloužiti za základ pro jejich teoretické rozdělení v soustavě psychické energetiky.
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Snad kladl H.Driesch důraz až příliš veliký na zjištění jediného souhrnného společného rysu, záhadně vyznačujícího dění životné
proti neživotnému, což ho vedlo do oblasti nadpřirozeného a způsobilo odmítnutí jeho vitalismu u přísných biologů a fysiologů, kteří se
nechtěli v ničem uchýlit z pevné půdy fysikálně chemického výzkumu,
třebaže,si museli osvojit mnoho ze základních hledisek vitalismu, n£
mělo-li jejich bádání ustrnouti na nepostačujících mechanistických
tvrzeních.
Příkladem toho je briskní odmítnutí Drieschova vitalismu ze
strany vynikajícího biologa Bertalánffyho, jenž se v knize "Das bio»logische Weltbild",(1949) obšírně zabývá právě význačnostmi života,a
zříká se vitalismu proto, že sám neuznává žádné do oživené přírody
zasahující Činitele. Současně však buduje názor "organismický", uzná
vaje "specifický, v organismu imanentní útvarový princip", pokládaje
"životu imanentní organisaci za specifickou a připisuje všemu organi_
ckému svézákonnost". (str.70). Živý organismus je podle Bertalánffyho "soustava otevřená", vydávající ze sebe součástky a zvenku je při
jímající (str.120). Teorií otevřených soustav a v nich se udržující
rovnováhy se prý dá vysvětlit dynamický pořádek životních struktur a
úkonů, odpovídající celkovosti soustavy. Porozuměti samořízení látko
vé výměny se prý z fysikálních principů nedá. Buňka je nejjednodUššT
nám známá soustava schopná samostatného života. Výskyt její ve všech
živých bytostech nasvědčuje prý tomu, že zde vládne zákonitost výsta
vby s niternou nutností (str.42). To jsou vůdčí myšlenky Bertalánff£
ho biologického obrazu světa, jež ale v ničem neodporují zásadám,kte
ré v té věci hlásal H.Driesch, odmyslíme-li si jeho metafysický postoj .
S.Strasser (Das Gemiit, 1956) míní, že K.Driesch zůstal státi na
poloviční cestě mezi empirickou vědou a metafysikou. S.Strasser sám
považuje duševno za ideovou možnost, eidos, za exemplární ideu představující neznámý břeh, kam vede most vývoje. Princip žijícího celku
tvoří také ideje vrstev, spojuje je, slučuje a obklopuje. ^Tento niterný princip svéstojného bytí, života a smysluplného životního pořádku nazývá Strasser "Beseelung", oduševnění, ono vysílá za ontogenese do živé bytosti vegetabilní a animální, živočišné ideje vrstev,
je to ale jen metafysický pojem, jehož potřebujeme pro myslitelnost
jisté oblasti bytí, totiž oblasti životně jsoucího, a jenž umožňuje
filosofický výklad veškerého biologického, fysiologického a psycholo
gického vývoje.
Také tento pojem oduševnění u S.Strassera je zcela odlišný od
našeho pojmu duševna, jenž zahrnuje všechny síly nikoli fysikální,
ale oživující hmotu v organismech a řídící jejich úkony, i ty, které
se z dění prostě vegetativního nebo animálního povznášejí do oblasti
čistě duševní. Zjednodušení tohoto mnohoznačného pojmu duševna nahra
zením jeho entelechií u vitalistů a oduševněním u S.Strassera potlačilo by dalekosáhlé členění psychických energií, jež jsou v celku or
ganismu zvláštním způsobem a přerůzně utvářeny, přesto však mezi sebou integrovány.
Ed.May ve zprávě o XX.kongresu německých psychologů v Berlíně
1953 prohlašuje, mluvě o vnímání, že duševno, jehož existenci nikdo
nechce popírati, vždycky je smyslovým buňkám, nervovým a mozkovým dě
iům jen p ř i ř a d ě n o , nikdy však nemůže do chemickofysikálního příčinného řetězce být z a ř a d ě n o . O d nárazu světelných
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kvant na sítnici až k pomyslně posledním (atomovým nebo subatomovým)
dějům v buňkách zrakového ústředí musíme předpokládat! nepřerušený
řetěz dějů, a mezery, které tam ještě jsou, se musí fysiologický, f£
sikální a chemický výzkum snažit, aby je vyplnil vlstními prostředky.
Psychologie nesmí zaváděti do svých nauk jako vysvětlující základ du
ši, poněvadž by si tím zatarasila cestu k dalšímu bádání, podobně ja
ko vitalismus nenalézá pobídku k dalšímu biologickému výzkumu, prohlašuje-li, že životní zvláštnosti jsou "dílem*1 entelechie.
Také psychická energetika vidí svou úlohu ve sledování všech f£
sikálních a chemických dějů, které např. fysiologický výzkum zjištuje ve zrakovém poěitku (ovšem ne v příslušném vnímání), a doufá, že
se tomuto výzkumu podaří vyplniti dosavadní mezery v tomto nepřetrŽi_
tém řetězci fysikálních a chemických dějů s použitím jeho vlastních
prostředků. Snaží se však mimo to vyložiti, jak se tyto fysikální a
chemické děje mohou ve zrakovém ústředí proměnit, aby vyvolaly v ene
rgiích subjektivního vědomí resonanci, jež představuje vědomý zážitek. Nemáme zato, Že zde je "duše" jako důvod vysvětlující všechno
"duševní" dění sám o sobě bez další specifikace a analyse duševna,n£
brž se zde snažíme právě o specifikaci a analysi duševna. Chce-li
psychická energetika všechny energie vyznačující život proti anorganickému dění, jež nazývá psychickými, zahrnout do svého výzkumu, musí pozotovati jak specifickou povahu látkové výměny v organismech a
dráždivost protoplasmy, tak i pudy, city a všechna vědomá dění. Uzná
ním duševní oblasti v tomto smyslu si nikterak nezatarasuje cestu
pro další bádání, naopak toto uznání ukazuje jí četné, jen zdánlivě
se rozcházející cesty k poznání konečné integrace fysických a psychi
ckých sil v celkovostních organismech, ba i v lidské osobnosti. Uzn]|
ní duševní oblasti dává mimo to podnět k výzkumu vzájemného působeni
mezi touto a fysickou oblastí, jež se nenechá odbýt thesemi ani epifenomenalismu ani parallelismu.
Psychická energetika hledá život vyznačující činitele, sledujíc
počátek života a jeho různé tvary, počínajíc od nejjednodušších, aby
nakonec přikročila k výzkumu tělesných a duševních aktivit člověka a
zvířete pro své účely. Ale právě při tomto výzkumu se setkává s problémy, které lze řešit užitím fysikálních a chemických nauk jen zčásti. Problém látkové výměny v organismech a jejich dráždivosti lze
daleko sledovat na bezpečném podkladě přírodních věd, ale někdy nastane zásadní nemožnost pokračovat na této přece jen trochu úzké cestě bez přibrání teorií a hypothes, které jsou těmto vědám dosud cizí, jim ale nijak neodporují, naopak jimi jsou podloženy. I při výzkumu psychismu musíme, kdykoli a pokud jen je to možno, přibrati na
pomoc poznatky přírodních věd a krajně jich využitkovat. V oboru vědomých dějů nalézáme v psychologii lépe zpracované pole, než je tomu
u dějů nevědomých a u přechodu od^dění hmotného k duševnímu. Nesmíme
se však zaleknout obtíží celkové úlohy, nýbrž musíme k jejímu zdolání použít všech dostupných prostředků.
Za oporu svého základního pojetí psychických energií mohli bychom snad použiti některých zlomku spoře uchovaného učení Anaxagorova, směli-li bychom pokládati jeho homoeomerismus za hypothesi odpovídající dnešní analysi hmoty v protony, elektrony a neutrony, a jeho pojem duše, nous, položiti na roveň s kriteriem životních dějů. K
tomu máme několik důvodů. Podle Anaxagory byly všechny věci složeny
ze sobě rovných částic, až přistoupivší k nim mysl, nous, je rozličně uspořádala. "Panta chrémata én hornou eita nous elthón auta diekos
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mése." Tuto mysl, nous, chtěli bychom považovati za dění, jež rozlišuje všechno živé od neživého, projevuje se již specifickou látkovou
výměnou u organismů, a jejich drázdivostí, a v dějích, které všeobecně se označují jako duševní, se stává nejjasněji patrným. Ciceronův
překlad slova nous zní mysl, mens. V prvé knize svého spisu "De natu
ra deorum" píše: "Anaxagoras chtěl, aby ona mysl byla něco jako živo
Sich (mentem istam quasi animal aliquod esse voluit), při Čemž se
rozlišení všech věcí uskutečňuje jak nekonečnou silou mysli, tak i
rozumem (primus omnium rerum discriptionem et mentis infinitae vi ac
ratione dissignari et confici voluit)."
Ano, diševno nemá mezí a.lidský rozum proniká až do nejzazších
prostorů vesmíru.
Anaxagorovi se nepodařilo rozdíl mezi duševnem a hmotném dopodrobna propracovat, přece však postavil mysl co věc nejjemnější a
nejčistší proti všem ostatním látkám. (ÍTous leptotatonte pantón chr£
matón kai katharótaton) . Ano, duševno předčí co do jemnosti své kvan
tisace všechny fysikální energie.
Škola milétská, jejíž učení přenesl Anaxagoras za doby Periklovy do Athén, vyšla z hylozoismu, podle něhož celá příroda, fysis,cho
vala v sobě vitální princip a byla schopna vlastního pohybu a růstu.
Škola ta vyloučila některé mystické prvky ze světového názoru, ale
Empedokles potřeboval ještě substancí dvojího druhu, jednak čtyři tě
lesné živly, jednak dvě duševní substance, Lásku a Snažení, které by
mechanicky pohybovaly oněmi tělesnými živly. Anaxagoras nahradil tyto dvě duševní substance, Lásku a Snažení, mající citovou povahu, ro
umovou myslí, nous. Psychická energetika vykazuje psychickým energiím působnost jedině v životních soustavách a uchyluje se v tom od Anaxagora. Umistuje je na stejné hladině Jsoucna, na které jsou i energie fysické, ovládající také dění v neživé přírodě. Označení jejich
jakožto psychické upomíná na Anaxagorovu nous, neboí mysl je nejvýznačnějším představitelem psychických energií.
Které hmotné děje nás mohou uvést! na stopu přechodu mezi hmotném a duševnem ? Nejjistěji snad přijdeme na tuto stopu, budeme-li
sledovat hmotné děje předcházející před vnímáním smyslových počitků
a zkoumat obsah vjemů. Rozeznávání sil psychických a fysických umožňuje nám vymeziti přesně dva pojmy, které ve fysiologii ani v psycho
logii nejsou jednotně definovány, ani jich tam není přesně používáno,
je to pojem počitku a pojem vjemu. Budž řečeno již zde, že za rozhra
ní mezi oběma ději takto označovanými považujeme s t y č n é
b o ~
d y , kde energie fysické, vycházející od podnětu^zasáhnuvšího smyslový orgán a vedené pak jako vzruch do nervového ústředí, procházejí
přeměnou v energie psychické. K počitku počítáme příjem podnětu ve
smyslovém orgánu, zpracování podnětu v tomto orgánu ve vzruch, vedení vzruchu nervy do ústředí a účinky vzruchu na nervové ústředí, na
jeho neurony, jejich molekuly, atomy a subatomární složky. Tento úči
nek vrcholí v oscilacích elektronových vrstev obklopujících atomové
jádro, kteréžto oscilace jsou zde posledním hmotným vzruchovým děním
a dávají vznik psychickým energiím, jimiž se zahajuje vnímání, vznik
to vjemů a představ, při němž vstupují energie vjemové a představové
ve styk s jistými psychickými energiemi vyjadřujícími individuální
jáství, energiemi to subjektivního vědomí.
Tato zde v hrubých rysech naznačená cesta od podnětu ke vjemu
je sice časově krátká, ale jak již vidíme, velice složitá, a budeme
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nuceni při jejím sledování a popisu zabočovati do nejrůznějších věd,
ale výsledek bude toho úsilí hoden, přiblíží-li nás ke zjištění povahy duševna a jeho organisace.
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(Komentář k úvodu a první kapitole díla inž.dr.Zdeňka Pichy)
V exilovém tisku se již několikrát vyskytlo jméno Zdeňka Pichy
ve spojitosti s problémy, jež vyvolal jeho Slánek o psychické energe
tice*uveřejněný ve Sklizni. Dr.Picha nám laskavě dovolil uveřejnit .
některé části ze svého velkého díla "Duševno a jeho organisace*- Nárys psychické energetiky". Tak se myšlenka českého vědce dostane do
veřejnosti a, jak doufáme, najde si i cestu k náležitému zhodnocení
a důstojnějšímu knižnímu zveřejnění, než jaké jí můžeme poskytnout
na stránkách Studií.
Protože to jsou otázky velmi vážné a dalekosáhlé, pokládám za
svou povinnost napsat několik slov, jimiž bych přiblížil čtenářům i
sobě hodnotu díla dr.Pichy. Vyzvednu nejprve nesporné klady vědeckého spisu a v druhé části upozorním na některé, jak se mi zdá, výraso
vé nepřesnosti.
I.
Psychická energetika - jak již samo slovo říká - studuje vědeckým způsobem povahu, organisaci a působnost psychických sil, to je
sil životních, jež vytvářejí organismy.
1) Patří k zásluhám moderní teoretické biologie a též dr.Pichy,
že se nebojí užívat výrazů "psychický" a "psýché" při studiu života
vůbeo. Dr. Picha správně říká, že to není terminologická hříčka nýbrž systematisační význam, protože podle integrální biologie a psychologie pochody látkové výměny a dráždivost protoplasmy jsou základem, původem a povahou příbuzný s energiemi, kterým se obecně označe
ní "psychické1^' neupírá. Dodal bych, že terminologické a systematisaj
ní rozšíření úkolu psychologie na studium života jako takového známe
ná překonání Descartesova dualistického názoru i jeho mechanicismu a
návrat k integrálnímu, kritickému realismu Aristotelovu. Je známo,že
pro Aristotela "psychický" bylo totéž co "živý" a "psýché" byla v je
ho soustavě principem života vůbec.
2) Descartes zastával na metafysickém poli přehnaný dualismus,
když rozdělil veškerou skutečnost do dvou skupin: hmoty a vědomí,res
extensa a res cogitans. V oblasti epistemologické se pokusil o zavedení monismu, tj. názoru, že věda je metodicky jen jedna, totiž mate
matika. Trvalo to několik staletí, než se filosofie věd osvobodila
od monistického nebezpečí matematiky a než uznala zase práva i nematematickým vědám a metodám. Je kladem myšlení dr.Pichy, že se hlásí,
třebas nepřímo, k epistemologickému pluralismu a gradualismu, Že svoi
energetikou překonává i metafysickou mezeru a dualismus Descartesův.
a.- Hned v úvodě dr.Picha prohlašuje, že se psychická energetika opírá jen o přírodní vědy, počítajíc v to i psychologii. Omezuje
tedy hned na začátku okruh svého bádání a smysl svých výzkumů."Příro
dní vědy" podle běžné terminologie jsou vědy empirické, zkušenostní,

STUDIE

2 ?

jež ověřují své výsledky pokusem a zkušeností. (Ovšem už ve ztotožňo
vání "přírodních věd" s empirickými vědami vězí epistemologický monismus. Jakoby o přírodě byla možná jen jedna věda, totiž zkušenostní. Viz Hedwig Conrad Martius,- Curt Emmrich, Das Lebendige - die En
dlichkeit der Welt - der Mensch, - München, Kösel-Verlag, 1951, lÄn?}
Tímto uskromnění nikterak nevylučuje nebo nesnižuje vědeckou povahu
filosofie jakožto výzkumu metafysických vrstev skutečnosti, a theolo
gie jako vědeckého výkladu náboženských pravd. Jsou to tři svéprávn?
stupně poznávání^ které se navzájem ani nevylučují ani neztotožňují,
nýbrž spíše doplňují. Dr.Picha jde ještě dále. Vidí opět - a to je
velký krok dopředu - že, pojem "přírodní věda" je analogický a nezná
mená jen fysiku a chemii, nýbrž též biologii a pokusnou psychologii?
"Na rozdíl od neživé přírody - píše v úvodu - pozorujeme u všech živých organismů, a jen u nich, děje, k jejichž plnému vysvětlení nestačí fysika a chemie". Biologie a psychologie mají opět svůj vlastní předmět, nebol jsme "nejen oprávněni nýbrž i povinni zaváděti jiné principy (nechemické a nefysikální), chceme-li vystihnout! děje v
živoucích organismech".
Tak jako odmítl vědný monismus, odmítá autor i Descartesův
dualismus a vidí možnost a nutnost přímého vzájemného působení hmoty
a duševna. "Všeobecně - píše - nahrazujeme neurčitý paralelismus a i
maginární isomorfismus (a epifenomenalismus) dosud neuznávanou, zde"
však pevně ustanovenou a odůvodněnou naukaou o vzájemném působení ob
lasti hmotné a duševní". Jen mimochodem podotýkám, že názor o vzájem
ném příčinném a tvarovém působení hmoty a duše se plně shoduje s ps£
chologií Aristotelovou a thomistickou.
3) Biologie, která má svůj vlastní předmět a není jen slovním
pláštíkem pro fysiku nebo chemii, nezavírá oči ze strachu o svou vědeckost před účelným a záměrným chováním organismů. I v tomto bodě
vítězí moderní biologie nad Descartesovým dědictvím. Descartes poklá
dal Živé organismy za dokonalé a jemné mechanické soustavy. Biologie
byla podle něho částí mechaniky.
4) Další sympatický rys. Pichovy studie je uznání hodnoty zvídavého, zdravého lidského rozumu, Úcta před^samostatným myšlením čtená
ře předpokládá vysokou a vyspělou mravní úctu i před názory jiných ~
kompetentních a stejně poctivých badatelů a myslitelů, i když se neshodují s názory autorovými. Tak například autor odmítá Driesohův vi_
talismus, ale oceňuje kladný přínos tohoto směru v bádání embryologie a regenerace organismů. Vidí přesně rozdíl mezi Drieschovým a Aristotelovým pojetím entelecheje. Mimoto dr.Picha uvádí názory vynikajících biologů protivitalistů Bertalanffyho, Maye. Na tomto místě
bych rád upozornil na filosoficky příliš jednostranný platonismus a
leibnizianismus některých moderních vitalistů (Driesch, Wenzl, Stras_
ser). Jako kdysi Aristoteles zpřesnil platónské mythy a - obrazně ře_
Čeno - stáhl platónské přesažné ideje s nebe na zem, totéž by měli
dělat dnešní kritici vitalistů. Driesch a jeho Škola vidí velmi dobře nadfysickou, nadchemickou a přesažnou povahu životních dějů; zdůrazňují jejich jednotný řád, plán, program a vládu nad chemickými'po
chody. Nevědí si však dobře rady s niterností a imanenci života. Holisté (Bertalánffy) plně uznávají svézákonitost organického života,
chybí jim však hlubší filosofický vhled do stavby života; ba zdá se,
že se vědomě a dobrovolně zříkají filosofie.
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Důležité je, že biologický mechánicismus a fysiochemismus jsou
dnes filosoficky překonané.. Drží se jen, a to právem, jako metodologické postupy v nazírání a ve studiu. Spor o vitalismus potřebuje bo
hatého metafysického světla, které by ukázalo, že přesažnost a imanV
nce se nevylučují, nýbrž zahrnují. Platon a Aristoteles potřebovali"*
Tomáše Akvinského, aby je usmířil. Vitalisté a holisté si budou také
více rozumět, až najdou dosti pevný a dosti hluboký filosofický základ, na němž by si uvědomili svá práva a své meze. Pokusy v tom sme
ru učinila německá filosofka Hedwig Ccnrad-Martius.
II.
V této druhé Části se nechci pokoušet o kritiku myšlenky dr.Pichy, nýbrž jen o rozhovor o některých nejasných - mně nejasných -for
mulacích.
1) První nejasnost se týká pojmu "Nadpřirozeno". Hned na první
stránce Pichovy studie se dovídáme, že náboženství mluví člověku o
jeho nesmrtelné duši podle božské inspirace a povznáší tím lidskou
bytost do oblasti nadpřirozené.
V další větě připisuje dr.Picha metafysice úkol zabývat se oběma oblastmi: přirozenou a nadpřirozenou. Zdokonalování metod přírodních věd umožní postavit most - podle názoru našeho autora - k psych
ické oblasti a prokázat, "Že duševno nepředstavuje nic nadpřirozeného". - A konečně přísní fysiologové a biologové, nechtějíce se prý v
ničem uchýlit z pevné půdy fysikálně chemického výzkumu, odmítají
Drieschův vitalismus pro jeho zabočování do oblasti nadpřirozené.Cel
kem čtyřikrát mluví dr.Picha o nadpřirozenu; pokaždé ve smyslu zcela
netheologickém. Pro autora znamená nadpřirozeno totéž co metafysická
skutečnost nebo oblast, jez leží za a nad smyslově a zkušenostně, f£
sikálně chemicky a přírodovědně poznatelnou rovinou. Nesmrtelnost
lidské duše se nedokazuje ani chemickým vzorcem, ani matematickou ne_
bo fysickou poučkou; a ovšem není ani výlučným předmětem theologie,a
ni náboženství. 0 nesmrtelnosti lidského ducha mluví totiž i metafysická psychologie, a to plným právem. Filosofie, zabývajíc se otázkou duchovosti a nesmrtelnosti lidské duše, pokračuje v sokratovské
a platónské tradici západní vzdělanosti. Souhlasíme s dr.Pichou v ná
zoru, že duševno jako takové patří do řádu přirozeného, patří k přírodě, k přirozené povaze Člověka.
Naše nedorozumění se nejlépe projevuje na hodnocení Drieschova
psychoidu a entelecheje. Podle kritiků, k nimž se hlásí i dr.Picha,
Driesch zavedením entelechejálního činitele do biologie opustil "pev
nou" půdu přírodních věd a zabočil do nadpřirozena. Driesch i jeho
žák Wenzl tuto námitku vždy odmítali, a podle mého názoru právem. Ne
že bych zcela souhlasil s Drieschem nebo přijímal beze zbytku Wenzlův vitalismus, nýbrž jen v zájmu přesného pojmového vymezení tvrdím,
že Driesch svými pokusy na embryích mořských ježovek prolomil empiri
ckou stěnu biologie; ještě lépe bychom mohli říci: nalomil, narušilT
Nemám mu vůbec za zlé, že vystoupil na rovinu filosofických problémů.
Nevstoupil však do řádu nadpřirozeného, zůstal vždy vědomě v přiroze
nu. Drieschova entelecheje je Činitel přirozený, má jen nadfysikálnl
a nadchemickou povahu. Německé názvosloví vyjadřuje lépe tento důležitý odstín v pojmech: "übernatürlich" a "iiberphysisch". Drieschův
psychoid je sice "überphysisch", ale nikoliv "übernatürlich". Myslím
proto, že by lépe odpovídalo epistemologickému gradualismu Pichovu,
o němž jsem hovořil v první části tohoto komentáře, kdybychom uznali
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jsoucno tří rovin se všemi jejich znaky a s vlastním vědeckým názvoslovím.
a) Empirická vrstva skutečnosti je předmětem zkušenostního, pod
statně smyslového poznání. Sem patří tedy fysika, chemie, biologie a
pokusná psychologie;
b) metempirická vrstva bytí tvoří vlastní předmět filosofie,kt£
rá je svou povahou metafysická. Empirická a metempirická hladina tvo
ří jednotný p ř i r o z e n ý
řád, přirozenost věcí - i jejich sou
stavu: přírodu;
e) nadpřirozená oblast je sice plně skutečná (není to iluse),ale
přesahuje jak empirickou, tak metempirickou rovinu, tj. přestupuje
přirozený řád, je n a d
ním jak bytostně, tak dynamicky. Přesažnost
(transcendence) nadpřirozena,nevylučuje možnost jeho vklínění do při
rozena ani neruší jeho působivé zasahování do dějů přírody. Jsou to
však vy jímky jež třeba dokazovat, nikoliv však pouze předpokládat. 0
statně nadpřirozený řád se všemi svými skutečnostmi se historicky va
že na osobu Ježíše Krista. Kosmickým pramenem nadpřirozena není tedy
ani příroda ani člověk, nýbrž Vtělení Věčného Slova.
d) Pro pojem duševna můžeme tedy vyvodit toto:
aa.- duševno jako takové patří plnoprávně do řádu přirozeného;
bb.- a to do obou jeho rovin; jedním pólem proniká rovinou empirickou a je předmětem empirických věd; a druhým polem svého bytí nutně
kotví v nadempirické stavbě, patří k skutečnostem metafysickým.
cc.- Drieschův nadfysický Činitel, Aristotelova entelecheia^ forma,
psýché scholastiků jsou zcela přirozené, v přírodě kotvící ustavní
prvky živých bytostí. Netřeba se jich bát jako něčeho strašidelně
nadsvětného nebo podsvětného.
e) Zbývá najít pramen našeho nedorozumění. Proč se kritici Drie
schová vitalismu odvolávají na "nadpřirozeno", které nadpřirozenem
není nýbrž jen metafysickým přirozeným tvarovým prvkem organismů ?
Myslím, že nalezneme odpověď ve výrazu "přírodní vědy", kteréže doposud - i v díle dr.Pichy - ztotožňují s empirickou vědou o prirodě,
iako by mimo zkušenostní vědy (fysiku, chemii, biologii atd.) nebylo
vědeokého poznání o přírodě anebo jako by filosofie přírody bvla vědecky podřadná, méněcenná, málo spolehlivá a "nepevné půdy". Cpi to
tu ještě hodně po Kantovi, positivismu a protimetafysickém postoji
empiristů. Drieschův vitalismus ve svém filosofickém rozměru vykazuje mnoho nejasností; stavět se k Drieschově filosofii kriticky je
nutné a oprávněné, ale nikoliv proto, že zavádí "nadpřirozeno do vě
dy. Driesch vědomě překročil hranice empirie a zaobíral se hlavně v
druhé polovině svého života filosofickými problémy vitalismu. Jeho
enteleche je není zranitelná ani tolik na poli zkušenostních poznatků,
jako spíše ve filosofii. Zde a jedině zde se může rozhodovat o platnosti nebo neplatnosti Drieschovy filosofie organismů.
2) Dr.Picha tuší, že se bude namítat proti představě energetických soustav nezávislých na hmotě, jako proti něčemu absurdnímu. Odpovídá ovšem jen jaksi mimochodem, anž jde věci na kloub. Říká,že ab
surdnost autonomních energetických soustav pramení z našeho zvyku m^
slet v rámci makroskopických hledisek a zkušeností a také z naši intelektuální lenosti opouštět svět předvědeckého poznání. Autor má
pravdu v tom, že se nelze příliš spoléhat na představy čerpané z den
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ní zkušenosti, studujeme-li "nekonečně malé a nekonečně velké". Není
kriticky spolehlivé přenášet naše představy získané každodenní zkušeností do jaderné fysiky a do astronomie. Zdá se mi však, že námitce lze čelit ještě - a snad i lépe - rozlišíme-li fysickomatematickou
rovinu od filosofické. Existence samostatných a na hmotě nezávislých
energetických soustav je matematicky popsatelná jako existující v mi
krofysikálních rozměrech hmotné skutečnosti. Matematické zvládnutí a
vyjádření naprosto stačí vědám, zkušenostním. Pro ně jak hmota, tak e
nergie jsou kvantitativní vztahy a matematické funkce. Matematika a
fysika, která je dnes skoro úplně zmatematizována, se pramálo zajíma
jí o ontickou autonomii, podstatnost nebo případečnost soustav, které zkoumají a popisují. 0 tuto tvář skutečnosti se ovšem velmi živel
ně zajímá filosofie.
V této souvislosti se dr.Picha odvolává na některé pojmy, jimž
připisuje hodnotu "nepopiratelné skutečnosti", třebas působí na neškolený rozum jako čirý sen. Mluví o tom, že fysikální energie, elek
tromagnetické vlny, světelné a tepelné paprsky se šíří n e k o n eč n ý m i, jakékoliv hmoty prostými světovými prostory. Co znamená v
této souvislosti "nepopiratelná skutečnost"? I zde bude asi třeba
rozlišit matematické vyjádření různých druhů záření a gravitačních
polí od filosofické interpretace.
VStší potíž mám s nekonečným a nehmotným, jakékoliv hmoty zbave
ným - jak říká dr.Picha - prostorem. Pysikové jako Einstein, De Sitter, Lemaitre a jiní mluví sice podle Riemannovy geometrie a^bezmezném zakřiveném prostoru, ale na druhé straně velmi zdůrazňují jeho
konečnost: "Illimitatum sed finitum est spatium". "Nehmotný prostor"
můžeme chápat bučí metafysicky ve smyslu kategorií "duch a hmota". To
to pojetí zde nepřipadá v úvahu. Anebo "nehmotno" můžeme chápat jako
makrofysikálně nezjistitelné, nepopsatelné nebo nepopsané hmotno. T£
to tři pojmy "nekonečný nehmotný vesmír" jsou takové metafysické vosí hnízdo.
3) Nechci zvlášť rozebírat objektivní hodnotu času a znovu otevírat kantovskou otázku. Chci se spíše zmínit o vřazení Anaxagorova
"nous" do přírodovědní stavby psychické energetiky.
Anaxagoraa zaujímá v řecké filosofii důležité místo, protože se
jiz před Sokratem pokusil o překonání mechanistického atomismu a materialismu. Aristoteles jej výslovně chválí ve své Metafysice (1,3)
pro jeho prohlášení, "že i v přírodě původcem světa a veškerého řádu
v něm je rozum, jako je v živých bytostech". Aristotelovi se proto A
naxagoras jevil "proti předchůdcům zmateně mluvícím jako člověk vystřízlivělý11. Třebas je nesnadno i pro Aristotela jasně pochopit sm.£
sl Anaxagorvých názorů, filosof ze Stageiry nepochybuje o tom, že Anaxagoras mluví již novým, neobvyklým způsobem" (Metafysika 1,8) . Zá
sluhou Anaxagorovou dostalo řecké filosofické myšlení nové obzory a
nové otázky, neboí to byl on, který
a.- objevil nový druh příčinosti: řídící, celkovou a účelovou
příčinu;
b.- uznal nutnost a jsoucnost nového druhu bytí: ducha, rozumu,
mysli;
c.- naznačil vlastní a první zdroj pohybu.
Anaxagoras je první umírněný dualista, i když se mu nepodařilo
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dokonaleji pochopit povahu ducha (nous). Duch je pro něho stále velmi jemnou a čistou hmotou, ale přece jen hmotou. Zasahování ducha do
hmotného dění nese u Anaxagory doposud mnohé znaky mechanické příčin
nosti a působ tak umělkovaným dojmem jekéhosi "deus ex machina".
"Tak Anaxagoras - píše Aristoteles (Metafysika 1,4) - aby vysvětlil
vznik kosmu, užívá rozumu (nous) jako boha na stroji, jejž si pozve
na pomoc, kdykoliv má potíž vysvětlit, proč něco je nutné; ve všem o
statním hledá příčinu toho, co se děje, spíše v něčem jiném než v ro
zumu." Zdá se, že Anaxagoras zavedl tento nový pojem jen tam, kde se
mechanicismus jeho předchůdců nejvíce hroutil.
I Driesch byl v podobné situaci jako Anaxagoras. Ani on nebral
vážně svou entelechei. Zaváděl ji vlastně jen jaksi, protože musel,
byv donucen poslušností vědce k zákonu příčinnosti. Nedá se říci, že
by Driesch překonal úplně a zcela mechanicismus svých předchůdců.Byl
žákem Haeckelovým, K vitalismu se pomalu propracoval svými pokusy.
Vraťme se ještě na okamžik do antického Řecka. Před Aristotelem
kritisoval podobně Anaxagoru i Platon (Pédon 97b, 98b). Myšlenka Ana
xagorova byla v celku plodná a našla své plné rozvinutí a naplnění
u Platona a u Aristotela, kteří vidí v ideji (eidos) a ve tvaru (mor
fé) bytostnou vše pronikající a určující sílu, příbuznou Anaxagorovu
"rozumu" (nous). Zůstane zásluhou Anaxagorovou, že byl první, kdo otevřel cestu tomuto chápání skutečnosti.
Co vlastně vedlo dr.Pichu, aby se zmínil o myšlence Anaxagorově ?Neznám přesné, historické důvody, domnívám se však, že obecné v£
světlení lze nalézt v podobnosti situace, v níž byl Anaxagoras a v
níž se dnes nacházejí zkušenostní přírodní vědy. Anaxagoras tušil ne
udržitelnost materialismu svých předchůdců. I dr.Picha dnes vidí jaš
ně, že filosofický a vědecký mechanicismus daleko nedojde. Je třeba
hledat integrálnější a celkovější vhled do skutečnosti a vidět úplnou příčinnost, nejen výkonnou a hmotnou, nýbrž,i tvarovou a účelovou. Naše positivistické myšlení dokonale zarezavělo, nelze jím dobře pohnout a zbavit se jeho přítěže. Je proto už záslužný čin udělat
krok Anaxagorův. Patří k tomu kus odvahy, mluví-li někdo jako "stříž
livý mezi opilci".
Na druhé straně si netřeba zapírat, že bude nutno jít dál a nebát se probádat Anaxagorův nous úplně a domyslit jej jako ustavující
bytostný prvek ve skutečnosti nejen organismů nýbrž v celé přírodě.
Najd eme—li jeho příbuznost, ba jeho totožnost s platonsko-aristotel—
ovskými logos, eidos, morfé, vypořádáme se pak i s otázkou přesažnostia niternosti životního principu (transcendence a imanence duše).
Zkrátka a dobře: naše doba potřebuje opět Platony a Aristotele, aby
filosoficky upřesnili vědecký mythus atomového věku, aby dokonali to,
co začal starověký a novověký Anaxagoras. Anaxagoras je bez Platona
a Aristotela torso a jeho myšlenka je bez nich jen pokus a zlomek.Po
dobně i Drieschův vitalismus a biologický holismus jsou vzácné pokusy,nikoliv však překonání fysicismu. S uspokojením lze konstatovat,
ze Aristoteles a s ním i Platon - protože Aristoteles je větší plato
nik než jsme si mysleli do nedávná - nejsou už dávno němí zásluhou ~~
Tomáše Akvinského.
Dnes empirické vědy, a to nejen fysika, nýbrž i biologie, oteví
rají nejednu metafysickou otázku, na niž už nejsou metodologicky oprávněny odpovědět.
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Dr.Picha snad ani netuší, že se ve svém úvodu a v první kapitole přiblížil víc než snad bylo v jeho úmyslu. Název "psychické energie" je bližší Aristotelově vitalismu než Anaxagorovi. Není dobře označovat všechny Životní děje noetickými přívlastky a vycházet z
"nous".
Těmito poznámkami nechci rozhovor o záhadě života nikterak uzavřít, spíše jej chci zahájit a^pozvat všechny naše přátele, kterým
otázka leží na srdci, aby se zúčastnili jednoho z nejzajímavějšich a
nejdramatiětějších myšlenkových dobrodružství.
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J.TříŠka uveřejnil v Listech filologických 77 (1954) 237-259
delší studii.s titulem "Moravan Řehoř z Uh,Brodu původce středověké
sbírky bajek Quadripartitu", v které se všemi silami snaží dokázat a
připsat autorství této slavné sbírky bajek Řehořovi z Uh.Brodu, rektoru škol v Kroměříži a literárnímu příteli olomouckého biskupa a
kancléře Karla IV. Sbírka patří k oblíbenému druhu středověké kazatelské literatury, z níž čerpali kazatelé příklady pro morální pouče
ní věřících, ale bylo jí používáno i ve školách k ovičení se v tzT. diktátu, v dobrém latinském slohu. Autor těchto bajek rozdělil své
dílo do čtyř knih, podle čtyř hlavních ctností a jim odpovídajících
nectností. 0 její oblibě, hlavně v českých zemích, svědčí velké množ
ství zachovaných rukopisů českého původu, i její staročeský překlad
pod názvem "Čtverohranáč". Většina rukopisů však připisuje toto dílko sv.Cyrilu Alexandrijskému.
Tříska se nyní snaží dokázat své tvrzení hlavně z četných rukopisů českého původu a z jednoho dopisu Jana ze Středy Řehořovi z Uh.
Brodu. Tříškovi v Listech filologických 79 (1956) 47-53, 196-208 odpověděl J.Ludvíkovský, vyvrátil jeden důkaz Tříškův za druhým a ozna
čil tuto práci za "výplod autorovy mladistvé a vlastenecky zanícené""
obraznosti". Právě prameny, kterých se dovolává, identifikaci vyluču
jí. Avšak ani Ludvíkovský nedovedl odpovědět na hlavní otázku, kdo
je vlastně autorem Quadripartitu.
A přece autor byl už identifikován před delší dobou italským
znalcem staré latinské literatury R.Sabbadinim v článku "II "Quadripartitus" di Bongiovanni da Messana", Giornale storico della lettera
tura italiana 90 (1927) 216-219. Pod jménem tohoto autora se dílo vy
skytuje v snad nejstarším rukopise ve Vatikánské knihovně: Vat.lat.
4462, a tamtéž, Chigi, E.IV.24. Autor je napsal kolem r.1343 pro své
ho synovce Precivalla, pravděpodobně také dominikána, kterým byl i
strýc. Autorům 17. a 18. století byl původce tohoto díla lépe znám
než nám. Srov. J.Quetif - J.Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum
I, Lutetiae Parisiorum 1719, 616. Tak se dají velmi přirozeně vysvět
lit italismy,. které se v díle hojně vyskytují, a ne tak, jak to děli
Tríška, když předpokládá, že autor žil nějaký Čas v Itálii.
vk
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Sedmým svazkem zahajuje Československá akademie věd vydávání se
hraných spisů Jana Husa: Mag. Ioannis Hus, Opera omnia t. VII, SermÓ
nes de tempore qui Collecta dicuntur, ed. A.Schmidtová, Pragae 19597
p.621, cena 68,50 Kčs.
Co nedokázali nadšení obdivovatelé Husovi za prvé republiky, to
podnikají n^ní komunisté. Prvým se asi zdálo lepší raději nechat Husova díla více méně nepřístupná, protože tak se mohly dále omílat
všelijaké fráze učitelů občanských škol, druzí však budou z Husa vytloukat kapitál pro sebe, i když si bude moci každý přečíst opak v
dílech vydaných pod jejich protektorátem. Československá akademie
věd chce udělat důkladnou práci, jak je vidět už z redakční rady,kde
jsou čtyři akademici, dva profesoři, tři docenti a jeden Člen korespondent .
Zde vydávaná Husova kázání jsou zachována v devíti rukopisech
celá a ve dvou zčásti. A.Schmidtová si dala velkou práci s kritickým
vydáním, které je provedeno velmi pečlivě, i tiskařsky, a srovnala
všechny rukopisy, uvedla všechny varianty, takže má člověk dojem., že
zde jde o vydání nějakého sv.Otce, kde záleží na každém slůvku. V po
známkách identifikuje citace, i když velmi často musí po znamenat "non
inveni". Jistě by se dalo z těchto citací ztotožnit mnohem víc, ale
jak víme, středověcí kazatelé, a ani Hus, nečerpali přímo z pramenů,
nýbrž z různých "rapidarií", tedy nevím z kolikáté ruky, kde citáty
byly Častým opisováním pozměněny a dostalo se do nich plno chyb.
Dílo bylo psáno asi r. 1405 a není to nic jiného než pomůcka
pro kazatele. Jistě to nejsou kázání, která Hus pronášel, měla spíš
sloužit jiným. Proto jsou také velmi neosobní a nedá se z nich usuzo
vat na autorovu osobnost nebo činnost. Celkem musíme říci, že je to"
dílo velmi podřadné, a v ničem se neliší od podobných sbírek té doby.
Je to splex citátů z Písma a jiných autorů, se spirituálním, ^často
komicky znějícím výkladem, a převládá v něm, jako ve všech úpadko vých kázáních, z 90 $ moralisování nad věroukou. Tak zvaná reformní
tendence se zde takřka neprojevuje, nechceme-li nazývat reformní ten
dencí pouze moralisování; kritika poměrů a kněžstva se ozve velmi
zřídka a váhavě a nedá se srovnat s kázáními reformních kazatelů
před Husem. Ovšem vše nasvědčuje tomu, že Hus byl, hlavně v pozdější
době, jiný na kazatelně a jiný u psacího stolu. I to už je pro něho
příznačné.
Krátce, když chceš dělat opravdu velké pokání, tedy vezmi a čti
až do konce.
vk
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- Prof.dr.František Dvorník vydal knihu "The Idea of Apostolici
ty in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew", Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1958, X - 342 str., cena 6 dolarů.
- Dr.Johanna von Herzogenberg v "Mitteilungsblatt des Adalbert
Stifter Vereins", číslo 11-12/VII - 1959, listopad a prosinec, hodno
tí kladně Čepův překlad Claudelových Svatých obrázků českých, které
vydala Křesťanská akademie v Římě. Mezi jiným píše: " ... ich las
nach langer Zeit einmal wieder ein tschechisches G-edicht, das mich
ganz einhüllte in diese Sprache, die wir auch gesprochen hatten..."
- Dr.Alois Rozehnal připravil k tisku studii o pojišťovacím zákonodárství a praxi v ČSR. Práce je psána anglicky a má název "'Social Insurance in Czechoslovakia". Vydání Rozehnalovy studie by velmi
přispělo k pochopení komunistické propagandy, která vyhlašuje československou pojišťovací soustavu za nejdokonalejší.
- Dr.Bohdan Chudoba, profesor dějin na Iowa College, New Rochel
le, N.Y., dokončil začátkem I960 starověký díl světových dějin. Prozatím jsou hotové tři svazky ze čtyř rozpočtených: dva novověké a je_
den starověký; čtvrtý, středověký, je v náčrtcích.
- Dr.Jan Stauber, profesor na Montrealské universitě v Kanadě,
uveřejnil v revue "Etudes Slaves et Est-Européennes", sv.III, sešit
3 a 4 (1958) historickou studii "Influences irlandaises dans la chri
stianisation des Slaves polabes et des Polonais".
- Theologickými otázkami z českých dějin se zabývá Rev.Paul De
Vooght, O.S.B. Uveřejnil tyto statě a studie:
1) Église et Corps mystique: Les erreurs de Jean Huss sur les Prédestinés; Irénikon 26 (1953) 237-256;
2) Jean de Pomuk, - Revue ďhistoire ecclésiastique 48(1953)777-795;
3) La doctrine ét les sources du Sermon Dixit Martha ad Jesum de
Jean Huss - RSR 42 (1954) 20-33;
4) Quel est le sens de la 30e proposition de Huss: "Nullus est episcopus dum est in peccato mortali" condannée par le Concile de Con
stance; 1054 - 1954 l'Église et les églises, II, 241-261 (zvláštní publikace revue Irénikon);
5) La "Simoniaca haeresis" selon les auteurs scolastiques, Ephemerides Theologicae Lovanienses 30 (1954) 64-80;
6) La Notion wiclifienne de l'episcopat dans 1'interprétation de
Jean Huss - Irénikon 28 (1955) 290-300;
7) Saints Cyrille et Methode - La Vie Spirituelle Nr.420 (1956)172 n,
8) Jan Sedlák et la Doctrine eucharistique de Jean Huss, RSR 44
(1956) 249-265;
9) "Universitas praedestinatorum" et "Congregatio fidelium" dans l'
ecclésiologie de Jean Huss, ETL 32 (1956) 487-534;
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10) Une édition critique du "De Ecclesia" de Jean Huss, ETI 33(1957)
356 - 359;
11) Ii'arguraent patristique dans 1'interprétation de Matth XVI,18 de
Jean Huss, RSR 45 (1957) 558 - 566;
12) i/ecclésiologie ä Prague autour de 1400, RSPhTh 42 (1958)220-239,
657-688;

13) Écriture et tradition aprěs des études catholiques récents,
Istina Kr. 2 (1958) 183-196;
14) i/ecclésiologie des adversaires de Huss au Concile de Constance,
ETL 35 (1959) 5-24.
"Studie" by uvítaly, kdyby někdo z našich historiků kriticky
zhodnotil práce P.Vooghta a doplnil některé mezery, na které upozornil svého času Nový Život (1954, str.14) ..
- Inž.dr.Zdeněk Picha, z jehož doposud neuveřejněného díla přinášíme na jiném místě uvod a 1.kapitolu, napsal vědecký článek pro
revue "Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen", svazek XVII (1958) str. 28-39.
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