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I
Důvody pro toto thema
Důvody pro tuto přednášku mošno počítat k vědomostem takřka
běžným« Připomenu je však kvůli úplnosti přednášky a protože by ne
bylo dobré, kdybychom na ně často nemyslili.
Celý křesíanský svět se v těchto dnech sešel s velkými oběťmi
a nadějemi do Mnichova, aby se zabýval otázkou života. Nejmohutněj^
ší manifestace křesťanstva - anebo lidstva vůbec - koná se pod heslem: M Pro mundi vita11 - "Aby svět žil".
Četli jsme 17.července I960 (Kirchenzeitung} upozornění kardinála Josefa Wendela: "Když mluvíme o životě, na vrchole všech ží
vých hodnot spatřuje věřící duše a celý kongres ten život» který
měl na mysli Kristus v Kafarnau, když přislíbil oltářní svátost,Je
to život, o kterém Živý tvor předtím nevěděl. Je to život milosti,
život nebeský, ba život božský, který může ubohý člověk žít ne
snad až po smrti v nebi, nýbrž už zde na zemi."
Na život člověka v běžném smyslu nemůžeme však přitom zapomenout. Pokud máme na mysli časové pořadí hodnot, zaujímá totiž Časný život místo první. Život nadpřirozený by nebyl vůbec možný, kdv
by člověk nežil nejprve fysicky. Nadpřirozený Život vzniká v Člove
ku tím, že přirozená podstata a přirozená činnost člověka jsou podivuhodným zásahem milosti podstatně zušlechtěny a pozvednuty do
vyšší sféry.- I když tedy pro někoho život fysický na zemi neznáme
ná všechno, má jistě mnoho důvodů, aby si ho hleděl a o něj se obä
val.
Docela reální strach o život pozemský je dalším důvodem, proč
o něm teči uvažujeme.
Všichni víme dobře o nebezpečí, že naše planeta může kdykoliv
začít běhat kolem slunce bez nejcennějšího nákladu, bez Živých lid
ských tvorů. Prostředky na to má každý z obou nesmiřitelných táborů, na které je dnešní lidstvo rozděleno. Kromě toho jeden z těchto táborů nepokrytě prohlašuje: Neustanu a nezaleknu se Žádných
prostředků, dokud mi nebude po vůli lidstvo celé.
Člověk věřící nesmí se uspokojit pouze naříkáním nad touto
smutnou situací; ani nestačí pouze zjištovat pravé příčiny a vys tiž
ně pranýřovat viníky. Nesmí být pravda, co nám vytýká napr. Angličan Kenneth Gatland (The Inhabited Universe, 196): "Příklad Ježíše
se ztratil mezi neustálými ceremoniemi a pobožnostmi, kterých si
církev ustavičně hledí."
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Protože problém fysického života je tak naléhavý, měl by se
jím zabývat každý.
Pro toho, kdo v pozemském životě nespatřuje hodnotu nejvyšší
a poslední, kdo není odhodlán prodlužovat si život za každou^cenu,
je problém dalšího života problémem v první řadě ne politickým nebo strategickým, nýbrž mravním. Takové lidi dnešní světová krize
mocně svolává k dílu. Vždyl i v táboře svobodného lidstva je hodně
lidí bez víry, pro které otázka přežití je redukována na přežití
fysické. Mezi těmito lidmi jsou i některé hlavy učené, které nemlčí a kterých hlas se nese daleko.
Jako příklad vzpomenu hnutí, které vzniklo v roce 1957 v Anglii. Hnutí chce svobodnému světu vsugerovat toto odhodlání:
stvo na svobodné části zeměkoule musí si uchovat fysický život st"öj
co stůj.- V čele hnutí stál stařičký filosof Bertrand Russell a po
litik Stephen King-Hall. Bertrand Russell argumentoval stručně tak
to: Světová nadvláda komunismu nebyla by tak velkou pohromou jako
zánik lidského pokolení. Bude-li tedy svobodné lidstvo při příchodu komunismu třímat v rukou bílé prapory, bude sice zotročeno, bude odsou-zeno k životu, který se mu z duse protiví, ale fysicky bude žít dále. Kromě toho je tu pravděpodobnost nebo téměř jistota,
že se rudý násilník po čase umoudří a změní, tak jak prý se nakonec
zcivilisoval hrozný mongolský dobyvatel 0ingischán, postrach Asie
a křestanské Evropy. Událo se to asi před 700 lety v Asii. Kdo nevěří, aí tam běží.
Skoro současně s Anglií se stal problém dalšího života předmě
tem veřejné diskuse i v Německu, hlavně v době, kdy měly německé
branné síly obdržet přiměřené obranné prostředky proti utoku zbraněmi atomovými. V Německu vystoupil silně do popředí morální^dosah
problému. Formulovali jej otázkou; Co si má člověk s klidnějším
svědomím vybrat: Život pod komunismem se všemi jeho hrůzami, anebo
zánik lidského života na zemi, pro dnešek a snad po všechny časy ?
Tímto problémem se zabývala např. Katolická akademie bavorská
dne 22. února 1959 ve Würzburgu. K diskusi byl pozván jako hlavní
řečník jesuita Gustav G-undlach, který úspěšně působí jako profesor
v Římě. P.Gundlach řešil problém v přednášce, která měla název: "Mů
že být obranná válka pomocí atomových zbraní válkou spravedlivou?"""
P.Grundlach zdůraznil mravní principy, které by nikomu neměly být
nové. Řekl konkrétně: Jsou hodnoty tak vysoké, že je dovoleno bránit je prostředky všemi, i atomovými zbraněmi. Jsou hodnoty tak
cenné, že si je smí anebo má člověk bránit, i kdyby měl při tom za
hynout.
S P.Grundlachem nesouhlasily všechny osobnosti veřejného života, které se hlásí ke křesťanskému světonázoru. Někteří se postav^
li velmi ostře proti němu. Ředitel Bavorské televise Clemens Münster namítal: I pod komunismem může křesían věřit, doufat a milovat.- Poslanec Peter Nellen se připojil k profesorům v Gottingách,
kteří protestovali proti atomové obranné výzbroji, a na adresu P.
Gundlacha volal: "Bůh není Bohem sebevraždy".
Strach před válkou a před smrtí patří k základním projevům
zdravého živého organismu. Na druhé straně: Koexistence v pravdě
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mezi dvěma tábory lidstva zdá se zatím nemožná* Není totiž normy,
kteoru by obě strany považovaly za morálně závaznou a tudíž nemění
telnou.- Pokud jde o konkrétní aplikaci mravních norem, není jedno
ta dokonce ani mezi věřícími.- I imposantní organisace Spojených
národů je proto ve svých základech reservoárem moci spíše fysické
než mravní.
Lidé, kterým jsou drahé hodnoty věčné, nemohou tedy spokojeně
svěřit celý přítomný problém vědcům, politikům a stratégům.
II
Účel této

přednášky

Tíha odpovědnosti za život vlastní i cizí velmi nás v přítomné době tlačí i pro svou závažnost i pro svou spletitou problemati
ku. Chceme tedy o ní přemýšlet co nejsvědomitěji a co nejskroranějT.
Chceme se přesto dopracovat i některých konkrétních a užitečných
závěrů.
Celý křesťanský svět se sešel na 37.eucharistický sjezd kvůli
životu nadpřirozenému, tedy kvůli koruně krátkého života na zemi.
Kardinál Josef Wendel v poslední době znovu vysvětlil heslo kongre
su a postěžoval sis Život božský v člověku nestojí u přítomné gene
race příliš vysoko v kursu. Život pozemský a pomíjející má v speku
lujících hlavách kurs vyšší.- Toto je známá skutečnost, a proto je
jasná i povinnost, abychom životu pozemskému přidělili ve stupnici
hodnot místo správné. Každá věc se na svém správném místě uplatní,
na místě nesprávném škodí.
Nesmíme pozemský život zanedbávat, už kvůli jeho vysokému poslání; nesmíme podceňovat podmínky a potřeby pozemského života,ale
také nesmíme obětovat nejvyšší důstojnost Člověkovu za vyšší standard hmotného blahobytu.
Časově stojí fysický život se svými potřebami ovšem na začátku. Kdo vůbec nežije anebo kdo upadá do mdlob pro hlad nebo pro vv
sílení, musí nejprve ukojit potřeby těla, nebol jinak by sevnemohl
ani modlit, ani vyvinout žádnou jinou činnost vyšší, alespoň normálně ne. Časové pořadí hodnot není však jediným měřítkem pro určo
vání jejich ceny. Laik Kenneth Gatland (str.195), a celou řadou ji
ných lidí, si stěžuje: "Jednou z největŠích pohrom našeho věku je,
že mu chybí víra ve význam ideí mravních."
Pragmatické síly moderního státu čím dále tím více stanoví
pro občany také morální standard, co je "správné" a co je "nespráv
né". "Morálně správné" je pro mnohé lidi totéž jako vůle většiny a
nabo "civilní loajálnost".
Víme, že stát je zaměřen na blaho časné. Proto nám stát neřek
ne, které věci, dobré pro tento život, jsou dobré i pro život věčný. Nad posláním tohoto života, nad tím, jak jej čestně Žít a zakončit, musíme přemýšlet před zrakem Božím. Musíme to činit včas,
v nerušeném usebrání. Jestliže se strach o pozemský život už vymkl
kontrole rozumu, radívá nám velmi zlé věci.
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Chceme tedy připomenout především věčně platné a též lidstvu
už dávno známé zásady o životě: Proč žijeme, jak máme žít a jak má
me umírat.
~
I kdybychom těmito zásadami znatelně neovlivnili svět vnější,
i kdybychom s nimi nepronikli ani za tyto čtyři stěny, splníme ale
spon svoji osobní povinnost vůči Bohu. Správné zásady správně formují náš charakter, naši osobnost; dávají nám větší podobnost s Bo
hem. To je hodnota, kterou Slovek bere s sebou i na věčnost.- Kromě toho z charakteru vyvěrá jako z pramene a z plánovacího ústředí
vnější činnost, která už zasahuje také osudy našeho okolí. Hlásáním v pravých zásad buŠ slovem anebo, chybí-li komu dar jazyka, alespoň Činností, pomáháme vytvářet veřejné mínění, jakési svědomí
společnosti, mravní atmosféru, kterou se členové společnosti nevědomky inspirují anebo jí podléhají úplně.
Konkrétní aplikace všeobecných principů může ovšem posloužit
ještě více tomu, kdo se v bezradnosti učitele ptá, co se má anebo
nemá dělat v případě zcela konkrétním.
Stanovení zásad všeobecných bývalo odjakživa lehčí než jejich
aplikace na konkrétní případy. Konkrétních případů především je
množství nevyčerpatelné. Proto se přednáška ideová musí většinou o
mezit na stanovení zásad, které mají platit, až přijde jejich chvi
le.- Kromě toho vhodná aplikace předpokládá v subjektu více než pe
vné odhodlání být vždy a ve všem "mravný". Předpokládá hodně inteligence, přemýšlení a poznání. Tatáž mravní zásada dostává odlišný
mi případy odlišnou formu. X lidé dobré vůle často nevědí, pro kte
rou formu se mají rozhodnout, a srdečně se kvůli tomu hádají. Nekteré příklady at osvětlí, jak to myslím.
Dva lidé jsou před Bohem na vlas stejně milosrdní. Navenek to
však patrné není. Jeden z nich chudáka štědře podpoří, druhý^rau ne
dá nic, protože sám nic nemá.- Tatáž spravedlnost rodičů podává
tem jednou porci větší, po druhé menší, podle toho, jak velký bocE
nik mají na rozdání, a také podle toho, co žádá věk, zdraví a tělesné namáhání dítěte.- Lékař ke všem nemocným stejně dobrotivý dá
vá každému z nich jiný lék, právě proto, že je ke všem dobrotivý
stejně.- Přesně tatáž láska téže matky k témuž dítěti jednou touž
hlavu pohladí, jindy jí dá pohlavek. Krátkozraké děti ovšem těmto
rozdílným formám téže ctnosti nerozumějí, protože ještě nevidí na
kořen věcí.
Ani dospělí však nedovedou a nikdy se nenaučí aplikovat zásady ve všech případech bezvadně. Přesto je nesmírně důležité, abychom správné zásady alespoň znali. Pak teprve je nám něco platná
dobrá vůle. Pak teprve se dá čekat, že se zachováme správně alespoň
v případech mnohých a že budeme mít chul napravovat ohyby. Proto
také uvažujeme o zásadách často a Činíme to i nyní.
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III
Principy, z kterých, odvozujeme povinnosti vůči životu
pokolení i přítomného

i budoucího

V třetí kapitole této přednášky přistupuji k principům čili
zásadám, z kterých odvozujeme a na kterých budujeme svoje povinnosti vůči životům přítomným i budoucím..
Chci upozornit na všechny principy nejdůležitější, Všechny
jsou vlastně rozvětvením, výhonky pátého přikázání "Nezabiješ" to je člověka; nezabiješ ho kvůli něčemu menšímu než je Člověk,
1) Začněme s prohlášením: Člověk při budování a zvelebování
tohoto světa musí být subjektem-podmětem, ne objektera-předmětem zá
jmu. Znamená to: Člověk je na zemi tvorem nejcennějšíra. Všechny po
zemské dary stvořil Bůh pro člověka. Je tudíž nezdravá každá lidská činnost, která obětuje člověka, aby se dosáhlo něčeho obdivuhodného, např* na poli techniky. Osvětleme tuto zásadu ještě praktičtěji .
Jeden kuchař řekne: Budu vařit jídla, která mě baví, kterými
si získám slávu u diváků; mým lidem musí chutnat to, co jim dám.
Kuchař považuje lidi pouze za objekt.- Druhý řekne: Musím vařit to,
co jde mým svěřencům k duhu, aí; si třeba se svým uměním utržím
před světem ostatním posměch. Pro tohoto kuchaře jsou lidé subjektem, jídla objektem.
V měřítku velkém je Člověk pouze objektem, např, v takovém
státě, který chce udivovat svět technickými zázraky za každou cenu,
třeba i za cenu otrocké práce, spořádaného rodinného života, svobodného rozhodování. Technický pokrok takového státu je kulturním
úpadkem.- Už v minulosti zacházely s člověkem jako s objektem státy, které si přivtělovaly nová území podle toho, jak to vyhovovalo
jejich hospodářství nebo dějinám, a na vůli anektovaného obyvatelstva jim záleželo asi tolik, kolik záleží na rostlinách, jež náhodou rostou na poli, které člověk koupil.
2) Dále zdůrazňujeme: Mravní hodnoty, Bůh, svobodná vůle, vni
třní odpovědnost, mají platnost objektivní. Jsou ne pouze proto,žě
se nám tak zalíbilo, že s nimi už v tomto životě skoro všechno "lé
pe vychází". Morálka není např. nějakým zušlechtěným animálním
strachem před následky činu, jak myslí mnozí evolucionisté, kterým
je jinak morálka pro tento svět docela dobrou věcí.
3) žádná morálka, žádné ve svědomí závazné "smím" a "nesmím"
není možné bez bytosti nutné a neměnitelné, které v Češtině říkáme
"Bůh". K této bytosti se má člověk nakonec dostat. Všěchno, co k
Bohu přivádí, je "dobré", i kdyby se to nikomu na světě nelíbilo;
všechno, co nás od Boha odvádí, je "zlé", i kdvby nás všichni lidé
za to chválili.
Pro materialistu, který neuznává ducha ani v člověku, ani mimo něho, je tento život dobrem jediným a vrcholným. Docela logicky
považuje pak za "dobré" všechno, co prodlužuje nebo zpříjemňuje po
0
d
0
zemsky život.
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Člověk, který věří v Boha, ví dobře, že se mnohé slasti tohoto života po smrti nevyplatí, totiž všechny, které jsou proti vůli
Boží. Vždyt pro tvora, v kterém sídlí nesmr i.élný duch, jediným posledním cílem a jediným zdrojem dokonalého uspokojení může být jen
Bytost věčná a nekonečně dokonalá.
4) Existuje tudíž pro člověka větší zlo než je časná smrt,vět
ší zlo než nenarodit se vůbec. Nedostane-li se někdo nakonec do
blaženého společenství s Bohem, jistě by pro něho bylo lépe nebýt.
7 tomto smyslu se většinou vykládá i výrok Kristův o Jidášovi v 26.
kapitole sv.Matouše: "Lépe by bylo, kdyby se ten Člověk nebyl naro
dil." "Nenarození" není podle těchto slov Kristových zlem největšírn.- Týž smysl dává výrok Kristův, který čteme v 8.kapitole sv.
Marka: "Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, utrpěl však
škodu na duši ?"
Filosoficky řečeno: Život pozemský není hodnotou absolutní,n£
ní samoúčelný, není vůbec dobrem, nepřivede-li nás k cíli, pro kte
rý nám byl dán, přivede-li nás místo toho na konec opačný.
Hodnotíme-li dobrotu věci, nikdy nepřehlédněme, zda jsou cílem, nebo pouze prostředkem, cestou k cíli, abychom se nedopouštěli pošetilostí. Opět se poučme příklady z běžného života.
Boty jsou dobrá věc, ale jen pro toho, kdo má nohy. Kdyby se
někdo sháněl po botách tak, že by přitom přišel o nohy, jedná poše
tile. Udělal si z cíle prostředek a z prostředku cíl. Nejsou nohy
pro obuv, nýbrž naopak.- Jiný příklad. Kdyby někdo měl opodál domo
va vzácný pramen, je rozumné, aby k pramani vybudoval cestu a udržoval ji, Kdyby pramen vyschl, nedávalo by smysl, aby cestu udržoval i nadále. Ještě jasnějšího nerozumu by se dopustil člověk, kte
rý by prodal pramen, aby mohl lépe vybudovat cestu k němu.
5) Mějme vždy na paměti Toho, kdo rozhodl, abychom žili. Bučíme jisti, že při tom rozhodnutí všemohoucí a po každé stránce nek£
neČně dokonalá Bytost pamatovala i na náš cíl. Nenamlouve jmě si, že
bychom snad sami přišli na nějaký cíl lepší. Nenazývejme tedy "dob
rým" nic, co nás nečiní Bohu podobnějšími nebo bližšími, co nás oc[
Boha spise vzdaluje.
Toto měřítko "dobra" a "zla", tato norma mravnosti kotvila
hluboko už v duši starozákonních vyznavačů Božích. S obdivem jsem
letos četl v 13.kapitole Daniela místo o hrdinné Zuzaně. Zkažení
předáci lidu ji postavili před alternativu: Bučí nám budeš po vůli
a nokdo se nic nedoví; anebo naši žádost zamítneš, my tě obviníme
z cizoložství a budeš ukamenována. Následuje pak tento imposantní
monolog věřící židovské ženy: "Je lépe pro mne upadnout do vašich
rukou aniž to^udělám, než zhřešit zhřešit před tváří Pána!" Jak V£
sokou mravní úroveň měla tato židovská žena asi 600 let před Kristem ! Že na ni bude plivat, kamenovat ji a navždy vzpomínat jako
na hříšnici vlastní manžel a všechen lid, to všechno bylo pro ni
menšímzlo než znelíbit se Bohu v neviditelných oblastech ducha. V ^
soký morální standard se tu předpokládá i u ostatních vyznavačů
Starého zákona v té době. I kdyby případ hrdinné Zuzany byl pouze
literárním výtvorem, předpokládá spisovatel oné doby, že jej budou
krajané číst s požitkem, že chování Zuzany bude většině imponovat.
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Moderní materialista, naskrz civilně "loajální", s nezávadným společenským vystupováním, zhodnotil by Zuzanu asi slovy; "Hloupá žen
ská".
Když tedy v životě nevíme, co dělat a jak žít dále, neptejme
se o radu svého strachu, nýbrž Toho, kdo nám život dal, kdo určil
pro nás život cíl a cestu k Sobě.
Nejvyšší Pán života sám učiní životu i konec, pro jednotlivce
i pro celý svět. Jistě se tím nedopouští nerozumné ukrutnosti na
Živých rozumných tvorech. Je v tom jen potvrzení, že sám nepovažuje dar pozemského života za dar nejdražší a poslední, který nám mí
nil dát. Uvažujeme-li tedy o tak zvaném zachování života, máme na
mysli vlastně jen nepatrné oddálení smrti, které se z rozhodnutí
Stvořitelova stejně nevyhneme. Není tedy radno za nepatrné prodlou
žení života obětovat hodnoty, které nám mohou být dobré navěky.
6) Brání-li někdo proti nespravedlivému útočníkovi svůj majetek, podmínky důstojného života, a zahyne při tom, vždy je větším
viníkem nespravedlivý útočník. Je krajně nelogické, vrhne-li se
soud lidí především na nevinnou obět a zasype ji výtkami: "Kdyby
ses nebyl bránil, mohl jsi žít." Copak mají někteří lidé na světě
privilegium zvolit si špatné zásady, jednat důsledně podle nich po
šetile a špatně, a charakterní lidé mají povinnost jim ustupovat 7
7) Už pro moudré hlavy pohanského světa nebyl pozemský život
hodnotou samoúčelnou. Už podle nich se nežije proto, aby se žilo,
nýbrž aby se životem dosáhlo něco lepšího než je život. U Seneky
(Epistulae ad LuciHum) čteme: "Itaque sapiens vivit, quantum debet, non quantum potest ... Cogitat semper, ^ualis vita, non quanta
est." Znamená to: Moudrý člověk žije jak dlouho žít má, ne Jak dlqu
ho žít dokáže. Má vždy na mysli, jaký je jeho život, zač stojí jeho život, ne jak je dlouhý jeho život.-v0 něco později se Juvenalis
výstižně posmívá lidem, kteří si zachraňují život tak, že na to
promrhají to, co dává životu cenu.- V naší době praví profesor Sid
ney Hook na adresu Russella a jiných malodušných poražencůi
kdo prohlašují, že život stojí za to, abychom jej šili pod jakýmko
liv režimem, sami si už napsali náhrobek necti."
8) Člověk je nejcennějším tvorem na zemi a v Člověku je nejcennější to, co ho činí ostatním tvorům nepodobným a podobným Bohu;
něco, co je patrné pouze duchovnímu zraku a co si člověk vezme 8
sebou i na věčnost. Není to ani hmotný majetek (jak bychom mohli u
činit na Boha dojem takovou malicherností?) , není to ani rozsáhlá
a intensivní vnější činnost, které není každý člověk schopen. Na
druhý svět si s sebou vezmeme svoje neviditelné "já", bohatství
vnitrního života, který jsme vedli na zemi, hodnotnou, k velké podobnosti s Bohem vybudovanou osobnost, v které jsou všechny hodnoty správně uspořádané a v které je odhodlání podle správné stupnice hodnot kdykoliv a v čemkoliv jednat. Svět bezvadně uspořádané
nitro nevidí, ale Bůh je vidí a podle toho nás hodnotí. ^Nemysleme
si, že všechny zásady mají poslání pouze časně praktické, aby se
nějak vtělily do našeho vnějšího jednání a do dění tohoto světa. I
když u některých zásad nebudeme mít nikdy příležitost, abychom je
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ověřili před zrakem světa, jsou přesto před zrakem Božím nezbytným
požadavkem, jsou duši na ozdobu a na spásu. Doplňme to příklady.
Snad nikdo z nás nebude se muset v životě prakticky rozhodovat, zda se má zříci matky kvůli sestře anebo naopak. A přece musí
být v jeho nitru uložena správná zásada i pro takový případ. Naše
podobnost s Bohem to žádá.- Tím méně se naskytne reální příležitost,
aby se někomu za jeden hřích nabízel celý svět, nebo aby se rozhodoval mezi Bohem a andělem. Přesto máme být vnitřně správně vybave
ni i pro případy pomyslné. Pro vnější svět zůstane toto vnitřní V£
bavení theorií, pro zrak Boží je to hodnota reální.
9) Záleží-li nám na tom, abychom v praktickém životě kráčeli
bez mravní úhony, věci skutečné anebo silně pravděpodobné musíme
znát a respektovat více než to, co je pouze jakž takž možné. Nesmí,
me sebe nebo jiného postavit vědomě do okolností, v kterých má sk£
ro jen teoretickou možnost "věřit" a "milovat", když praktické zku
šenosti dokazují, že s velkou pravděpodobností podlehne zlu.
Věrnost vůči Bohu musíme být odhodláni dokazovat i celoživotním utrpením a smrtí. Na druhé straně, nechtějme být jakýmisi mučedníky z povolání, nepřivoláveime nepřítele ducha a ctnosti, aby
nad námi vládl a nás týral. Hleame raději takovou vládu ze všech
sil odvrátit, z lásky k duši vlastní a také z lásky k duši nepřite
lovy.
Podle Russella se sveřepý Óingischán nakonec acivilisoval.Jak
se to stalo ? Asi tím, že nakonec podlehl duchovně vyššímu prostře^
dí. Naše duchovní převaha má působit na ducha mravně" primitivního.
To se však stane, když uvidí naše odhodlání bránit se zlu. Nebude
mu příliš imponovat, když kvůli pozemskému životu budeme brát na
sebe velké mravní risiko. Bude si myslit, že jsme se předtím pouze
přetvařovali, že jsme v duchovní hodnoty doopravdy nevěřili, asi
tak jako on,
10) Nutno též zopakovat a objasnit křesťanský příkaz lásky,lá
sky k sobě a k bližnímu.
Příkaz zní: "Milovat budeš bližního jako sám sebe". Láska k
sobě se tu předpokládá jako norma, jak a proč máme milovat každého
Člověka. Příkaz znamená: Budeš milovat bližního pro tytéž důvody
jako sám sebe a budeš mu přát totéž dobro jako sám sobě.
V poslední době ozvaly se hlasy, které chtěly příkaz křesťanské lásky "zdokonalit". Slyšeli jsme už věty: Ještě více než sami
sebe máme milovat jiné lidi, a to nejen ty, kteří už existují, nýbrž i ty, kteří by v budoucnosti existovat pouze mohli. Při povrch
ním pohledu se vyjímá tento požadavek nesmírně velebně, při důklaf
ném pohledu schází však v něm křesťanská logika, křesťanský realis^
mus, a objevujeme v něm hodně fantasie.
Proč máme milovat druhého jako sami sebe ? Protože má za Otce
a za Vykupitele téhož nekonečného Boha jako myj ne méně, ale také
ne více. Touto skutečností se nedá hýbat. Není tedy důvodu, abychom, pokud jde o základní hodnotu, viděli v některém člověku více
než v sobě. Bůh také nic takového nevidí.
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Jak a v jakém pořadí třeba stejnou lásku k sobě a k ostatním
dokazovat činy ? Křesťanský realismus a příkaz Kristův nám odpovídá takto: Protože konkrétní možnosti lidského tvora jsou značně omezené, svěřil Bůh každému do zvláštní péče především jeden Boží
obraz. Je to obraz Boží, který je nám nejblišší, je stále s námi a
kterému také nejlépe rozumíme. Jsme to my sami. Jaká by v tom byla
křesťanská logika, kdyby někdo zanedbal obraz Boží, který mu byl
svěřen do vlastnictví a v kterém se nejlépe vyzná, jen aby se mohl
více věnovat obrazům* v kterých se vyzná méně anebo které ještě vů
bec neexistují ? Co bychom slyšeli od každého dospělého člověka,
kdybychom si s ním chtěli vyměnit starost o naše "já11? Řekl by nám:
"Do všeho se mi nepleť; většinou si rozumím nejlépe sám; jsem rád,
že mám tvoji pomoc v jisté reservě, ale přijá raději, až si nebudu
stačit sám. Vím přece, že mám povinnost hledět si sám sebe, že nemám právo stát se naschvál břemenem někomu druhému. Zachová-li se
tak každý sám k sobě, zbude ještě i pro lásku k druhému pole dista
tečné. Jestliže však lidé zanechají především obraz Boží v sobě,na
hromadí se tolik problémů, že láska nebude na jejich řešení stačil
ani Časově, ani fysicky.
A kdo je náš bližní ? Je to každý rozumný tvor, který je scho
pen obdržet milost posvěcující a věčnou blaženost. 0 lidech existu
jících platí tato definice jistě více než o neexistujících, pouze
možných.
Anglický vědec Arnold Toynbee vyslovil u našeho problému dokonce větu: Na pokolení budoucím musí nám záležet více než na nás.
- Tato věta není podložena věcně, nýbrž spíše pathosem. Jak ještě
uvidíme: Není možno najít objektivní důvod, proč by obraz Boží ^už
existující zasluhoval menší pozornost než obraz Boží pouze možný.
0 lásce k sobě se ovšem lidé hovořit ostýchají, protože se do
jejich představ přitom vtírá karikatura pravé lásky k sobě, to je
nezřízená sebeláska.
11) Pokud jde o odhodlání dát existenci pokolení budoucímu,mu
sí to taktéž doopravdy být odhodlání lásky, lásky pravé, lásky rozumné. Podle 23- kapitoly sv,Lukáše vyslovil Kristus cestou na Kal
várii větu: "Přijdou dni, kdy budou říkat; Blažené jsou neplodné,
životy, které nerodily, a prsy, které nekojily." Podle tohoto textu sám Kristus by neschvaloval odhodlání živé generace: Musíme dát
život potomstvu za každou cenu, aí už by to byl život jakýkoliv.
IV
Jaké závazky plynáu % uvedených zásad
vůči životu .již

existu.iícímu ?

Jakým povinnostem se máme z uvedených zásad naučit vůči Životu,
který už existuje buä v nás, nebo v spolubližních ?
1) Především opakujeme: Správné zásady o tak důležitém probl£
mu, jako je otázka Života a smrti, musí mít každý. Musí je mít i
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ten, kdo nemá žádné vyhlídky, že by mohl řešit takový problém i účinně, třeba v nějaké významné funkci ve veřejném životě. Vždyí
náš život čistě vnitřní, včetně přijatých zásad, není pouze divadlo, které jsme si sami napsali a na které se sami díváme. Neviditelný vnitřní život je skutečnost, která nakonec rozhodne o naší
spáse. Věru: Vnitřní podobnost s Bohem rozhodne o spáse člověka. I vnější činnost bude Bůh žádat, ale jen od lidí, kteří měli pro
ni schopnost a příležitost. Leč i vnější činnost zhodnotí Bůh zase
podle toho, jak se vepsala do našeho vnitřního "já". Bůh nepřipíše
nikomu k dobru to, co sc z jeho Činnosti zrodilo za tišíce let, zá
sluhou neznámých generací.
2) Svůj vnitřní postoj k životním problémům nemáme odkládat
na chvíli, kdy už hoří, kdy už je zle. V krajním nebezpečí ovládá
nepřipravené lidi nepříčetnost a nesprávné nápady, jak naznačuje
přísloví: Kdo se topí, chytá se i slámy i břitvy.- V normálním životě však nemají dítky Boží šílet, jejich nitro nemá být vybudováno ze zásad podivných anebo být prázdné. Ido by i v normálních okolnostech, bez tlaku nebezpečí na duševní přícetnost, byl např.od
hodlán platit vyššími hodnotami za hodnoty nižší, dopouští se nejen vnitřního nerozumu, nýbrž i vnitřního hříchu. Kdo už Boha vnitřně poznal a uznal, má tedy vůči němu tyto mravní závazky:v
a) správnou stupnici hodnot především poznat\ b) být alespoň odhod
lán podle této stupnice jednat vždy; c) jednat podle ní doopravdy,
kdykoliv se naskytne příležitost a možnost.
3) Už zdravý rozum člověku věřícímu řekne, že dary stvořené
máme cenit, dobývat jich a hájit je podle této stupnice: Dary nadpřirozené (např.stav milosti); dary přirozené duchovní (např.scho£
nost přemýšlet); dary přirozené tělesné (např.zdravé údy); dary
přirozené vnější (hmotné statky). - Nesmí tedy nikomu napadnout dopustit se hříchu, aby získal novou vědomost; nesmí duševně zakrnět,
aby měl silnější svaly; nesmí si zničit zdraví, aby měl co nejvíce
peněz.
Dary stvořené v uvedeném pořadí musíme přát sobě i jiným. Roz
dávat je máme, pokud je v našich silách, v pořadí, které vyplývá z
ostatních plánů Stvořitelových. Nejblíže máme a nejlépe rozumíme
obrazu Božímu, který je v nás. Potom přijdou ostatní, podle toho,
jak jsou s námi spojeni a jak nás potřebují. Někdy vážou člověka
pouta lásky a spravedlnosti mimořádné, kvalifikované, kupř. rodiče
nebo lidi, kteří podepsali smlouvu. Ostatním lidem, vůči kterým má
me povinnost lásky všeobecné, máme pomáhat podle pořadí času a místa, protože nám není možné věnovat se všem potřebným lidem najednou.
ř4)

Nemysleme si, že správná orientace vnitřní je někdy hodnotou úplně bezvýznamnou pro svět vnější. Naše přesvědčerfí má význam
praktický a společenský vždycky. Vyzařuje navenek nejen ze skutků,
nýbrž z celé osobnosti. Hodnotná osobnost už pouhou přítomností bu
dí úctu, získává a obrací.
5) Jak už bylo řečeno: Musí v nás být správné zásady. Budou
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totiž mít pro nás osudovou důležitost, byí bychom nikdy neměli pří
ležitost uplatnit je navenek anebo se ani necítíme k tomu dost siT
ni, Každý musí např. raději zahynout než zapřít Boha. To však neznamená, že musí naschvál hledat příležitost, aby to mohl dokázat
skutkem. Rozhodnutí "raději zemřít než dopustit se hříchu" není zá
roven výzvou na všechny špatné lidi, aby to přišli na nás vyzkoušet. Když tak učiní, jsou odpovědni za naši smrt oni, ne my.- My o
všem nesmíme nešlechetné lidi ani zbytečně vyzývat, aby přišli naše hrdinné odhodlání vyzkoušet, protože bychom jim tak dali příležitost k těžkému hříchu. Jak jsme řekli: Věřící lidé nejsou mučedníky z povolání. Mučednictví je velmi cenná hodnota pro mučedníka,
normálně však předpokládá těžký hřích na straně vraha. Proto zůstá
vá mučednictví velkou milostí, cestou do nebe jistou a krátkou,ale
mimořádnou.
6) Nezapomínejme, že velmi účinným a vytrvalým způsobem můžeme prokazovat lásku svým bližním už tím, že dáme společnosti sami
sebe, vlastní dokonale vybudoyanou osobnost. Vynechejme ze svého
slovníku frázi: Nikomu do toho nic není, jaký jsem a co dělám.Tato
fráze je nejen neslušná, nýbrž i morálně nesprávná. S prokazováním
lásky nesmíme čekat, až se nám naskytne křiklavá potřeba. Křiklavých případů by téměř ani nebylo, kdyby každý jedinec podaroval
společnosti alekpoň jednu dokonalou osobnost, osobnost svoji vlast
ní.
7) Pokolení budoucí jistě závisí na pokolení přítomném, ne
však pouze na jeho životě fysickém, nýbrž i morálním. Z pokolení
přítomného se rodí nejen další fysická existence národa, nýbrž i
jeho zdatnost morální. "Národ" je pojem ethnicko-kulturní anebo po
liticko-kulturní, Bez kultury, bez morální velikosti, by kolektiv""
nebyl "národem". Tuto hodnotu zaséváme do půdy národních dějin via
stním hrdinstvím, alespoň potenciálním, tj. odhodláním dát život
za hodnoty, které jsou více než fysický život, i kdyby nás nikdo
před tak krajní alternativu nepostavil. Vidíme tedy: Hrdinství generace přítomné normálně zaručuje budoucím pokolením, národu, život - ne smrt.
V
Jaké závazky

plynou z uvedených zásad

vůči životu pokolení budoucích ?
Jak máme nyní formulovat, na podkladě probraných zásad, své
závazky vůči životu těch, kteří ještě nežijí ? Je to otázka méně
běžná a značně obtížná. Povinnosti vůči životu pouze možnému jsou
méně jasné než povinnosti vůči životu už skutečnému.
1) Především je jasné: Z vůle Boží máme za vlastní život a za
vlastní spásu^přímou a bezpodmínečnou mravní odpovědnost. Za jiné
lidi, kteří už žijí, máme nebo smíme si vzít odpovědnost pouze podle fysických a mravních možností.- Potomstvo, které snad někdo mo
hl mít, ale mít nikdy nebude, je dotčeno mravními rozhodnutími člo
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věka nanejvýše nepřímo, ba velmi nepřímo a pomyslně.

Mravní zákoník se obrací přímo jenom na živé s otázkouž"Choeš
žít za každou cenu ?" Každý čestný Člověk má odpovědět: "Ne" Nepři
mo se svým "ne" ovšem zřekl možného potomstva. Přesto Čestný člověk nikdy nebude přemýšlet asi takto: "Odpovím, že chci fysicky žít
za každou cenu; možná, že Časem se mne vzejde celé potomstvo, které bude čestnější než já; možná ano, možná ne ..." - Možné to je,
ale je též jsité, že zdární pravnukové (kteří měli už tak často ne
zdárné pradědy) nevyslouží svým pradědům věčnou spásu. Bůh v ekono
mii spásy něco takového nezařídil. Uložil každému z nás, aby spasil především duši vlastní, aby žil život počestný stůj co stůj.Ne^
smí člověka živého určovat spekulace, že snad bude mít potomstvo,
že smí zanedbat dobrý skutek, protože potomci mohou škodu mnohonásobně vyvážit. Škody materiální vyvážit mohou; to je všechno a není to jisté. Dokonce nikdo nemůže vědět, zda potomci, kdyby je vůbec měl, budou praděda velebit za skutek dobrý nebo nedobrý. Bylo
by tedy naskrz pochybeneé, kdybychom se pomyslné generace za 100 1000 let ptali, co je dobré pro naši duši dnes.
2) Proto těžiště povinností, které nám ukládá Bůh, je "teá" a
"tu". Dobré je to, co nás přivádí k Bohu nyní, ať už nás pokolení
příští pro naši ctnost velebí, nebo zatracuje, nebo si pro ni i ži
vot vezme.
V péči o spolubližní musíme rovněž dát přednost obrazu Božímu
skutečnému před možným nebo pouze pomyslným. Nemůžeme např. nechat
živého chudáka hynout hlady a peníze uložit, protože se snad narodí spolubližní, kteří^budou ještě potřebnější a pak že bude k disposici ta částka i s úroky.
3) Znovu citujeme slova Kristova (Lk 23): "Blažené životy,kte
ré nerodily". Ze slov vyplývá janse alespoň tolik: Není jediný sm£
sl života v tom, aby měl každý živý potomstvo za každou cenu.
Ani hlavní smysl života nemůže být v tom, aby měl živý člověk
potomstvo. Snad se tak domnívají lidé, kteří rádi opakují: Kdyby
nebylo dětí, kdyby mi nešlo o vnuky atd., nevěděl bych, proč žít,
raději bych vůbec nežil a podobně. - Kdyby život Člověka neměl smv
sl už sám o sobě, bez ohledu na to, zda potomstvo má nebo nemá,pak
by neměl sám v sobě smysl ani život dítěte, vnuka nebo pravnuka a
vznikla by serie tvorů, z kterých by neměl sám v sobě smysl ani je
den. To by však byl důvod spíše proti potomstvu. Proč rozmnožovat
věci, které nemají smyslu? Je tedy riskantní i logicky schovávat
se za lásku k budoucím přespříliš.
4) Náš problém chceme ted zaměřit konkrétněji.
Povinnost živých vůči potomstvu nevznáší se totiž někde ve
vzduchu nad kolektivem, nýbrž doléhá konkrétně na některé žijící
lidi. Ne na všechny. Doléhá jen na ty, kteří vědí, že mohou děti
mít a vychovat a kromě toho se jim podařilo za tím účelem uzavřít
trvalý svazek s osobou jiného pohlaví. Tento svazek se jmenuje man
želství.- Přirozený úkon určil účel manželství. Člověk se sice může z dobrých důvodů manželství zříci, může si podle vlastního uvá-
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žení vybrat partnera, ale hlavním účelem manželství a jeho podstat
nými vlastnostmi hnout nesmí.
Přiměřeným cílem manželství tedy je ne pouze fysický život dí
těte, nýbrž i výchova, čili důstojný život dítěte. Patříme přece k
společnosti, která dovede uvažovat o morálních problémech. Musíme
proto už u dítěte sledovat hledisko Časné i věčné jeho možné existence .
Konkrétně tedy doléhá povinnost vůči pokolení budoucímu v prv
ní řadě na ty, kteří nejen žijí, nýbrž kromě toho mohli, směli a
chtěli uzavřít manželství a v tom manželství mohli dšti mít a vychovávat .
Ti, kdo hlásají zásadu: "Musíme žít za každou cenu, už proto,
abychom nebyli generací poslední", snaží se argumentovat pokolením
budoucím co nejdramatičtěji. Snaží se představit pokolení pomyslné
už jako existující. Bezcitně ignoruje jeho touhu po životě anebo
namilosrdně mu bere život živý člověk, který nechce žít ani za cenu cti. My nechceme být dramatičtí, nýbrž věcní. Vratme se tedy k
manželům, kteří mají ve věci potomstva slovo hlavní.
Rozhodnutí "budu mít potomstvo" není absolutně nutné ani u
manželů. Počestných důvodů může být více, pro které se manželé pro
potomstvo neodhodlají. Příklady. Manželka se po poradě s lékaři do
ví, že by se případným mateřstvím sama zničila. Oba manželé si uve
domí, Že by nemohli učinit své děti Šťastnými v prostředí a v možnostech, v kterých žijí.- Předpokládáme ovšem, že takoví manželé o
vládají dobře kapitolu o čistém manželství, že neužívají manželských práv způsobem nepřípustným, nýbrž jsou odhodláni zříci se u
jich.- Tedy i manželé musí dobře uvážit povinnosti vůči potomstvu
ve světle rozumu i ve světle Písma. Potom teprve uvidí, zda mají
na další potomstvo vskutku právo.
5) Zastavme se nad právem na život, které má někdo vů'Či nám,
kdo žijeme.
Skutečné právo vůči nám vyplývá z důstojnosti a nezávislosti
spolubliěního. Jestliže někdo ještě neexistuje, jestliže existovat
jen může, a to závisle na našem svobodném rozhodnutí, jestli takové rozhodnutí vůbec učiníme: zdaž můžeme z takového pomyslného tvo
ra učinit skutečný právní subjekt, který mluví za sebe, který stojí proti nám jako žalobce a dožaduje se vůči nám svého práva ? Pou
ze básnickou fikcí můžeme "futuribilního" Člověka odít do tak konkrétních forem.
Posice neexistujících stává se silnější, jakmile už existují
alespoň logicky, tj. v úmyslech osob živých. Jakmile se totižvmanželé pro potomstvo už rozhodli, existuje již potomstvo alespoň v
jejich mysli. V tom případě už musí manželé, z lásky k potomstvu,
ale ještě více z lásky k své duši, myslit na to, zda budou s to pl
nit povinnosti vůči dětem,^až se narodí. Leč ani dítě, které existuje zatím jen logicky, v úmyslech manželů, nemůže ještě být rovno
cenným právním partnerem, který je skutečným soudcem rodičů, který
obhajuje vůči rodičům skutečné právo. Dítě existující pouze v úmyslech rodičů nemá ještě skutečnou existenci a tím méně skutečnou
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nezávislost. Znovu opakujeme: Ještě méně mohou vystoupit na podium
a mluvit o svém právu vůči rodičům děti "futuribilní", děti pomysl
né, které by se snad byly narodily, kdyby se manželé byli rozhodli
vůbec potomstvo mít.
Chceme-li u našeho problému mluvit o skutečném právu a o skutečné povinnosti, musíme přenést při na dvě stránky už existující.
Které to jsou ? Na jedné straně je to Bůh, na druhé straně živý
člověk. Bohu, resp. před zrakem Božím vlastní duši se musí odpovídat živý člověk za to, proč nezanechává potomstvo. Musí uvést důvo
dy, které platí před Bohem, které nejsou na škodu jeho spásy, pro"5"
manželství vůbec neuzavřel, a jestliže je uzavřel, proč přesto nemohl pomýšlet na potomstvo. Jak je známo: Bůh uznává některé ušlechtilé důvody, pro které se smí Člověk manželství vůbec zříci. Také jsme už uvedli důvody, které platí i před Bohem, pro které ani
manželé nemusí a někdy ani nesmějí dát fysickou existenci novému
pokolení.
6) - Je zajímavé, jak je na tomto poli laická společnost nedůsledná. Žije v ní tolik manželských párů, které nemají dítě žádné
anebo pouze jednoB. Staví laická společnost takovým manželům na oči:
Jen z pohodlí a sobectví připravili jste o1 život celé množství lidí ? V laické společnosti si takoví manželé žijí docela dobře a v
klidu. Věru: Kolik manželů, kteří naschvál a bez počestného důvodu
nemají dítě žádné nebo mají dětí málo, mohlo dát společnosti slavného syna, vnuka nebo alespoň vzdáleného pravnuka. Komu však nápad
ne obvinit bezdětné manžele z "neexistence" nějakého možného slavného pravnuka ?
Tatáž společnost dovede na druhé straně zvolat: Pro potomstvo
musí si dnešní generace zachovat fysický život i za cenu vysokých
duchovních hodnot; musí nám na fysické existenci budoucích záležet
více než na životě a cti lidí skutečně živých, apod. Za takovými
zvučnými frázemi se nakonec skrývá sobectví s materialistickým jád
rem; vůle zachovat za každou cenu život fysický sám pro sebe. Od-~
tud také pochází ona nedůsledná shovívavost vůči lidem, kteří zůstali celibátníky anebo bezdětnými manželi z důvodů nechvalitebných.
Bertrand Russell a lidé stejně smýšlející míní: Máme-li si v £
brat mezi nedůstojným životem pod komunismem a mezi nebezpečím vš£
obecného zániku, musíme si správně vybrat všeobecně nedůstojný život pod komunismem, aby se vůbec nějaké lidstvo na naší planetě za
chovalo. Ani B.Russell se neodvážil dodat výslovně: Všichni, kdo
žijete, nejen si musíte vybrat život nedůstojný, nýbrž budete mít
v nedůstojných poměrech kromě toho povinnost ženit se a vdávat a
mít děti. Na takové tvrzení by byl B.Russell potřeboval nové důkazy. Sotva by se na ně zmohl. laická společnost ani manžely v normálních poměrech nějak důrazně nenapomíná, aby měli děti.- B,Russell asi spíše předpokládal; I v nedůstojném životě pod komunismem
prorazí se svou pohlavní pud, který se tak často málo stará o blaho časné i věčné nového života. Nemyslí na to, že potomci, kteří
se narodí do nedůstojných poměrů, mohou povstat proti praotcům jako skuteční žalobci a volat: Přece jsme se vás o život neprosili.
Jací jste to byli lidé ? Jak vás mohlo při tak smutných vyhlídkách
napadnout uzavírat manželství a zakládat rodiny ? Silně pochybuje-
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me, že vás vedla skutečná láska k nám.
B.Russell si zaargumentoval: Pod komunismem bude zle, ale nakones dopadne^všecko dobře. Óingischán se nakonec zcivilisoval.Mož
né to je. Jiná otázka je, zda možno budovat dnes na tom, co se sta
lo před staletími a co se možná stane po staletích.- Od koho by s"e
také měli potomci nestatečných kapitulantů naučit něčemu lepšímu ?
Od rodičů by děti zdědily nejen fysický život, nýbrž i převrácený
pohled na hodnoty.- Naučilo by se lidstvo někdy později něčemu lep
Šímu na chybách předků a na chybách vlastních, jakousi reální dedukcí '^ad absurdum"? Je to ovšem možné. Skoro každá chyba má tu po
sitivní stránku, že se stává pro některé lidi odstrašujícím příkla
dem. Není však pravda, že máme naschvál dělat co nejvíce chyb, aby
bylo co nejvíce odstrašujících příkladů. Člověk se má chybám vyhnout. Bůh mu na to možnost dal. Dal mu mravní normy a schopnost
poznat a zachovávat tyto normy i bez pádu.
VI
Na závěr připomeňme znovu: Odhodlání bránit se účinně proti
násilníkovi ještě není totéž jako výzva: "Začni a zkus, zda to myslím doopravdy." Odhodlání k obraně může mít účinek spíše opačný.
Čingischán dostal kdysi lepší rozum, protože pozoroval lidi, kteří
lepší rozum už měli. Proč odkládat s lekcí pro 0ingischána moderní
ho ? Proč spoléhat na to, že mu dají lepší morální lekci potomci 7
Proč nespoléhat na to, že násilníkovi zaimponuje duchovní převaha
odpůrce dnešního a že se za svůj mravní primitivismus začne stydět?
Jestliže je to možné v budoucnosti, je to možné i v přítomnosti.
Leč znovu přizvukujeme: My musíme respektovat vůli Boží, mrav
ní normy Božího původu, bez ohledu na to, jak se vyplatí v tomto
krátkém životě dnes, zítra, za sto a za tisíc let, v životě našem
vlastním nebo v životě jiných. Bůh nás stvořil pro věčnou spásu.
Kdo spásy nedosáhne, pro toho by bylo lépe, kdyby nežil.
Jistě se nesmíme uspokojit tím, že jsme připraveni na blažené
setkání s Bohem sami. V mravním zákoníku stojí i příkaz lásky k
bližnímu. Proto se lidé s ušlechtilým křesťanským charakterem nema
jí stranit veřejného života. Mají cítit povinnost a mít odvahu zastávat významné funkce, být blahodárným kvasem společnosti, abychom nejen zdálky kritisovali, nýbrž i obraceli dnešní laickou sp£
lečnost anebo i některé moderní Cingischány.
"
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Mag. DDr. Ondřej M. Petrů O.P.
N E J K R Á S N Ě J Š Í
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V těchto dnech (1) se koná velkolepý Světový eucharistický
sjezd. Smysl eucharistických kongresů je, aby zástupci Církve z ce
lého světa veřejně vzdali poctu nejsvětější svátosti a poděkovali
tak za proud milostí, který už skoro dva tisíce let/jako mohutná
řeka obmývá, osvěžuje a oživuje duši miliónů a miliónů křesťanů.
Když se podíváme na dějiny Církve, zjistíme, že v nejstarší
době přijímali věřící Často, vlastně vždycky, když byli přítomni
mši svaté. Během století však tento eucharistický zápal pomalu ch3a
dl, takže v VI. století místní sněmy jsou nuceny nařizovat katolíkům svaté přijímání aspoň třikrát za rok, na Boží hody, a IV.koncil
lateránský (r.1215) alespoň jednou za rok, v Čas velikonoční. Je
to známka, že někteří křesťané v té době nepřistupovali už ani jed
nou za rok. Když později zase v Církvi propukala touha po přijímání častějším, církevní autorita se v té věci chovala vcelku zdržen
livě, protože převládal názor, že svaté přijímání je spíše odměna
za svatý život než lék na rány hříchu. Víme všichni, že teprve roku 1905 svatý papež Pius X. otevřel přístup k častému přijímání nej
světejší svátosti každému, kdo je bez těžkého hříchu a je veden ná|
přirozeným úmyslem.
My 0eši však můžeme být hrdí na to, že v době, kdy se častější
přijímání dovolovalo v Církvi jen s obtížemi, u nás na konci 14.
století arcibiskup pražský svaté paměti Jan z Jenštejna povolil
všem přijímání třeba každodenní. Toto arcibiskupské dovolení však
nepřiŠlovz cista jasna, nýbrž bylo dlouho připravováno duchovnímv£
vojem v Čechách a na Moravě. A právě o tomto vývoji chceme v této
přednášce mluvit: shrnout přehledně činnost některých vynikajících
postav z té doby, činnost, jež vyvrcholila slavným Jenštejnovým roz
hodnutím z r.1391 o častém svatém přijímání laiků (2). Všimneme si
hlavně Milice z Kroměříže, M.Matěje z Janova a vladyky Tomáše Štít_
ného.
Milic g ^Kroměříže. - Byl to vysoký úředník na dvoře císaře Kear
la iV" Později se dal vysvětit na kněze a stal se kanovníkem u Sva~
tého Víta v Praze. V té době hýbala Prahou reformní kázání Konráda
Waldhausera. Zapůsobila i na MilíČe tak, že se vzdal všech svých
hodností, odešel do ústraní v Týně nad Vltavou a tam se připravoval na svou příští činnost. Pak se vrací do Prahy a stává se kazatelem u Panny Marie před Týnem a v kolegiátním kostele sv.Jiljí na
Starém Městě, kde nedlouho potom působil jako kanovník sv.Jan Nepo
mucký. Milíč káže někdy až pětkrát denně: třikrát česky, jednou la
tinsky a jednou německy, a to s úspěchem neslýchaným. Současník za
znamenal, že vlivem těch kázání "pyšné paní se jaly odkládati vyso
ké pláště, drahým kamením pokryté čepce, zlatem a stříbrem zdobeni"
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šaty; lichváři vraceli vydřené úroky; řemeslníci, jejichž živnost^
se stěží dala provozovat bez hříchu, nechávali takového zaměstnání
a učili se novému. Jiní všecko pro Krista opouštěli a odcházeli do
samoty káti se" ( 3 ) P o d jeho kazatelnou u Svatého Jiljí stával
často také zamlklý asi třicetiletý mladík Tomáš, posluchač z filosofické fakulty, rodem z tvrze Štítné u Počátek, který ještě na,
sklonku života s pohnutím na to vzpomíná těmito slovy: "ó s kaku
žádostí kázaše jednú šlechetný MilíČ u svatého Jiljie v Prazě slovo toto!vToí; plápoláše silný duch z něho v boží milosti; mnohoj tu
vydal ohňových slov!" (4).
MilíČ viděl, jak zřízení university v Praze přivedlo s sebou
dost velké zesvětštění a uvolnění mravů v obyvatelstvu. Začal tedy
vhod i nevhod hlásat, že jediná cesta k oživení duchovního života
je návrat k přijímání nejsvětější svátosti, a to co nejčastějšímu.
Jak jsme však naznačili v úvodě, byla to myšlenka na tu dobu revoluční. Chápeme tedy trochu pražské faráře, že společně roku 1373 ^
podali na Milíče obžalobu papeži do Avignonu, kde se tvrdí:^"Milíč
učí, že je to závazek z práva a že je to nutné k spasení, přijímati svátost těla Páně každý den nebo alespoň dvakrát v týdnu." Věc
byla ještě zkomplikována tím, že někteří horlivci z Milíčových posluchačů zacházeli příliš daleko, jak to dále vysvětluje uvedená
žaloba: "A tak někteří lidé vlivem toho kázání dospěli k takové^ne
smyslnosti, že na svátek Narození Páně třikrát přijímali a přijímá
ti chtěli s odůvodněním, že když knězi smějí ten den třikrát sloužiti mši, i oni že mohou třikrát přijmout svátost těla Páně. A také tvrdili, že, jako kněží mají vnější posvěcení k slavení božských
tajemství, tak zase že oni jsou posvěceni uvnitř, aby mohli týž den
přijmouti třikrát svátost Páně" (5) .
MilíČ byl povolán do Avignonu odpovídat se, ale podařilo se
mu při vyhrát. V Avignone však už rok potom umírá (r.1374), když u
vedl v údiv celý papežský dvůr svým svatým příkladným životem. Je
zaznamenáno, že když se roznemohl v Avignon! jeho hlavní odpůrce,
zástupce pražských farářů, Milíč se ujal jeho ošetřování s takovou
láskou a obětavostí, jak kdyby to byl jeho vlastní bratr nebo milo
vaný otec.
Je jisté, že MilíČ je hlavním původcem častého svatého přijímání u nás, hnutí to, jak se vyvinulo v následujících desetiletích.
Překrásný jeho obraz vymaloval Matěj z Janova, Milíčův oddaný žák.
Napsal o něm: "Druhý Eliáš, to je muž plný Eliášova ducha, ctihodný kněz a kazatel, mocný v Činu i v slově, jehož slovo plálo jako
pochodeň" (6). MilíČovu lásku i jeho horlení euchariétické dojemně
ilustruje založení jistého druhu kláštera v Praze pro obrácené nevěstky na místě zvaném Jeruzalém. Byla to skupina budov nazvaných
původně Benátky, pověstné tehdejší domy hanby. Karel IV. daroval ty
domy MilíČovi, ten přikoupil ještě domky v okolí a zřídil tam utulek pro obrácené veřejné ženy. Jeden čas jich tam měl pohromadě více než osmdesát. Celkem jich obrátil za dva roky přes tři sta (7).
A jako otec o své děti se o ně staral, almužny a podpory jim opatřoval, přečasto s velkou těžkostí, i své knihy dal do zástavy a pro
dal, a ty kajícnice chránil - podle Janových slov - jako kvočna
svoje kuřátka. Pečoval zapáleně o jejich duchovní prospěch častým
přijímáním a kázáním, aby se mu snad zase nerozběhly a neupadly do
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starého způsobu života. Denní pořádek v Jeruzalémě byl úplně prodchnut asketickou zbožností Milíčovou. Píše o tom už uvedený součas
nik: "Každý den tam byly slouženy nejméně dvě mše, často však osm
až šestnáct mší. Kázání tu bývalo rovněž každodenně, ve svátek až
i patero kázání v trojí řeči: Česky, německy a latinsky. Bývalé hří
šnice se zpovídaly tak horlivě, že někdy přes den ani tři kněží ne
stačili." Z místa bývalého nevěstince zazníval Často nábožný zpěv.
"Kde dříve divoké šelmy obývaly, bydleli lidé s lidmi obcovati zvjfc
lí, kde kdysi písně chlípnéva jedovaté otravujíce duše zpívávaly,
tam učily se pěti Pánu píseň novou skoro v každý svátek po latinském kázání, tam zněl nyní chvalozpěv na nejsvětější Pannu, Zdrávas,
Královno" (8) .
A nyní pár slov o druhé veliké osobnosti Českého eucharistického hnutí ve 14»století. - Kolem roku 1350 se narodil v Janově u
Mladé Yožice na Táborsku královskému manovi Václavovi syn Matěj.Je
to pozdější slavný mistr pařížský Matěj z Janova. Nějaký čas v mlá
dí pobyl v Praze, a ta krátká doba mu poskytla hluboké duchovní pod
něty pro celý další život: byl zasažen podmaňujícím nadšením Milíče z Kroměříže a dostal se do okruhu jeho žáků. Janov sám říká, že
v Milíčově blízkosti setrval jen kratičký čas, ale přesto ten vliv
byl trvalý, takže celá jeho pozdější činnost je přímým a uvědomělým pokračováním ve snahách Milíčových.
Asi roku 1373 se s ním setkáváme na fakultě svobodných umění
v Paříži. Pro chudobu byl osvobozen od poplatků na universitě, a i
po letech ještě žil v chudobě. Sám se nazývá "chudý filosof". Mistrovství ve svobodných uměních dosáhl r.1376; pak ještě Šest let
poslouchal v Paříži theologii, mistrovství v ní však tam nezískal.
Z Paříže odešel na začátku roku 1381, když se byl již dříve dal v£
světit na kněze. Do Prahy přišel s papežským listem, kde je jmenován kanovníkem u Sv.Víta. Protože mu však kanovnická prebenda nebyla poskytnuta, zažádal si o faru ve Velké Vsi u Podbořan, Zůstával
v Praze a z fary mu šly důchody, jak to bylo tehdy dost časté. V
Praze se dal zapsat na theologickou fakultu a studoval tam dalších
osm let. Přitom zastával úřad penitenciáře arcibiskupa Jana z Jenštejna. S neobyčejnou horlivostí se věnoval zpovídání a denně kázal, hlavně u Svatého Mikuláše na Starém Městě, a jakožto žák Milíč
ův vřele doporučoval časté svaté přijímání. Arcibiskup Jenštejn sám
nebyl sice zasadně proti častému přijímání - vždyí je r.1391 dovolí všem - ale soudil, že snad ještě není vhodný čas k tak veliké
novotě. Proto r.1388 vydal nařízení, že laici smějí přijímat zpravidla jen jednou za měsíc. Janov však ve svém kázání neustal, a pio
to příští rok 1389 arcibiskupův generální vikář sv.Jan Nepomucký ~
ho obeslal před diecésní synodu, kde musel své učení odvolat (9).
Snad se pak Matěj vzdal kazatelství, ale pracoval tím více ja
zpovědník a literárně. V dalších letech vydal pět statných kniE
tteguli (10).Zvláště ke konci života jeho zapálenost pro Boží věc
neznala téměř mezi. V traktátu "0 ohavné h ™hS-h» n-n

ko

své slabosti schopen (13).
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Mistr pařížský zemřel v den sv.Ondřeje 1393» osm měsíců po
tom, co byl ve Vltavě utopen jeho soudce ze synody r.1389, sv. Jan
Nepomucký. Pochovali ho také u Svatého Víta, kde byl r.1398 položen na jeho hrob mramorový kámen (14).
Doba, v které. Matěj působil, byla pro křešíany svrchovaně bolestná. R.1378 část kardinálů, nespokojená s přísným papežem Urbanem VI., zvolila nového papeže Klimenta VII. Po smrti Urbanově nastupuje Řehoř XII. a po Klimentovi r.1394 Benedikt XIII. Celá Církev se rozestoupila na dva tábory, všude hádky, spory a nejistota.
Ani dobrým katolíkům nebylo vždycky jasno, na Čí straně je právo.
Při Urbanovi stála např. sv.Kateřina Sienská a bl.Rajmund z Kapuy,
Benedikta XIII. zase hájil sv.Vincenc Fererský. V tomto obecném
zmatku zazněl úzkostlivý výkřik našeho Matěje z Janova: Zpět k eucharistii ! Ta nás totiž spojuje všecky navzájem a v lásce ke^Kristu. Proto eucharistie je nejlepší zárukou církevní jednoty.Přestá
vá-li v Církvi časté přijímání, chladne láska a vznikají roztržky.
Janov píše doslova takto: "Tato svátost svou božskou silou všecky
spojuje vjedno. A^proto ne bez důvodu jsem přesvědčen, že v tomto
nebezpečném čase údy Církve jsou tak velice od sebe rozděleny proto, že křesťanský lid., pod tlakem rozmáhající se špatnosti, přestal
hodně přistupovat k této svátosti, která jeho údy pojí dohromady"
(15) . Tuto situaci český historik (16) pěkně shrnul do těchto slov:
"Jestliže Milíč a po něm zejména Matěj z Janova jediný prostředek
k opravě pokleslého stavu církve vidí ve svátosti oltářní a v jejím
častém i denním přijímání, v požadavku tomto se chvěje teplé srdce,
naplněné úzkostí z přítomnosti a toužící po sblížení s Bohem."
Mohli bychom zde vyjmenovat a probrat ještě alespoň dobrou de
sítku takových eucharistických horlitelů České gotiky. Zastavíme ~
se však stručně jen u jednoho z nich: vladyky Tomáše z tvrze Štítné u Počátek. Žil mezi roky 1331 až ,1401. Ačkoliv studoval jenom
íakultu svobodných umění, je přímo úžasné, jaké theologické vědomo
sti měl on, laik, a jak zdařile je podával ve svých knížkách. Zpra
coval v nich česky celou bohovědu, a jeho česká theologická terminologie je zčásti dosud živá (17) .
Už jsme se zmínili, , že v mládí patřil k Milíčovým posluchačům.
Proto také je horlivým přívržencem častého přijímání, a přitom dojemně pravověrným. Ve výkladu Otčenáše napsal: "Kristus řekl: Já
jsem chléb živý, jenž sem s nebe sstúpil; ktož jie ten chléb, bude
živ na věky. Jmenovitě die: ktož jie; ale nedie: ktož jest jedl,
neb ktož bude jiesti, chtě ukázati, žej' to chléb vezdajší (tj.kají
dodenní), že jej slúšie jiesti ústavně (tj.ustavičně) ... KtoŽ chce
vždy živ býti, má jej vždy jiesti ... Žádejme otce, aby dal jej nám
přijímati na však den (tj.na,každý den)"(18). A jinde říká: "I divím se múdrým lidem, ježto sú pilně vstali protiv tomu, aby nepřijímali lidé Často božieho těla ... Hlédaj, kaki jest znamenitě řekl
Kristus, ne .jednú v rok, ani jen na hody, ale praví: Kolikrátž kolivěk to učiníte, ku paměti me to čiňte. A tak v prvém kostele (tj.
v první Církvi), ktož sú byli u mše, na každý den tělo božie přijjf
máli" (19),. V Knihách naučení křesťanského shrnuje: "A toí řku naj_
prv, že móž ta svátost i nekněžím, třeba-li i na každý den, dána
býti, ač sie zdá podobné úředníkům kostelním, jimž je to poručeno"

(20).
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Jako důkaz pro dovolenost častého přijímání Štítný mezi jiným
uvádí i to, že dosud nevyšel zákaz častého přístupu k stolu Páně
(21). Toto místo však bylo napsáno asi r.1376 (22). Po zákazu denního přijímání pražskou synodou (r..l388) se krásně podrobil, jak je
vidět z jeho přepracovaných Knížek šesterých (r.1400). Jen radí, a
by si vymohl dovolení církevních úřadů, kdo by přesto chtěl přijímat častěji. Slyšme však doslova o tom jeho jadrnou staročeštinu;
"Nechžťby kto byl nejnábožně^Ší a najmén měl ciniti s světem, poně
vadž lepšie jest poslušenství nežli oběť, bučlž že by kto rád přijT
mal tělo božie a čil toho užitek veliký: když by farář bránil, má
nechati aneb sobě odpuštěnie dobyti od vyššieho; a též, kdyby biskup zapověděl, jako-j' se teči nynie stalo! ... ustanovenie držte
svých starost (tj .představených) aniž proti nim repcete z toho (23).
I když tedy po zákazu synody radí v praxi nechodit k přijímání tak
často, spekulativní odůvodňování častého přijímání nechal v druhé
redakci Knížek šesterých beze změny. Jako důkazů se dovolává Písma,
prvokřesťanského obyčeje a církevních Otců. Na sv.Tomáše Akvinského odkazuje přesným citátem: "A mohli by se (odpůrci častého přijí^
máni) rozmysliti, by chtěli znamenati ještoj řekl svatý Tomáš z
Akvině na čtvrté knihy Sententiarum v druhémnáctém (tj.dvanáctém)
rozdělení. Protoť tak znamenitě (tj.přesně) to ukazuji, kdej ' psáno, aby Četl, chce-li kto nalezna" (24). Argumentace pro časté při
jímání se tedy ani po zákazu synody nedotkl. Jen si výslovně přeje,
aby jeho výklad nebyl pojímán jako odboj proti církevní autoritě,
on že pouze polemisuje s protivníky: "Proti ustanovení arcibiskup£
vu a těch, ješto-j' jim poručil v tom svú moc, já nic neřku, než
že mají jich poddaní poslúchati. Ale řku proti vrtlání těch, ješto
dějí, by neslušalo často těla bt^žieho přijímati ... Ještěť řku: ne
proti starostámť^mluvím, ješt-j' Hospodin ustanovil je, aby dali
čeledi jeho v svój čas pšenice mieru; jedno znamenajte v tom muoj
úmysl!" (25).
Na dokreslení této krásné české duše ještě připojujeme, že sám
byl v praxi častého přijímání zdrželivější, jak se k tomu pokorně
přiznává: "Já ten nejsem, bych tak často přijímal tělo božie, jakož
ponúkám" (26). Jeho citlivé svědomí se bálo, že by nebyl dobře při
praven. Říká o tom: "Neb lépeť se mi zdá, s poctí přenechati Časti"
ho přijímánie těla božieho, než bez nábožensví (tj.bez nábožnosti")"
přistupiti nepoctivě a netbavě" (27). Ale zde na jeho obavy můžeme
odpovědět slovy Matěje z Janova: Ve vztahu k častému přijímání mož
no pozorovat v duši svatý zápas pokory a lásky: pokora od přijímání zrazuje, ukazujíc na lidskou ubohost a hříšnost, láska zase spo
léhá na nesmírnou Ježíšovu dobrotu a jeho milosrdenství. Pokora se
bojí věčné záhuby za tu opovážlivost, láska však tvrdí opak, že prá
vě ten přijde do nebe, kdo bude často přijímat. Ale v tomto svatém
souboji musí zvítězit láska, paní všech ctnistí, takže - podle slov
Písma - láska ven vyžene bázeň (28).
Když sledujeme tyto a podobné reformační snahy u nás ve 14.
století, živě litujeme, že tento katolický reformační proud byl br
zo potom násilně přetržen událostmi, které vyvrcholily odsouzením
našeho nešťastného mistra z Husince na sněmu kostnickém. V 15.století nastává duchovní rozpolcení českého národa, které dodnes neby
lo zaceleno, i když snahy po sblížení občas probleskují. My katoli
ci nepotřebujeme reformaci vnucenou zvnějšku. Když je třeba v živo
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tě lidí v Církve něco opravit, katolictví má v sobě dost svých
vlastních prostředků, aby zase bylo všecko uvedeno do pořádku, pokud je to na světě mošně. A nejúčinnější prostředek pro hluboké re
formování lidí je právě přímý styk se svátostným Kristem při přijT
máni, jak to u nás ve 14.století hlásali mužové svatého života,jako Milic, Janov, Jenštejn, Štítný a dlouhá řada jiných. Bučíme hrdi
na tytovsvé katolické předky, ale hlavně: snažme se ve svém životě
uskutečňovat to, k čemu nás tak naléhavě vybízejí.
Poznámky:
(1) Předneseno v době Eucharistického sjezdu v Mnichově při duchov
ní obnově šeských katolíků v opatství broumovských benediktini
v Rohru.
(2) "Ut veri penitentes cum sint bene confessi et contriti et digni possint communicare quociescumque affectant" (C.Hofler, Con
cilia Pragensia, str.40)
3) Prameny dějin Českých I, 406
4) Knížky šesterý o obecných věcech křesťanských, str.VIII, předmluva Karla Jaromíra Erbena
(5) František Palacký: Ueber Formelbücher, 183
(6) Narratio de Milicio (v Kybalově vydání Matějových Regulí III,
str. 356-357
(7) Prameny dějin českých I, 418
(8) Tamtéž str.419
(9) Odpovídal se tam i pro své mluvení proti obrazům a ostatkům.
Fext odvolání v Palackého "Documenta M.Joarmis Hus...",str.699
-700; C.Höfler, Concilia Pragensia, str.37-39
(10) Regulae Veteris et Novi Testamenti. První čtyři svazky vydány
Vlastimilem Kybalem v Inšpruku r.1908-13» pátý Otakarem Odloži
líkem r.1926 v Praze. V.kniha Matějových Regulí (zamýšlený VlT
svazek) však dosud nebyl tiskem publikován. Ukázky z něho uvádí Palacký ("Předchůdcové husitství" v Spisech drobných 11,203
-247) a obšírnější citáty Vlastimil Kybal ve svém díle "M.Matěj z Janova" (Praha 1905)
(11) Regulae III, str.97
(12) Regulae III, str.97
(13) tamtéž, str.36
(14) Theologický rozbor Janova učení, zvl.eucharistického, jsem
zpracoval v knize "Matěj z Janova o častém svatém přijímání"
(Olomouc, 1946)
(15) Regulae I, str.132; podobně argumentuje IV, str. 354-55
(16) Václav Novotný, M.Jan Hus, I, 1, str.43
'
(17) srov.Jan Sedlák, M.Jan Hus,58-59; týž: Studie a texty
(18) Knížky šesterý o obecných věcech křesťanských, str.53-54
19) tamtéž str.218
20) Knihy naučení křesťanského, str.324
(21) Knížky šesterý, str. 220
(22) Erben, Předmluva ke Knížkám šesterým, str.XVIII
(23) Cituje Stanislav Souček, Studie štítenské, str.27, pozn.4
(24) Knížky šesterý, str.218-19
(25) Souček,uv.d.str.26 a poz.6 (27) Knížky šesterý, str.222
(26) tamtéž str.24, pozn.l
(28) Regulae I, str.114-115
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Ö S S R :

N Á B O Ž E N S T V Í
I

Po XX. sjezdu KS Sovětského svazu několik oblastí tvůrčího m£
Šlení zaznamenalo průlom liberalisačních tendencí do úzkého kruhu
stalinského doktrinářství; vedle krásné literatury a výtvarného umění byla to i oblast náboženství a theologického bádání.
Dnes je ovšem skutečnost taková, že ve výtvarnictví, estetické výchově a v literatuře se ještě vedou ideové boje na stránkách
časopisů svazů, ale náboženská svoboda je znovu potlačována a tak
zvaný boj za vědeckoatheistickou výchovu se blíží vyvrcholení.

Nemůžeme dobře pochopit nynější stav, neznáme-li celou kontinuitu vývoje protináboženského boje v Československu od komunistic
kého převratu v únoru 1948. Nicméně popsat jednotlivé fáze protin^
boženského boje a pronásledování církví a sekt, - to přesahuje daleko rámec této zprávy. Pokusili jsme se proto zachytit jen několik
styčných bodů k lepšímu porozumění současných otázek tzv. vědeckoathesitické výchovy.
Celou tíži protináboženského boje nese vlastně katolická Církev. K celkovému obrazu je však nutno uvést postoj režimu k ostatním církvím a zdůraznit zákaz téměř všech náboženských sekt, přede
vším těch, které vznikly ve Spojených státech a zachovávaly spojení s americkou ústřednou (například svědkové Jehovovi). Příznačným
rysem všech těchto sekt je pacifismus - jejich členové odpírají ko
nat vojenskou službu.
Řeckokatolickou Církev, která v naší vlasti měla nejvíce členů na Podkarpatské Rusi a východním Slovensku, komunistické vládní
orgány zrušily a administrativně přepsaly její duchovenstvo pod
správu církve pravoslavné. Formální převedení se stalo dne 28.IV.
1950 na sjezdu v Prešově za účasti moskevského metropolity JELEVFE
RIJE. Přítomní museli přijmout resoluci, která odsoudila unii s ŘT
mem a tím unionistické hnutí. Komunističtí ideologové však narazili na odpor řeckokatolického episkopátu a surově ho zlomili. Biskup
mukačevské diecése dr.Theodor Romža byl Sověty zabit na Podkarpatské Rusi již roku 1947, prešovský sídelní biskup Petr Pavel Gojdič
a světící biskup Vasil Hopko byli uvězněni a deportováni. Z 311 krté
ží řeckokatolické Církve ustoupilo nátlaku jen 29.
Nejloajálnější ze všech církví vůči komunistickému režimu je
v CSR církev československá. Její hlavou je biskup dr.Miroslav NO-
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VÁK, nositel státních vyznamenání, ölen Výboru obránců míru atd.
Ideovou hlavou evangelické církve je univ.prof.dr.HROMÁDKA,n£
sitel řady komunistických vyznamenání, např Leninovy ceny míru
~
(1958), Řádu republiky (1959) atd., a na Slovensku generální biskup
slovenské evangelické církve augsburského vyznání dr.Ján CHABADA.
Tito evangeličtí theologové se svými spolupracovníky postavili cír
kev zcela do služeb režimu. V československém tisku nebo rozhlasu
se nevyskytl ani jedniný útok na církev československou nebo na cír
kve evangelické. Určité výtky však vyslovili představitelé režimu
na adresu Světové rady evangelických církví - bez zaměření k našim
poměrům.
Celou tíhu protináboženského boje - z povolených církví v ÖSR
- nese Církev římskokatolická. Komunistická strana podle leninské
taktiky využila všech fází třídního boje proti katolické Církvi,
která poměrně nejdéle z celého intelektuálního jádra českého a slo
venského národa odolávala.
Tuto skutečnost nejlépe dokresluje obsáhlý projev tehdejšího
generálního tajemníka ústředního akčního výboru NF dr.A.ÖEPICKY na
zasedání ÚAVNF 15.července 1949 o postoji katolické Církve - přede_
vším episkopátu - ke komunistické vládě:
~~
"Ministr dr.ÖEPIÖKA shrnul ve svém projevu celé údobí jednání
mezi národní frontou a církví, které ztroskotalo na nepřátelském postoji římskokatolického episkopátu. Otřesná fakta, kt£
rá přinesl, ukázala v pravém světle celou činnost biskupského
sboru v čele s arcibiskupem BERANEM. Je to jediný sled nenávistných Činů proti lidovědemokratickému zřízení, podvracení
revolučních vymožeností a pobuřování občanstva, kdy náboženst
ví bylo použito k podpoře reakčních sil, k vynucování politiky Vatikánu - toho Vatikánu, který ve službě západním impéria
listům by chtěl vyvrátit z kořene vše pokrokové."
(Lidové noviny 16.července 1949)
Po puči v únoru 1948 nastalo otevřené pronásledování , zastra
šování, které mělo zbavit Církev jejího obranného fondu - její
~
vlastní integrální pastorační základny.
Krátce po únorovém puči byly - bez oficiálního odůvodnění zrušeny katolické týdeníky i časopisy a během roku 1948 byly pak
postupně zastaveny kulturní i vědecké revue křesťansky orientované
(Akord, Vyšehrad, Archa, Na hlubinu aj.), které byly nositelkami
katolické filosofie a světového názoru. Zároveň se zastavením peri^
odického tisku bylo zaraženo i vydávání náboženské literatury. Komunistická opatření šla však v tisku i dále: z knihoven byla odstra
něna díla křesťanských myslitelů i básníků. Potom sáhli komunisti?"
tí censoři na katolické školství a církevní majetek. Poslední pastýřský list čs.episkopátu - vydaný v Praze 15.července 1949, zach£
cuje celý stav pronásledování Církve a ukazuje, jak i náboženská
"výchova mládeže ve spolcích a eucharistických sdruženích byla pod
trestem zakázána. Celý církevní život byl dán, řekli bychom, pod
státní censuru. Na mnohých místech bylo zakázáno i vykonávání nábo
ženských obřadů a došlo k prvním zatčením.
V roce 1948 po dokončení letního semestru bylo zrušeno STUDIUM
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CATHOLICUM, které bychom mohli přirovnat ke katolické lidové universitě. Předpokladem studia bylo dokončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Vedle theologů přednášela tam řada universit
nich profesorů laiků, z nichž mnozí byli později komunistickou justicí uvězněni, jako prof.dr.Růžena Vacková aj.
Asi 75 procent českého a slovenského národa se hlásí k římsk£
katolické Církvi. Aby komunisté své pronásledování Círlrve omluvili
před světovou veřejností, snažili se vstoupit v jednání s Církví a
zneužít tohoto jednání k zahraniční propagandě. K jednání došlo 17.
února 1949 v Praze. Církev zastupoval litoměřický biskup dr.TROCHTA, ÚAVNF sedm členů vlády. Biskup Trochta se vyhnul jakémukoli s]i
bu, neboí československý episkopát očekával návrat druhého českého
arcibiskupa dr.MATOCHY z Říma, který se zúčastnil konference kardi
nálského sboru o současném stavu ve východní Evropě. Dne 4.března""
1949 se olomoucký arcibiskup dr.MATOCHA vrátil do ÖSR a oznámil
změnu v obsazení papežské nunciatury v Praze. Svolání biskupské
konference bylo odloženo až do příjezdu msgre VEROLINA. Dr.VEROLINO přijel do Prahy 17.března 1949*
Vzápětí bylo oznámeno, že biskupské porady se budou konat ve
dnech 22. až 24. března 1949 v DOLNÍM SMOKOVCI na Slovensku. Konfe
rence byla arcibiskupem dr.BERANEM přerušena, když biskup TROCHTA
zjistil, že v poradní síni bylo zavedeno odposlouchávací zařízení.
Komunistická vláda byla tímto odhalením přivedena do rozpaků, a ná
sledek toho bylo obsazení pražské konsistoře a residence arcibisku
pova byla dána pod přímý dohled STB (konsistoř byla obsazena 19.6.
1949). Zanedlouho po tomto zásahu proti dr.BERANOVI, byli i ostatní členové biskupského sboru buá internováni, nebo přímo převedeni
do vazby STB.
ÖEPIÖKOVI připadl úkol, aby veřejně vysvětlil, především pro
zahraničí, stav náboženské situace v CSR. Stalo se tak na uvedeném
již zasedání, kde byl také schválen návrh tzv. církevního zákona.
Podle něho byl dne 14.října 1949 zřízen Státní úřad pro věci církevní a v jeho čelo byl postaven dr.Alexej ČEPIČKA; v mnohých místech členové církevních referátů KNV jsou přímými Členy tajné policie (např. v Brně).
Tímto krokem si připravila komunistická strana půdu pro pokus
rozkladu uvnitř Církve. Charakteristické pro toto období je: zruš£
ní všech mužských i ženských klášterů v ÖSR - kláštery byly obsaze
ny o velikonocích 1950 - a příprava velkých divadelních procesů
proti řeholníkům.
Toto období boje proti Církvi se štěpilo do dvou front:
a) vytvoření typu vlasteneckého kněze,
b) skandalisování a záměrné špinění Církve.
Kdežto na druhé frontě dosáhli komunisté některých propagačních úspěchů (například zázraku v ČÍHOŠTI - 11.prosince 1949 - s
komunistickou důkladností zneužito filmem, tiskem, přednáškami i
knižně), nebo proces s hierarchií (biskupové BUZALKA a GOJDIČ, odsouzeni v lednu 1951 na doživotí, procesy s řeholníky atd.) , trvalo značně dlouho, než se komunisté uhnízdili uvnitř Církve a vytvo
řili si frontu tzv. vlasteneckých kněží.
~
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První utok - vytvoření tzv. Katolické akce (10.Června 1949)
byl odražen; exkomunikační dekret - ohlášený vatikánským rádiem ukázal udernou sílu Svaté Stolice. Po tomto kroku neměla komunisty
dirigovaná Katolická akce, mimo několika málo karieristů typu PLOJ
HAROVA, LUKAÖEVIÖE, ČERNOOKÉHO, HORÁKA a DECHETA ani jediného kněze. Avšak .ani ti uvedení se nechtěli příliš veřejně ke Katolické
akci hlásit.
První ročník pražských tak zvaných Katolických novin byl zcela v rukou laických, v rukou funkcionářů obrozené strany lidové jeho ideové vedení měl nový šéfredaktor Lidové demokracie Rostislav
PETERA, který přišel v roce 1948 do Prahy z brněnské Lidové obrody.
PETERA psával téměř všechny úvodníky a autorství dával záměrně knj|
žím. Nejčastější jeho pseudonym byl Páter Moravský. Po ustavení
Státního úřadu pro věci církevní nastalo částečné uklidnění. Tak
zvaná PLOJHAROVA avantgarda socialismu v Církvi, "vlastenečtí knězi" jeho charakterového ražení, počínají přednášet v alumnátech a
na theologických fakultách, psát do novin, mluvit do rozhlasu.Zdán
livé konsolidace využili komunisté pro přípravu církevních sjezdů
v LUHAČOVICÍCH a na VELEHRADĚ. Sjezdy byly organisovány pod dohledem pravoslavných duchovních ze Sovětského svazu a přispěly k uhniz
dění se komunistů uvnitř církví.
Komunistická propaganda zneužila filmem i tiskem mnoha jmen
katolických kněží, kteří se sjezdů nebo poutí zúčastnili bučí jako
pozorovatelé nebo ze strachu - pak ovšem již mohli těžko ustoupit.
Tím pochopíme určité rozšíření řad tzv. pokrokových kněží. Heslem
všech těchto sjezdů bylo "Modlíme se a pracujeme pro mír a proti
válce".
Nejzákeřnější ranou proti Církvi bylo zrušení theologických
fakult a učilišt a vytvoření tzv. jednotné bohoslovecké fakulty v
PRAZE a v BRATISLAVĚ. Tento krok byl již proveden pod dohledem Záeň
ka FIERLINGERA, který 25.dubna 1950 přejal po ÖEPICKOVI vedení StsE
ního uřadu pro věci církevní. Za svého pobytu v SSSR se FIERLINGElT
účastnil přednášek bezbožeckých akademií v LENINGRADĚ a v MOSKVĚ a
ujal se nové taktiky v boji proti Církvi. Dosáhl značných úspěchů:
1) Vytvořeni Mírového výboru katolického duchovenstva. Mírový
výbor se dělil na diecésní Mírové výbory a byl přenášen i na jednot
livé děkanáty. (Mírové výbory neprojednávají jen otázky politické7
nýbrž i eminentně kněžské, např. rekolekce apod., a účast na schůzích bývá téměř stoprocentní) .
Lidová demokracie oznámila zřízení mírových výborů 12.června
1951. Z církevních referátů KNV bylo v dopisech na konsistoře zdůrazněno, že v případě sabotování schůzí mírových výborů bude proti
sabotérům použito zákona na obranu míru.
2) Přeřazení správy arcibiskupství a biskupství do rukou prověřených generálních vikářů (během roku 1951 všechny diecése).
3) Slib věrnosti některých církevních hierarchů.
4) Rozšíření řad laických katechetek vyučujících podle nových
osnov.

28

STUDIE

5) Vynucená legalisace Katolických novin, provedená litoměřic
kým biskupem dr.Štěpánem TROCHTOU, a řady kněžských dopisovatelů
tohoto časopisu.
6) Odstranění dosavadních sídelních kanovníků a uvedení v úřad nových "vlasteneckých".
7) Vyřešení církevních finančních poměrů {financování renovací
nich a restauračních chrámových prací, platy duchovním atd.)
Těmito všemi akcemi končí období, které bychom mohli nazvat
"administrativní fáze boje proti Církvi". Na konci tohoto období
jsou arcibiskupové (dr.BERAN, dr.MATOCHA), sídelní biskupové (dr.
SKOUPÝ, dr.HLOUCH, dr.TROCHTA, a dr.PÍCHÁ, dr.VOJTAŠŠÁK, dr.GOJDIÖ
a dr.BUZALKA), světící biskupové (dr.Stanislav ZELA, dr.BARNlŠ,HOP
KO) uvězněni nebo internováni. Počet uvězněných kněží - řádových i
světských - se odhaduje na téměř polovinu všech duchovních v CSR,
tj. na 3000.
Nové období boje proti náboženství a Církvi mohli bychom nazvat fází ideologickou, která započala založením Ös. společnosti
pro šíření politických a vědeckých znalostí. Toto období trvá vlast
ně do dnešních dnů, a vidíme, jak KSČ a v intencích strany i ministerstvo školství a kultury se spoléhá .na tuto společnost, která
stojí v čele protináboženského boje v ČSŘ. Na počátku tohoto období byla také theologická fakulta vyloučena ze svazku Karlovy university v Praze (1950) a vyhoštěna do Litoměřic (1952) . Na této the
ologické fakultě není - snad až na některé katedry - takový úpadek,
jako na ostatních humanitních fakultách Čs.universit - je zde však
otázka hlubší: komu tato fakulta slouží. Mezi jejími prvními činy
bylo udělení čestného doktorátu PLOJHAROVI a HORÁKOVI (listopad 50).
Na ustavujícím sjezdu Ös.společnosti pro šíření politických a
vědeckých znalostí, který se konal 21. a 22. června 1952 v Praze,
přednesl programový referát tehdejší ministr informací a osvěty Vá
clav K0PECKÍ. Z jeho obsáhlého referátu je nutno si všimnout ale-~
spon několika míst:
"Stále musíme zápolit s ideologickými přežitky kapitalistické
minulosti, projevujícími se zvláště škodlivě v tendenčním ko£
mopolitismu a nacionalismu a v setrvačném působení masarykov
ské a benešovské ideologie, stále musíme čelit vlivům zaostalého světového názoru, vlivům náboženských pověr, vlivům reak
čního klerikalismu.
Chtěl bych podtrhnouti jeden úkol Společnosti, který se jeví
jako velmi důležitý a který se týká boje proti náboženskému
tmářství, proti reakčnímu klerikálnímu smýšlení.
Jsou lidé, kteří demokratické svobody svědomí zneužívají k po
kusům a reakčním provokacím a k pěstování reakčních spikleneF
kých myšlenek. Přirozeně, že na takové návštěvníky kostelů po
hlížíme svým způsobem. V boji proti takovým nepřátelům se nezastavujeme před ničím, ani před vstupem na tzv.posvěcenou pů
du kostelů, klášterů, ani před tzv. posvěceným šatem komplici."
(Literární noviny Č.21, 28.VI.1952, str.3-4)
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Československá společnost pro šíření všdeckýoh a politických
znalostí rozvířila velkou přednáškovou kampaň "Za poznání vědeckého atheismu", ve všech krajských městech.- Na druhé straně Katolic
ké noviny a Křestanská žena, dva časopisy, které nebyly jen určeny
pro duchovní, nýbrž i pro věřící - nedostávaly téměř žádný papír.
Náklad Katolických novin, o nichž ministr ČEPIČKA 15.července 1949
prohlásil: "Jejich statisícový náklad je důkazem, že náš katolický
tisk má podmínky k dalšímu rozšíření" - tento náklad Katolických
novin byl podle slov šéfredaktora Lidové demokracie R.PETERY na br
něnské konferenci lidoveckých novinářů, konané dne 10.ledna 1952 v
Typosu v Brně, snížen o tři čtvrtiny - tedy na 25 tisíc.

Tímto celkovým stavem, který trval téměř čtyři roky, otřásl
XX.sjezd KSSS. Uvolnění v náboženské oblasti se projevilo v mnoha
směrech. Nejjasněji se mohlo pozorovat v tom, že katoličtí spisovatelé, kteří osm let mlčeli, počali opět publikovat své práce vyšly především knihy představitele českého katolického písemnictví Jaroslava DURYCHA. Nakladatelství Lidové demokracie (edice Vyše
hrad) a nakladatelství Charity vydalo několik desítek knih katolic
kých náboženských spisovatelů (básníků i romanopisců).
Rovněž tak vyšlo i několik závažných knih o českém nábožensk.
umění. Ve většině těchto knih zůstala sice marxistická interpretace umění a náboženství - ovšem v daleko ne tak ostré formulaci jako dříve. K nejzávažnějším knihám, které vyšly, počítáme:
"Románskou nástěnnou malbu v Čechách a na Moravě" od Jiřího
MAŠÍNA. Vydala Čs. akademie věd. (Kniha byla již dokončena vr. 1949
a pak čekala řadu let na vydání.) Státní nakladatelství krásné lite
ratury, hudby a umění vydalo dvě závažné publikace o náboženském
umění "Na Slovanech". "Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera" - autoři Jan KROFTA a Emanuel POCHE, a "Jihočeská gotika" od
Vladimíra DENKSTEINA. Z publikací České charity velkého ohlasu dosáhly knihy prof.dr.Jana MERELLA "Bible v Českých zemích od nejstarších dob do současnosti" a WENIGMTV "Chrám chrámů" o Svatovítské katedrále.
Z anglických publikací "Czech Gothic Painting 1350-1450" od
Antonína MATĚJČKA a Jar.PĚŠINY. Určité censorní uvolnění bylo pozo
rovat jak v náboženských časopisech, tak i v deníku Lidová demokra
cie. Pokud se dalo pozorovat, ani v oficiálním tisku, ani v odborných Časopisech pedagogických nebyly vedeny asi rok, od května 1956
do Června 1957, významnější ideové protináboženské akce.
Do tohoto období spadá také zrušení Státního úřadu pro věci
církevní, který po FIERLINGEROVI (od 31.ledna 1953) vedl dr.J.HAVELKA. V usnesení celostátní konference Komunistické strany Československa, které uveřejnilo Rudé právo dne 16.června 1956, se praví: "Do působnosti ministerstva školství a kultury spadá dosavadní
působnost ministerstva školství, ministerstva kultury, jakož i zásadní otázky církevní politiky. Při radách KNV se ponechávají odbo
ry pro věci církevní." Od tohoto data vystupuje také dr.J.HAVELKA
jako náměstek ministra školství a kultury.
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Výrazná změna nastala teprve po zasedání ústředního výboru
KSČ dne 13. a 14. Června 1957» kde byly řešeny "některé současné o
tázky ideologické práce strany".
V resoluci ÚV KSČ, která byla uveřejněna 16.června 1957» byl
uveden tento odstavec:
"V úsilí o podstatné odstraňování pfežitků kapitalismu, jež
brání v růstu socialistického uvědomění lidu, nesmí strana ani
na okamžik ztrácet ze zřetele překonávání náboženských předsudků. Toho je třeba dosáhnout soustavnou výchovou, aby se vjŠ
řící občané sami postupně a dobrovolně - na základě vlastního
přesvědčení, oprošťovali od vlivu náboženství. Vědecká athei^
tická propaganda musí být prováděna v těsném spojení s veškerou politickou, kulturní a osvětovou prací."
(Rudé právo, 16.června 1957)
Rovněž tak Jiří HENDRYCH ve svém programovém referátu na uvedeném červnovém zasedání se několikrát zmínil o nutnosti zintensiv
nění vědeckoatheistické propagandy a napadl "reakční politiku Vati
kánu".
Krátce potom rozpoutala se v československém tisku organisova
ná akce pro nástup boje "za vědeckoatheistickou výchovu". Mladá ~~
fronta 20.června 1957 uveřejnila dopis osmnáctiletého dělníka Petra LIPPERTA ze Sokolova, který se postavil na obhajobu náboženství.
Deník ČSM pak uveřejňoval řadu opačných dopisů a několik výňatků z
dopisů obhajujících náboženství. Nakonec vyzvala redakce doc.dr.Mi_
lana MACHOVCE z filosoficko-historické fakulty Karlovy university,
aby napsal závěr k diskusi, trvající řadu týdnů. MACHOVCUV závěr
byl pochopitelně naprosto záporný. Sotva skončila svou "diskusi''
Mladá fronta, začal ji, v jiném zaměření ovšem, ostravský deník
KSČ Nová svoboda. Dr.VI.UHER, lektor Čs.společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, zahájil anketu článkem "Čemu věřit'
(Nová svoboda 4.září 1957)í v článku rozebíral především otázky ná
boženské výchovy v rodině a ve škole. Na závěr ankety, která trvala v ostravské Nové svobodě dva měsíce, dr.VI.UHER napsal:
"Náš článek 'Čemu věřit', který byl uveřejněn v Nové svobodě
4.září, vzbudil u čtenářů velký ohlas. Dostali jsme celou řadu dopisů, které svědčí o ožehavosti^tohoto problému, i o tom,
že mnozí naši čtenáři o této otázce úporně přemýšlejí.
Zhruba bychom mohli došlé dopisy rozdělit do tří skupin.Do
první skupiny zařadíme dopisy, které s námi souhlasí. Na ně
není třeba odpovídat. Těší nás, že to nejsou dopisy ojedinělé.
Do druhé skupiny můžeme dát dopisy zcela opačného druhu.
Jsou psány na stroji, jsou anonymní a jsou to dopisy plné záš
ti, nenávisti, vyhrožování. Pisatelé těchto dopisů jsou prošli Školami, jak to snadno poznáme z jejich slohu. Nemá smyslu na tyto dopisy odpovídat.
Chceme však odpovědět na některé dopisy, které bychom mohli zařadit do skupiny třetí. Jsou to dopisy hledájících lidí.
Sami byli vychováni v náboženském a církevním duchu a někteří
dosud věří tomu, co jim církev k věření předkládá, avšak přece jen se zamýšlejí nad tím, zda by podobnou výchovu měli do-
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stat i jejich děti. Vidíme z jejich dopisů, že jim otázka
správné výchovy mládeže leží na srdci, že o ní uvažují, že
však nevědí, jakým způsobem by se naše mládež měla vychovávat. Ukazují na to, že přece náboženská výchova nikomu neškodí a že je konec konců dobré, když se naučí mládež někoho bát - to že ji uchrání před škodlivými vlivy. Dokonce se
v jednom dopise píše o tom, že bez náboženské výchovy by mládež vyrůstala jako zvěř. - Někde čteme, že oni sami by nebyli takoví, jací jsou, kdyby nebyli prošli náboženskou výchovou ...
Je to pohodlné pro mnohé rodiče, když si nevědí s výchovou u svých dětí rady, že svrhnou vinu se sebe a jednoduše
prohlásí, že mládež má málo náboženské výchovy."
(Nová svoboda, Ostrava, 3.listopadu 1957»s.3)
Ostravská Nová svoboda nezůstala ovšem osamocena - téměř všechny krajské orgány KSČ přinesly řadu článků k celostátně organiso
vané vědeckoatheistické propagandě. Jeden z nejzajímavějŠích článků napsala Marta SAMKOVI do plzeňské Pravdy; nazvala jej "Morálka
a náboženství":
"Mnozí z těch, kteří se na mládež dívají tak kriticky, vidí
hlavní příčiny jejích chyb v tom, že na školách se neučí žádné morálce. Mladí prý nemají žádnou autoritu, která by jim
vštěpovala mravní normy, jimiž by se řídili celý život. Proto
navrhují zavést výuku náboženství, pohrozit mládeži bohem ...
Nemají snad tito lidé pravdu ?
Nebylo by skutečně snad nejjednodušší rozšířit znovu náboženskou výchovu na školách; napravili bychom tím ale všechny
nezdravé zjevy, které nás znepokojují ?
Historie nás učí, že tomu tak není. Nemorálnost existovala
přece i v době, která byla hluboce náboženská ...
Morální zásady nejsou nic neměnného, ale vyvíjejí se spolu
s celou společností.
Náboženská morálka, která chce být morálkou pro všechny li
di a všechny doby, obsahuje několik tak všeobecných zásad, že
v nich není žádný konkrétní obsah a nemohou být proto vodítkem v určité konkrétní společnosti. Různé třídy si je různě
vykládají. Například přikázání "Nepokradeš!" vzniklo původně
jako ochrana soukromého vlastnictví a posloužilo reakci v boji proti socialistickým snahám, avšak totéž přikázání by mohlo sehrát docela opačnou ulohu - chránit vlastnictví socialistické.
Podobně hlásání všelidské lásky, lásky i k nepřátelům, vykořisťovatelům, zcela přehlíží konkrétní společenské vztahy a
podmínky. Bez nenávisti k vykořisťovatelům by nebylo možno v^
budovat socialistickou společnost, která člověka osvobozuje.
Za kapitalismu existují takové poměry, z nichž vyplývají
takové zjevy, jako je zločinnost, alkoholismus, prostituce.Ta
to nemorálnost kapitalistické společnosti vyplývá z jejího e-
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konomického složení, má své kořeny v kapitalistických výrobních vztazích ...
Teprve po odstranění ekonomických příčin této nemorálnosti
může být odstraněna nemorálnost sama.
Tyto příčiny jsou odstraněny socialismem ... Nemorální zj£
vy jsou tu pouze z.jevy okrajovými, jsou to přežitky, které ne
vyplývají z podstaty našeho společenského zřízení. Společnost
má v ruce všechny prostředky, jak je odstranit.
Podstata celého problému morální výchovy proto naprosto ne
spočívá v tom, zda máme napravovat morální kazy výchovou nábo
ženskou. Spočívá však v tom, jak vychováme v mladých lidech
vědomí, že za své jednání jsou odpovědni společnosti - svým
spolupracovníkům."
(Pravda, (Plzeň), 26.listopadu 1957,s.2)

Otázka atheistické propagandy byla ovšem pro komunisty daleko
ožehavějším problémem na Slovensku; uvádíme dva příznačné hlasy:
příspěvek učitelky Marty ČERNOTOVÉ o komunistické morálce, z prešcv
ského Nového Života, a článek Jána ŽIARMA z bánskobystrického Sme
ru:
"Cielom našej výchovnovyučovacej práce v škole je teda vychovával žiakov v komunistickéj morálke. A základom výchovy ku
komunistickéj morálke je rozumová výchova, směrujúca k formovaniu vedeckého svetonáhladu.
Učitelia ako jednotlivci, ale predovšetkýmvučitelský kolek
tiv ako celok, je hlavným činitelom v uskutočňovaní atheisti^
kej výchovy na škole.
Skutočnosť je taká, že naši učitelia nie všetci sú vyrovná
ní s náboženskou ideológiou. A predsa je potřebné dosiahnúí
jednotu.
A keä sa pokúša vniesť ideovosť do svojej práce, potom sa
to de je násilné, ideovosť sa přilepuje ako známka, ktorá je
nesurodne spjatá s celým obsahom uČitelovej práce.
A podobné by sa mali kontrolně školské úřady zaoberať aj
hodinami, kde je jasné vidieť, či učitel má snahu vyrovnal sa
s náboženskou ideologiou, či je za socialistickú výchovu mládeže, či nie. Ak ešte nie je, třeba mu k tomu pomöci."
(Nový život, Prešov, 2,novembra 1957,s.2)
"Hoci v doterajšej činnosti možeme zaznamenať dielčie pozitiv
ne výsledky, celkove so stavom výchovy k vedeckému světovému
názoru nemóžeme byť spokojní.
Výchova k vedeckému světovému názoru, ktorej organickou
složkou je i vedeckoatheistická výchova, se nedösledne uplatňuje najma v jednotlivých predmetoch. Vyplývá to z toho, že
mnohí učitelia nevedia, ako využií poznatky v predmete, ktorý
vyučuju pre výchovu k vedeckému světovému názoru a že nemajú
konkrétny plán tejto výchovy vo svojom predmete.
K výchove k vedeckému světovému názoru v jednotlivých před
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metoch je zo strany učitelov mnoho výhrad. Lingvisti mnoho
ráz tvrdia, že sa to dá len v dejepise alebo v predmetoch prí^
rodných ved. Vyučujúci prírodné vedy a matematiku majů Často
názor, že na to sú kompetentně iba dejepis a literatura.Tieto
kompetenčně spory by však odpadli, keby sa každý vyučujúci za
myslel nad možnostami výchovy k vedeckému světovému názoru vo
svojom predmete a urobil si plán využitia učiva pre výchovné
ciele.
Pri výchove k vedeckému světovému názoru má velký význam
budovánie materialistického náhladu na ludské poznánie, na
podstatu ludského myslenia a vyvrátenie učeniavo "duši" a "po
smrtnom živote". Pokial naši Žiaci nebudú aspoň čiastečne chj|
pat, že hmota a myslenie sú neoddelitelné, že vysoko organiso
vaná hmota myslí, pokial budú verit v "nehmotnú dušu", nebud£
me moct hovořit že sa u nás dobře učí darwinizmus a Pavlovovo
učenie o vyššej nervovej činnosti."
(Smer, 11.října 1957, str.2)
Takto široce založená kampaň, vedená tiskem, rozhlasem i před
náškami Čs. společnosti pro šíření vědeckých a politických znalostí, připravila půdu pro svolání Celostátní konference o atheistické výchově.
I.Celostátní konference o současných problémech athesitické výchoHi
—
Dne 9.prosince 1957 byla v Praze zahájena Čtyřdenní celostátní konference o dnešních problémech atheistické výchovy. Uspořádáním konference byla pověřena ústřední sekce vědeckého atheismu Cs.
společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí spolu s mi
nisterstvem školství a kultury. 0 obsahu a náplni konference přineslo Rudé právo zprávu na titulní straně; citujeme z ní:
"První den byla na pořadu vysoce zajímavá a obsažná přednáška
univ.prof.dr.J.TURECKA "Ideologie Vatikánu a suverenita státu",
k níž byly odpoledne předneseny koťéferáty a diskusní přispěv
ky.
V dalších dnech se konference zabývala současnou církevní
politikou v ČSR a důležitými problémy vědecké atheistické výchovy, fjak v prvé řadě na školách, tak i mezi širokou veřejno
stí, je;jím obsahem, methodami i organisací, aby co nejlépe o]I
povídala současným problémům. Značné místo je na konferenci ~~
věnováno výměně zkušeností a diskusi o tom, jak odstarnit dosavadní nedostatky v atheistické výchově."
(Rudé právo, 10.prosince 1957)
Celostátní konference se pak stala odrazovým můstkem pro Širo
ce založenou kampaň "rozvinutí vědeckoatheistické výchovy".Vedením
kampaně bylo na konferenci pověřeno ministerstvo školství a kultury a ústřední orgán tohoto ministerstva Učitelské noviny.
Zajímavou kuriositou této konference byla skutečnost, že největším aktivistou na této konferenci byl profesor církevního práva
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na Karlově universitě a od r.1948 až do zániku právnické fakulty
brněnské university (1950) Josef TUREÖEK. V letech 1948-1952 byl
profesor TUREČEK externím členem Lidové demokracie a psával i do
Katolických novin.
Vyvrcholeni bojů za "vědeckoatheistický světový názor"
Z pověření ministerstva školství a kultury převzaly vedení ce
lé propagační sítě tzv.vědeckého atheismu Učitelské noviny v Praze
a Učitelské noviny v Bratislavě, které vydává pověřenectvo školství a kultury. Rovněž tak odborné pedagogické revue a časopisy byly
do této sítě zapojeny.
Jak je tzv. vědeckoatheistická výchova aplikována na vyučovací předměty, ukazuje článek prof.Vilmy VÁCLAVÍKOVÉ z Pedagogické
školy v Bratislavě.
"Důležitou složkou ideově politické výchovy na našich školách
je výchova vědeckoatheistická. Není to práce lehká, zejména,
chceme-li vychovat atheisty nejen formální a pokrytecké, ale
přesvědčivé s vědeckým světovým názorem. A to není lehká práce zejména na školách pedagogických, kde je percentuálně nejvíc děvčat, která se vlivem domácího prostředí težce vymaňují
z náboženských vlivů a kterým je bojový atheismus vzdálenější
než chlapcům. Velká část žactva pedagogických Škol je z vesnic, kde náboženství zapustilo silnější kořeny než ve městech.
Pokládáme nyní za chybu, že jsme žačky a jejich rodiče při
přijímání do prvních ročníků neinformovali o tom, .jaké požadavky klademe na budoucí učitele a co se od něho čeka, pokud
jde o jeho světový politický názor. 0 ideové vyspělosti žaček
jsme se z posudků, které jsme o nich dostali, mnoho nedověděli a sami jsme také mnoho neprozkoumali. A tak jsme v prvních
a druhých ročnícíchrmusili bojovat proti rozličným projevům
zaostalosti. Jisté úspěchy v atheistické výchově máme v mimoškolní práci. Osvědčilo se nám využívat tu především besed a
přednášek, které organisujeme pro žactvo. Na tyto přednášky
zveme externí ročníky. Tak se u nás přednášelo na téma: Jak
vznikla země, Původ, vznik a vývoj života, Vznik a vývoj vesmíru, Původ křesťanství, úloha církví při vykořisťování pracu
jících, Pověry, jejich historický původ a škodlivost, aj. Nejj
zajímavější a nejučinnější byla doposud přednáška dr.PAJDUŠÁK
0VĚ-MRK0S0VÉ o sovětských družicích země.
Hodně využíváme i filmu a divadla. Společně jsme navštívili filmy, které ukazují reakčnost církve a škodlivost nábožen
ství. Tak jsme viděli filmy Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem,0sudy smělých, atd. Filmy na žákyně mocně zapůsobily. Brechtova hra Život Galileiho strhujícím způsobem odhaluje dogmatismus a zaostalost církve.
Nejúčinněji nám pomáhá individuální přístup k jednotlivým
žákyním. Jsou však i takové, které o těchto tématech zarytě
mlčí anebo se přetvařují. Největší překážkou naší výchovy je
rodinné prostředí. Někteří rodiče si výslovně přejí, aby jejich dcery chodily do kostela, a naše argumenty prostě neberou
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(Učitelské noviny 5.4, 30.ledna 1958,str. 4)

Podstatně nová hlediska do atheistické výchovy přinesl Článek
učitele Řehoře NAHL0YSKEH0 z osmiletky v Kolíně. Je to po prvé,kdy
nepřímo vystupují komunisté proti Husovi, jehož osobnosti dříve
propagačně zneužívali;
"Rovněž dějepis ovlivňuje naše myšlení, uvádí fakta, jak nábo
ženství vzniklo jako odezva utlačovaných a nevědomých, i různou jejich formu podle národů a oblastí, také jejich vzájemné
ovlivňování, tedy i vývoj v tomto společenském jevu. Vysvětlu
jeme, jak bylo náboženství zneužíváno vždy proti lidu upevňováním moci vykořisťovatelů a stabilisováním všech vladařských
systémů. V našich dějinách je možno využít k vlastenecké výchově, jak ničivě zaáahovala církev proti našemu národu za
křižáckých válek, atd.atd. K tomuto pochopení úlohy církve je
třeba podat žactvu i marxistické vysvětlení církve a náboženství. Bez takového vysvětlení mohlo by dojít k tomu,že bychom
při dějinách doby husitské získali mládež pro názor husitů,
který by se žactvu zdál správnější, poněvadž se přibližoval
biblické "pravdě". A zatím je třeba vysvětlit, že ani husité,
ani žádný reformátor církve a náboženství nemohl na základě
tehdejších poznatků dospět k pochopení pravého stavu světa.
Zejména však bude důležité dát husitskému hnutí za pravdu v
jeho úsilí o vyrovnání rozdílů sociálních i ve snaze samostat
ným výkladem řešit otázky Člověka a ostatního světa, neboť v
tom je pokroková cesta vpřed.
Při pěstování atheistického přesvědčení je třeba vysvětlit
mládeži cenu uměleckých památek v minulosti, i když mají moti
vy náboženské; jsou dokladem stavebního, malířského, hudebního i vyprávěčského umění našeho lidu, jsou to též kulturní pa
mátky, jichž si můžeme vážit jako důkazu dovednosti našeho p
pracujícího lidu minulých věk&, i když ovšem neprokazuují
správné chápání světa.
Samo socialistické Školství svým systémem, založeným na vS
deckém světovém názoru, je nutně úspěšnější, protože se v něm
mládež neučí o pomyslných chimérách a tím si nezaplnujc zbyté
čně hlavu ani neztrácí čas, který se pak tím vydatněji může
soustředit na důležitější obory, ať je to matematika, přírodo
věda, technika apod."
(Učitelské noviny 5.2, 15.ledna 1958,s.4-5)
Široce založená akce atheistické propagandy a ostrý nátlak na
učitelstvo přineslo početně sice malou, ale přece jen určitou vlnu
vystupování z církví.
"Z niektorých okresov Banskobystrického kraja prichádzali
zprávy, že katolícki farári robia ludom rozne ťažkosti pri vjr
stupovaní z církvi ... Ide tu o vonkoncom nesprávný post,up aj
z jednej, aj z druhéj strany, lebo naše zákonné předpisy nepo
znajú vystúpenie z církvi ako nějaký formálný akt. Nijaký for
málny rozchod s církvou vlastně nejestvuje

...
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Otázka o "vystupovania" z církvi je však ešte mnohým, a to i
vedúcim pracovníkom nejasná, a tak často dáváme knazom príležitosí k tomu, aby pri tak zvanom vystupovaní z cirkvi vykoná
vali svoj vplyv na pokrokové zmýšlajúcich občanov ...
Komunisti predstavujú zväzok rovnako zmýšlajúcich ludí, sú
prívržencami vedy, to znamená, že majů povinnosl vyporiadaí
sa aj s náboženskými predsudkami v myšlení a konaní.
V minulosti dopúštali sme sa v tomto smere určitéj formálnosti. Niekedy sa stávalo, že sme sa uspokojili s formálnym
vystúpením z cirkvi a přitom ludia zachovávali^všetky nábožen
ské úkony ... Podia vládneho uznesenia z 27. júla 1954 zrušila sa akákolvek evidencia náboženského vyznania. Občan už vni
jakom případe nemusí ani štátnym úradom ani podnikom oznamoval skutočnosí o náboženskom vyznaní alebo o stavu bez vyznania. Takáto rubrika sa přestala zavádzal na všetkých úradných
dokladoch, formulároch a dotazníkoch a nejestvuje ani v nov^ái
matrikách národných výborov (Kniha narodení, manželstiev a úmrtí). Ani v prípadoch, kečl na národných výboroch^majú ešte
staré, od cirkvi převzaté matriky, nesmie sa vyplňoval rubrika náboženstvo ... Celá matričná agenda sa vedie na národných
výboroch a církev nevlastní nijaké matriky, teda nemá ani kde
zaznačoval stav náboženského vyznania ...
Dnes cirkev v zmysle našich predpisov už nevedie evidenciu
veriacich, a preto ide o nepochopenie, keá představení niekto
rých úřadovna inštitúcií žiadajú od občanov, aby přinesli doklad o vystúpení z cirkvi od miestneho farára alebo od ONV.
Knaz ho predsa nemčiže vydal... a doklad nemaže vydal ani ni ja
ký okresný národný výbor, lebo sa aj tu zrušila evidencia o
náboženskom vyznaní (o stave bez vyznania) občanov a upustilo
sa od vybavovania oznámení občanov o změnách ich náboženského
vyznania. Týmito požiadavkami o doklady iba zbytočne roztrpču
jeme a komplikujeme život našich občanov ...
Nám nezáleží na,formálnom rozchode s církvou, ale na tom,
aby sa naši ludia uplne vymanili z náboženského tmárstva, pre
stali vykonával náboženské úkony a svoj súkromný život si zariadili podia^pokrokového světonázoru. Privies! ich k tomu,to
je výsostnou ulohou našej propagandy a ideologickej výchovy."
(Pravda, 12.februára 1958, s.2)
V jarních měsících 1958 vrcholí boj za rozšíření tzv.vědeckoatheistické vychovy a vystupování z církví za všestranné podpory z
centrálních úřadů. Tuto situaci nejlépe ilustruje anketa, kterou u
redakce
Učitelských novin; z řady příspěvků jsou nejtypl
cue j si!
B.DEJDAR - učitel jedenáctiletky v Praze-KoŠířích:
"Mnozí učitelé, a to i ti, kteří stojí pevně na posicích věde
ckého světového názoru, se někdy ještě domnívají, že vystoupal
i s rozhodným stanoviskem (proti náboženské ideologii) nám ne
d V0l
v íij! n 5 š e U£5tava, zaručující všem svobodu náboženského
přesvědčení. To .je ovšem omyl ! Není u nás dovolen administra
tivni nátlak, kterým by někdo chtěl určovat názory lidí, a v Ä
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přesvědčování, vysvětlování a odhalování nevědecké podstaty^i
dealistických theorií není v rozporu s ústavou ! Mnoho mladých
lidí, přestože již prošlo naší novou školou, je ještě nábožen
sky zatíženo. To vše svědčí o malé účinnosti naší školní výchovy."
0.DOLEŽEL - předseda OV Odborového svazu zaměstnanců ve Školství v Holešově:
"Na Holešovsku je stále vidět značný vliv náboženské výchovy
lidu v minulosti. Podléhají jim i mnozí učitelé. Okresní inspektor STANĚK při svých návštěvách ve školách sledoval, jak
učitelé vykládají partie učiva, kde se má zvláště výrazně pro
jevit stanovisko vědeckého světového názoru. Diskutoval tu s
učiteli o nedostatcích jejich výkladu, poznával jejich názory.
Ye spolupráci se stranickými a odborovými funkcionáři na školách vytvořil kolem sebe aktiv, který mu nyní v přesvědčovací
práci pomáhá. Využívají Roku stranického Školení, práce v masových organisacích, osobních patronátů a důvěrných polemik k
soustavné agitaci, a tak se jen za leden rozhodlo 36 učitelů
vystoupit z církví. Nyní se učitelé atheisté sešli na schůzi,
kde si vyměnili své zkušenosti z propagandistické práce."
A.HÝŽA - zasloužilý učitel z Valašského Meziříčí:
"Potěšilo mě, že Učitelské noviny doporučily dobrou recensí
HALBACHOVO "Kapesní bohosloví" i "Voltaira, filosofa a myslitele". Rozšiřuji obě knihy a "Kniha" mi nestačí dodávat další
výtisky. Pár vět doporučení, a zájem získáme snadno! Skoda,že
na nová vydání se dlouho čeká. Co je to takových 6000 výtisků
NAHODÍLOVYCH brožur "Jak vznikly náboženské pověry?". BUCHNIC
KOVÝCH brožur bylo vydáno jen 3300."
(Učitelské noviny, 20.března 1958)
"Bez smířlivosti!" je název Článku Jana HAJNÉHO v Mladé frontě o studentu posledního semestru Vysoké školy pedagogické v Praze,
který se nesmí stát učitelem, protože je "hluboce nábožensky založen". Z článku vyjímáme:
"Ve čtvrtém ročníku Vysoké školy pedagogické studuje obor češtiny posluchač Vojtěch KŘÍŽEK. Do absolutoria mu chybí už je
nom dva měsíce. Měl by první zářijový den nastoupit jako vyso
koškolsky kvalifikovaný učitel na některou výběrovou odbornou
školu.
Vojtěch Křížek však toto poslání plnit nemůže. Když se před
lety hlásil na Vysokou školu pedagogickou, Šlo s ním ze 17.je
denáctiletky v Praze 14 nejlepší doporučení. Ani slova o tom,
že je hluboce nábožensky založen a že tedy pro poslání socialistického učitele nemá předpoklady.
Na seminářích z marxismu-leninismu dokázal sice skvěle dis
kutovat, u zkoušky odpovídal naprosto suverénně, nikterak se
však netajil tím, že ve správnost a pravdivost vědeckého světového názoru nevěří. Že jeho víra se upírá docela jiným směrem a není rozumem dokazatelná. A přesto mu psali soudruzi učitelé výborné známky z marxismu. Protože ovládal látku.

38

STUDIE
Za čtyři roky nikdo Vojtěcha Křižka nepřesvědčil. Jeho studium stálo republiku téměř 50 tisíc korun. A tečí vedení školy
stojí před otázkou - co s ním. Nedůslednost, smířlivost, faleš
ná sentimentalita přináší své ovoce."
(Mladá fronta, 24.dubna 1958,str.4)

Přes všechno vynaložené úsilí se zdá, že komunisté nemají val
ných úspěchů. Podobně jako v anketě Mladé fronty nebo ostravské No
ve svobody, dostávají redakce řady dopisů, v nichž je projeven živý nesouhlas s bojem proti náboženství a je ironisována tzv.vědeckoatheistická propaganda. Charakteristický je příspěvek, který do
Učitelských novin zaslala M.SEDLÁČKOVÁ z Chotěbore - autorce se
zřejmě dostala do rukou kniha anglického spisovatele Ch.Dawsona
"Náboženství a pokrok".
"A nakonec hlas, který nesouhlasí
"Je bohužel pravda, že ještě dnes zní mnohému z nás slova
věda či pokrok jako magická formulka pro vyřešení všech otázek života. Všechna chvála a všechen důraz se klade na pojem
věda či pokrok, a náboženství je dáváno až na poslední místo
hodnot.
Avšak skutečnost mluví od dob, kdy vznikl onen známý mythus
pokroku a vědy, poněkud jinou řečí. Jak si srovnávat mnohé ty
zjevy, jako nacionalismus, imperialismus, války, koncentrační
tábory - s myšlenkou tolik vychvalované vědy a pokroku ? Neni
zde třeba jistá revise ? Nikterak nepodceňuji vědu a techniku.
Naopak zdůrazňuji, že náboženství, které přezírá vědu a techniku, vede nutně ke kulturní stagnaci. Obojího je zapotřebí k
dosažení plnosti - křestanství a vědy - a v tom je pravá podstata pokroku."
Pisatelka uzavírá, že "vyslovením těchto myšlenek se chce
pokusit přemostit různé rozpory a pokusit se o správnou synthesu mezi vědou a náboženstvím."
Ponechme tento názor zatím bez komentáře !"
(Učitelské noviny 8.11, 20.března 1958,)
Zajímavá je také skutečnost, kolik mládeže se stále hlásí k
zápisu na theologické fakulty - všechna "směrná přípustná čísla
jsou zaplněna":
"Podle údajů Státního úřadu statistického studovalo ve Škol.
roce 1956-57 na bohosloveckých fakultách 325 osob, z toho 16
žen. Cyrilometodějská fakulta v Litoměřicích měla 89 studentů,
Komenského fakulta v Praze 37, Husova fakulta v Praze 26, Cyrilometodějská fakulta v Bratislavě 49, Slovenská evangelická
fakulta v Modré 23 a Pravoslavná fakulta v Prešově 60 studentů."
(Lidová demokracie, 18.prosince 195^
Komunistická strana s bojem proti náboženství v oblasti ideologické vede zároveň opět ve zvýšené míře i boj, v němě používá
"zbraní zákonodárných a justičních" (jak napsal Rostislav PETERA).
Jedním z posledních známých příkladů byl proces v Jihlavě se Členy
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zakázaného premonstrátského řádu, který přijímal i nadále tajně no
vice.
"Mladí lidé, kteří měli život před sebou a kteří studovali je
den Vysoké učení technické a jiný konservatoř, se stali členy
řádu. Náboženský fanatismus zvítězil nad zdravým rozumem. Jakoby se vrátil středověk ...
Příběh skončil. Ale my se musíme zamyslit. Kdo to ještě pů
sobí na určitou část nábožensky založené mládeže ? Kam ^i vede ? Vždyť to, že lidově demokratické zřízení zaručilo ustavně svobodu náboženského vyznání, neznamená přece, že bude trpět podvratnou Činnost!".
(Jiskra, Jihlava, 11.dubna 1958, str.4)

II
Novým ideologickým imperativem měl být Sjezd socialistické kul
tury v červnu 1959. Tento sjezd měl připravit cesty pro dokončení
socialistické kulturní revoluce v ÖSR. Programový projev na sjezdu
přednesl Ladislav ŠTOLL, který několikrát zdůraznil: "Náš boj s nej
různějšími ideologickými přežitky kapitalismu je zápasem za všestranné osvobození člověka ... na předním místě je to boj proti ná
boženské ideologii." (Kultura 59, 2.23, 11.června 1959, str.9-16).
Po Štollovi opakovali tento ideologický imperativ všichni přední
funkcionáři a ideologové strany - od Ant-Novotného až po poslední
okresní tajemníky.
Komunisté jasně cítí, a několikrát to formulovali v cyklu "Fa
kta o církvích", který otiskuje měsíčník "Mezinárodní politika",že
katolická Církev je jednou z nejmocnějších překážek komunismu ve
všech světadílech - ovšem nejen v cizině, nýbrž i doma, neboť "náboženská ideologie je neslučitelná s výchovou nového pokrokového,
socialistického Člověka" (V.Kopecký). Komunistickému lžihumanismu
jsou náboženské morální hodnoty nebezpečné. Při rozpracování materiálu ze Sjezdu socialistické kultury byl boj proti náboženství roz
štěpen do několika oblastís oblast školy a výchovy; zde vystupuje
jasně do popředí diskriminace mladých mužů a žen, kteří věří v Boha; tito "zatížení" studenti i když mají výborný prospěch, nesmějí
se věnovat učitelskému povolání. (Desítky případů přiznali komunisté sami v Mladé frontě, Směně, v měsíčníku Vysoká škola a v jiných
časopisech) . Oblast kultury a vědy charakterisuje "literární Skandál" s knihou prof.dr.Jos. CIBULKY "Velkomoravský kostel v Modré a
začátky křesťanství na Moravě". Dílo vydala Cs.akademie věd a pracovníci Kabinetu pro theorii a dějiny umění při ČSAV ji ve zvláštním bulletinu označili za "nejvýznamnější dílo, které v oboru arch
eologie vyšlo v posledních deseti letech". Podobně psal o díle téměř všechen nekomunistický tisk. Po Sjezdu socialistické kultury
napadla však TVORBA toto "vědecké dílo, které mělo vyjít jen v rám
ci katolické theologické fakulty", a nikoliv v Cs.akademii věd, ne
boť jeho závěry jsou protimarxistické a propagují křesťanství. Po /
útoku Tvorby nastal lavinový útok na Akademii a na prof.Cibulku (u
toky vyvrcholily v ÖÖH) - kniha byla nakonec stažena z knihkupecká
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ho trhu.
Ovšem vedle oblasti školské, kulturní, osvětové, zahraničně
politické jsou útoky vedeny např. i v oblasti
z e m ě d ě l s k é .
Náboženství a církev má vinu na tom, že družstevní slepice málo ne
sou a družstevníci neplní plán ! Taková tvrzení s ideologickou pomazánkou jsme si mohli přečíst v gottwaldovské "Naší pravdě". Rovněž pracovní morálka je narušována bohoslužbami atd.
Celou tíži protináboženského boje nese vlastně Církev katolic
ká. K celkovému obrazu je vsak nutno uvést postoj režimu k ostat-ním církvím a zdůraznit zákaz téměř všech náboženských sekt, jak
jsme se už zmínili na začátku.
Po dvanáctiletém boji, který stál komunistický režim na mezinárodním kulturním poli nejednu pozici, jsou marxističtí ideologové v boji proti náboženství tam, kde byli na počátku - nemění na
tom nic ani ta skutečnost, že mezi roky 1959 - I960 bylo přes 15
procesů s kněžími a řeholnicemi a že byl odsouzen další biskup dr.
Ladislav Hlad. Komunisté si však neuvědomili, že podle principu je
jich dialektiky každý tlak budí odpor. Na jedné frontě si však pře
ce jen začínají uvědomovat, že nemohou dělat co chtějí. Otázka uvěznění biskupa msgre Ladislava Hlada (důvod uvěznění, že byl tajně vysvěcen na biskupa) vyvolala řadu protestů kulturních pracovní
ků a komunističtí delegáti na XXXI kongresu PEN Clubu v Rio de Janeiro prožili nejeden horký okamžik.

III
V závěru uvádím několik příznačných citátů z různých vědních
oborů a ze života:
1) PREČO NEMÁ BYÍ UČITEL NÁBOŽENSKY ZALOŽENÍ
Odborný asistent Filozofickéj fakulty Univerzity Komenského M. Kusy v Bratislavě v článku bratislavskéj Pravdy
okrem iJ
neho píše:
"I medzi vysokoškolskými učitelmi sú ešte jednotlivci, ktorí
sa doteraz nedokázali vyporiadaí s náboženskou otázkou; ktorí
este nepřijali marxizmus za svoj světonázor.
Často sa střetáváme s velmi nesprávným názorom na túto otá
zku, v ktorom sa argumentuje taktoí Na vysokých školách sú "
zriadenie katedry marxizmu-leninismu. Tým sa vlastně práca vy
sokoskolskych učitelov zjednodušila a rozdělila. "ŠpecialistaP
sa staraju 0 vyučovánie,svojho oboru, zatial čo "marxisti" ma
ju na starosti politicku výchovu poslucháčov, učia ich marxistickému světonázoru.
Tento názor,^pravda, neobstojí ani pred najpovrchnejsou
kritikou, ^pretoze odporuje základnej pedagogickej požiadavke
jednooy výchovného a vyučovacieho procesu, ktorú nám odkázal
uz Komenský.
Každý nábožensky založený vysokoškolský vedecký pracovník,
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ktorý to myslí so svojou ^rácou poctivo a ktorý chce upřímné
pomoct pri plnění velkej úlohy socialistickéj kulturněj revolúcie v nasej spoločnosti ... pochopí, že to nie nějaká netolerantnost vaČšiny jeho kolegov, ktorá ho núti kriticky sa v^r
poriadat s náboženským svetonázorom a nahradit ho vedeckým
svetonázorom marxistickým, ale že ho k tomu núti sám charakter jeho vedeckej práce a^pedagogickej činnosti. A pochopítiež
prečo sme s nim nemohli súhlasit, keá chcel, aby naše vysoké
Školy vychovávali "odborníkov" a "marxistov", aby vedecká prá
ca bola delená na "odbornú" a "marxistckú". Buä bude odborník
marxistickým odborníkom, alebo sa vobec nestane schopným plnit tie úlohy, ktoré naň naša spoločnost kladie, buä bude marx
istickou celá naše odborná vedecká práca, alebo strati charak
ter vedy služiacej socializmu v našej vlasti."
(Pravda, 25.júla 1959» str.4)
2) ÚSPĚCH "KRÚTŇAVY"
"Slovenská opera Krútňava patří k najúspešnejším súčasným hudobno dramatickým dielam, ktoré sa uvádzajú v zahraničí. Od
svojej přemiery (zahraničněj) pred 5 rokmi v Linci přešla divadlami v Karl-Marx-Stadte, Augsburgu, Lipsku, Berlíne, Weiraa
re, Kassele, Tbilisi, Norimberku, Budapešti a Kluži. 2 domácích scén popři Bratislavě uviedli ju opěrné súbory v Košiciach, Prahe, Liberci, Ústí nad Labem, Ostravě a Brne. Krutnava
za niekoíko mesiacov (10.12.1959) oslávi desiate výročí svojho vzniku. Bohatý dokumentačný materiál z celého tohto obdobia v decembri sprístupnia veřejnosti. Výstava o uspechoch slo
venskej Krútňavy přejde postupné všetkými slovenskými krajmi
a s jej inštalovaním sa počíva v Prahe a cudzine."
(Pravda, 25.júla 1959, str.5)
3) "K VÝCHOVĚ LEKTORU A PROPAGANDISTS VĚDECKÉHO ATHEISMU"
Citujeme ze Života strany:
"V příštím učebním roce stranického školení budou mnohé okres
ní výbory zřizovat večerní školy k problému atheismu a v různých formách připravovat lektory a propagandisty, kteří budou
zabezpečovat širší atheistickou výchovu v dalších letech.
Uveřejňujeme proto na pomoc všem stranickým funkcionářům,
kteří nyní podobné školení připravují, návrh doporučeného pro
gramu Okresní večerní školy zaměřené k otázkám atheismu.
Doporučený program:
1) Kulturní revoluce v etapě dovršení socialistické výstavby
v naší vlasti.
2) Beseda: Obsah a úkoly naší práce v oblasti ideologie a kul
tury.
3) Podstata náboženství. Protiklad náboženství a vědeckého
světového názoru.
4) Beseda: Škodlivost působení náboženského světového názoru
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v řadách našich pracujících.
5) Z dějin náboženství a atheismu I.
(Vznik náboženství a křesťanství)

6) Z dějin náboženství a atheismu IX.
(Úloha náboženství ve středověkých revolučních hnutích, ro
le náboženství v buržoasní republice)
7) Beseda: Bylo náboženství někdy vůbec pokrokové ?
8) Poměr komunistické strany k náboženství a k církvím.
9) Cesty překonávání náboženských přežitků
10) Beseda: Kaše úkoly ve vědeckoatheistické výchově.
11) Úloha Vatikánu v plánech západních imperialistů.
(Život strany č.16, srpen 1959,1001)
4)

ATHEISTICKÁ PROPAGANDA - SOUČÁST IDEOLOGICKÉ PRÁCE STRANY

Z obsáhlého Článku Jana KYSELÉHO ze zářijového čísla Nové mysli v^
bíráme:
"Mezi staré ideologie, jež dožívají ve vědomí mnohých našich
lidí jako ideové recidívy vykořistovatelské společnosti, nesporně patří náboženství, náboženské pojetí morálky, společno
sti a jejích zákonů.
Proto strana se vší rozhodností vede politický a ideový boj
proti náboženským předsudkům a přežitkům.
V tomto článku chceme upozornit na některé aktuální problémy vědeckého atheismu, jež se zdají v našich současných pod
mínkách nanejvýš důležité a jimž stranická propaganda nevěnuje takovou pozornost, jakou by si zasluhovaly. V zásadě to bu
dou tyto otázky: přežívání náboženství a jeho odumírání v pod
mínkách socialismu, vztah soudobého katolicismu a protestantismu k socialismu a marxistické filosofii, smysl vědecké athe
istické propagandy."
Autor článku dále uvádí, že historickoekonomický vývoj zvláště v Českých zemích ulehčuje boj komunistů se současným náboženstvím, ale že jeho nerovnoměrnost (Čechy a Morava na rozdíly od Slovenska) Činí tento boj proti náboženským předsudkům zároveň složitým. Uvádí pak dále:
"Výstavbou socialismu v naší zemi dochází postupně k likvidaci těch sociálních podmínek, jež ještě udržují sociální kořeny náboženství. Odstraněním soukromého vlastnictví jsme vytvo
řili předpoklady pro úplnou likvidaci třídních antagonismů,
pro vědomou společenskou kontrolu společenského výrobního pro
cesu, pro jeho využití ve prospěch celé společnosti. Naše hospodářství se plánovitě vyvíjí na základě stále hlubšího poznání ekonomických zákonitostí vývoje socialismu. Zdálo by se
tudíž, že mluvit o přežívání sociálních kořenů náboženství v
našich podmínkách je anachronismus, a také se v atheistické
propagandě Často setkáváme s jejich podceňováním. To vede k
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ignorování té skutečnosti, že přes bouřlivý rozvoj výstavby
socialismu dožívají u nás ještě některé záporné zjevy z dob
kapitalismu, jež mohou přes řadu společenských, psychických,
morálních a jiných faktorů dočasně působit na přežívání náboženských předsudků. A v neposlední řadě působí na přežívání
náboženských předsudků i ta závažná skutečnost, že socialismus se dosud nestal jedinou společenskou soustavou světa, že
vedle něho existuje ještě kapitalistický svět se svými vykoři
sťovatelskými vztahy a antagonismy, krizemi, politickým, ekonomickým a sociálním útiskem a vykořisťováním pracujících.
Náboženství se v našich podmínkách udržuje i přežíváním
gnoseologických kořenů.
Velký vliv na přežívání náboženských předsudků ve vědomí
věřících má skutečnost, že náboženství je světovým jevem. Náboženství je jedinou ideologií, jež zasáhla život prakticky
celé společnosti. Vlivem společenských podmínek (např. vznik
socialismu v řadě zemí) mohou jednotlivé "národní" oddíly svě
tových církví, a do značné míry i samo náboženství, odumírat
rychleji, avšak zdá se pravděpodobným, že náboženství může úplně odumřít jen jako světový jev. Toho jsou si jednotlivé cír
kve u nás dobře vědomy. Proto se snaží zachovat své spojení s
Vatikánem a jinými centry náboženského světa. Že v této cnaze
získávají všestrannou podporu ze strany zahraniční buržoasní
propagandy, není třeba ani zdůrazňovat. Bylo by proto chybou
podceňovat působení náboženského vlivu církví na lidové masy.
U nás sice byla církvím vzata hospodářská i politická moc a
jejich činnost podřízena kontrole veřejné lidové státní moci,
avšak tím zdaleka nebyla církvím vzata možnost ideologicky ovlivňovat lid. Vliv církví na náboženský život lidí je zvláště
silný v těch oblastech, v nichž v minulosti byla nízká sociál
ní i kulturní úroveň života, nebo v oblastech, kde k těžkým
sociálním podmínkám patřila i ekonomická zaostalost a kde politické i sociální cítění lidu bylo po celé generace desorien
továno reakční politikou vládnoucích politických stran i círIE
ví.
Náboženské přežitky ve vědomí mas udržují rovněž různé náboženská tradice, staré návyky, místní pověry, vliv buržoasní
morálky a na jejich základě nezdravé působení rodinné výchovy. To vše táhne člověka zpět, ke starému způsobu života."
Jan Kyselý pak uvádí, že v oblasti obecných zásad boje proti náboženství zaznamenala komunistická propaganda v posledních letech
značný úspěch. Avšak dále píše:
"To však neznamená, že v konkrétním boji proti náboženství
pracuje naše vědecká atheistická propaganda bez nedostatků.
Vážným problémem např. zůstává propagace vědeckého atheisrau
mezi mládeží. Na škole nám v poslední době značně poklesl zájem dětí o vyučování náboženství. Zde nemalý vliv vykonala
zlepšená práce stranických organisací na školách, v závodech,
agitační činnost mezi rodiči apod. Hůře je však tomu s mládeží, která se již zapojila do výrobního procesu a občanského
života. Právě v řadách této mládeže se snaží jednotlivé církve
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vzbuzovat zájem o náboženské otázky, a^musíme přiznat, že hla
vně mezi vesnickou mládeží mají jisté úspěchy. Využívají přitom velmi rafinovaně přirozeného zájmu mládeže o otázky morál
ky, vzájemných vztahů mladých lidí, o problémy manželství a ~~
podobně. Bohužel, setkáváme se ještě s častými příklady, že
rádcem v těchto otázkách pro život mladého člověka tak vážných
je kněz. A mnohdy je tomu tak proto, že národní výbory lhostej
ně opomíjejí morální a citový vývoj mládeže, že nezaměřují
činnost sborů pro občanské záležitosti při radě národních výborů na ty morální, psychické i sociálně politické problémy
mládeže, na něž si mladí lidé sami odpovědět nemohou a ani ne_
umějí. Činnost sborů pro občanské záležitosti by měla vytvořit v našem životě takovou tradici, v níž by se projevoval sku
tečný humanistický zájem společnosti o život a práci našeho ~~
člověka, jeho životní štěstí a jež by nahradila falešný, rádo
by humanistický zájem o život a štěstí našeho člověka ze stra
ny církve.
Öinnost našeho politického a ideologického boje s náboženstvím a jeho vlivem na věřící masy je mnohdy oslabována nedostatečnou pružností naší propagandy a malou rozmanitostí forem boje s náboženstvím."

V další kapitole pak autor píše:
"Třídní smysl politiky strany v boji s náboženstvím tkví v tem,
že strana nikdy neviděla v teoretickém rozporu mezi socialismem a náboženstvím nepřekonatelnou hráz pro vzájemnou spolupráci socialistických sil s pokrokovými silami věřícími občan
stva. Vždy usilovala o semknutí poctivě věřících lidí s komunisty v rámci Národní fronty. Strana a vláda prohlásily náboženství za soukromou věc občana před státem, fakticky uzákoni
ly svobodu náboženského života. Nezasahují do činnosti církvi
potud, pokud této činnosti není církvemi zneužíváno ve prorspěch reakčních politických cílů Vatikánů nebo jiných náboženských center.
Jestliže naše strana usiluje o spolupráci s tzv. levými si
lami v církvích v denních praktických otázkách výstavby socia
lismu, neznamená to, že by v teorii souhlasila s náboženskými
představami o ekonomických, politických a sociálních cílech
výstavby socialismu - s náboženským pojetím socialismu. Proti
těmto názorům strana vždy vedla a povede nekompromisní ideolo
gický boj.
Z této oblasti nás tedy přirozeně zajímá problém metamorfo
zy soudobého náboženství, lze-li ovšem nazvat tak onen proces
vnitřních proměn, bojů a rozporů, jehož výsledkem má být maxi
málni schopnost náboženství přizpůsobit se ekonomickému, poli
tickemu i sociálnímu stavu světa, situaci mezinárodního dělnického hnutí apod. Je to problém jistě závažný a je nutno při
znat, že jak naše teoretická fronta, tak ani naše ateistická
propaganda se ho ještě zdaleka plně nezmocnily.
Tímto procesem přizpůsobování podmínkám života společnosti
procházejí více méně všechna soudobá civilizovaná náboženství.
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A tato snaha náboženství, přizpůsobit se sociální a politi
cké podobě dnešního světa, nemizí ani dnes.
Přitom nelze nevidět určité rozdíly v taktice, jíž oba hla
vní křesťanské směry užívají. Katolicismus lpí na svých církevních dogmatech jako na bohem zjevených pravdách."
Autor pak rozebírá tento proces "přizpůsobování se" katolicis,
mu a přechází k protestantismu. Píše:
"poněkud jiné cesty a formy přizpůsobování se podmínkám soudobého kapitalismu a socialismu hledá protestantismus. A nelze nepřiznat, že jeho způsob, jak se snaží vyřešit svůj vztah
například k socialismu, je v mnoha směrech rafinovanější než
způsob katolicismu."
Po rozboru těchto forem autor přechází k závěrečné části, z
které vyjímáme:
'JVědecká atheistická propaganda by se nutně musela minout s
účinkem, kdyby zůstala jen na hranici propagandy čistého athe
ismu, kdybychom neviděli, jak úzce je její cíl a smysl spjat
s cíli strany v oblasti všestranné kulturní revoluce, ekonomických a třídních úkolů v etapě dovršení výstavby socialismu.
Strana nikdy nespatřovala ve svém boji proti náboženství
samoúčelnost. Rázně odsoudila chyby, k nímž v minulosti dochá
zelo, i pokusy rozdmychovat u nás tak zvanou náboženskou otáz
ku. Náboženská otázka byla vždy podřízena třídnímu boji, úkolům třídního boje v oblasti kulturní revoluce a komunistické
výchovy mas. Náboženská otázka není ideologickým problémem,
který by bylo nutno vyzvedávat do popředí na ukor hlavních te
oretických problémů výstavby socialismu, ekonomické, politické a kulturní přeměny našeho života. Strana nikdy neviděla v
náboženství nepřekonatelnou ideologickou propast pro sjednoce
ní celého národa k hlavnímu úkolu - vybudovat socialismus v
naší zemi. Nikdy však také nepřestávala bojovat proti nábožen
ství jako opiu lidu, proti jeho morálce a snahám připoutat lid
k bídě - duševní i sociální, k vykořisťování, ke kapitalismu.
Proto všechny prostředky, jež má k disposici, vědu i umění,dá
vá do služeb nejlidštějšího poslání, zbavit člověka ponižujících pout vlastních představ a vychovat z něho vědomého tvoři
tele společného díla, spravedlivějšího sociálního života celé
společnosti."
(Nová mysl, č . 9 ,

září 1 9 5 9 , str. 9 2 6 - 9 3 9 ) .

5) STUDENTI, VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ
Autory tohoto diskusního přízpěvku k otázkám komunistické eti
ky a výchovy jsou odborní asistenti katedry vědeckého komunismu na
fakultě všeobecného lékařství Karlovy university v Praze: Jaroslava BAUEROVÁ a Rudolf KUNSTLINGER. Z článku vyjímáme:
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"Mezi vysokoškolskými učiteli se nezřídka setkáme s názorem,
že náboženské založení a náboženské přežitky^u studentů jsou
problémem generačním. Tento "generační problém" je chápán asi
v tomto smyslu:
Mládež, která vyrůstá v lidově demokratickém zřízení, která prakticky nepoznala kapitalismus, které se dostává rozlehlého vzdělání, je téměř úplně zbavena náboženského světového
názoru a náboženské přežitky si uchovává jen v malé míře.
Tento názor se především traduje o studentech vysokých škbl.
Ideologický průzkum a diskuse se studenty na naší fakultě
však ukazují, že otázka náboženství a jeho vliv na mladou generaci je ještě nadále problémem, který nelze podceňovat.Znač
ná část vysokoškoláků, jak potvrzují průzkumy provedené také
na jiných vysokých školách, podléhá dosud náboženským vlivům.
Určitá část vysokoškolských studentů, i když poměrně malá, ve
ří dokonce v jisté primitivní podobě. Avšak u většiny posluchačů,^ kteří podléhají náboženským představám nebo se nedokázali úplně zbavit náboženských přežitků ve svém vědomí, má ná
boženství některé své zvláštní, specifické rysy.
Posluchači vysokých škol se seznamují se základy společenských věd. Idealistické, náboženské názory jsou srovnávány s
názory materialistickými. Teoretické problémy, řešené společenskými vědami, většina našich vysokoškolských studentů chápe
a přijímá kladně. Společenskou zákonitost, materialistický v£
klad společenských jevů považuje převážná část studentů za
gické, pravdivé. Oceňují vědecký pohled na vývoj dějin a pova
Žují naši společnost za morálnější, spravedlivější, než spole
Čnost kapitalistickou, citově reagují positivně.
Ukazuje se však, že vedle této problematiky existuje ještě
široká oblast, kde náboženská víra a přežitky hrají důležitou
roli a kam pronikáme dosti obtížně a Často čistě náhodně. Tou
to oblastí je oblast morálky. Právě zde se ukazují stránky rS
boženské výchovy a založení, které jsou velmi specifické, víceméně zbavené primitivní formy náboženské víry a obvykle i
silně citově zabarvené.
Studenti vychovaní od útlého věku v duchu náboženském nechápou rozpor mezi náboženstvím a vědou. Uznávají boha, který
nebrání poznání lidí a využití těchto poznatků ve prospěch m
stva. Zde jde o projev kompromisu mezi náboženstvím a vedou,Ó
známou schopnost náboženství přizpůsobovat se novým požadavk&a
vědy a doby, a přitom nezměnit svou skutečnou podstatu.
Tyto náboženské projevy jsou velice složité, promyšlené.He
smíme je vidět zjednodušeny, jestliže máme dosáhnout úspěchu
v boji za jejich překonání.
Je typické, že ve většině případů studenti odmítají církev
jako instituci, vysmívají se zázrakům, svatým atp., stojí však
naprosto zmateni a často i ostře vyhraněni u otázek náboženské morálky, a z tohoto hlediska také náboženství hájí.
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Náboženská morálka je studenty chápána především jako morálka všelidová; poukazují na to, že když nebyla realisována,
platila ve smyslu požadavku ve všech předchozích společenských
řádech a hraje významnou úlohu i dnes. Uvádějí, že jim pomáhá
v osobním životě, v těžkých životních situacích, že je vede k
aktivnímu postoji k životu, že jim dává víru ve spravedlnost,
a co je nejdůležitější, že je to norma správného, odpovědného
jednání.
Studium přírodních věd je jedním z faktorů, který má pocho
pitelně veliký význam pro překonávání náboženských představ,
pro osvojování si vědeckého světového názoru. Paktem ovšem je,
že dosud z vysokých škol odchází část lidí, kteří nestojí na
materialistickém stanovisku, nebo si materialismus a idealismus smířili v jakýsi konglomerát materialistických a idealistických názorů, používaný podle potřeby.
Domníváme se, že příčinou, proč výuka přírodních věd nepůsobí v tomto směru tak jak by mohla, tkví v tom, že velká část
našich vysokoškolských odborníků často "zapomíná" konfrontovat výsledky moderní přírodovědy s idealistickými náboženskými představami. Soustřeďují se na positivní výklad faktů a sou
vislostí jen "čistě odborně", bez vztahu s filosofickými závl
ry.
Výsledkem je, že studenti řadí fakta vedle sebe, studují
je, ale materialistické, světonázorové sepětí jim uniká.
x
Je rovněž třeba vzít v úvahu, že studenti se někdy dovolávají autority významných přírodovědců, jako je Einstein, Wiener, Planck a jiní, kteří věřili nebo věří. Přitom argumentují dvojím způsobem. Buä se snaží ukázat, že víra v boha je u
těchto vědců výsledkem jejich přírodovědeckého bádání, anebo
obráceně, že jim nebyla nikdy překážkou ve vědecké práci, ba
naopak povzbuzením a posilou. Tyto otázky nesmíme zanedbávat
a je třeba objasnit kořeny náboženských představ některých v£
nikajících vědců. Bylo by velmi dobré, kdyby naši nejvýznamnějši přírodovědci právě v těchto otázkách, které jsou přednré
tem největších sporů mezi materialismem a idealismem, ukázali
studentům materialistický způsob řešení daného problému čili
materialistický přístup k dosud nevyřešené otázce.
Považujeme za správné konstatování, že proti náboženské mo
rálce není vytvořena dostatečná protiváha, že neposkytujeme
dětem a mládeži uspokojivou "náhradu". Přitom se ovšem nedomníváme, že je k těmto otázkám možné přistoupit zjednodušeně
a převzít snad při jejich vypracování a aplikaci na školách
metody církve, metodu katechismu a moralisování.
Požadavek odstupňovaného vštěpování norem komunistické eti
ky a diskusí o nich již v nižším školství považujeme za důležité proto, že je jistě daleko obtížnější vyvracet náboženské
názory nebo jiné přežitky studentům starším, vysokoškolákům,
kteří si již do určité míry vytvořili své morální normy a svůj
světový názor." Í T T 0 R B A č.5, 4.února I960, str.112, 113)
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POZNÁMKA: Problematiky předešlého Slánku si už všimla Neue Zürcher
" Zeitung (11.února) a Le Figaro (10.února).
6) ATEISTICKÁ VÝCHOVA NA VESNICI - SOUČÁST KULTURNÍ REVOLUCE
Z Slánku dr. Ivana SVITÁKA vyjímáme:
"Hlavni ideovou překážkou komunistické výchovy lidí v našem
Ičrini (Gottwaldov) je náboženství, které zde má obzvlášt bigotní ráz a představuje velikou sílu stagnace a zaostalosti.
To se zvlášť škodlivě projevuje v procesu socialisace a celk£
vého myšlenkového přerodu vesnice.
Dosud mladá a nepevná družstva, která obtížně přecházejí k
vyšším formám hospodaření na velkých plochách, jsou denně osla
bována nejen vlastními potížemi, ale též stagnací, která se
stává bezděčnou oporou všech zaostalých tendencí v družstvech.
Náboženství snižuje hodnotu jednotky
Na vesnici je náboženství stále ještě nejen svým světovým
názorem a citově pevně zakotveným přežitkem staré tradice,ale
je i určitým způsobem života, zaostalým životním stylem ! Pr£
to se projevuje nejen vnějšími formami, účastí na obřadech a
vírou v dogmata církve, ale projevuje se velmi škodlivě i v
samé výrobní praxi družstevníků. Náboženské přežitky tu nejen
zprostředkovaně, ale i bezprostředně působí obrovské materiál
ní škody zemědělské družstevní výrobě. Je stále ještě častým"
zjevem, že někteří družstevníci odmítají nedělní práce i v
těch případech, kdy zmeškání agrotechnických lhůt okamžitě po
škozuje družstvo.
~
Brzda nového života
Vesnice v našem kraji nikdy neprošly náporem protináboženské propagandy, dokonce ani volnomyšlenkářské, takže se zde
začíná opravdu od začátku. Náboženský životní styl a náboženství jako světový názor je tu stále velmi živým zjevem a pozů
statkem ideového dědictví kapitalismu - tradice bídy a zaosta
losti. Zůstatek minulosti je tedy úporně aktuální, současný a
má Často na své straně drtivé síly tradice, dusící výhonky no
vého života.
~
Jak v ateistické výchově postupovat
Vesničtí komunisté, kteří prosazují myšlenky socialisace
vesnice, bývají v praktické ateistické výchově bezradní, a ne
pomůže-li jim občas stranická poradna přednáškou, nepomůže jim
nikdo !
*
Navíc se ještě vytváří chybný názor, že bojovat proti nábo
ženství znamená napadat je, zlobit se na ně. To ie omyl. Soui T í t ^ í V S l í 1 ' 00 m a t a
^ i n n ě postupovat, jak kon
krétně dlouhodobě pracovat. Zaměřují se na ojedinělé nárazová
protináboženské akce, které nemají pro celkové řešení problému zadny vetší význam.
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Hlavní podmínkou úspěchu ateistické výchovy na vesnici je
zabezpečit jednotu výchovného působení všech Činitelů a složek,
které vytvářejí a ovlivňují vesnický život. To znamená vytvořit podmínky pro jednotu výchovného působení strany, veřejných
organisací, osvětových zařízení, školy a rodiny, a začít s individuální přesvědčovací prací. Jak vidět, náboženskému názoru
na svět můžeme účinně čelit jedině všestranným rozvojem kultur
ního života vesnice.
Rozvíjet vědecký světový názor
Pro naši osvětu je v současné době nejdůležitějším úkolem
prohloubit filosofické základy komunistické a ateistické vých£
vy lidí a chápat přitom ateismus z positivní stránky jako filo
sofické problémy lidské existence, vztahu člověka k vesmírnému
řádu, ke kosmu, jako postoj společnosti k jednotlivci, ke klíčovým otázkám jeho života.
Positivní ateismus, je-li důsledný, musí stále přerůstat v
dialektický materialismus. Takto pojatý ateismus, totiž védecka filosofie, se musí v naší denní práci stát teoretickým základem zápasu o překonání vlivu náboženské ideologie."
(NAŠE PRAVDA, Gottwaldov, 2.února I960, 2)
7) JE MOŽNÉ SMÍŘIT MODERNÍ VŽDU S NÁBOŽENSTVÍM ?
byl název diskuse, která probíhala na stránkách nedělních vydání
Mladé fronty od 24.května do 9.srpna 1959. Kromě obsáhlých přispěv
ků významných osobností veřejného života, které byly jednoznačně
protináboženského zaměření, otiskoval časopis pravidelně i výňatky
z dopisů čtenářů, a to ve stejném poměru těch, kteří se stavěli za
náboženství, jakož i těch, kteří byli proti. Tato politika měla
zřejmě dodat diskusi nádech objektivity.
Komise, která diskusi řídila ve složení: akademik Ivan Málek,
prof.dr.Otakar Pertold, doktor historických věd doc.Otakar Nahodil,
doc.dr.Milan Machovec, promovaný historik Antonín Bobek a promovaný filosof Lubomír Valchář, uveřejnila na zakončení diskuse resumé,
v němž se mimo jiné píše:
"Překvapivá byla míra znalostí v protiváze k neznalosti jakož
i míra zaslepenosti, nekritičnosti v poměru ke kritickému, ne
dogmatickému myšlení.
V diskusi se ukázalo, že některým pisatelům nebylo příjemné, že se předmětem diskuse stala právě otázka poměru vědy a
náboženství. Přesto však dopisy čtenářů ukázaly, že jednoznač
ných vyjádření bylo daleko více než vyhýbyvých a nerozhodnýcK
odpovědí, a to bez ohledu na to, že sklon jednotlivců věřit
tomu, co je dosud uspokojovalo, sklon k jakési pohodlnosti m£
Šlení a jednání nutící slepě přejímat jakési staré, tradicí
mnohde udržované názory, nesené po dlouhá staletí církvemi a
pašované do vědomí lidu, se zde nejednou také vyskytl.
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V některých příspěvcích nás zamrzelo, že se v nich projeví
la nedostatečná úcta k vědě.
~~
Věda je naprosto nesmiřitelná s náboženstvím, jež bylo po
tisíciletí její nejvetší brzdou. Věda zvítězí nad náboženstvím v celosvětovém měřítku, aniž při tom použije takových cír
kevních prostředků, jako inkvisice, hranic a pronásledování.
Žádný středověký koncil, byť v nejmodernějším rouše, nemůže
zastavit proces odumírání náboženství, jehož jsme svědky. Náboženství padá v boji s vědou, vůči níž není a nemůže být rov
nocenným soupeřem."
~
(Mladá fronta, 9.srpna 1959, str. 4)
8) LIDOVĚ UNIVERSITY
Redakce Osvětové práce přináší rozhovor s dr.Rudolfem Popperem, vedoucím sekretariátu pražské Lidové university o současných ú
kolech tohoto učiliště.
"Jaké je základní pojetí ateistického působeni Lidové university na posluchače ?
Ateistická propagace není žádnou jednorázovou akcí, není
žádnou kampaní. Je jedním z trvalých a nejdůležitějších úkolů
osvětové propagace. Proto se tímto problémem už od svých začátků zabývala také pražská Lidová universita.
I když samozřejmě není jejím objevem, že lze provádět ateistickou propagaci v rámci nejrůznějších přednáškových akcí,
použila a používá těchto možností celkem obratně a úspěšně.
Platí to zejména o cyklech z oblasti biologie, astronomie»filosofie, psychologie a lékařství, které po tom přímo volají.
Vyhýbáme se přirozeně tomu, aby ateistická propagace byla
uměle roubována na ostatní část přednášky; musí pronikat celou
přednášku, musí být její neodlučnou součástí.
Velmi úspěšné byly také cykly z oblasti fysiky, chemie,pedagogiky, historie aj. Záviselo to ovšem vždy v prvé^řadě na
přednášejícím. Nestačí, aby to byl člověk, který se úplně osvobodil od všech náboženských přežitků, nesmí se dívat na
svou vědu a její popularisaci abstraktně nebo objektivisticky.
Musí usilovat o maximální politický účinek každé přednášky. V
pražské Lidové universitě přednášejí výhradně jen lektoři Ös,
společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, kteří tyto požadavky plní. Jsou však mezi nimi značné rozdíly po
stránce metodické a pedagogické.
Jaké jsou zkušenosti - ale řekněte nám spíše ty špatné - s posluchači těchto cyklu ?
S posluchači máme většinou zkušenosti dobré. Výsledek jednoho cyklu nebyl však jednoznačný. Do prvního běhu, kdy nikdo
z přednášejících ještě neměl zkušenosti s novou formou vědeckoosvětové propagace, kterou Lidová universita je, byl zařazen
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cyklus "lékařská věda proti pověře'l
Vycházelo se přitom ze značného úspěchu stejnojmenné výsta
vy v pražské výstavní síni Myslbek. Opakovaly se v podstatě
přednášky, které tam byly prosloveny. Tam šlo ovšem o doplněk
výstavy v jejím prostředí a pokaždé o jiné posluchače.
Zde proti tomu šlo o samostatnou akci v normální posluchár
ně se stálým kádrem posluchačů. I když lékaři přednášeli o ~
různých tématech, jejich argumentace se někdy opakovala a nebyla přitom zcela vědecká a prosta logických násilností - šlo
jim o boj proti "zázračným lékařům", proti šarlatánům. Domnívali se, že v boji proti takovému zlu nerozhoduje volba prostředků. Jak známo, je víra v zázračné lékaře a zázračné léčebné metody ještě rozšířena i u lidí, kteří se jinak s vírou
v nadpřirozené zjevy vypořádali. Tento cyklus nepřesvědčil,po
sluchači oficiálně proti výkladům přednášejících protestovali
a nakonec si vynutili změnu programu. Pro neznalost jejich
mentality a pro nedostatečnou přípravu cyklu byla tak promarněna skvělá příležitost.
^Byla to dětská nemoc Lidové university, které se ovšem tím
spíše mohou vyvarovat jiní organisátoři přednáškových cyklů."
(OSVĚTOVÁ PRÁCE 5.19, 23.září 1959, str.292)
XXX
A na závěr několik poznatků, které učinili západní žurnalisté
při návštěvě v dnešní ČSSR - např.: situaci na oficiální České
theologické fakultě, která byla vyobcována ze svazku Karlovy university, charakterisuje skutečnost, že v tomto ročníku (I960) bylo
pouze 21 novosvěcenců a na slovenské theologické fakultě v Bratislavě dokonce pouze 9Za nejvyššího representanta katolicismu v ČSSR je považován
pražský prelát Stehlík, který úřaduje v sídle pražského arcibiskupa. Je považován za stoprocentně spolehlivého a oddaného režimu, a
přece nemohl západní novináře přijmout v adienci, poněvadž neměli
oficiální povolení k návštěvě.
U příležitosti 15. výročí lidově demokratické republiky byla
v květnu I960 vyhlášena amnestie, při níž byli z vězení propuštěni
někteří lidé nepřátelští lidově demokratickému režimu. Mezi propuš
těnými bylo i několik kněží, ale téměř nikdo z nich se nesměl vrátit do duchovní správy.
Oficiální časopis Katolické noviny na rozdíl od Polska
n e smí
klást odpor, natož polemizovat s oficiální atheistickou pr£
pagandou. Jako vrchol ironie uvádějí západní pozorovatelé, že v oficiálním katolickém knihkupectví v Charitě se musí prodávat díla
LENINOVA.

52

STUDIE

P R A M E N Y
(Seznam náboženských časopisů vycházejících v ČSSR)
Český bratr
Český zápas
Hlas pravoslaví
Katolické noviny (PRAHA)
Katolické noviny (BRATISLAVA)
Duchovní pastýř
Duchovný pastier

Kostnické jiskry
Křesťanská revue
/Slovakia
Protestant Churches in CzechoOírkevné listy
Odkaz sv.Cyrila a Metoda
Lidová demokracie
Křesťanská žena

(Jiné časopisy použité pro studii):
Učitelské noviny (PRAHA)
Učitelské noviny (BRATISLAVA)
Literární noviny
Rudé právo
Pravda (BRATISLAVA)
Pravda (PLZEŇ)

Nová svoboda (OSTRAVA)
Smer
Mladá fronta
Dějepis ve škole
Komenský

(Prameny knižní):
Velehradský sborník, Velehradský výbor kat.duchovenstva 1950
Křesťané mluví z Varšavy, Praha, Politická knihovna Čs.strany
lidové
Zd.Veselýi Křesťané v boji za světový mír, Politická knihovna
CSL, Praha
Úkoly a poslání Čs.strany lidové, Praha, Pol.knihovna ČSL
Babice, Svoboda, Praha 1951
J.M.Jaroslavovskij: Jak se rodí žijí a umírají bozi, Stát.nak.
politické literatury, Praha 1959
MUDr I.Horvai: Zázraky očima psychiatra, St.nakl.pol.lit.,Pr.
A.Tondi: Jezuité, St.nakl.pol.lit., Praha 1959
K.A.Mollnau: Hříchy politického katolicismu, St.n.pol.lit. I960
Z našin náboženství a atheismu (z ruštiny), St.n.pol.lit.,1960
Roger Peyrefitte: Klíče svatého Petra
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Dr. Karel Zámecký
V Y K O P Á V K Y

V

K U M R Á N U

I
STRUČNĚ DĚJINY OBJEVENÍ NOVÝCH RUKOPISŮ V KRAJINĚ KUMRÁN
1) Objevení první jeskyně
Na jaře roku 1947 pastýř kmene Ta'amirah jménem Muhammad ed Dib (Mohamed Vlk) pásl stádo v krajině na severozápad od Mrtvého
moře. Bylo to právě tam, kde náhorní rovina Judské pouště klesá
prudce dolů a tvoří tak obrovskou skalní stěnu narůžovělé barvy,
která je celá provrtána přírodními jeskyněmi. Tato skalní stěna
přechází ve slínovou rovinu, která se mírně sklání k Mrtvému moři.
Území je převážně neúrodné, protože je pokryto vrstvami usazené so
li zanechané mořem, které kdysi pokrývalo celé údolí Jordánu. Směrem k jihu se vyskytuje sirnatý pramen, který se jmenuje Ajn Pešha.
Středem protéká strž "vádí Kumrán". Strž distala toto jméno podle
blízkých zřícenin, zvaných právě HIRBET (arabsky: zřícenina) KUMRÁN. Jen na jaře je toto údolí řídce porostlé rostlinami, které po
slytují pastvu stádům ovcí a koz. V tomto období tam sestupují pastýři kmene Ta'amirah s náhorní roviny a zůstávají tam tak dlouho,
dokud stáda nacházejí pastvu.
Našemu pastýři se jednoho dne ztratila koza. Unaven marným
hledáním si sedl v jedné ze skalních dutin, aby si odpočinul. Z
dlouhé chvíle házel kamením. Jeden kámen zapadl do blízkého skalní
ho otvoru, z kterého se ozval zvuk, jako by se tam něco tříštilo.
Muhammad postrašen tímto zvukem utekl. Druhý den však lákán zvědavostí přemohl strach a spolu se svým bratrancem a jinými dvěma přá
teli vnikl do skalního otvoru. Octli se tak v úzké uzavřené trhlině, jejíž dno bylo pokryto střepy rozbitých hliněných nádob; v pozadí trhliny stálo sedm amfor s příslušnými víky. Amfory byly prázdné, jen v jedné objevili tři kožené svitky. Čtyři přátelé se roz
hodli vzít všechno, co našli, a prodat v Betlémě obchodníkovi se
starožitnostmi. Ten na svitcích rozpoznal syrské písmo, a proto je
donesl do Jeruzaléma do syrského kláštera sv.Marka. Tam se tři svib
ky dostaly do rukou syrského pravoslavného arcibiskupa Atanasia Jo
zua Samuela, který je ukázal dvěma členům Americké školy pro orien
tální bádání (American School of Oriental Research). Ti poznali dů
ležitost objevu a vyžádali si dovolení svitky ofotografovat. Arcibiskup je pak prodal za 250 000 dolarů Izraelskému státu.
Koncem ledna roku 1949 bylo s pomocí Arabské legie zjištěno,
že rukopisy skutečně pocházejí z oné jeskyně v kumránské krajině
(vědecky se označuje zkratkou I Q - tak ji budeme nadále uvádět).
Od února 1949 až podnesme archeologickým bádáním v krajině Kumrán
zabývají Čtyři vědecké ústavy: Department jordánských starožitností
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(Department of Antiquities of Jordan), Francouzská "biblická a arch
eologická škola (Ecole Biblique et Archéologique Francaise), Palestinské archeologické museum (Palestine Archeological Museum) a Americká škola v Jeruzalémě (American School).
Zatím však vnikli do jeskyně i jiní beduíni a našli tam ještě
jiné zlomky svitků, které pak prodávali velmi lacino různým vědeckým ústavům. To byl začátek objevení řady dalších jeskyň a mnoha
jiných cenných rukopisů,
V oné první jeskyni (1 Q) bylo nalezeno několik set zlomků ru
kopisů. Všechny rukopisy se dají seřadit do tří skupin: kanonické
knihy Starého zákona, starozákonní apokryfy a jiné knihy nám doposud neznámé.
a) Kanonické knihy Starého zákona
Z kanonických knih starozákonních je nejdůležitější svitek,
který obsahuje úplný text proroka Izaiáše ( I Q Isa) . Má 17 listů s
56 sloupci a je napsán hebrejským čtvercovým písmem. Mimo toto úpl
né znění se našel i jiný zlomek z Izaiáše (1 Q Isb), který začíná
38. kapitolou.
Dále byly objeveny zlomky svitků obsahující hebrejské znění 5
knih Mojžíšových, knihy Soudců, 1.-2. Samuela, proroka Izaiáše, Ezechiela, Žalmů a proroka Daniela.
*>) Starozákonní apokryfy
Také ze starozákonních apokryfů se nám zachovaly jen zlomky:
kniha Jubilejí, kniha Noemova, Závěí Léviova. Potom dva delší zlom
ky: první zvaný "Slova Mojžíšova" v šesti sloupcích, druhý pak v
jednom sloupci, který by mohl být pojmenován "Kniha zjevení", protože obsahuje zjevení pomyslné osobnosti.
c) Knihy doposud neznámé
Díla, která byla doposud neznámá, jsou tyto hebrejské spisy
nějaké náboženské sekty:
1. "Pravidla Společnosti" (Regulae communitatis), zachovaná v
šesti sloupcicn {i
, která nás informují o životě a organisaci
sekty jinak nazývané "Sdružení jednoty" nebo "Společnost umluvy".
Rukopis začíná popisováním svátku Obnovení úmluvy (1 QS 1,7-111,12)
pak následuje Část naučná, pojednávající o dvou duchovních bytostech (HI,13-IV,26) , t ř e t í 0 á s t l a k u j e řadu předpisů (V,1-IX,11),
zvláštní trestní zákoník sekty (VI,24-VII,25), v poslední části na
jdeme uvahu o kalendáři; k ní je přidáno vyznání autora a chválo-"
zpěv.
QS
) raěl n a k o n c i áeště dva dodatky: "Pravidla
^
shromáždění" (1 QSa) tj. pravidla pro velkou slavnostní schůzi, a
"Sbírku požehnáni" (1 QSb).
První dodatek popisuje současnou sektu, ale se zřetelem k době eschatologické, a konci upozorněním na poslední hostinu, které
budou předsedat dva spasitelé (mesiáši) .

Druhý dodatek - velmi zlomkovitý - obsahuje sbírku požehnání,
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kterých užívali příslušníci sekty - laici i kněží; možná, že svitek v sobě zahrnoval i formuli požehnání velekněžského.
2. "Komentář k proroku Habakukovi" (1 QpHáb), zachovaný ve 13
sloupcích velmi poškozených. Je to úprava proroctví se zřetelem k
tehdejší situaci sekty. V tomto spise se vypravuje o "Učiteli spra
vedlnosti" s jeho náboženskou společností a o třech skupinách jejich nepřátel. V první skupině převládá postava "Muže lži" nebo
"Kněze bezbožníka", který se v Jeruzalémě dopustí mnoha zločinů,ja
ko např. že donutí sektu odebrat se do vyhnanství. Později však stí"
zločiny odpyká hanebnou smrtí. Druhou skupinu nepřátel tvoří zrádci sekty, kteří místo aby doprovodili spolubratry do vyhnanství,zů
stanou doma. Třetí skupina jsou zrádcové "konce času"; jsou to vrs^
tevníci komentátora této knihy, kteří zavrhují a odmítají přijmout
vysvětlení Habakukova proroctví, předložené jim od "Učitele sprave
dlnosti". V knize se také mluví o mocných cizincích "Kittim", kteří obsadí násilím Palestinu a zničí osoby a jmění židovské. Ale i
ti budou na Božím soudě potrestáni.
3. "Pravidla války". Dále byl nalezen svitek psaný v 19 sIoujd
cích, na spodní straně velmi poškozený. Nejprve byl nazván "Válka
synů světla proti synům temnoty", nyní je znám pod jménem "Pravidla války" (1 QM). Nepopisuje tehdejší nějakou válku, ale podává
pravidla pro vedení velkolepé a konečné války budoucí (eschatologické) . Během čtyřiceti let synové světla (kmen Léviův, Judův a Ben
jaminův) rozpráší a zničí první syny temnot (okolní nepřátele: Edo
mity, Moabity, Amonity a Eilišíany) a jiné pohanské národy. Nakonió,
se utkají s posledním synem temnot "Kittim". Není jisté, které nepřátele slovo "Kittim" označuje; podle názoru Milikova prý to jsou
Asyřané, podle jiných autorů Římané.
Výklad tohoto rukopisu není snadný. Podle nynějších učenců
však v něm není řeč o skutečné válce. Vyvozují to z toho, že sektu,
které rukopis patřil, tvořili jen poustevníci, kteří všechen svůj
čas věnovali modlitbě a čtení posvátných knih - podobně jako staří
mnichové křestanští. Může zde tedy být řeč jen o válce eschatologické. A pak o válce svaté, poněvadž všechny činy směřují ke zniče
ní "Beliála" a jeho přívrženců, tj. synů temnoty.
Mimo tyto vzácné rukopisy byly nalezeny i zlomkovité komentáře ke knihám Starého zákona, napr. komentář k proroku Micheášovi,
Sofoniášovi a k Žalmům. Dále byla objevena "Sbírka písní" (hymnů),
ale ve velmi špatném stavu. V těchto písních "Spravedlivý" vyjadřu
je svoje díkůvzdání, svou pokoru a důvěru v Boha a popisuje svoje""
duševní utrpení.
2) Objevení druhé a třetí jeskyně
V polovici února roku 1952 se neúnavní pastýři kmene Ta'amirah znova vrátili do kumránské krajiny a objevili novou jeskyni s
různými zlomky rukopisů (2 Q) . Tato jeskyně leží hned vedle první

(1 Q) .
Proto Biblická a Americká škola spolu s Palestinským museem
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začaly soustavně prozkoumávat celou kumránskou skalní část. objevi
ly tak asi na 20 menších jeskyň, a mezi nimi i třetí jeskyni (3 Qj,
v které našly dva měděné svitky, velmi pěkně uchované. Na zadní
straně svitků bylo rozeznat hebrejské čtvercové písmo. Před nedávnem byly v Manchestru svitky rozvinuty. Mohlo se tak zjistit, že
obsahují seznam asi 60 pokladů uschovaných na různých místech Pale
stiny, hlavně však v Jeruzalémě kolem chrámu a potom na hřbitově v
Cedronu. Podle zpráv obsažených v rukopise by celý poklad obsahoval
asi 200 tun zlata a stříbra. Seznam pak končí poukazem na jiný úkryt, v kterém prý je ukryta kopie téhož seznamu. Podle názoru Mi
lxkova není to skutečný, ale jen pomyslný poklad. Jako každý národ,
tak i Židé mluví často a skrytých pokladech. Podobné seznamy pokla
dů jsou i v rabínské literatuře; seznam kumránský, jak říká Milik,
je jejich prototypem. Podobné seznamy se našly i v Egyptě, má je i
arabská literatura.
V těchto jeskyních byly též nalezeny rukogisné zlomky těchto
knih Starého zákona: Exodu, dva zlomky knihy Rut, Levitika (psaný
starým fénickým písmem), část proroka Izaiáše, Jeremiáše a Žalmů.
3) Objevení čtvrté, páté a šesté jeskyně
Jako všechny předešlé jeskyně, tak i tyto byly objeveny náhodou. Jednoho večera, bylo to počátkem září roku 1952, několik členů kmene Ta'amirah sedělo pod stanem a debatovalo o objevení jesky
ní.^Dosavadní objevy v nich vzbudily živý zájem, vždyí byly pro né
novým zdrojem přijmu. Najednou se jim jeden starší člen kmene zmínil o události ze svého mládí, která by mohla mít vztah k těmto no
vým objevům. Jednou byl totiž na honě blízko kumránských zřícenin.
Přitom postřelil koroptev, ale ta mu utekla a zmizela v jedné skal
ní trhlině. Chtěl ji chytit, pustil se za ní a s velkou námahou
vnikl do skalní trhliny. Tím se octl v jedné jeskyni, a tam mimo
postřelenou koroptev nalezl i olejovou lampu a střepy hliněných ná
dob.
~
Jakmile to pastýři uslyšeli, vyzvěděli od starce údaje o polo
ze jeskyně. Potom si opatřili lana, několik luceren a nějaké živobytí a vydali se na označené místo. Skutečně nalezli skalní trhlinu na mÍ3tě, které jim starý pastýř popsal. Přivázání lany vnikli
do otvoru a octli se v jeskyni. Nenašli však žádné střepy ani ruko
pisy. Začali proto odhazovat hlínu. Museli odházet několik krychlö
vých metrů hlíny, než se dostali na vrstvu, na které nalezli tisíce zlomků rukopisů. Jejich námaha byla bohatě odměněna. Všechno,co
nalezli, vzali s sebou.
Za několik týdnů pak začali rukopisy prodávat vědeckým ústavem v Jeruzalémě. A aby mohli nerušeně pokračovat ve své výzkumné
práci, nikdy nechtěli označit přesně místo, na kterém rukopisy našli. Ale, jak už to vždy bývá, nebyli jednotni, a jeden člen kmene,
možná ze závisti, udal přesně veřejným činitelům, kde rukopisy byly nalezeny. Hned potom přijela na koních policie z Jericha, a ta
beduíny zahnala a zabránila jim v dalších výzkumech.
t 2 : ^ 1 P ř i š e J na^místo objevů dominikán P.R.de Vaux, doprovázen T.Milikem, dvěma úředníky Palestinského musea, asistentem
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Ústavu pro ^starožitnosti (Department of Antiquities of Jordan) a
třemi dělníky z Jericha a začali jeskyni soustavně prozkoumávat.
Hasli tak ještě mnoho set jiných rukopisných zlomků. Tak byly obje
veny další jeskyně: čtvrtá (4 Q), která co do důležitosti a množství rukopisů předčí jeskyni první (IQ); prozkoumáváním okolní kra
jiny jeskyně pátá (5 Q), kde se našly zbytky asi 12 zlomků rukopisů, které však byly vlhkostí skoro úplně zničené; blízko ní šestá
jeskyně (6 Q), kterou už předtím objevili beduíni. V ní se nalezly
zlomky^rukopisů stejného druhu, jaké již předtím byly odkoupeny od
beduínů.
Nejdůležitější ze všech jeskyň je jeskyně čtvrtá (4 Q) , kde
bylo nalezeno mnoho zvlášt cenných rukopisů. Některé z nich měli
ještě beduíni. Než se však dohodli na ceně a mohla se opatřit žáda
ná částka, uplynuly čtyři roky. Rukopisy totiž mohly být odkoupeny
až v roce 1956.
Ve čtvrté jeskyni byly objeveny rukopisné zlomky téměř všech
knih Starého zákona. Z historických knih bylo nalezeno 5 rukopisů
Genese, 8 Exodu, 3 Levitika, 2 knihy Numeri, 14 Deuteronomia, 2 J_o
zue, 2 Soudců, 3 Samuela a jeden knih Královských. Jeden úryvek z
knihy Samuela (4 QSamb) je pokládán za nejstarší ze všech rukopisů
v Kumránu doposud objevených. Pochází asi ze třetího století před
Kristem. Jiný úryvek z knihy Numeri (4 QNumb) se datuje do doby he
rodovské a má některé dodatky, které představují tradici samaritán
skou.
Z knih prorockých a didaktických se našlo 7 rukopisných zlomků z proroka Izaiáše, 2 z Ezechiela, 3 z Daniela, 2 z Velepísně, 2
z knihy Rút, 1 z Nářků Jeremiášových, 2 z Kazatele, asi 10 úryvků
ze Žalmů, jeden z Ezdráše a Nehemiáše a jeden z knihy Paralipomenon.
Našly se tam také i tři zlomky z Tobiáše, jeden psaný hebrejsky a dva psané aramejsky. Objevení těchto tří rukopisů má velký
význam, protože tak dalo za pravdu tradici, která vždy hájila hodnověrnost a kanonicitu knihy Tobiáš.
Z apokryfů knih Starého zákona se našlo 5 rukopisných úryvků
z knihy Jubile jí, psaných hebrejsky, 8 zlomků z Henocha, psaných a
ramejsky, a 3 úryvky ze Závěti Léviho, rovněž v aramejštině.
Z knih náležejících náboženské sektě se našlo 11 rukopisných
zlomků obsahujících "Pravidla Společnosti", tři rukopisy komentáře
k proroctvím IzaiáŠovým, jeden komentář k proroku Ozeášovi, jeden
k Nahumovi. Potom 6 úryvků "Sbírky písní" a 4 zlomky obsahující
"Pravidla války".
Z tří posledních jeskyň (4 Q, 5 Q, 6 Q) byly vyneseny na svět
lo také zlomky rukopisů "Damašského dokumentu". Damašský dokument
byl objeven a je znám již 50 roků, nebot byl nalezen též v Egyptě
- v Káhiře roku 1897, ve dvou recensích, známých pod jménem rukopi
sů A a B. Tento dokument byl příčinou mnoha diskusí mezi učenci:ne
mohli se dohodnout o době, v které byl napsán, ani o prostředí, z
kterého pochází. Nikdo z vědců nemyslil, že by mohl mít vztah k se
ktě esenů. Tento vztah však byl s určitostí zjištěn právě objevezlomků téhož dokumentu v kumránských jeskyních. Text zlomků rukopi
sů kumránských se v podstatě shoduje s textem A, nalezeným v Káhiře.
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4) Objevení 7. - 11. .jeskyně
Roku 1955 byly v okolí zřícenin Kumrán objeveny čtyři nové je
skyně (7 Q, 8 Q, 9 Q a 10 Q), celkem už zbořené. Na dně v nich by^
lo nalezeno mnoho zlomků rukopisů a střepin hliněných nádob.
V roce 1956 objevili beduíni další jeskyni (11 Q), která co
do počtu nalezených rukopisů a jejich důležitosti může být přiřaze
na k jeskyním 1 Q a 4 Q. Tím počet doposud objevených jeskyní vzro
stl na jedenáct. Učenci se však nevzdávají naděje, že objeví v JucT
ské poušti mnoho dalších archeologických bohatství, která tato
~
poušt snad v sobě ještě skrývá.
5) Závěr
Z těchto krátkých dějin objevení jeskyň v krajině Kumrán a
zvláště z krátkého seznamu rukopisů, které v nich byly nalezeny,mů
žeme poznat, jakou důležitost mají pro nás tyto nové objevy. Kdyby
se nám všechny rukopisy, psané na papyru a pergamenu, byly zachova
l y úplné, měli bychom tak dnes krásnou knihovnu, která by obsahova
la 400 a možná i více starých cenných rukopisů.
A abychom mohli lépe poznat veliký dosah těchto písemných památek, stačí říci, že byly nalezeny rukopisné úryvky všech knih
Starého zákona, až na knihu Ester.
Tyto objevy mají dále veliký význam pro zjišíování pravosti a
původnosti hebrejského znění knih Starého zákona. Kumrán nám totiž
zachoval rukopisy, které jsou o tisíc let starší než ty, které jsme
doposud znali a které pocházejí z roku 916 po Kristu (kodex Leningradský) . Je zjištěno, že všechny kumránské rukopisy byly napsány
před rokem 70 po Kristu; jejich nejstarší zlomky pak pocházejí ze
třetího století před Kristem.
Dnes máme dvě základní znění knih Starého zákona: text masor£
tský (který byl úředně přijat od Židů a pak s velikou přesností
tradován rabíny), potom řecký překlad nazývaný Septuaginta. Je však
známo, že masoretské znění se od tohoto řeckého překladu na některých místech velmi liší.
Jak tuto odlišnost vysvětlit ? Někteří exegeté projevili názor, že překladatelé Septuaginty používali k překládání do řečtiny
hebrejského textu odlišného od onoho, který sloužil pro text masoretský. Jiní zase tvrdili, že řecké znění je nepřesný překlad textu používaného masorety. Objevení rukopisů v Kumránu dalo za pravdu první skupině exegetů. Je přesně zjištěno, že některé kumránské
rukopisy bible obsahují znění, které je bližší řeckému překladu
Septuaginty, než hebrejskému textu masoretskému. Jiné se však úplně shodují s textem masoretským; jasně nám tedy dokazují, s jakou
věrností nám masoreté odevzdali původní hebrejské znění knih Staré
ho zákona.
Význačný moderní exegeta W.F.Albricht, odborník v semitských
otázkách,ř je toho názoru, že hebrejský předmasoretský text se blíží babylónskému prototypu^hebrejské znění knih Starého zákona,kte
rého Židé užívali v babylonském zajetí), kdežto řecký překlad Sep-

STUDIE

59

tuaginty prý má za základ starou recensi egyptskou (hebrejské znění knih Starého zákona, používaný Židy v egyptském zajetí, podle
kterého byl pořízen řecký překlad Septuaginty, a to v Egyptě).
Tím se starozákonní kritice a exegesi, v kterých jsou dosud
velké mezery, otvírají nové obzory.
II
OBJEVENÍ SÍDLIŠTĚ ESENŮ
1) Vykopávky na místě zřícenin HIRBET KUMRÁN
S objevením první jeskyně v krajině Kumrán (IQ) se archeologové začali zajímat i o blízké zříceniny zvané Hirbet Kumrán, které doposud zůstaly téměř nepovšimnuty. Francouzský cestovatel E.de
Soulcy tato zříceniny v hlavních rysech popsal; domníval se, že to
jsou zbytky biblického města Gomory. Dominikán R.F.M.Abel hájil ná
zor, že hřbitov, který v nich^yl nalezen, patřil nějaké mohamedán
ské sektě. Ch.Clermont měl v úmyslu začít s vykopávkami některých
hrobů.
Teprve na podzim roku 1951 - tedy více než rok po objevení
první jeskyně - byly zahájeny soustavné práce na vykopávkách, a to
pod vedením dominikána P.R.de Vaux a G.L.Hardinga. Tyto vykopávky
jsou významné tím, že ve zříceninách bylo objeveno mnoho stejných
předmětů (keramika, mince atd.), jaké byly nalezeny i v okolních
jeskyních. Tím byla prokázána jistá souvislost mezi obyvateli zřícenin a těmi, kdo uschovali do jeskyň rukopisy a jiné věci. Zvláště
nálezy mincí, které jsou z doby římských místodržitelů, mají velký
význam pro určení doby, v které nynější zříceniny byly obývány.
Čtyři další archeologické výzkumné výpravy, podniknuté v letech 1953-1956, objevily skupinu zbořených staveb a mimo to i další sídliště blízko sirnatého pramene Ajn Fešha. Tyto nové zříceniny jsou podle názoru odborníků, kteří na vykopávkách pracovali a
kteří je studovali, bývalý klášter, který sloužil,nějaké náboženské sektě k shromážděním a společným náboženským úkonům.
2) Určeni období, v kterých bylo sídliště obýváno
Podle keramiky, a hlavně mincí tam nalezených, můžeme rozlišit dvě hlavní období, v kterých sídliště bylo obydleno.
Nebyla totiž nalezena žádná bronzová mince z doby Seleukovců,
zato však mnoho mincí stříbrných. Této skutečnosti se nepřikládá
žádný rozhodující význam, protože stříbrné mince byly v oběhu mnoho let po vydání; stejně tak, ba jistě v menší míře, i mince bronzové .
a) První osídleni
Ve zříceninách bylo objeveno značné množství bronzových mincí
z doby Hasmoneovců. Některé z nich dal razit Jan Hirkán 1.(134-104
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př.Kr.), většina jich však pochází z doby Alexandra Jannea (103 76 př.Kr.). Z toho můžeme soudit, že sídliště bylo jistě obýváno v
roce 103 př.Kr., tedy za vlády Alexandra Jannea, a možná už i dříve za Hirkána I.
Za vlády Heroda Velikého bylo opuštěno. Proč ? Těžko zjistit.
Snad k tomu byli obyvatelé přinuceni zemětřesením. Svědčí o tom je_
ho stopy: puklina ve stěnách staveb, probíhající směrem severojižním, která domy roztrhla; dále byla na východě plošina, na níž jsou
domy postaveny, snížena nejméně o 50 cm. Možná, že to je zemětřese_
ní, které se událo roku 31 př.Kr. a o kterém píše i Josef Plavius
(Válka židovská I, 3). I když příčina opuštění sídliště nám není
známa - zda k tomu obyvatelé byli donuceni zemětřesením, nebo jin£
mi okolnostmi - přece je jisté, že se tak stalo za Heroda Velikého,
protože z tohoto období nebyly nalezeny žádné mince.
b) Druhé osídlení
Další objevené mince pocházejí z doby Archelaovy (4 př.Kr. 6 po Kr.). Je proto možné, že sídliště bylo na začátku našeho let£
počtu znovu obydleno. Je totiž jasně vidět, že některé části zboře^
ných domů byly znovu opraveny. Tak např. věž, která stála na severozápad od hlavní budovy, byla zesílena druhou vnější stěnou, a z
toho důvodu musely být přestavěny i přilehlé místnosti. Jihovýchod
ní Část této skupiny budov, roztržená puklinou, byla opuštěna a sou
sedni veliká cisterna byla zaplněna hlínou.
Toto druhé osídlení bylo však náhle přerušeno v létě roku 68
po Kristu, ve třetím roce židovské války (67-70 po Kr.). Dokazují
to zbořeniny hradeb a mnoha budov, které též nesou znatelné stopy
požáru. K jejich zboření tedy došlo násilně - válkou. Dotvrzují to
i nalezené trojkřídlé šípy, typické pro římské legie. Druhý důkaz
pro toto^násilné zničení staveb je nález hromady nádob v jihozápad
ním koutě místnosti, která sloužila k velkým shromážděním. Těchto nádob obyvatelé užívali asi při jídle, a zanechali je tam, kdýŽ je
náhle překvapila válečná pohroma. Dále se našlo jakési skladiště
plné střepin z tisíců různých nádob; byly rozdrceny stropem, který
byl zničen požárem. Tato tvrzení pak dosvědčuje i nápis na jedné z
nádob, který pochází z prvního století po Kr. To jasně mluví proti
názoru těch, kteří se domnívají, že sídlo bylo zničeno v polovině
prvního století před Kristem.
c) Definitivní opuštění sídliště
Mince z následujícího období jsou raženy v césarejské mincovně; pocházejí tedy z roku 67-88 po Kr. Římané totiž v Césareji razili vlastní peníze, kterých užívali pro místní potřeby, zvláště
na vydržování legií. Tento fakt se shoduje s vyprávěním Josefa Pia
via (Válka židovská III, IX, 412; IV, VIII, 450. 477. 486). Plavius píše, že Vespasián, jako velitel římských legií v Palestině, v
červnu roku 68 po Kr. se odebral s X.legií "Pratensis" do jordánského údolí a zbořil pevnosti města Jericha. Při této příležitosti
pravděpodobně zničil i malé odbojné skupinky roztroušené v Judské
poušti; kumránskou skupinu stihl asi stejný osud. V Judské poušti
pak zůstala menší posádka římských vojáků, kteří se usadili ve zří
ceninách Hirbet Kumrán, aby chránila kraj proti vzbouřencům. Když -

STUDIE

61

pak v Judské poušti zavládl mír, posádka byla odvolána a sídliště
bylo definitivně opuštěno.
3) Popis sídliště
Zříceniny Hirbet Kumrán spočívají na slínové vrstvě, která je
obklopena srásnými roklinami. Jediný přístup k nim umožňuje cesta
na severozápadě. Zříceniny pokrývají plochu v rozloze asi 80x80 m.
Sení však jisté, zdali všechny budovy byly postaveny v téže době.
Milik, který se zúčastnil vykopávek, háji názor, že část staveb z
prvního údobí osídlení je prý na západní straně a zahrnuje jen několik málo skrovných budov; podle něho byly prý další budovy posta
veny později,
Hlavní stavba z prvního údobí osídlení stojí v severovýchodní
části zřícenin. Má podobu čtverce a zčásti byla zbudována na několika prastarých zříceninách, V severozápadním koutě byla dvouposdbo
áová věš, s níž na jihu sousedila budova o jednom poschodí, s mátou
místností, opatřenou dlouhými sedadly podél zdí« V druhém poschodí
ústřední budovy byla dlouhá místnost (13x4 m), která sloužila za
pí s á m u (scriptorium) ; dosvědčuji to úzké stoly postavené z cihel
a omítnuté sádrou, na kterých písaři opisovali rukopisy. Mimo tyto
stoly byly nalezeny ještě jiné stoly pravoúhlé, na jejichž ploše
jsou znatelné malé dutiny. Plnily se vodou a sloužily asi písařům
k rituálnímu umývání rukou, jak měli ve zvyku, kdykoliv četli v te
xtu posvátné jméno Boží (tzv.tetragram) . Našly se dokonce i hlin£
né a bronzové kalamáře, které uchovávají na dně ještě stopy inkoustu.
Na jih od věže byla kuchyně s primitivními krby ještě dodnes
dosti zachovalými. Na jihovýchod od hlavní budovy byla zařízenajrá
delna a hygienické místnosti. Na jihu stála jiná budova velmi rozsáhlá (22x4,5 m), zpoloviny pokrytá střechou, která spočívala na
čtyřech sloupech. Tato místnost sloužila bezpochyby k náboženským
shromážděním, při nichž bylo na pořadu čtení a výklad posvátných
knih, modlitba a konečně posvátná hostina. Dokazuje to asi 100 nádob nalezených v jednom koutě místnosti, které sloužily k jídlu a
byly tam zanechány před samým zřícením budovy. Tisíce jiných nádob
pěkně seřazených se našlo v jiné sousední místnosti.
Na jihovýchodní straně byly zjištěny zbytky dílny na výrobu
hliněného zboží, v ní dvě pece, díra, v které byl postaven hrnčířský kruh, dále v zemi vykopaná nádrž, která sloužila k propracování hlíny, a jiná nádrž na hlínu už propracovanou.
Část budov na západ od obytných staveb by se mohla nazvat 'fcrů
myslová". Našly se tam kameny na mletí obylí, dále sila na uskladnění obilí a jiných poživatin, pece na pečení chleba atd. Nedaleko
vodopádů vádí Kumrán byly zařízeny nádrže na zachycování vody, kte
rá pak byla vodovodem převáděna do 10 velkých a menších cisteren.
Na jižní straně zřícenin byl odkryt hřbitov náboženské společ
nosti, oddělený od obytných budov zdí a malou rovinkou. Bylo objeveno asi 1100 úhledně seřazených hrobů, pokrytých násypem kamenů a
umístněných ve směru od severu na jih (opačně než bylo zvykem u ži
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dů). Hroby jsou hlubší než 1 m a nebyly v nich nalezeny žádné nád£
by, šperky ani peníze, jak to bývá zpravidla v jiných židovských ~~
hrobech. Archeologové po anthropometrických studiích zjistili, že
některé kostry patřily ženám.
UŽ jednou jsem se zmínil o zříceninách blízko sirnatého pram^
ne Ajn Fešha, které pravděpodobně náležely téže náboženské společnosti. Krajina v této části Mrtvého moře byla dosti úrodná. Mohla
tu být snadno zavlažována vodou z pramene. Proto náboženská společ.
nost tam vystavěla hospodářská stavení a stáje pro dobytek. Byla
tam značně rozšířena i datlová palma, o které píše i Plinius starší (Historia naturalis V; 17, 73). Dokazuje to i objev četných pal
mových kmenů, jichž bylo použito ke stavbě tamějších budov.
Sídliště Hirbet Kumrán obyčejně nebývalo valně obydleno. Velká část jeho obyvatel žila v četných blízkých chatrčích a jeskyních,
které se vyskytují v okruhu zřícenin a jsou vyhloubeny lidskou rukou v bocích slínové terasy. V nich žili členové náboženské společ^
nosti na způsob poustevníků a uchovávali v nich i své rukopisy. I
velká část jeskyň objevených ve skalní stěně patřila náboženské
společnosti, a i tyto jeskyně byly obydleny, protože v nich byly
nalezeny četné rukopisy a hliněné nádoby.
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Dr.Robert Vlach
BÝT

S O V Ě T S K Ý M

B Á S N Í K E M

Ještě v "Perských motivech" z let 1924-25 (a 1925 se zabil)
Sergej Jesenin byl hrdý na to, že v dalekém jméně - Rusko - je zná
mým, uznaným básníkem. Kde však v té době byly afirmace jako kdysi
v "Jordánské holubici": Já jsem bolševik! 0 pět let dříve než Maja
kovský Jesenin vyvodil důsledky z poznání, že mezi pojmy básník a
bolševik je nevyhnutelné vybrat. Nevyhnutelné ? Zbývá cesta drtivé
většiny: cesta kompromisu. A proto být sovětským básníkem znamená,
u velkých talentů, zanechat básnické torso.
Západní přístup k sovětské literatuře vůbec je výlučně nelite
rární. "Ten den je ještě daleko," píše na příklad George Gibian abych citoval nejnovější versi staré these a autora českého původu
- ve své knize "Interval of Freedom", jistě znamenité ve svém úseku, "kdy se vyplatí diskutovat o sovětské literatuře v čistě literárních pojmech," Co je v ní shledáváno, týká se výhradně sociologických, psychologických a v první řadě politických sfér. K smutku
básnické tvorby se v sovětských podmínkách připojuje tak smutek
hluchého a^mnohdy i cynického neporozumění. Projde-li kousek čisté
poesie sovětskému básníku doma, nebezpečí denunciace jeho úchylky
číhá ještě ze Západu. 0 téhle pochybné horlivosti na naší straně
by se dala napsat dlouhá samostatná kapitola.
Proti ustálené, pohodlné, a řekl bych líné a nepoctivé praxi
odsuzující^šmahem veškerou sovětskou poesii s výjimkou Pasternaka
a Achmatové - a zde opět z pohnutek naprosto neliterárních! - se
domnívám, že právě tak jako třeba svoboda, i poesie je nedělitelná.
Sotvakdo st priori vyloučí možnosti? zg by S6 v ohromném rssspvoáni
lidí v Sovětském svazu nenacházely i poetické talenty, schopné tu
a tam přesáhnout všechnarohraničení a stvářet hodnotné básně. Přitom to vůbec nemusí být úchylky z politického stanoviska. Nemám ani stín pochybnosti o tom, že je možné sestavit ne jednu, ale něko
lik desítek antologií z tvorby básníků v Sovětském svazu, třeba jen
z let po druhé světové válce, které by jistě měly jiné charakteristické znaky, ale nebyly by o nic méně poesií než obdobné antologie
sestavené z tvorby západní. Jistě by v nich bylo méně originálnosti, ale také méně hledanosti. Jistě by náplní přesahovaly egoistic
ký individualismus, tak příznačný pro Západ. Méně subtilní formou,
jistě by převážily životním elánem, vnímáním kladů života, intensi
tou lidského společenství.
^To je řeč o antologiích stírajících vždy do značné míry individuálnost tváří, Smutek sovětské poesie záleží, při srovnání se
Západem, v poměru skutečných básní - u každého básníka - k naprostému braku. Ze právě ten brak je v Sovětském svazu ceněn, a nejen
to, vymáhán, takže skutečná poesie je bezmála nelegální, nás nezproštuje závazku ne-li jiného, alespoň kolegiálního, hledat a shle
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dávat to, co z děl ruských básníků zůstane, i když zavaleno těžkým
nánosem veršovného bláta.
Byl by dlouhý výčet básníků, o nichž jsem si jist, že otevřuli jejich dílo v tom nebo jiném novém vydání, najdu něco, co mi bu
de blízké. Někdy několik básní nebo delší pasáž, někdy jen pár
strof. Přiřadil jsem k nim v nedávných dnech i Lva Ošánina. Sešel
jsem se s ním tu a tam po časopisech, pak ve velké antologii (více
než 1600 stran) vydané v Moskvě k čtyřicátému výročí Revoluce, a
ukázky nestály ani za zapamatování jména. Nyní mi přišla do ruky
sbírka "Verše, balady, písně", 1959 - téměř 400 stran zahrnujících
jeho tvorbu od roku 1933. OŠáninovi je 48 let. V r.1950 dostal Sta
linovu cenu za písně a verše, a proto jsem otevřel knihu v polovině, kde písně začínají. Ošáninovywpísně jsou čirým veršotepectvím.
Takový Michail Isakovskij má píseň v krvi, je to jeho rodný a jedi_
ný element, tryská z cítění prosáknutého folklórní kulturou, ve
svých vrcholcích vlastní sestra lidové písně. U Ošánina nic než pa
pír', nic než slova, nic než mělké fráze, umělkovanost, klišé. Přečíst pár takových pseudo-písní,. a všecko je jasné: řemeslo, živob£
tí. Ale listujete básněmi, a přijdete na malý cyklus "Verše o jedné lásce". Po přečtení je vám jasné, že máte v rukou dílo autentického básníka. Žádná úchylka - naprosto nic pro jejich řemeslného
hledače. Láska k ženě a k rodině patří mezi ušlechtilé city, které
jsou v Sovětském svazu dovoleny, a přímo podporovány. Námět na Západě nestojí za špetku tabáku, ani v té versi, v níž je podán u 0lánina. A přece:
Turgeněv napsal o jedné části Hercenových pamětí, o "Rodinném
dramatě", že byla napsána slzami a krví. Jestliže je z Hercenova
díla ještě dnes něco opravdu živého, pak je to právě tohle tak upřímné a bolestné vážení ženiny nevěry. OŠánin si ve "Verších o jed
né lásce" počíná zcela stejně: neskrývá nic ze svých citů a za žá<í
ný se nestydí. I on hledá vinu především v sobě. Dvacetpět let spo
léčného života je zachyceno v tomto cyklu4 od námluv a prvních vyznání, od "dětské teplé vůně snu", přes štastné i těžké chvíle života, až k tragickému zlomu.
Moje hoře cizí, lehké je ti.
Ötvrt století prošlo jako dým.
A já tě vidím odcházeti
s nekrásným mužem a nemladým.
Ne výčitky, ne hněv jsou v jeho reakci, ale úzkost o milovanou bytost:
Holčičko, kam tě ten člověk vleče ?
Neznáš ho, a tak tě zaslepí !
Přece víš, že pak krev z nožek teče,
jestli bosa šlapeš na střepy.
Promítá se film společného života: ta mladá svatba, ještě dřív,
než jim vůbec přidělili pokoj - ten těsný tak, že stůl a židle vždycky stály v cestě; nějak příliš rychle přišly děti, holčička a syn;
věčně čímsi nedomyšlená existence, v níž chybí tu jedno, tu druhá,
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a zrovna na vánoce nebo na Nový rok. A potom válka, nálety, loučení, cizí města. Ani pak dost času jeden pro druhého; dorůstání dětí; příliš mnoho všedního života. A přece to asi bylo štěstí, jistě
bylo. Po slově vlast je rodina nejsvatějším slovem. Když se žena
vrací, historie se uzavírá:
"A máš dost síly, abys nikdy mi ...?"
V svém srdci chvíli
vážím, nač ptáš se slovy tichými.
"Mám dost síly!"
Nic lidského není Olšáninovi cizí, ani smrt, kterou socialistický realismus vyhnal z literatury. Hle, jak se do ní vrací. Zde
je začátek básně "Noční rozhovor":
Je ticho, ticho o půlnoci.
Jen dcerka nezamyka oči,
dech tají, sotva dýše v tmách.
Co je ti, děvče ?
- Já mám strach.
Copak,drahát V okenní rám
lampy a měsíc hledí k nám.
Už dávno v pohádkách a bájích
spí vědmy, čert se nevrtí.
Nech tátu, ať on tvé sny chrání.
A z čeho máš strach ?_ Z e s m r t i
A táta hledá odpověči, jak jinak, než podle marxistických pouček, a dcerka posléze usne. Ale na jak dlouho ji poučky uspokojí ?
Uspokojují tátu ? Smrt vypuzená z literatury se vrací do dětských
snů. Jaký smutek ze sovětské poesie !
I pro tuhle malou báseň bez názvu mám Ošánina rád:
Co o vojně je známo mámě !
Jedls kořeny, lez' jak krt,
patnáctkrát o vlas minul smrt,
a ještě dnes se máma ptá mě:
Sníh chumelil se, pálil mráz měls teplou postel v ten zlý čas ?
Ach, mámo, nebučí nepokojná,
zapomeň o bouřích i vojnách !
Na frontě přec sníh nepadal
a v teplé posteli jsem spal.
I pro "Baladu o sychravé noci". V té jsme zcela jinde, téměř
v symbolismu.
V sychravé, vlčí noci tři poutníci třemi cestami dojdou k útuL
ku, opuštěnému domu u cesty. První z nich odešel za štěstím od ženy, opustil děti (motiv rodiny se vždy u Ošánina vrací) . Nalévá
svým náhodným druhům laciného vína. Než je donesou ke rtům, ozve
se trojí zaklepání na okno. Když první poutník sezná, že i druzí
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dva je slyšeli, odloží sklenici a vycházeje praví: To moje svědomí
klepe na okno. Dva zbyvší chtějí pít nedotčené víno, když znovu to
zaklepání. Ten, který chodí světem ze smutku ztracené lásky, vida,
že druh rovněž slyšel, odchází s vysvětlením, že to jeho hoře chodí všude za ním. Radost je živá, svědomí Čisté u toho, který zůstal.
Chystá se setrvat, ale ani on nemůže, jakýsi nepokoj ho vyhání. Vy
pije víno "za lásku, která nám může pomoci^v cestě, za odvahu vyjft
v sychravou noc" - a rovněž se vydá do bouře.
Zdálo by se, že není nic snadnějšího než sednout si s básníkem hlubokých a Čistých lidských vztahů za stůl a najít jeden^k
druhému cestu. A přece je mi nad slunce jasné, že se nedomluvíme
za nic na světě o oddílu knihy "Děti různých národů", a tudíž o ni
čem. Cyklus je z festivalu mládeže, ovšem komunistické, v Budapešti 1949. Ošánin na něm pracoval až do 1954. Dekoraci známe: Černá
dívka z USA, řecký partyzán, mladí komunisté z Číny, Indonésie, v^
chodního Německa, atd. A ovšem mačlarská mládež jako hostitelka. Ko
ho z mladých nenadchne slovo svoboda, v jejímž jménu všechno to vT
ření se koná ? Je možné stát na druhé straně barikády, a přece oc£
nit takový obrázek, jakým je třeba báseň "Hostitel". Asi dvacetil][
tý chlapec z maáarské vesnice, snad prvně v Budapešti, a tady se
sjelo tolik hostí, třeba jim povědět o MaČlarsku, přečíst kousek z
Petöfiho, tady poradit, tady se usmát, tady ukázat - komu by n e p M
pomněl chlapce téhož věku daleko doma ? (Mimochodem: tyhle portréty, umění zachytit v několika verších charakter v pohybu a gestu,
Živý a plastický, přesahuje u mnoha Rusů prostý žánrový obrázek.Za
kabinetní ukázku považuji scénku v Tvardovského "Za dálí dál", kde
spolucestující ve vlaku, nějaký major, představuje básníkovi Volhu,
když se ukazuje v dohledu. V tom nesporně je prodloužení ruské kla
sické tradice od Puškina.)
Dva roky od dopsání cyklu o festivalu však právě tento chlapec
možná padl za svobodu Maáarska - jak mu to slovo čarovalo za festi
valových dní! - a kdo jiný do něho střílel než ti chlapci "od Tambora, od Orla", tak mu podobní, jejichž adresy horlivě zanášel do
svého notýsku ? V r.1958 Ošanín mohl udělat jedno: alespoň ty festivalové verše vyřadit. Neudělal to, a odmítám-li mu připisovat
svrchovaný cynismus, musím vzít na vědomí, že je plně přesvědčen o
pravdivosti komunistického výkladu. Ale tu už není pouze smutek z
poesie.
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Věra Stárková
W H I T E H E A D

A

P Ř Í R O D N Í

V Ě D Y

V ne3přístupnější a nejvíce čtené Whiteheadově knize "Věda a
moderní svět" je nejlépe podán způsob heroického pokusu překlenout
propast mezi metafysikou a úžasným vývojem vědním, jehož jBme v
tomto století svědky. V každé epoše převládá některá oblast intelektuální činnosti lidstva a v posledních třech stoletích získala
věda postavení výlučné a převládající. Propast, která tím vznikla
mezi vědou a ostatními obory lidských snah, je nejzřetelněji pociťována mezi filosofií a vědou. Sklon k vědnímu bádání a horlivé za
ujetí "faktem a důkazem" nejsou vyváženy snahou po zharmonisování
těchto nových objevů ve filosofickém zhodnocení. Autor se snaží vjr
ložit svou thesi, podle které věda a filosofie se musí navzájem
přiblížit, a podává návrh, jak se má toto sblížení uskutečňovat.
Vědecké pojetí, datující se ze 17. století, vyznačuje se nemístnou konkrétností, která zavinila zbloudění filosofie. Filosofie se neobejde bez abstraktního způsobu myšlení, avšak jejím úkolem je výběr a kritika abstrakcí, jichž používá. Autor varuje před
vědeckou "dogmatikou", která se opírá o tzv. zákony a pokus: pokus
je připravení faktů tak, aby potvrdily určitý přírodní zákon. Historie vědy zná však mnohé opuštění starých theorií pro nové, které vysvětlovaly lépe touž skutečnost a honosily se novými důkazy.
Mnohost přírodních zákonů postrádala filosofického spojení. V obla
sti myšlenky nastává obdoba: Chceme-li vysvětliti svou vlastní teorii, stačí ignorovati vše, co se odmítá přizpůsobit linii našeho
vlastního myšlení. Přijímaje fysikální i biologická fakta, snaží
se filosof spojiti poznatky obou v podání základních myšlenek své
filosofie organismu, v které organismus přejímá místo hmoty a duch
se stává f u n k c í
organismu. Povaha skutečnosti spočívá tudíž
na soustavě organismů majících své trvání v nekonečném plynutí věcí. Whiteheadova filosofie patří tedy ke skupině filosofů rozvinujících Herakleitovo pojetí věčného plynutí. I pro něho je svět neustálé zanikání, neustálý pohyb, v kterém přítomnost zaniká v budoucnosti a všechny věci se mění v nekonečném sledu, vrhajícím se
do budoucnosti v neustálé vývojové změně. Toto plynutí je t v ů r
č í , protože je v něm obsaženo uskutečňování hodnot: pohyb "kupře
du" je prostupován vlivem "shora". Střetávání dvou velkých proudů
života v tvůrčím dění, vývoje světa a jeho zhodnocení Bohem, dává
světu jeho metafysickou jednotu a objektivní harmonii.
Překlad hlavních myšlenek z knihy "Věda a moderní svět"
Z předmluvy:
Tato studie byla vedena přesvědčením, že mentalita určité epo
chy má svůj původ ve světovém názoru, který převládá ve vzdělaných
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vrstvách lidí oné doby. Rozličné oblasti lidských zájmů, které jsou
ve vztahu ke kosmologii a pod jejím vlivem, jsou věda, estetika,etika a náboženství. V každé době každý z těchto jednotlivých oborů
nese znaky světového názoru. Jestliže stejný druh lidí je zaujat
všemi nebo alespoň více než jedním ze jmenovaných oborů, jejich ko
nečný názor bude spojenou výslednicí všech těchto pramenů. Avšak^v
každé době nalezneme některou ze složek lidské činnosti, která pře_
vládá nad ostatními; během minulých tří století, jimiž se ve své
knize obírám, kosmologie, odvozovaná z vědy, se utvrzovala v myšle
ní vzdělanců na škodu starších názorů, které pramenily jinde. Lidi"
mohou být provinciální nejen ve vztahu k místu, ale i k^času. Ptáme se, zda právě ona převaha vědecké mentality v moderním světě ne
ní výmluvným příkladem takového provincialismu ?
2)
Jestliže je můj názor na poslání filosofie správný, je to nej_
účinnější ze všech intelektuálních snah člověka. Staví katedrály
dříve, nežli dělníci pohnuli kamenem, a boří je ještě dříve, nežli
jejich klenba byla narušena působením živlů.
l.kap. 3) Novým rysem moderních myslí je prudký a vášnivý zájem o
vztah mezi obecnými principy a "neredukovatelnými,umíněnými fakty"
(podle výrazu W.Jamese). Po celém světě a ve všech dobách žili vž^r
praktičtí lidé, zcela zaujati těmito "neredukovatelnými, umíněnými
fakty"; a naopak, po celém světě a ve všech dobách žili lidé s př<3
vahou filosofického temperamentu, kteří byli zcela zaujati osnovou
obecných principů.
4)
Jsou dva různé způsoby, jak číst historii: kupředu a nazpátek.
V historii myšlení vyžadujeme však obě methody zároveň.
5)
Je třeba velmi neobvyklého mozku, aby se ujal úkolu analysova
ti to, co je samozřejmé.
20) Věda zavrhuje filosofii.- Jinými slovy, nikdy se nestarala o
to, aby ospravedlnila svou víru nebo aby vysvětlila svůj význam; a
zůstala též zcela lhostejná k svému vlastnímu zavržení Humem.
21) Jestliže však věda nemá degenerovat do spleti ad hoc hypothes,
musí se stát filosofickou a musí se odhodlat k důkladné kritice
svých vlastních základů.
23) Myšlenka je abstraktní; a nesnášelivé, nemírné užívání abstra
kcí je hlavním proviněním intelektu. Toto nadužívání není zcela uvedeno na svou míru odkazem na konkrétní zkušenosti.
Existují dvě metody k vyjasnění myšlenek: Jednou z nich je ne
zaujaté pozorování smysly našeho těla. Avšak pozorování znamená uz
výběr.
Druhá metoda záleží v pozorování rozličných soustav abstrakcí,
které mají svůj pevný základ v různých typech zkušenosti. Toto porovnání je metoda, jež uspokojuje požadavky italských scholastiků,
o kterých se zmiňuje Paul Sarpi. Požadovali, aby se používalo r o
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z u m u . Víra v rozum je důvěra v to, že konečná povaha věcí je
spojena harmonií, která vylučuje pouhou náhodnost. Je to víra, že
v podstatě věci neobjevíme pouhá náhodné tajemství. Víra v řád pří
rody, která umožnila rozvoj vědy, je výjimečný příklad hlubší víry.
Tato víra nemůže být vysvětlena ani opodstatněna žádnou induktivní
generalisací. Povstává z přímého zkoumání povahy věcí tak, jak se
projevují naší vlastní, bezprostřední a současné zkušenosti. Nemůžete se odpoutat oá svého vlastního stínu. Získat takovou víru zna
mená poznat, že jsme-li sami sebou, jsme už vlastně více, nežli
jsme sami o sobě; znamená to poznat, že v naší zkušenosti, ať je
sebevíc nejasná a neúplná, přece zaznívá tón z největších hloubek
reality; znamená to poznat, že detaily, oddělené jen proto, aby b£
ly samy sebou, vyžaduji, aby byly uspořádány do systémů věcí; znamená to vědět, že tento systém zahrnuje harmonii logické racionali
ty a harmonii estetických poznatků. Konečně znamená to být si vědom, že kdežto harmonie logiky spočívá na vesmíru jako Železná nutnost zákona, estetická harmonie stojí před ní jako ideál, utvářejí
cí nekonečné plynutí života v jeho zlomkovitých, úryvkovitých stadiích vývoje k jemnějším, vyšším a ušlechtilejším formám.
41) Je už dobře známý a zcela osvědčený paradox, že krajní abstrafe
ce jsou pravé zbraně, kterými můžeme střežit svoje myšlení o kon- —
krétních faktech.
70) 17.století vytvořilo soustavu vědeckého myšlení v rámci matematiky, pro výhradní potřebu matematiků.
Charakteristickým rysem matematického ducha jest jeho schopnost, zabývati^se abstrakcemi; vyjmouti z nich jasně ohraničený po
stup rozumové úvahy, zcela uspokojivý^ pokud jde právě o ty abstráč
ce, jimiž se chcete zabývat. Ohromný úspěch vědeckých abstrakcí,
předpokládajících na jedné straně h m o t u
s jejím
p r o s tým
určením v prostoru a čase, na druhé straně d u c h a , vní
majícího, trpícího, myslícího, avšak nezúčastněného na dějích, postavil filosofii před těžký úkol, přijmouti je jako nejkonkrétnější vyjádření fakt.
Tím se stalo, že moderní filosofie ztratila svůj směr. Oscilo
vala složitým způsobem mezi třemi extrémy. Jsou dualisté, kteří
přijímají hmotu a ducha jako rovnocenné a dvojí druh monistů: ti,
kteří kladou ducha do hmoty a ti, kteří naopak kladou hmotu do ducha. Avšak tyto triky s abstrakcemi nemohou nikdy překonat dlouho
přežívající zmatek zavedený n e , m í s t n o u
k o n k r é t n y
s t í , již je nutno připsat na účet vědecké koncepce 17.století
73) Nemůžete myslit bez abstrakcí; proto je velmi důležité, být
obezřetný v kritické revisi onoho druhu abstrakcí, jichž používáte.
V tom spočívá pravý a podstatný úkol filosofa a jeho přínos k zdra
vému vývoji lidské společnosti.
~
Filosofie má tudíž být kritickou abstrakcí. Civilisace, která
nemůže proniknout na povrch, brzděna a tlumena abstrakcemi, jež
plynou s ní, je po velmi omezeném údobí pokroku odsouzena k neplod
nosti. Aktivní Škola filosofie je zrovna tak důležitá pro pohyb ""
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idejí jako je aktivní škola železničních inženýrů důležitá pro pohyb parostrojů.
80) Al už se na to díváte jakkoliv, je až nápadné, jak se nepodařilo idealistické škole spojit organickým způsobem fakta přírody
se svou filosofií. Pokud se týká těchto přednášek, váš konečný názor může být realistický nebo idealistický. Mé stanovisko však je,
že je potřebí dalšího kroku v provinciálním realismu, kterým by vě
decké schéma bylo formulováno znovu a založeno na konečném pojmu ~
o r g a n i s m u .
108) Trvám na tom, že filosofie je kritikou abstrakcí. Její funkce
je dvojí: předně harmonisovat je tím, že jim přiznává jejich pravý
relativní status abstrakcí, za druh,é, že je doplňuje přímým srovnáním s konkrétnějšími intuicemi vesmíru, čímž podporuje vytváření
dokonalejších myšlenkových soustav. Právě ve vztahu k tomuto přirovnání je svědectví velkých básníků tak důležité. Jejich nadčasovost je nám důkazem, že vyjadřují hluboké intuice lidstva, proniká
jíce a chápajíce to, co je obecné v konkrétním faktu. Filosofie n?
ní jednou z věd se svou vlastní soustavou abstrakcí, na jejímž zd£
konalování a rozvíjení by pracovala bez ohledu na okolní svět. Je
to naopak přehled věd, se zvláštním zřetelem k jejich harmonii a k
jejich doplnění. Přináší k tomuto úkolu nejen důkazy vybrané z jed
notlivých oborů vědních, avšak i své vlastní odvolání na konkrétní
zkušenost. Konfrontuje vědu s konkrétními fakty. Literatura 19.sto
letí, zejména anglická poesie, představuje svědectví nesouladu mezi estetickými intuicemi lidstva a mechanismem vědy.
110) V těchto přednáškách podám výklad toho, co považuji za podstat
né z objektivní filosofie přizpůsobené požadavkům vědy a konkrétní zkušenosti lidstva.
Zastávám názor, že sevmusíme nakonec uchýliti k bezprostřední
zkušenosti, a proto zdůrazňuji tolik svědectví poesie. Domnívám se,
že smyslovou zkušeností poznáváme více a dosahujeme dále, nežli je
okruh naší vlastní bytosti. Subjektivisté však tvrdí, že v této zku
šenosti poznáváme jenom svou vlastní osobnost.
~
I částečný, umírněný subjektivista staví naši vlastní bytost
mezi svět, který poznáváme, a obecný svět, jehož existenci připouští. Svět, který poznává, znamená pro něho vnitřní napětí jeho bytosti pod nátlakem obecného světa, který existuje mimo něj.
Jiný důvod, pro který odmítám Subjektivismus, je založen na
instinktu činnosti. Stejně jako smyslové vnímání zdá se nám podává
ti poznání toho, co leží mimo naši individualitu, tak čin, činnost,
zdají se uváděti do ní instinkt pro transcendenci sebe sama, překo
nání, přesažení, dovršení vlastní existence. Činnost přesahuje samu sebe do poznaného transcendentního světa.
115) Co podminuje setrvávající stabilitu přírody ? Je to vyšší rea
lita, ke které se příroda vztahuje, která však stojí nad ní, mimo"
ni. Pojem této reality se vyskytuje v dějinách myšlenky pod různými jmény: Absolutno, Bráhma, Rád vesmíru, Bůh.
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115) Musíme zkoumat, zda příroda ve svém vlastním bytí není sama
sebou vysvětlitelná. Myslím tím to, že prosté tvrzení, c o jsou
věci, jež existují, může obsahovat vysvětlující prvky toho,p r o č
věci existují. Můžeme očekávat, že takové prvky se budou vztahovat
k hlubinám bytí, mimo oblast toho, co můžeme snadno a dobře chápat
rozumem.
116) Všeobecný aspekt přírody poukazuje k její vývojové rozpínavosti .
116) Uskutečnění, realisace sama o sobě, znamená dosažení určité
hodnoty.
117) Problém vývoje je rozvinutí harmonie setrvávajících hodnot,
které pronikají do vyšších dosahů věcí, přesahujíce tak samy sebe.
Snažil jsem se objasnit, že poesie romantického hnutí byla pro
testem ve jménu organického názoru na přírodu a také protestem pr£
ti vyjmutí pojmu hodnot z podstaty poznatelných fakt. V tomto poje
tí může být romantismus chápán jako návrat k Berkeleyovu protestu,
vyjádřenému sto let předtím. (Berkeley přijal extrémní idealistický výklad. Pro něho duch jest jedinou absolutní skutečností a jednota přírody jest jednotou idejí v Bohu.)
Romantická reakce byla protestem ve jménu hodnot.
126) Existuje v moderní vědecké praxi proslulá měrová jednotka, opravdu velice malá: abyste ji obdrželi, musíte rozdělit centimetr
na sto milionů dílků a představit si jeden z nich. Pasteurovy orga
nismy jsou sice větší nežli tato jednotka míry, avšak ve vztahu k
atomům víme nyní, že existují organismy, pro něž takové měřítko
délky je nepohodlně veliké.
126) Stačí, když ignorujete vše, co se odmítá přizpůsobit linii va
šeho vlastního myšlení, a vaše schopnosti vysvětlovat různé probil
my budou se zdát neomezené.
129) Věda nabývá nového aspektu, který není ani čistě fysikální,ani čistě biologický. Stává se totiž studiem organismů.
134) Individuální jsoucno, jehož vlastní životní dráha je vnitřní
součástí životní dráhy větší, hlubší a úplnější soustavy, může při_
jímat aspekt této větší soustavy tak dalece, až je jím úplně ovlád
nuto, a pak se může stát, že i změny této větší soustavy se na něm
projevují jakožto změny na jeho vlastní podstatě. Toto je základ
teorie o organickém mechanismu.
Vedeni zvláštním druhem slepoty, která je téměř vždy spravedlivým trestem za chvatné, povrchní myšlení, mnozí náboženští mysli,
telé se postavili proti této doktríně; a přece, důsledná evoluční
teorie je daleka toho, aby byla slučitelná s materialismem. Pralát^
ka, z které materialistická filosofie vychází, je neschopna vývoje.
Avšak celý smysl moderní evoluční doktríny spočívá na myšlence vývoje složitých organismů z předcházejících méně složitých organismů.
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143) Nová situace dnešního myšlení je způsobena faktem, že vědecká
teorie přesahuje meze obecného úsudku.
174) Starověk stál na stanovisku, jež předpokládalo drama vesmíru,
moderní svět však přihlíží k vnitřnímu dramatu duše.
187) Víme o sobě, že splňujeme svým duchem sjednocovací funkci mno
hoČlennosti věcí, které jsou mimo nás.
189) Je třeba zdůraznit, že za účelem našeho rozboru přírodní filo
sofie organismu musíme začít na docela opačném konci řady pojmů, ~
nežli jsou ty, na nichž spočívá materialistická filosofie.
193) Je zřejmé, že filosofie, založená na předpokladech organismu,
musí být sledována až k Leibnizovi. Jeho monády jsou pro něho konečně platné, pravé entity. Avšak přitom zachovává kartesiánské sub
stance, které stejné tak vyjadřovaly pro něho konečnou charakteristiku skutečných věcí. Podle toho neuznával tudíž konkrétní skute_č
nost vnitřních vztahů.
Vidíme, že Leibniz zastával dva zcela rozdílné názory. Jeden
z nich pokládá konečnou a platnou entitu za organisující činnost,
spojující části do jednotky, takže tato jednota je pravou realitou.
Druhý jeho názor považuje konečné a platné entity za substance, ma
jící své vlastnosti. První názor spočívá na uznání vzájemných vzta
hů. Jestliže sjednotíme tyto dva názory, musíme poznat, že jeho mo
nády byly "bez oken", čili zcela bez vzájemných vztahů; jejich popudy pouze zrcadlily vesmír božským zřízením předem ustavené harmo
nie.
Stejným způsobem, jakým Descartes zahájil tradici myšlení,kte
rá udržovala potomní filosofii v určité míře souvztahu s vědeckým"
hnutím, tak také Leibniz zavedl obdobnou tradici svým názorem, že
entity, které jsou věci konečně platné a skutečné, jsou v jistém
smyslu procesy postupného organisování. Tato tradice byla základem
velkých úspěchů německé filosofie. Kant obráží obě tradice, jednu
na druhé. Kant byl vědec, přestože školy, které odvozují své učení
od něho^ měly už jen malý vliv na mentalitu vědeckého světa. Mělo
by být úkolem filosofických škol tohoto století, spojit tyto dva
proudy, a tak dát výraz obrazu světa odvozenému z vědy, a tím zabránit hlubšímu rozkolu vědy a poznatků ležících v oblasti estetic^
ké a etické zkušenosti.
196) Je základem mého metafysického přesvědčení, že porozumění sku
tečnosti vyžaduje odvolání k idealitě. Tyto dvě oblasti jsou neodvratně a neoddělitelně obsaženy v souhrnné metafysické situaci.
231) Ve formální logice, kontradikce je znamením porážky, avšak ve
vývoji pravého vědění značí pouze první krok na cestě k vítězství.
Toto jest jedním velkým důvodem ke krajní snášelivosti mezi různostmi názorů. Jednou provždy byla tato povinnost snášelivosti shrnu
ta ve slovech: "Nechte obojí růst společně až do času žní".
*
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234) Náboženství neobnoví svou bývalou moc, pokud nebude moci Čeli
ti^změnám ve stejném duchu, jako činí věda. Jeho principy mohou být
věcné, ale výraz těchto principů vyžaduje neustálý vývoj.
Když Darwin nebo Einstein vyhlásí teorie, které zcela změní
naše ideje, znamená to triumf pro vědu. Neříkáme, že je to nová p£
rážka vědy, poněvadž její předcházející teorie musely být pozměněny nebo zcela opuštěny. Víme, že byl získán další krok vpřed ve vývoji vědeckého poznání.
238) Náboženství je vise něčeho, co stojí m i m o ,
nad
a pře
ce u v n i t ř
nepřetržitého plynutí věcí, je to něco, co je sku
tečné, a přece čeká, aby bylo uskutečňováno; něco, co dává smysl
všemu, co míjí, a přece uniká našemu chápání; něco, co obsahuje ko
nečné dobro, a přece se nalézá mimo náš dosah; něco, co znamená
nejzazší ideál a beznadějné dychtění po něm.
241) Podal jsem nárys filosofie vědy, v které
o r g a n i s m u s
přejímá místo h m o t y . Duch, který je zúčastněn na systému materialistické teorie k tomuto účelu, stává se funkcí organismu.
246) Objevy 19.století mířily k profesionalismu, takže jsme ponecháni bez rozpětí moudrosti, ač ji stále více potřebujeme,
249) Citovost bez podnětu znamená dekadenci, ale podnět bez citovosti vede k brutalitě. Používám slova "citovost" v jejím všeobecném smyslu, který ovšem zahrnuje i pochopení toho, co leží mimo
nás.
250) Pravý racionalismus musí přesáhnout sám sebe, dovolávaje se
konkrétna v hledání inspirace. Sebeuspokojený racionalismus je via
stně druh antiracionalismu. Znamená, že se úmyslně zastaví před ur
čitým druhem abstrakcí. To se stalo v případě vědy.
250) Skutečnost spočívá na soustavě organismů majících své trvání
v nekonečném plynutí věcí.
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Dr. Vlastimil Chalupa
T E O R I E

P O L I T I K Y

1) METODA
Pro politickou činnost jako aktivitu účelovou platí obecný po
znatek, že účel je uskutečnitelný jen pomocí příčinných řaduje jichž
abstrakce jsou vyjadřovány přírodními vědami formou přírodních "zá
konů".
Uskutečnitelnost účelu a upotřebitelnost prostředků js<)u obec
ně platná, objektivní kritéria. Zkoumání uskutečnitelnosti učelu a
upotřebitelnosti prostředků, tj.zkoumání, zda se některé ucelysvým
obsahem nevymykají zákonitosti dění, v kterémžto případě Jsou neuskutečnitelné, a zda volené prostředky jsou s to žádaný účel splnil
tj. zda zahajují onu příčinnou řadu, jejímž následkem je stav, kte
rého má být dosaženo, je ovšem možné jen kausálním nazíracím způso
bem, jehož je determinismus neodlučitelnou součástí, v němž se licT
stvo jeví jako součást přírody, a změny v uspořádání lidské spole^
nosti jako součást přírodního dění. (1)
Rozsáhlost krize společenského uspořádání, která je dnes světová - stejně hluboká na Západě jako na Východě - ukazuje, že J d e
nejen o nevhodnost, neupotřebitelnost prostředků politického úsilí,
ale přímo o neuskutecnitelnost sledovaných cílů. Hloubka krize vyžaduje revisi politických programů pod zorným úhlem základní tendence dění, protože dílčí nápravy jsou neúspěšné, i když jsou po
odborné stránce dobře připraveny. Tato revise je podmíněna zkoumáním, kam světové dění jako celek spěje, tj. je třeba z jeho dosavadního průběhu odvodit hlavní zákony, které je určují, a jejich
pomocí odhadnout následky, ke kterým v budoucnosti dospěje. Tento
průběh se pak jeví jako nevyhnutelný, kausálně daný; jednající sub
jekt k němu může zaujmout stanovisko kladné nebo záporné, ale - a
v tom je,objektivní platnost hledaného měřítka, pokud jsou působící síly úplně poznány - cíle, které mu odporují, jsou neuskutečnitelné, protože budoucnost je determinována současností a minulostí.
2) CÍL POLITICKÉHO ÚSILÍ
Mezi změnami, které probíhají v přírodě, tvoří zvláštní skupi
nu pochody, pro něž je charakteristické, že vyústují ve vytvoření
celků, jejichž jednotlivé části jsou diferencovány, ale současně
spojeny tím, že se vzájemně doplňují. Vůči tomuto novému stavu je
stav předchozí, výchozí, stavem větší stejnorodosti, ale neurčité,
nevyhraněné, bez souvislosti mezi jednotlivými složkami. Celek těch
to pochodů v přírodě je v ý v o j . Vývoj je vyhraňování neurčit?
nesouvislé stejnorodosti v určitou souvislou různorodost.
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V určitých oblastech se vývojové možnosti vyčerpaly, vývoj se
zastavil a nastoupila stagnace nebo rozklad; ale příroda jako celek ve vývojovém pochodu pokračuje. Ty její části, v kterých se vy
voj projevuje nejintensivněji, tj. ty, u nichž je přechod z difusm (rozptýlené) homogenity (stejnorodosti) v integrovanou (spojenou) heterogenitu (různorodost) nejrychlejší a na vytváření rŮ2ných
forem nejbohatší, jsou n o s i t e l é
v ý v o j e ; přes ně pro
bíhá hlavní proud vývoje.
Mezi různými vývojem vzniknuvšími
vývoje živá hmota; z jejích vývojových
stal člověk určitými svými vlastnostmi
voj přesunul na pole duševní a směřuje

formami se stala nositelem
zplodin se nositelem vývoje
duševními. Člověkem se výv čase k rozvoji duševna.

Duševní činnost se v kausálním způsobu nazírání jeví jako jed
na z vlastností člověka; měřítkem politického úsilí tudíž je, zda~
a jak umožňuje nebo podporuje duševní vývoj co do jakosti í co do
množství. Politické úsilí, které mu brání, je natrvalo marné; poli
tické úsilí, které je podporuje, je úspěšné do té míry, do jaké jej
podporuje.
Cílem politického úsilí z tohoto objektivního hlediska má být
dosaženi maxima duševního vývoje.
Maximum duševního vývoje jako cíl politického úsilí a měřítko
politických a hospodářských opatření ponechává otevřenu otázku, ja
ký je typ, formace duševního života, jaká je kombinace různých duševních schopností člověka, ke které vývoj spěje. V tomto směru je
možné mít různá mínění, ale nelze vědecky a s objektivní platností
určit, která duševní vlastnost bude určitou skupinu lidí kvalifikovat za budoucího nositele vývoje.
3) PROSTŘEDKY POLITICKÉHO ÚSILÍ
Vzhledem k tomu, že nelze určit, kterými duševními vlastnostmi bude vybaven typ člověka, k němuž vývoj spěje, může politické
úsilí zajistit činitelům, kteří vývoj vyvolávají, plnou volnost pů
sobení. Tito činitelé duševního vývoje jsou totožní s činiteli poj
minujícími vývoj živých bytostí, poněvadž duševní aktivita jest vi
ditelna jen v sepětí s živými bytostmi.
Život je vyhraňování vloh ve vlastnosti přizpůsobováním prostředí. Prostředí klade tomuto pochodu odpor, a konečná podoba organismu je výslednicí poměru sil živé bytosti a prostředí. Hnací
silou vývoje však není prostředí, nýbrž vnitřní síla, expansivní
povaha živé bytosti. (2)
Nové životní tvary se vyvíjejí z předchozích rozrůzněním a V£
běrem.
R o z r ů z n ě n í
je dáno variabilitou organismů. Živé bytosti vytvářejí při svém rozmnožování (rozmnožování je pokračování
růstu mimo tělo jednotlivého organismu) řadu odchylek méně (variace) nebo více (mutace) podstatných, udržovaných pak dědičností organismy přebírají znaky organismů, z kterých se zrodily. Z neur-
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čité stejnorodosti, která kombinací dědičnosti a variability vznik
la, vzniká určitá různorodost výběrem. Z celkového hlediska^vývoje
je rozhodující životnost ne jednotlivých organismů, ale jejích sku
pin s dědičně shodnými vlastnostmi.
V ý b ě r
je způsoben expansivností živé hmoty, silou, kterou
se snaží přizpůsobit si své prostředí a vyvinout své vrozené vlohy
ve vlastnosti. Tato tendencevkaždé živé bytosti naráží na odpor pro
středí; buä jej překoná aspoň do určité minimální míry, anebo zah^
ne. Překonávání odporu prostředí je b o j
o ^ ž i v o t . Prohi
há s prostředím neživým, kde na sebe narážejí síly života a setrmc
nost hmoty neživé, a s prostředím živým, kde se střetává expansivní tendence živých bytostí bučí formou boje n e p ř í m é h o ,Myž
organismy neútočí přímo na sebe, nýbrž si vzájemně odnímají životní podmínky% anebo formou boje p ř í m é h o , když organismy pří
mo na sebe útočí. V oblasti duševní existuje ještě další forma boje, umožněná velkou variabilitou duševních vlastností: nositelé ur
čitých myšlenek nebojují proti nositelům jiných myšlenek, nýbrž me[
ní jejich duševní vlastnosti ve shodě se svými (výchovou, propagan
dou, přesvědčováním).
Z toho vyplývají měřítka pro posouzení, zda určité uspořádání
napomáhá nebo brání duševnímu vývoji: Maximum duševního vývoje .je
zaručeno takovým uspořádáním, které při zachování převahy integrace umožňuje maximum rozrůznění a vyberu po duševní stránce.
4) PŘEDMĚT PÉČE
Předmět péče je zpravidla pro jednající subjekt dán okolnostmi, na jeho vůli více méně nezávislými. (3) Není-li předmět péče
dán a má-li býti určen, jest jediným možným hodnotícím měřítkem pro
jeho volbu sledovaný učel. Vybírá-li jednající subjekt z několika
možných předmětů péče ten, na který soustředí svou péči, rozhoduje
se pro ten, v kterém svůj účel nejsnáze uskuteční. Volba předmětu
péče je shodná s volbou prostředku: předmět péče se stává pro jednající subjekt prostředkem k uskutečněni jeho učelu.
Duševní aktivita je podstatně spjata s životem lidí; duševní
schopnosti ostatních organismů j S O u ve srovnání s lidskými pro tuto uvahu zanedbatelné. Nositelem duševního života je jednotlivý člo
věk; z celkového hlediska duševního vývoje je však rozhodující životnost skupin, jejichž zdrojem sounáležitosti je stejná nebo obdobná duševní formace.
Je-li za cíl politického úsilí přijato maximum duševního vývo
je, je hledání předmětu péče hledáním tohoto lidského celku. Jeho funkcí je stabilisovat a prohlubovat dosažený stupeň různorodosti
(obdoba funkce druhu ve vývoji organismů) a tvořit tak zdroj dušev
ního vývoje lidstva jako celku, jehož je integrovanou součástí. ~
Ze všech společností, které jsou prakticky předmětem péče politického úsilí, odpovídají tomuto požadavku celky národní, hlavně
svým biologickým původem a duševním prostředím, které vytvářejí.
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1) Kontinuita duševních projevů národa (národní povahy) spocí
vá na biologické identitě jeho generací. Vzhledem k tomu, že rozmnožování je pokračování růstu těla mimo rámec jednotlivce, žijí
ve skutečnosti generace minulé tělem a životem generací přítomných,
a zásadní formace psychická národa jako souhrnu biologických spoteč
ností zůstává v podstatě stejná (pokud nenastaly v jeho biologickém složení podstatné změny - zpravidla se vsak v takovém případě
už nemluví o témž národě). (4)
To je i příčinou, že národy, jejichž kulturní vývoj byl vnějšími činiteli dočasně zastaven, vytvářejí - za předpokladu podstat
ně nezměněné biologické struktury - po odstranění vnějších překážek kulturu, která je ve svých základních rysech totožná s kulturou, již mely předtím. (5)
2) Na druhé straně má hlavní roli v udržení kontinuity duševního svérázu národa duševní prostředí, kterým národ obklopuje své
členy. Jakmile se jednou vytvořila národní kultura, obklopuje každého člena národa už od dětství, determinuje jeho duševní vývoj,urychluje rozvoj určitých vloh a během generací stále zintensivnuje
ty rysy, které ji odlišují od národních kultur jiných. Do tohoto
duševního prostředí národa pak zapadají výtvory jeho vynikajících
jedinců, které jsou s ním v určitém zásadním souladu, stávají sej£
ho součástí, doplňují a rozvíjejí je, stávajíce se tak trvalým Sim
telem, který spolu určuje duševní vývoj jeho příslušníků, ale hlav
ně budoucích příslušníků národního celku.
Rozdílnost národních kultur se objektivisuje ve všech duševních oborech: náboženství, mravnosti, právu, umění, vědě; ve státních, hospodářských, společenských a politických institucích národa. (6) Duševní proudy nadnárodního dosahu jsou národy podle jejich
národních povah obměňovány a přizpůsobovány. Současně národy úplat
ňují své vlastní duševní výtvory a přizpůsobují jim, resp. ovlivňu
jí jimi kulturu národů jiných buä působením na jejich duševní vlast
nosti, nebo bo-jem s jejich nositeli. V soutěži duševních proudů se
pak určité výsledky duševního vývoje jednotlivých národů prosadí
tak, že se stanou společnými celému lidstvu nebo jeho velké Části.
Funkce národů jako činitelů duševního vývoje lidstva je dána
kausálne. Na jedné straně politické programy, které jejich diferen
ciační funkci při svém plánování společnosti nerespektovaly, ztro_s
kotaly právě na ní. Na druhé straně ty skupiny lidstva, které se v
národy nevyvinuly, vyvinuly se málo i duševně a přispěly i málo k
celkovému duševnímu vývoji. Péče o duševní vývoj národa jako předmětu politického úsilí je volbou nejvhodnějšiho prostředku k dosazeni maxima duševního vývoje.
Péče o národ je tím však také omezena: je prostředkem k dosažení účelu, a ustává proto tam, kde by se jevila převážně škodlivou, tj. tam, kde by rozvoj jednoho národa na škodu ostatních zmen
šoval celkový duševní vývoj a rozrušoval integraci lidstva jako
celku.
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POZNÁMKY
(1) Má-li hledání měřítka pro stanovení politického učelu a pro.středků zůstat na poli vědy, je třeba volit tento způsob nazírání. Je třeba současně pamatovat na to, že jde o formulaci po
znání skutečnosti, kterou lze chápat i teleologicky či normativně; v tomto případě se determinismus kausálních řetězců mění ve vůli, příp. příkazy nejvyššf bytosti.
(2) Živá bytost je nutně rozpínavá, nebot život je právě přizpůsobování odlišného svému vlastnímu charakteru a rozvíjení vlastního charakteru organismu; jakmile toto přizpůsobování přestává, živá bytost se rozkládá, umírá. To platí nejen v oblasti či
stě fysiologické (trávení), platí to i v oblasti duševní. Úplat
ňování vlastních názorů (které se v tomto způsobu nazírání jeví jako získané duševní vlastnosti) je touž tendencí přizpůsobit prostředí svým vlastním vlastnostem.
(3) Rodiče pečují o své děti, sedlák pečuje o své pole, atd.
(4) Konstatování různosti národních povah (národní povaha je psychická formace národa, tj. způsob, jímž se jako celek projevuje na základě pudových, citových a intelektuelních reakcí svých
příslušníků) není hodnocením různých národních povah. Vědecky
není většinou možno prokázat, že ta nebo ona psychická formace
je "vyšší" nebo "nižší", a tím méně, že by určitá biologická
skupina byla nositelem "vyššího" duševního života. I když lze
konstatovat, že určité národy vytvořily bohatší kulturu než ji_
né, je zde role prostředí a vnitřního uspořádání tak silná, že
lze s určitostí říci jen, že biologicky odlišné národy by v té
že situaci vytvořily kulturu jinou, ale ne, zda by tato kultura byla "nižší" nebo "vyšší".
(5) Srv. podobnost Českého duševního života před dobou "temna" a
po ní.
(6) Zejména důležitý vliv vykonává diferenciace řeči. Předpokladem
myšlení jsou pojmy; a jakkoliv pojmy nejsou totožný se slovy,
přispívá jejich vyslovení, tj. fixování pojmů zvukovou (nebo
obrazovou - písmo) značkou k jejich vytříbení. Je proto různcet
řeči příznakem různosti myšlení, ale i naopak - různost řeči
způsobuje různost myšlení. Srv. obtížnost nebo i nemožnost vyjádřit určité myšlenkové obsahy nebo soudy v jiné řeči, než v
které byly vysloveny.

STUDIE

79

Jaroslav Dresler
Dr

J O S E F

K R A T O C H V I L

Dne 7.dubna I960 uplynulo dvacet let od smrti českého filosofa, docenta Karlovy university dr.Josefa Kratochvila, který zemřel
7.dubna 1940 na následky nacistických výslechů.
"Každému člověku je dána již jeho vlastní přirozeností touha
po poznání a vědění, láska k pravdě. Ve spletitém reji zjevů a dějů, které kolem sebe vidíme a v sobě prožíváme, se snažíme všichni
bez rozdílu udělat si jakýsi pořádek: zjevy a děje stejné nebo podobné řadíme k sobě, různé a odchylné ad sebe rozlučujeme. Zkoumáme jejich vzájemné vztahy a hledáme jejich příčiny; krátce; přemýjš
lime a hloubáme o nich. Náš duch je stále puzen snahou pochopit p£
slední a nejvyšší důvody věcí, zjevů a dějů. Toto poznávání věcí
z jejich příčin se nazývá moudrostí neboli filosofií.
Ze všech výměrů filosofie vyplývá, že filosofie je vědou základní a obecnou, jež hledá souvislost a soulad mezi jednotlivými
vědami odbornými, a tak stanoví obecné zákony, jimiž se řídí vývoj
všeho světa. Jejím oborem je veškeré jsoucno, souhrn všeho vědeck£
ho poznání. Je tedy filosofie vědou o posledních a nejvyšších dův£
dech jsoucna. Jejím úkolem je sestrojit obecný názor světový a životní, který by vyhovoval jak požadavkům rozumu, tak i potřebám lid
ského srdce.
Filosofie je rodopis myšlenek, z nichž vyvěrají činy. Filosofické ideje, které v té nebo oné době převládají, pronikají nejenom všecky vědy odborné, veškeru krásnou literaturu a umění, nýbrž
i celý život společenský, hospodářský a kulturní. Filosofické ideje připravují zjevy sociální i hospodářské, jež se mohou povrchnímu pozorovateli zdát čiře náhodnými, okamžitými úkazy; ve Skutečno
sti však jsou tyto zjevy dávno připraveny dlouhou myšlenkovou prací předchozí. Mravní, politické, hospodářské a kulturní názory sp£
lečnosti se vždy řídí vládnoucí filosofií.
Není pochyby, že každý prožitý a přesně promyšlený názor filo
sofický vylučuje naprostý klam a omyl. Pravdy si nemohou navzájem
odporovat. Vidí-li některý filosof s největší jasností a určitostí
jistou stránku jsoucna a hájí-li ji s největším úsilím, neznačí to
přece ještě úplné popření jiných stránek. Jistou pravdu filosofickou obsahuje každý vážný systém filosofický, ale často pravdu neúplnou, částečnou, nejasnou. Jednotlivé soustavy filosofické jsou
jednotlivé věty nádherného rozhovoru o pravdě. Filosofie věků podá
vá syntézu pravdy, dobra a krásy, nalézá soulad mezi vědou a vírou,
kulturou i náboženstvím, hloubáním vědeckým i uměleckou intuicí,fi
losofií dávnou i snahami nové doby. Filosofie věků podává pevnou
myšlenkovou základnu, na níž je možné obnovit rozvrácenou budovu
evropské společnosti ... Lidské srdce, které touží po zduchovnění

80

STUDIE

života, po souladu vědy a víry, kultury a náboženství, nalézá ve
filosofii věků onu filosofii, jež značí jednotu, dobro i krásu .. I1
Tyto myšlenky pocházejí z předmluvy ke Kratochvílovu hlavnímu
filosofickému dílu, nazvanému "Meditace věků". Ye čtyřech svazcích
se tu autor pokusil zhustit na poměrně malý prostor celé bohatství
dosavadního lidského myšlení, složitý mnohonástrojový orchestr filosofie všech věků. Je to dílo typické a příznačné nejen pro svého
autora, ale i pro celé novodobé české filosofování.
Josef Kratochvil se narodil 9.března 1882 v Dolních Kounicích
na Moravě jako syn kováře. Otce ztratil v desíti letech a byl odká
zán na pomoc matčinu a později, na studiích, na stipendia a na to,
co si sám přivydělal kondicemi. I tím vším patří tento český filosof k nejlepším tradicím naší inteligence vyrůstající v druhé polo
vině devatenáctého století, která se z chudých poměrů a ve státě,
který nám nebyl nakloněn, vypracovala vlastní pílí k nejvyšším stup
ňům intelektuální Evropy své doby.
A jako většina^našich tehdejších nadaných lidí se ani Kratochvil nespokojil s úzkými domácími poměry a získal nejprve doktorát
na Gregoriánské universitě v Římě a teprve pak na Karlově univers^
tě v Praze. Poté podnikl studijní cesty do Francie, Itálie a Španělska, usadil se v Brně jako knihovník Zemské a universitní kniho
vny a pokračoval tam ve vědecké práci, takže se 1927 mohl habilito
vat jako docent dějin filosofie na Karlově universitě, kde působil
až do jejího násilného uzavření r.1939.
Za okupace se Josef Kratochvil brzy dostal do konfliktu s nacisty, byl zatčen, vyslýchán a na následky mučení zemřel před dvaceti lety v nemocnici u milosrdných bratří v Brně.- V komunistickém Československu jsou dnes Kratochvílovo dílo a jeho památka odsouzeny k zapomenutí, a sa,poslední léta o něm vyšly jen malý článek v Lidové demokracii a úvaha jednoho z jeho kolegů v Lidové obrodě k desátému výročí jeho smrti. Při loňském výročí musel už být
uplne zapomenut. Důvodů mají komunisté několik: Předně jejich propaganda nechce připustit, že v protinacistickém odboji pracoval ta
ké někdo jiný než komunisté. Kromě toho byl Kratochvil z dnešního
komunistického hlediska tak zvaný idealistický traář, tedy myslitel,
věřící v prvenství ducha a myšlenky před hmotou, křesťanský a kato
lický filosof, který měl pochopitelně záporný poměr k Marxovi a
kladné stanovisko k Masarykovi.
Josef Kratochvil napsal řadu studií z dějin filosofie, zejména starší, které byly většinou myšleny jako příprava k jeho hlavní
mu dílu, Meditace věků. Zvláště se zabýval vývojem problému Boha v
předsokratovské a sokratovské filosofii, překládal Seneku, Danta a
svatého Augustina a byl hlavním redaktorem Filosofického slovníku,
který dosáhl za jeho života osmi vydání. Posledním obsáhlým dílem
vydaným krátce před smrtí byla Rukovět filosofie. Nebyl originální
filosof v tom smyslu, že by toužil a usiloval o vytvoření vlastní
filosofické nauky nebo dokonce školy, ale jako skoro všichni čeští
filosofové, hodní toho jména, byl především učitelem samostatného
myšleni, filosofickým pedagogem a historikem. Dějiny filosofie mu
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hřbitovem překonaných a vyvrácených theorií, nýbrž zahradou, v níž
mají své místo a oprávnění jak nejstarší, tak i nejnovější květy
lidského myšlení. Také jeho tolerance je příznačným znakem Českého
myšlení od Komenského až po Masaryka, právě tak jako jeho poslání
učitelské.
Ve čtvrtém dílu svých Meditací věků Kratochvil po stručném vy
čtu Marxových a Engelsových filosofických předků a jejich hlavních
děl dochází k tomuto závěru:
"Třebaže hlavní úsilí Marxovo i jeho soudruhů směřovalo k zre
volucionování širokých lidových mas, přece jen se domnívali, že zí
roven také zakládají nové vědecké studium dějin lidstva přírodovědeckou metodou, protože vykládali jevy hospodářské jako útvary pří
rodní. Velmi brzy byl marxismus pokládán za konečný výraz filosofické pravdy, která nahradí i náboženství. Ale někteří socialistič
tí pracovníci záhy poznali, že historický materialismus není schopen postavit pevné základy výstavbě socialistické společnosti a opravě hospodářských poměrů, které by vedly k lepší budoucnosti,pro
tože značí úplné znehodnocení ideálů mravních."
^fení bez zajímavosti, jak se Josef Kratochvil díval na úsilí
České filosofie své doby a na jejího hlavního představitele,Tomáše
G.Masaryka.
"Většina současných českých filosofických pracovníků se již
nezastavuje u hranic absolutna a transcendentna, nýbrž hledí řešit
i nejvysší záhady života, snaží se najít rovnováhu světa vnitřního
i vnějšího, positivismem porušenou, chce proniknout až k podstatě
- pravdě, k Bohu jako dokonalé jednotě a plnosti bytí, hledá objek
tivní a životosměrné hodnoty, pokouší se o filosofii vpravdě život
ní. To ovšem vede k uznání a ocenění metafysiky. Tuto snahu součas^
né české filosofie, která chce teorie filosofické nejen promýšlet,
nýbrž i prožívat, jež do středu filosofického hloubání uvádí smysl
života, jeho zduchovnění, která se neomezuje na fakta a jevy zevnějšího světa, nýbrž chce proniknout i nadsmyslno, nazývám souborně "směr novoidealistický", a značí mi úsilí o syntézu budoucnosti,
úsilí, jež je význačnou známkou celé soudobé světové filosofie.
Bývalý profesor Karlovy university, president Československé
republiky Tomáš Garrigue Masaryk, projevil se věrným žákem svého
vídenského učitele Franze Brentana a tím nepřímo i Aristotela a
scholastiků, ale současně i anglických empiriků, a zvláště positivismu Comteova a Johna Stuarta Milla. Podobně jako Brentano hledá
i Masaryky velkým úsilím střední cestu mezi extrémním dogmatismem
i naprostým subjektivismem, syntézu empirismu s racionalismem; sna
ží se uspokojivě rozřešit otázku subjektu a objektu. Úkolem filoso
fie je mu zbudovat jednotný světový názor na podkladě vědy; obsah
zkušeností musí být vědecky zpracován. Proto zvláštní důležitost
přičítá Masaryk konkrétní logice, která podává přehled vykonané
práce ve vědě a poučuje o vědeckých metodách. Věda však uspokojuje
jenom rozum a nepostačí pro život ani umírání, nemůže vést lidové
masy. Proto Masaryk opouští positivistické stanovisko a hlásá nutnost metafysiky, nebot positivismus, odmítající poznání nejdůležitějších záhad života, stanoví fiktivní hranice poznání, a nestojí
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tudíž na stanovisku kritickém. K úplnému světovému názoru žádá Masaryk i náboženství.
Veškeré filosofování má vést k humanitě; odtud Masarykův huma
nisraus jako praktická stránka jeho filosofie. Ve filosofii nábožen
ství hlásá theismus, který uznává osobního Boha i nesmrtelnost duše. Z humanitního hlediska Masarykova vyplývá i jeho filosofie dějin, která odmítá upřílišený historismus a žádá pochopení přítomno
sti jako podmínku pochopení dob minulých. Z téhož pramene plyne i
sociologie Masarykova, v níž podal své nejlepší práce. Ve spise "Se
bevražda"^vidí příSinu vzrůstu sebevražd v nedostatku náboženství,
a lék v náfcoženskomravním povznesení člověka. Ve své "Otázce sociální" odmítá Masaryk Marxův historický materialismus, který vidí
pudící síly vývoje kulturního jen v podmínkách hospodářských. Žádá
místo toho duchovní prvek v otázce sociální. Láska k bližnímu má
mít konkrétní, zákonný tvar, a tak vést ke spravedlnosti. Svým demolovat ismem chce Masaryk uchovat jedince v kolektivu, chce nalézt
smír objektivisrau se subjektivismem, individualismu se socialismem!'
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MUDr. Augustin Přibyl
P S Y C H O L O G I C K Á

V Á L K A

POZNÁMKA VYDAVATELE: Autor stati o psychologické válce se ome
zil na problémy technické a čistě psychologické, Nechtěl vyloučit základní problém,,totiž mravnost. Čtenář musí mít tedy
na mysli při četbě této úvahy, že psychologická válka musí týt
vedena pro mravní ideály a bojové síly musí být ukázněny etic
kými normami. Studie by přivítaly, kdyby se našel mezi našimi
intelektuály někdo, kdo by věnoval etickému problému psycholo
gické války více pozornosti. Otiskli bychom velmi rádi jeho
příspěvek k rozhovoru o tomto soudobém jevu.
XXX
V psychologické, jako v každé válce, je nejdříve nutné obhlédnout terén a podle toho zařídit metodu boje. Veřejné mínění svetá,
o který se tento zápas vede, lze zhruba rozdělit do tří skupin:
1.
2.
3.
jedinou

Fanatické vyznavače komunistické doktríny
Ty, kteří věří, že s komunisty se lze dohodnout
Ty, kteří vědí, že s komunisty není možný kompromis a že
alternativou je: porazit je.

Úkolem psychologické války musí tedy být: paralyzovat činnost
komunistických fanatiků. Přesvědčit ty, kteří věří v kompromis s
komunisty, že je to nemožné. Neztratit nikoho z těch, kteří to dáv
no vědí.
Předpokladem vítězství je: vést psychologickou válku skutečně
po čelem svete. Vest"ji z jediného zorného úhlu, že komunismus musí být v zájmu lidstva poražen, čili vést ji "po americku". Nedejte se ovlivňovat některými spojenci. Na jednotlivé kategorie veřej
ného mínění použijte nejen správných metod, ale odhadněte také spra
vně, jak které kategorie jsou v jednotlivých Částech světa silné,
nebot to je věc stejně důležitá.
Nejdříve bych rád upozornil na metody boje, kterých se má použít na ony tři skupiny veřejného mínění. Nejsnadnější po stránce
psychologické je práce se skupinou první. Komunističtí fanatici ne
jsou přístupni žádným argumentům a je to ztráta Času s nimi polemT
zovat. Nelze je přesvědčit, lze je jen zastrašit: tolik postavaýcK
divisí, tolik letadel, tolik atomových bomb, takové potrestání za
provedené zločiny. Není to metoda úplně beznadějná, neboí, jak je
známo z kriminalistiky, mnoho zločinů není spácháno jen ze strachu
před potrestáním.
Znám velmi jednoduchý a zaručeně působící recept i na skupinu
druhou, která věří, že se lze s komunisty dohodnout: nechat je pro
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žít komunistický ráj na vlastním těle. Trvale vyléčení nikdy už ne
opakují duchaplné fráze, že to není tak zlé, že se přehání, že kaž
dá společenská revoluce má své výstřelky, že i komunismus přinesl
mnoho dobrých věcí, že továrníci snad byli ožebračeni, ale že dělnictvo se má lépe, že Čankajšek byl horší nes Mao Ce-tung a^podobné nesmysly. Tento způsob má jen jednu chybu, že vyléčení^přichází
pozdě, neboí jakmile je komunistická strana u moci, nepotřebuje již
tyto lidičky blahovolně kdysi přihlížející ke komunistické expansi
a stačí jim ta nepatrná vrstva fanatiků, aby ji u moci udržela. Ve
řím však, že i bez tohoto receptu, kterého nelze použít, lze vetši_
nu těchto lidí přesvědčit, že nejde udělat trvalou čáru mezi světem svobodným a nesvobodným. Není možné jim vysvětlit, že obležené
město nepřestane být obleženým městem jedině proto, že pevně zamknu brány a schovám se za hradby, nýbrž že každé obležení vždy skon
čí bučí rozprášením obléhatelů, nebo že některý zrádce otevře tajncu
branku. Je přece vyloučeno, aby svobodný svět neustále žil v tomto
strachu. Jsem si velmi dobře vědom, že toto vysvětlování je velmi
obtížné, neboí; musí počítat s mnohými činiteli: neinformovaností,
strachem, naivností, hloupostí i darebáctvím, a proto na této fron
tě psychologické války nelze použít jen jednoho universálního prostředku. Přesto bych chtěl upozornit na tuto zásadní věc.
Není vždy nejdůležitější přesvědčit vedoucí státníky v svobod
ných státech. Jsou Často v zajetí tolika osobních, tradičních a ji
ných předsudků a postranních zájmů a úmyslů, že s nimi nic nepořídíte. Vysvětlete komunistické nebezpečí přímo obyčejným lidem, nebot u nich je neinformovanost hlavní příčinou, proč se boje proti
komunismu nezucastnují. Vysvětlete jim sami bez těchto prostředníků cíle politiky, a uvidíte, že vás i v ostatních zemích prostí li
dé pochopí^stejně jako pochopili v Americe. Mohl-li Zola vyburcovat světové veřejné mínění proti jednomu (!) nespravedlivému rozsudku v^případě Dreyfusově, jak byste je nevzbouřili, když ukážete
světu, že komunisté vyvraždili a vraždí milióny. A je-li pravda,že
svět je nyní otupělejší, znamená to jedině, že se mu to musí vícekrát opakovat. Věnujte na celém světě vždy aspoň jednu stránku novin protikomunistickému boji. Ze nelze anglické a jiné státníky o
tom přesvedčit ? Neptejte se jich, vydávejte všude vlastní noviny!
Ze je nikdo nebude kupovat ? I kdybyste je měli zpočátku dávat zdar
ma, tak se vám to vyplatí. Bojíte-li se přesto, aby nebylo té propagandy mnoho, přidejte tři stránky o cricketu, fotbalu, korunovaci a jiných místně důležitých věcech, ale nikdy nezapomeňte aspoň
na tu jednu protikomunistickou stránku. Že se budete brzy opakovat?
To přece nemusím vysvětlovat vám, nejzdatnějším obchodníkům světa,
ze nejlepsi reklama je ta, která je nejjednodušší a nejvíc se opakuje. Fakta o komunismu musí přejít lidem do krve, a to bude stát
v nekterych zemích ještě mnoho opakování. Proto informovat informovat, informovat !
—
Metodou na třetí skupinu veřejného mínění je povzbuzení. Lidé
patrici do ni není třeba mnoho o komunistech poučovat, vědí co
jsou zač a že je nutné je porazit. Musí však být udržováni v dobré
duševní kondici, aby neztratili víru, že se to podaří. Je potřebí
je ujistit, ze vítězství je nejenom jisté, ale také, že není dale-
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ko, bude-li veden tento zápas důsledně. Američtí občané, kteří vět
šinou patří do této skupiny, mají tu výhodu, že mohou sledovat politiku nynější administrativy, a být tedy klidní, že tento zápas
důsledně veden bude,
Promluvím nyní o těch, kteří patříce ve své většině do stejné
skupiny třetí, tuto výhodu nemají a kteří toho povzbuzení potřebují nejvíce. Jsou to lidé za železnou oponou. Jsou odkázání jedině
na poslech zahraničního rozhlasu. Rád bych vás proto upozornil na
nektere omyly vysílaní, kterých byste se měli vyvarovat, chcete-li
účinek svého boje proti komunismu zvýšit. Jsem totiž uprchlík, jeden z těch, jehož ducha odporu se snažilo udržet vysílání Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy, BBC a jiných západních zemí, a doufám pro
to, že má sdělení budou stejně užitečná pro vás jako pro ty ubohé
u nás doma.
Které jsou to omyly ? Nejzákladnější: nesprávně odhadujete sí_
lu skupin, o kterých jsem mluvil na začátku. V Československu - a
myslím, že mohu klidně generalisovat a říci za železnou oponou, není skupiny druhé, která věří v kompromis s komunismem. Ti, co do
ní patřili, byli z této své bláhové víry vyléčeni takřka přes noc
tím, že prožili komunismus v praxi. Za železnou oponou jsou tedy
komunističtí fanatici a protikomunisté. Na Západě se často zapomíná, že v satelitních státech k protikomunistům patří i většina pří
slušníků komunistické strany, nejsou to strany výběrové jako v Rus
ku, naopak: občané ke vstupu do strany byli různými způsoby donuce
ni. Čili vaše vysílání má bučí zastraŠovati 10 až 20 procent komunistických fanatiků, anebo povzbuzovat těch 80 až 90 procent proti
komunistů. Místo toho vaše propaganda je skoro výhradně zaměřena
na skupinu druhou, která věří, že komunismus není tak zlý, a proto
téměř neustále informuje o tom, co komunismus je. A tak lidé za že
leznou oponou slyší vase vysílání o koncentračních táborech, o tom
že není co jíst, do čeho se obléknout, čím zatopit. Slyší, že komunističtí vedoucí lžou, kradou a vraždí. Slyší nesčetné komentáře
o soudních procesech, slyší detaily, jak komunistická justice vždy
donutí své oběti k přiznání. To všechno samozřejmě všichni za železnou oponou moc dobře vědí. Je smutné, že to ovšem nevědí tak
mnozí lidé mimo železnou oponu, a proto těm se tyto věci mají opakovat denně a stále znovu a znovu, aby pochopili, že jsou ještě mm
hem horší věci než válka. Za železnou oponou je psychologický problém úplně jiný. lidé tu sice znají všechnu tu hrůzu komunismu,nic
si v ohromné většině nepřejí než se jí zbavit, ale dobře vědí, ze
to za nynějších podmínek nedokážou. I zoufale vylaáují radio, doslechnou-li se o změnách těchto podmínek. Čekají na příklad na akci Spojených národů o svobodných volbách, čekají, že bude vynuceno
plnění mírových smluv a Čekají ovšem i na jiné akce. Tedy vlastně
jen zprávy mají pro ně význam. Ovšem dobré zprávy ! A tu bych chtěl
upozornit na další hrubou chybu.
Nemohou to být zprávy jakékoliv, musí býti pečlivě vybírány,
aby to byly skutečně zprávy dobré. Těch špatných mají lidé za železnou oponou tolik, že to musíte nějak vykompensovat. Nenechte je
ztratit naději, protože apatičtí lidé nejsou dobrými bojovníky.Pří
klady to lépe osvětlí. Dobrými zprávami nejsou anglické názory na"
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blokádu Číny a na čínské nacionalisty, správy o neshodách mezi politiky v západní Evropě, ale psychologicky špatnými jsou i zprávy
zmiňující se o dlouhodobém plánování evropské obrany. Vy totiž nevíte, jak nekonečně dlouhá doba je rok za železnou oponou. I to^
slovo obrana je velmi nepovzbuzující, nebot věřte mi, tam lidé čekají od vás více než obranu. Věří, že jim pomůžete, a proto nejhor
ší ze všeho jsou zprávy o možné dohodě s komunisty. Za železnou oponou nemá mírová propaganda magického zvuku jako v západním světě,
neboí všichni vědí co je to komunistický mír a bojí se ho mnohem
víc než války. Každá oznámená schůzka se sovětskými^státníky známe
ná pro lidi za železnou oponou jen ohromný strach, že se Západ zn£
vu nechá oklamat a že komunismus ovládne celý svět. Proto takovéhle
zprávy nevysílejte ! Zato dobrá zpráva žádná nesmí zapadnout. Projev amerického presidenta nejen chce, ale musí slyšet každý. Nesta
Čí vysílat výňatky a komentáře o něm. Nestačí jej vysílat třikrát
denně a jen jeden den. Musí se vysílat nejméně desetkrát za den a
opakovat několik dní. Musí se vysílat doslova; nedejte se mýlit ně_
kterými "spojenci", za železnou oponou je důležité každé slovo ame_
rického presidenta, a protože poslech je tak strašně rušen dejte
lidem možnost, aby jej mohli poslouchat několikrát. Totéž platí o
projevech amerických senátorů nebo členů administrativy. Ale vysílejte zprávy a projevy odkudkoliv, jsou-li takové, že z nich lidé
mohou načerpat naději, že v boji proti komunismu nestojí sami a že
tedy stojí zato ještě chvíli vydržet. Nezáleží na početnosti národa, z kterého ten neb onen politik pochází, ale jedině na duchu pro
jevu. Redakce zpráv musí být úplně odlišná od normálních "západních" zpráv. Zrovna jako redakce rozhlasu komunistického je výběro
vá, musí být taková i vaše. Propaganda je totiž jediná věc, které
se lze snad učit od diktátorů. Vezměme si příklad. Nač vysílat několikrát denně sestavení sovětské vlády, její prohlášení a podobně.
Tím je přece posluchač od rána do večera krmen vlastním rozhlasem
a má to palcovými písmeny ve všech novinách. Proč místo toho vyhozeného času neopakovat prohlášení amerického presidenta k ruskému
lidu ? Proč nechat zaniknout skvělou oficiální stylisaci kondolence americké vlády, z které má každý protikomunista radost, tím, že
současně vysílám kondolence jiných velmi neprozíravých západních
politiků ?^Věřte mi, kdyby Svobodná Evropa od rána do večera po ce
lé dny vysílala jen projev amerického presidenta, vykoná svou práci téměř beze zbytku. Místo toho ovšem úplně promarní většinu vysí
laného Času. Proč ? Vedoucí národních oddělení - kteří zřejmě žili
v zemích za železnou oponou v době, kdy ona ještě neexistovala -si
nedovedou tamní poměry vůbec představit. Mají proto nesprávnou sna
hu, aby jejich program byl co nejpestřejší a podobal se co nejvíce
normálnímu západnímu rozhlasu. I zavádějí rubriku hudební, kulturní, ženskou, dětskou, lékařskou a všechny ostatní, které normální
rozhlas má. Vy ovšem nechcete, aby po mnoho hodin vysílali nevalný
program pro západní posluchače, nýbrž aby každé minuty využili pro
psychologickou válku, že ano ? Vysvětlím vám tedy to, co byste dáv
no měli vědět od nich. Za železnou oponou tyto programy - vyjma ty,
které dnešní režim zesměšňují - nikdo neposlouchá. Vy byste je také neposlouchali, kdybyste tam žili, už z čistě "technických" důvo
dů. Ty vám vysvětlím nejdříve. Nikdo se nemůže posadit k rádiu na

STUDIE

87

celé hodiny, nebot průměrná pracovní doba mužů i sen je asi 10 hodin denně, mimo to mnoho hodin ještě pohltí stání ve frontách na
nejnutnější životní potřeby, povinné schůze, brigády, atd., takže^
i tomu nejhorlivějšímu posluchači vybude na poslech nejvíce 1/2 až
hodina za den. Ani žena v domácnosti si nemůže při práci^pustit Svo
bodnou Evropu, protože při poslechu zakázaného zahraničního rozhla
su si musíte sednout k samému přístroji, jednak z opatrnosti, abyste jej slyšel jen vy, jednak i proto, abyste vůbec něco rozuměl,
nebot vysílání je velmi rušeno. Ve městech se to obyčejně dělá tak^
že se schováte i s přístrojem pod deku, nejste-li si zrovna jist
svým sousedem. Ne příliš pohodlný poslech, že ano ? Napadlo by vás
tedy riskovat zavření, ležet pod dekou a pouštět si rušený hudební
program, i kdybyste byl nejvetší hudební fanoušek, když si hudbu
můžete pouštět na jiných stanicích bez rušení a bez risika ? Nás
to také nenapadlo ! Napadlo by vás za těchto podmínek posadit i ^
své nejhodnější dítě, aby si vyslechlo zakázaný program Svobodné
Evropy, a vy pak trnul strachy, před kým se neprozřetelně prořekne ? Nás to taky nenapadlo ! Zajímaly by vás za těchto ^podmínek re
feráty o knihách, filmech, divadlech, které nebudete číst a které
neuvidíte ? Nás to taky nezajímalo ! Je tedy celodenní vysílání
Svobodné Evropy zbytečné ? Právě naopak ! Zbytečný je jen ten strach
z jednotvárnosti a systém "rubrikoveho" vysílání. Téměř ideální by
bylo, kdyby nejvýše hodinový program se vysílal opakovaně celý den.
Tento biografový systém nepřetržitého stejného programu má tyto ohromné přednosti; Posluchač by nebyl vázán na určité hodiny. Tím
by se zvýšila bezpečnost jeho poslechu a přesto by měl jistotu, že
o žádnou důležitou zprávu nepřijde. Tento krátký program by mohl
být skutečně hodnotný, takže posluchač by byl spokojen u vědomí, že
nepodstupuje své risiko nadarmo. Opakuji, že hodnotným programem
myslím především ty dobré zprávy, a ne přenos opery z milánské Sca
ly. (Tyto hodnotné programy budou zas na místě, až svůj zápas vyhrajeme.) Neméně důležitá věc, že také vy byste měli kontrolu, že
každý slyšel věci na kterých záleží, a ne, že posluchač, který měl
čas poslouchat jenom mezi Čtvrtou a půl pátou hodinou odpolední,
byl podrobně informován o sbírkách v Louvru, ale neslyšel zprávu o
uvolnění Pormosy nebo proveditelnou instrukci, jak může přispět k
porážce nenáviděného režimu.
Rád bych však, abyste pochopili nejen ty "technické" důvody,
ale i ty "psychologické". Proč, i kdyby posluchač za železnou oponou mohl seaět cely den u přijímače, nic by se nenudil a rád by po
slouchal třeba tisíckrát Eisenhowerovo prohlášení, že národy výcbóčl
ní Evropy musí být opět svobodny, ale že vypne ihned rádio, slyšili na příklad "duchaplnou" úvahu o poslední pařížské módě. Vy byste
to udělali také na jeho místě ! Snad vám psychologický stav posluchačů za železnou oponou nejlépe přiblížím takto;
Představte si, že jste trosečníky na pustém ostrově obývaném
kanibaly. Samozřejmě, pokusíte se nejdříve zhotoviti vory podle
svých skrovných možností a zachránit se. Když však několik vašich
zoufalých pokusů ztroskotá, zůstane jen jediná naděje, že bude zachyceno vaše SOS a zřízena výprava, která vás dopraví zase mezi li
di. Konečně se vám podaří navázat spojení s ostatním světem, a tu
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ačkoliv velmi špatně slyšíte, přece jen k svému překvapení zachytí
te tyto zprávy:
1) Vaše ztroskotání bylo výstrahou a dělají se všechna opatře
ní, aby už nikdo nemohl ztroskotat na onom ostrově obývaném kaniba
ly. Vy ovšem chcete slyšet, že nejen ti ostatní, ale také vy budete zachráněni. (Stejně za železnou oponou chtějí slyšet,^ne že komunismus se nebude šířit, ale že i oni budou z jeho spárů vysvobozeni.)
2) Přesný popis vašeho ostrova, stav vašich zásob. Slyšíte bar
vité reportáže, jak vypadá smrt na kanibalském kůlu a že není proti ní obrany. To vám odvahy nepřidá. (Stejně nepřidají odvahy niko
mu za železnou oponou reportáže, kde jsou podrobně líčeny metody
komunistického vyšetřování se zdůrazněním, že nikdo se nemůže nepřiznat.)
3) Slyšíte o t^ch několika štastných trosečnících, jejichž vo
ry se dostaly do svobodného světa, a nevíte, proč vam tak zdůraznu
jí, že tyto trosečnické vory musily doplout bez jakéhokoliv přispi
ní a že jim žádný nepřisel na pomoc v ustrety. Vy byste přece tak
rádi slyšeli úplný opak. (Proto je stejně psychologicky nesprávné
zdůrazňovat, že Vlak svobody a jiné akce byly provedeny bez jakéko
liv pomoci se západu, když lidé si nic více nepřejí, než aby byl
Vlak svobody nejen s přispěním Západu unikl, ale aby se také s jeho přispěním co nejdříve vrátil.)
4) Tito šťastní trosečníci vám vypravují o svých osobních plánech, o tom, jak se přizpůsobují novým poměrům a že doufají, že se
sa několik let povede jim stejně dobře jak ostatním. Vy ovšem napjatě čekáte, že vám vzkážou, še organisují pomocnou výpravu, s kte
rou se brzy vrátí. (Proto jediným mottem reportáží s uprchlíky musí být: zvolili jsme svobodu proto, abychom ji pomohli získat i pro
vás.)
5) Slyšíte dokonce, že není žádoucno, abyste se pokoušeli dostat se na nejbližší výspu pevniny a abyste raději setrvali na osjt
rově kanibalů. Neumíte to vůbec pochopit, protože právě to je nejvlastnějším přáním kanibalů. (Ve východním Německu také nedovedou
pochopit, proč jsou vyzýváni, aby neutíkali do západního Německa.
Neboš Moskva si nic vroucně ji nepřeje, než aby nikdo na Západ neutekl.)
6) Slyšíte odpovědi kapitánů některých., ohromných lodí na vaše
SOS. Vyslovují vám své sympatie, ale zároveň prohlašují, že protože kolem ostrova jsou nebezpečné víry, je vyloučeno, aby se svými
lodmi se přiblížili a pomohli vás zachránit. Tyto zprávy vás samozřejmě deprimují nejvíce. (Stejně deprimující pro lidi za železnou
oponou jsou prohlášení anglických politiků.)
7) Slyšíte, že v ostatním světě, zatím co vy nevíte, z čeho
budete zítra živi a jediná vaše^myšlenka je, jak zastrašit kanibaly a zbavit se jich, lidé mají úplně jiné starosti. Pravděpodobně
budete mít opačné pocity nes radost, se aspoň ti ostatní si mohou
do sytosti dopřávat všeho. (Nevysílejte reportáže o karnevalech, o
divadlech, filmech, o tom, co všechno lse ve svobodném světě vidět
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a čeho užít. Ovšem velmi správné je vysílat, v jakém luxusu žijí
komunističtí předáci a jak si mohou dopřávat zábavy, kdežto ostatní nemají co jíst.)
Doufám, že se mi podařilo vám objasnit, že lidé za železnou
oponou nechápou, proč jsou takové věci vysílány a že je raději neposlouchají.
Ale vraíme se ještě aspoň na chvíli na ostrov kanibalů. Koneč
ně slyšíte to, na co čekáte. Slavný kapitán největšího parníku sv£
ta vam vzkazuje: Přes nebezpečné víry okolo ostrova přiblížím se
se svou lodí tak blízko, že se budete moci zachránit. - Zajisté
souhlasíte, že se nebudete nudit, i kdybyste toto poselství vyslechli tisíckrát. (Také za železnou oponou není pro nikoho stereotyp
ní třeba tisíckrát opakované Eisenhowerovo prohlášeni o osvobozeni
porobených národů,)
Zůstaňme ještě chvíli u příměru s trosečníky. Uvidí-li troseč:
níci, že spásná loci se skutečně objevila na obzoru, je bez nejmenší pochyby, že s novou energií budou bojovat s kanibaly, stavět vo
ry a spouštět je na vodu, i kdyby moře bylo nevím jak bouřlivé, a
že nebude-li po ruce dostatek dříví, sami se vrhnou do vln a dopla
vou. Chtěl bych jen upozornit, jestliže normální člověk uplave 4
míle, mohu předpokládat, že čerství trosečník uplave i 20 mil, aby
se zachránil. Onu záchranou loči však musí jasně vidět, neboí ani
trosečník nopřeplave oceán, a vyčerpaný trosečník uplave dokonce
méně než normální člověk. Je v zájmu zachránce, chce-li, aby mu
trosečníci byli něco platni, aby je nenechal vyčerpat. Ale je tu
ještě jeden pádnější důvod, proč čas nepracuje pro záchranou výpra
vu. Děti trosečníků už nebudou sedět u přijímačů a řídit se pokyny
slavného kapitána, i kdyby byly vysílánynepřetržitě od rána do ve
čera, den po dni. Kanibalové je totiž trosečníkům ukradnou a vycho
vají z nich již kanibaly.
Nakonec bych chtěl vysvětlit, proč jsem se tak podrobně zabýval psychologickou válkou za železnou oponou a proč bych tak rád,
aby vaše vysílání k porobeným národům bylo co nejdokonalejší. Není
to jenom proto, že si pochopitelně přeji, aby byli od komunistické
tyranie včas zachráněni, a že věřím, Že správně řízené vysílání k
tomu může značně přispět. Je to i kvůli nám na Západě. Za železnou
oponou máme miliony nepoddanějších spojenců. Věřte, že stoji za to
si je udržet, nejen kvůli vítězství v psychologické a každé jiné
válce, ale i pro dobu po vítězství, nebot v nich najdete nejspoleh
livější a nejhorlivější pracovníky pro své ideály.
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Universitní nakladatelství v Lovani E.Nauwelaerts (2, Place
Cardinal Mercier, Louvain, Belgique) vydalo v knižnici časopisu pro
církevní dějiny jako 34. a 35. svazek dvě studie benediktinského
mnicha Paula De Vooghta:
L'Hérésie de Jean Huss, stran XXI-494, 25x16 cm, cena 7 dol.
Hussiana, stran VII-450, 25x16 cm, cena 8 dol.
De Vooght se zajímá nejen o dějinný sled událostí kolem posta
vy Jana Husa, nýbrž též o theologickou hodnotu a smysl jeho díla,
polemik a replik. Autor správně poznamenává, že v době velkého západního schismatu otázka Církve, její podstaty a znaků nebyla diskutována abstraktně a neosobně, jak je tomu často dnes. Tehdy šlo
o drásavý problém křestanského svědomí.
V druhém svazku autor přepracoval některé dřívější studie o
husitské problematice a připojil nové statě; o pojmu episkopátu a
eucharistické přítomnosti Kristovy podle Viklefa. V témže svazku
vydává autor Jenštejnův traktát o Církvi a "Acta in curia romana".
Dr.Robert Vlach, který působí jako profesor ruského jazyka a
literatury a vedoucí ruského oddělení na Oklahomské universitě,byl
zvolen členem Research Institute for Central and Eastern Europe při
universitě v Montrealu. Této pocty se mu dostalo za "jeho cenný
přínos k rozvoji vědeckého bádání v oboru slavistiky".
Dr.Vladimír J.Koudelka, P.P. vydal v dominikánském řádovém hi
storickém archivu "Archivům Prátrům Praedicatorum" 30/1960/206-22F
studii o vztahu dominikánského generála Rajmunda z Kapuy k Čechám,
k nimž ho pojila nejen autorita nad českými dominikány, nýbrž i
vroucí přátelství s velkým pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna.
Paul de Vooght, OSB., o němž jsem se už zmínil nahoře, přispi
do historického sborníku "Le Concile etiles Conciles. Contribution
á 1 histoire de la vie conciliaire de l'Eglise" (ed.de Chevetogneed.du Cerf, I960, str.143-181) statí: "Le Conciliarisme aux conciles de Constance et de Bale". De Vooghtův výzkum se zajímá ovšem i
o českou církevní problematiku.
Dr.Josef Kalvoda, profesor na Saint Joseph College v Hartford,
Conn. USA, uveřejnil v YALE 'REVIEW článek o komunistické strategii
v Latinské Americe. Autor píše pravidelně o problémech spojených s
komunismem do The Hartford Times a mívá přednášky na toto téma jak
v Hartfordu, tak ve státě Connecticut.

STUDIE

91

Nakladatelství Hans Huber v Bernu zamýšlí vydat v německém
zijění vědecké dilo dr.inž.Zdenka Pícky, žijícího na Islandu: "Duševno a jeho organisace". Páté Číslo STUDII přineslo v českém znění úvod a první kapitolu téhož díla. Dr.Píchá připravil dále pro
Švýcarský psychologický časopis dva Články: "Zkoumání kvalit fysikálních předmětů", kde vykládá své domněnky o povaze kvalit druhot_
ných a prvotních. Inž.Píchá přes své vysoké stáří stále pracuje.Bu
de ctí pro českou kulturní tradici, vyjde-li jeho životní dílo v
cizině.
Paní Božena Sirková, manželka ukrajinského lékaře pracujícího
mezi domorodci v Bulolo na Jávě, vydala v ukrajinském jazyce povíd
ku "Létající drahokamy" jako samostatnou knihu. V Ukrajinském lite
rárním almanachu vyšla od téže české autorky povídka "Zirvané žaru
cenná" (Zrušené zasnoubení). V tisku je román Hlas krve.
Profesor Jaroslav Pelikán uveřejnil studii "The Riddle of Roman Catholicism.- Its history, its beliefs, its future." Anglický
katolický týdeník The Tablet napsal o Pelikánově díle: "This remar
kable essay ... He has a capacity for balanced view of mach in Catholicism not usually seen in proportion even by our most intelligent critics from a purely Protestant background,- This is an eire
nic book in the best sense, and could be read with great profit by
anyone ecumenically inclined. Dr.Pelikan looks forward from his
Protestant position, with its many approximations, to Catholicism,
towards a coming together in understanding and friendship from both
sides".
Vioenzo ^Errante založil v Itaiii literární edici Thesaurus lit
terarum. Jejim generálním ředitelem je Antonio Viscardi. Jako 47.
svazek první sekce, která publikuje dějiny světové literatury, vyšla 1958 kniha Storia delle letterature ceca e slovacca (Nuova Accademia Editrice, Milano) . Kniha má 390 stran, z Čehož 7-9 je před
mluva, 13-275 dějiny české literatury a 277-382 historie slovensk?
literatury. Autorem knihy je profesor Bruno Meriggi. Druhá sekce
téže edice se jmenuje Pagine delle letterature di tutto il mondo.
Svazek 42, bude věnován české a slovenské literatuře. Třetí sekce
"Teatro di tutto il mondo" přinese opět jako 42. svazek péčí A.M.
Ripellina studii o Českém a slovenském divadle. Studie přinesou po
drobnou kritiku dějin české a slovenské literatury od Bruna Meriggiho.
Ve Švédsku vyšel I960 překlad knihy prof.J.Augusty "Pravěký
Člověk". Kritika nebyla valně příznivá. Říká např.: "Začínají tu
vycházet v překladě České knihy obrázkové z oboru přírodovědeckého
takřka na běžícím pásu. Ve většině případů je třeba označit překlá
dání a vydávání těchto knih za zcela zbytečné, přestože tyto výrob
ky pražského nakladatelství Artia mají velmi pěkné obrázky. Snad ~
jen kniha profesora Josefa Augusty "Pravěký člověk' si může ještě
jakžtakž dělat nároky na švédské vydání; je bohatě barevně ilustro
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vána fantastickým^pojetím umělce Zd.Buriana... tu a tam však autor
profesor ukazuje úžasný nedostatek autokritiky, tak jako by to byl
on, jenž první píše např. o objevu jižního opičího typu."
Z BIBLIOGRAFIE NAŠICH VĚDCŮ V EXILU:
Prof.dr.Josef Qlšr, S.J., uveřejnil v posledních letech:
- Será possibile conciliar el cristianesimo con el marxismo ?
Latinoamerica 1955, str. 58-61;
- Grli Ultimi Rurikidi e le basi ideologiche della sovranita dello
Stato Russo, - Roma 1947;
- La Chiesa e lo Stato nel ceremoniále d'incoronazione dei gran
Principi e Zar russi, - Roma 1952, Orient.christ.per.344-76
- Religione e Marxismo nell'Unione Sovietica,
Quaderni di azione sociale, 1957, 226-257;
- La Religione della Russia d'oggi, - II Fuoco, 1955, 34-44;
- The Twenty-eight Canon of Chalcedon in Dispute between Constant!
nople and Moscow, - v "Das Konzil von Chalcedon", vol.III?
1954, str.765-783, Würzburg.
Prof.dr.Jan Řezáč, S.J., vydal tyto studie:
- 0 kodifikaci vostoČnogo cerkovnogo pravá,- Rossi ja i vselenskaja
Cerkev, 1957, n.4;
- De monachismo secundum recentiorem legislationem russicam,
Roma 1952;
- De forma unionis monasteriorum Sancti Pachomii,
Orient.christ.period. XXII, 381-414;
- Le diverse forme di unione fra i monasteri orientali,
Orient.christ.anal., N.153, 99-135;
- De nova legislatione matrimoniali orientali,
Orient.christ.period. XX (1954) 371-405;
- Zákony o sudoproizvodstvě i monašestve,
Vostočnych Cerkvej - Rossija i Vselenskaja Cerkev, 1958,

17-21.
Prof.dr.Tomáš Špidlík, S.J., napsal:
- Joseph de Volokolamsk,- Un chapitre de la spiritualitě russe,
Roma 1956, str.160;
- L autorita del libro per il monachesimo russo,
Orient.christ.anal., N.153, 99-135;
- L anima russa, - Fede e civilta, 1958, 98-102;
- La preghiera presso i Slavi, - Enciclopedia sulla preghiera;
- Eremitisme, - Diction.de 1 Hist.et Géogr.chrétienne;
- La preparazione dei Maestri di spirito,
v. "La direzione spirituále nei Semináři, Roma 1956, 149-54;
- L a pieta mariana salvezza dei Céki,Maria e la Chiesa del silenzio, Roma 1957, 127-131.
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