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Dr» Karel Wortner

CO

JE

TO

S V O B O D A ?

0 to není, dnes slyší Člověk o svobodě ze
všech stran a ze všech končin* Ale, snad sis už
sám položil tu nesmírně zajímavou otázku: Co je to
vlastně svoboda, ta pravá svoboda? - Chceš-li, pokusíme se spolu přijít trochu té věci na kloub,
Těř mi f stojí to za to. Udělá ti to hodně radosti
- a jistě budeš moci ji udělat i jiným, možná víc
než sobě»
V Písmě stojí, že člověk sotva poznává své
vlastní nitro, Čím méně tedy skrytý život Boží. A
přece, chceme-li trošinku víc pochopit svou vlastní svobodu,, naprosto nemůžeme nepřihlížet k Bohu,
a méně ho přehlížet. Přehlížet Boha, který nás neustále udržuje v existenci, v bytí, a který od
věčnosti plánoval celou naši bytost, který ji též
v čase uskutečnil ,!k svému obrazu a podobenství".
Tak jako sám umělec nám může nejlépe objasnit
skrytou výpověcL svého díla, tak jako vynálezce umí
nejlépe vysvětlit svůj vynález, podobně i správné
pochopení povahy lidské svobody vyplývá z poznání
svobody BOHA, našeho Pána a Tvůrce.
Ono se to lehko řekne! Jak o to prosil už Filip při poslední večeři: "Pane, ukaž nám Otce, a
staSí nám to." Přesto tolik toho zvíme o Boží svobodě, abychom mohli spolehlivě určit podstatné
vlastnosti a prvky každé ^tvořené svobody.
Zamysleme se tedy s učtou nad Boží svobodou.
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Co může Bůh a co nemůže? Už ve škole jame se učili
a pevně dodnes věříme, že Bůh může všecko. "ITic
není u Boha nemožné" říká Gabriel Marii. Bůh má
nekonečnou svobodu» je to jeho osobní vlastnost,
všech tří Osob. On je sama Svoboda, nekonečná Svoboda , svá vlastní svoboda»
A přece, namítáš, jsou jisté věci» které ani
Bůh nemůže. Např. vytvořit hranatý, řekněme čtyřhranný kruh. Nebo okrouhlý trojúhelník? nebo sebe
samého nenávidět, mýlit se, hřešit, atd. Co tedy?
V těchto případech máš pravdu» Ano. - Ale ptej se
dál; P R 0 Ö ? Proč to Bůh nemůže? A odpovSä není
těžká: Bůh nemůže učinit hranatý kruh, protože je
to proti jeho nekonečné moudrosti, protože tomu
chybí smysl (LOGOS). A podobně ani nehřeší, protože by to bylo proti jeho spravedlnosti, ani se nenávidí, neboí je svatý, atd« Čili, ;}ak vidíš, jeho
svoboda je omezena - abychom tak řekli - jeho
vlastnostmi, jeho vlastní bytostí. Boží svoboda je
tedy "odkázána" na jeho vlastní bytost, jí podmíněna, s ní zcela nerozlučně spojenas možno tedy
říci, že jeho klaněníhodné bytí nebo jeho klaněníhodná bytost - což je u Boha jedno a totéž - určuje hranice jeho svobody. (Dobře si to chceme nyní
pamatovat: až se budeme ptát, zda to platí též o
svobodě tvorů, zjistíme, Že ano.) - Ale u Pána Boha to má ještě jeden háček, totiž, že jeho vlastnosti, jeho bytost jsou nekonečné, bez konce. A to
tedy znamená, že ty hranice jeho svaté svobody leží - v nekonečnu! Ze tedy v tomto kladném smyslu a to je jediný smysl svobody, který přichází v úvahu u Pána Boha - je jeho svoboda přece jen neomezená a nekonečná. Že tedy náš slavný Bůh je
skutečně sama nekonečná Svoboda. (A učeným bohoslovcům bychom mohli položiti otázku, zda se Svoboda vztahuje (connotat) spíše k osobě než k přirozenosti, zda tedy možno mluvit o třech OsobáchSvobodáchj ale to bychom zde stejně nemohli rozbírat.)
A jestliže jsi, milý čtanáři, poctivě sledoval dosavadní myšlenky, tak ti nebude těžko v y hranit některé podstatné prvky Boží svobody, které jsou směrodatné pro chápání každé jiné stvořené svobody, jež je - a to kterákoliv svoboda pouze rozličně odstupňovanou účastí na nekonečné
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Svobodě„
Viděli jsme, že nekonečná Boží svoboda je opsána jeho nekonečnými vlastnostmi, je dána jeho
nekonečnou bytostí« Plnost jeho moudrosti r spravedlnosti, svatosti atd. vyjadřuje a vyplňuje obsah
jeho svobody. Je tedy tato Boží svoboda, v níž
"není stínu", na prvním místě kladná hodnota, kladná skutečnost, řekněme lépe něco nevýslovně kladného^ A to je pro nás velmi důležité. Vždyt podle Aristotelovy velice rozšířené a ve středověké teologii velmi užívané - ba až do dnešní doby působící - poučky "svobodné je to, co nemůže být nuceno":
tedy záporné vyjádření a chápání skutečnosti - jak
jsme viděli u Boha - zásadně kladné, pozitivní ř
(A řekněme si hned, že důsledky tohoto negativního
chápání svobody byly katastrofální.) Boží svoboda
je tedy opsána jeho nekonečnou dokonalostí, vyjádřená jeho dokonalostí. Podobně naše svoboda, jež
je jejím obrazem a podobou, je zajisté nějakou
kladnou hodnotou. Hledejme dále, jakou.
Víra nás učí ř Že Bůh je Tvůrce světa. I dnešní astronomové přicházejí k závěru, Že tento náš
svět musel mít začátek (W.Heisenberg). To znamená,
že všichni
tvorové, všechny bytosti mají v Bohu
svůj počátek, vyšli z něho: sv. Tomáš Akvinský to
nazývá obrazně emanací - výtokem. Jiný obraz: jako
sluneční paprsky opouštějí slunce (a dnešní fyzika
by dodala: a zase se k němu vracejí, aspoň pomyslně, po závratné cestě vesmírem), tak i z nekonečné
Boží myšlenky a síly přecházejí všechny bytosti do
skutečnosti stvoření. Ty také. Bohem stvořen - a
vlastně neustále tvořen (či chceš existovat bez něho?) - prožíváš jedinečné drama svého vlastního života. Ale smím ti prozradit, že tento tvůj život,
^yí by byl "sebeoriginálnější" - není pravé "původní dílo"? Přirovnal bych ho spíše k projekci .Tia
plátně. A věčnou Boží m y š l e n k u
tvého života bych srovnal s kotoučem natočeného filmu. A Boha
samého s režizérem, který ten film natáčel. On ví
přesně, jak dlouhý ten film je, které osoby v něm
hrají a jakou roli jim přisoudil. On ví též ř j a k
svoje role hrají a dohrají. Vidí do všech zauzlení
a krizí, zná i řešení a východisko. A ty jsi částečným divákem (všechno nevidíš) a částečným; hercem
(nezáleží vše pouze na tobě). Ale jaké štěstí, že
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tvůj život není "původním dílem", absolutnem v absolutním smyslu! To bychom asi splakali» Takto máme vždy možnost to, co se v jednom výstupu nebo
jednání nepodařilo, sehrát lépe v následujícím» Tu
možnost nám zaručuje naše svoboda* tento velký dar
Boží.
Tak, mohli bychom říci, Bůh tě promítá do
stvořené skutéčnosti» Svobodného» K své větší slávě a k tvému věčnému štěstí nebo neštěstí - podle
toho * zda užíváš nebo zneužíváš své svobodya Ala
Ale v každém případě a předně - k své vnější slavě» Tomu nemůže zabránit 9 jako nemůže umělec zabránit v aby jeho dílo mu nebylo bučí ke cti, nebo
k hanbě, Tedy pro sebe nás stvořil a pro nás» A
tím ř milý příteli, je již naznačen
s m ě r
a
smysl našeho Života» Z Boha jsme vyšli stvořením
a k němu se máme vrátit» Z něho vycházíme a k němu se vracíme« Gítíš to dramatické napětí? Je to
jako dýchání lásky, slavný
o b r a z
skrytého
vnitřního v života nejsvětější Trojice«, Tak jako
krevní buňky proudí ze srdce a zase se do něho
vrací o
A právě tento návrat k Bohu nám umožňuje pochopit lépe další známku naší svobody» totiž její
dynamičnost, její Životní vzpínavost ř sílu» Více
se ti to ujasní? když uvážíš, že to, co jsme si
právě řekli o smyslu a směru lidského života, odpovídá a platí přiměřeně o všech bytostech a tvorech» Neboí i oni jsou zde ke cti a slávě Boží,
k němu zaměřeni P k jeho svaté bytosti 9 k jeho nekonečným dokonalostem» TT Boha samého je - jak
jsme viděli - toto zaměření, smíme-li říci* k své
vlastní nekonečné dokonalosti, tento vztah k ní>
naprostý a bezprostřední» On sám je tím vztahem,
jako je svá vlastní svoboda» U nás tvorů, naprati
tomu, je ono zaměření poměrné, jakousi účastí na
onom poměru Božími jako naše svoboda je účastí na
jeho nekonečné svobodě» Od tvora ke tvoru je ovšem
tato účast různá. A chceš-li vědět, co určuje tuto
různost účasti, vzpomeň si, co určuje "hranice"
Boží svobody: podobně i zde» Bytost, přirozenost
jednotlivých tvorů» T tomto (metafyzickém, jak se
říká) smyslu mají všechny jsoucna účast na Boží
svobodě, a tato účast je metafyzickou vlastností
každého z nich» I tvou*
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Chceš snad vědět, kde je ta vzpínavost* ta
dynamičnost? - V síle tvé lásky. A tím se dostáváme k dalšímu závažnému rozlišení:jistč všichni
tvorové se vracejí k Tvůrci, ale^zdaleka ne všichni stejným způsobenu Rozličné účasti na metafyzické svobodě odpovídá rozličná "individuální"
svoboda různých bytostí. Možno říci, že tato "individuální" Bvoboda je vždy konkrétním/vy jádřením,
uskutečněním, jakoby formou oné různé účasti na
metafyzické svobodě. (Jsou to dvě různá hlediska
jedné věci.) Tedy; ve srovnání se skutečnou svobodou člověka možno mluvit u zvířat, u rostlin, ba
i u nerostů o svobodě pouze v přeneseném, obrazném smyslu. Avšak u člověka, u andělů - tedy bytostí rozumných - je to skutečná svoboda, vyššího
řádu, i když nedosahuje hodnoty Boží svobody. To
tedy znamená, Že my, lidé, máme vykonat onu "zpáteční cestu", onen Žádoucí "návrat" — jenž ve
skutečnosti je dovršením osobního pokroku a rozvoje — opravdu s v o b o d n ě
a
d o b r o v o l n ě
— jinými slovy: z lásky a s láskou, v
síle lásky. Nebox právě svobodnost činí lásku
láskou. - Zvířata, rostliny, neživá příroda se
vracejí "svobodně" v nejlepším případě jen nepřímo, skrze Člověka, jemuž jsou podrobeny? samy o
sobě se "vracejí", slouží a ctí z donucení, nedobrovolně a nevědomě. Zaměření k Bohu. - Kdo je Bůh? Dobro. Nekonečné dobro. Světlo, láska a dobro. Každý dobrý
projev našeho ducha a srdce, schvaluje-li ho svědomí, každá dobrá snaha nás tedy zaměřují na Boha,
více nebo méně nás k němu přibližují - lépe řečeno Jsou k němu přitahovány, jakoby v něj vtahovány. Öili - a to nás nyní zajímá - každým skutečně
dobrým projevem, mravně dobrým - protože bytostně
dobrým, "uvádíš v provoz", "zapínáš" a "napínáš"
svou nejvnitřnější, nejhlubší svobodu. A Čím více
usiluješ o dobro, tím více zesilňuje tvá svoboda.
A toto poznání, milý příteli, nás přivádí k příjemnému důsledku: naše lidská svoboda záleží právě v této snaze po dobru, v tom Živém, šlehajícím,
rostoucím vzepětí po dobru, po nekonečném Dobru —
a pouze v tom!
tedy, podle obrazu a vzoru Boží
svobody, něčím úplně kladným!
Jak sis možná všiml, pátráme spolu po svobo-
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dě v přirozeném řádu věcí, Jak je člověku vlastní
podle jeho přirozenosti. Proč? Protože, jak víš,
nadpřirozené působení milosti předpokládá přirozený řád a zdokonaluje ho: milost předpokládá svobodu a zdokonaluje ji o Ale o tom později.
Jedním z praktických důsledků naší úvahy by
mohlo být rozhodnutí, posuzovat vnitřní hodnotu
věcí a tvorů podle stupně svobody (jak oné metafyzické, tak i konkrétní), jímž byly od Boha vybaveny, anebo (u člověka - vždyí u andělů je to zřejmé)
jaký si zachovali... Podle stupně svobody 9 s nímž
usilují o dobro, o pravdu, o jednotu se sebou samými i s druhými, především s Bohem» Y jak novém světle se jeví stupnice hodnot: drahocenný šperk, psík
auto, dítě, tvá duše o..
A tím přicházíme k velmi ožehavé otázce, k
otázce zla. Jestliže dokonalá svoboda lne jen k
dobru a je tím dokonalejší, čím silněji k němu lne,
co je pak s volbou zla? A je vůbec možno volit svobodně zlo? Připomeňme si hned na začátku, že ve
světle víry zůstává hřích pro nás "tajemstvím zloby", jak praví sv. Pavels tedy záhada, kterou zde
na zemi nemůžeme pochopit. Pán Bůh zná její vysvětlení» My se smíme pokusit s bohoslovci o jakési vysvětlení, ne o více, této záhady, tohoto tajemství,
jež tak ovlivňuje náš vlastní život, i život Církve.
A co s hlediska přirozeného, řekněme filosofického? Ovšem, zde se na první pohled nabízejí větší možnosti, ale právě proto je třeba větší opatrnosti, kvůli omylnosti naší přirozenosti, a protože jde o předpoklady nadpřirozené skutečnosti. Přísná, nepodplatitelná logika nás zde může nejsnáze
přivést k ně jakému výsledku, který musí být v souladu s pravdami Zjevení.
Shrneš-li a nepřehlédneš-li v duchu, co jsme
si dosud řekli o svobodě, aspoň o lidské svobodě, jistě snadno připustíš, Že jsme neměli na m y s li onu více méně povrchní, okrajovou volbu ( a ještě méně volbu vnějších dober), tu volbu spojenou
s usuzováním rozumu, nakolik je jen jakoby prováděním, důsledkem mnohem hlubšího, osobního rozhodnutí, stanoviska, či lépe řečeno stavu, o němž
říká Spasitel: " Ze srdce člověka vycházejí zlé
skutky " » Tedy onu hlubokou svobodu jsme mínili,
nakolik je dána a vytčena samými bytostními zá-
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klady a zákony naší existence, "existence v Bohu".
Z Boha a k Bohu a konečně - na věky - v Bohu.- V
této souvislosti se ukazuje zlo, mravní zlo, které
jedině je skutečným zlem (ve srovnání s ostatními
"zly", jež samy ze sehe nemají přímý vliv na věčné
zavržení člověka, dnes, v řádu nadpřirozeném) - jako "zdržení" "ba "zastavení" při onom návratu k Bohu 9 zřeknutí toho vzepětí k dobru* Jistě svobodné
zřeknutí, ale ne tak ze svobodné vůle samé jako
spíše ze svobodné vůle o s o b y , tj. nakolik vychází* pramení z jedné vlastnosti o s o b y , které
vlastně každý skutek přináleží. "Actiones sunt suppositorura, non facultatum", říkali latinsky. A
chceš-li to říci naplno: nejprve ztrácí svobodu osoba, pak teprve její vlastnost Čili schopnost
(zde tedy vůle!). Jinými slovy: nejprve se tedy
sám člověk ve svém jádru stává skutečně zlým,
"pak" teprve jako logický důsledek jeho projevy a
skutky. (A když jsme u té latiny - staří myslitelé
říkali v podobném smyslu: operari sequitur esse jednání odpovídá bytí.) Jak vidíš, těžiště problému se přesunuje z otázky svobodné vůle na svobodu
osoby samé - čili na otázku onoho "stává se zlým".
Zřejmě to je jakési tajemství zvrhnutí, perverze
osoby.
Prozatím ještě zopakujeme: Volit, chtít zlo a tím méně činit je - neznamená "pěstovat svobodu"»
nýbrž spíše opak: zneužít jí, zřeknout se jí, odřeknout se, ztratit jio Za tu ztrátu je sama osoba
odpovědna svou nepochopitelnou perverzí. - - Ale
zkusme se napřed podívat na to z hlediska Božího
zjevení: neboí zde je jakoby jádro naší spolupráce
s milostí. Náš pohled se tím prohloubí.
Bůh nás stvořil pro sebe a vybavil nás onou
touhou po nekonečném dobru, po štěstí. Tento pohyb,
toto tíhnutí k němu posiluje milostí, abychom se
nedali zastavit, spoutat nějakou překážkou. Boží
milost, jak jsme již viděli, předpokládá a zdokonaluje přirozenou svobodu a umožňuje nám tak plnit
za všech okolností vůli Boží, chceme-li jen. Bohu
díky 9 je hodně pokorných duší* co se odevzdaně
dávají vést Duchem svatým v nadlidské víře a důvěře
v jeho moudrost, moc a lásku. Mariino: "Hle,. služebnice Páně, staň se mi podle TVého slova" je jim
přitom vzorem» Žijí život pravé lásky, pravé svobo-
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dy, pravého štěstí i uprostřed nenávisti * omezování a utrpení. Žijí už nebe na zemi* Ráj pak
zdokonalí jejich svobodu k neporušenosti»
Jestliže však člověk z přílišného strachu o
sebe se nechce svěřit svému Tvůrci a jeho vůli,
odpírá tím vnuknutí milosti, odmítá ji, zastavuje
se na cestě k Bohu« ba vnitřně se zatvrzuje 5 obrací se k sobě, poutá se k sobě, stává se otrokem hříchu, jak říká Pán, otrokem sebe samého»
Siní tím více méně nevědomky sebe samého středem
všeho, posledním cílem všeho: "Sebeláska až k pohrdání Bohem", praví svatý Augustin» To jé tö
strašné pyšné sebezbožštění 9 na něž doplatil Lucifer! T"o je to vnitřní zvrhnutí, jež z něho udělalo či jímž se udělal tím ohavným netvorem, drakem, o němž mluví Písmo» Tak tomu bylo u andělů.
U lidío jejichž poznání není tak jasné a jejichž usilování není tak rozhodné, čeká Bůh až do
konce života» Umírá-li však duše v onom zatvrzení
osoby, se srdcem zatvrzelým ve zlu, zůstrane celou
věčnost v tom stavu» Na věky zbavená svobody,
schopnosti milovat svobodně Boha$ v tom smyslu se
stává jakýmsi ošklivým duševním mrzákem, znetvořenou osobou, bez milosti» Věčným zvrhlíkem* K slávě Boží spravedlnosti o
Milý příteli, pomalu se blížíme ke konci naší besedy» Mnoho by se dalo ještě říci, doplnit,
srovnat. Než nám šlo o hlubší poznání svobody, ne
o přehled'celé teologie» To je úkolem jiných. Pohlédli jsme trochu na to velké tajemství v nás,
v našich bližních, ba v Bohu. Prohloubil se nám
pojem lidské osoby. Na základě našich úvah můžeme
říci - za předpokladu, že jsme se nemýlili - že
osoba lidská je daná právě onou nejhlubší svobodou
jíž je v každém případě jakoby pramenem» Z toho vyplývá* že milost Boží předpokládá a zdokonaluje i
osobu. A v čem záleží toto nadpřirozené zdokonalení osoby? Těžko vyjádřit lidskými slovy» Boží slovo nám zde napovídá mnohem více: "Cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste
to učinili."
Myslím, že by bylo škoda zanedbat některé
praktické důsledky naší úvahy» Zkusme si je ještě
aspoň naznačit» Je-li naše svoboda něčím tak vzácným a tajemným, pak jistě stojí za to ji 1) oce-
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ňovat - 2) ochraňovat a 3) osvěžovat, čili správněji řečeno, posilňovat,
Tiděl jsi, jakou uctu^má náš Tvůrce k lidské
svobodě . Nikdy ji neznásilňuje, při vší své nekonečné lásce a touze spasit nás."I do pekla přijde
jen ten, kdo tam naprosto chce přijít", Neboí to
ví Pán předobře: kde není svobody, tam není možná
ani láska. Proto využívej každé příležitosti
s v o b o d n ě
myslit, mluvit a jednat. Domysli
si důsledky toho pro tvůj vlstní duchovní život i pro celou společnost* v níž žiješ! "Čím svobodnější dílo, tím božštější", říkával jeden zkušený
kněz« - A měj se na pozoru před lidmi, kteří se
pokoušejí - al již jakýmkoliv způsobem, na př.
lichocením, hrozbami, donucováním, dvojsmyslností,
lstí atp. - zeslabit nebo obejít tvou vnitřní
svobodu, většinou pro své osobní cíle: jsou to
tvoji největší nepřátelé. Pán řekl: "Nepřátelé
člověka jsou příslušníci jeho vlastní rodiny."
Všichni chtějí dnes hájit svobodu, ale ne
vždy účinnými prostředky. A^výsledek je často otroČení veřejnému mínění, módě, neřestem. Církev
nám doporoučí ochraňovat svobodu rozumnou asketikou, sebeovládáním; sebezapíráním při pochybných
náklonostech a zvycích. Je samozřejmé, že musíme
spoléhat pouze na milost Boží a její pomoc, ale
Pán nám ji nevnucuje. Přeje si, abychom dali najevo, ze a jak nám na jeho pomoci záleží; že ji
rádi a svobodně přijímáme, s vděčností. A to dáváme najevo právě usilovnou modlitbou, prosbou,
statečným odpíráním zlu, snahou o konání dobra a
mnoha jinými způsoby, o nichž se můžeš dovědět v
každé dobré příručce asketické teologie. Že životopisy svatých, těchto pravých svobodných a osvoboditelů, mohou znamenat po této stránce velkou
pomoc, nemusím ani připomínat.
A vzpomeneš-li si na kladnou povahu svobody,
nebude ti zatěžko přiznat správnost přesvědčení,
že každý dobrý skutek přímo posiluje tvou vnitřní
svobodu. Každá myšlenka, každé slovo, jež ti nařizuje svědomí, zpevňuje ji více než bys myslil.
Modlitba, svátosti, ctnosti, společenství, to jsou
"hormony" svobody. A význam lásky k Bohu, k bližnímu pro růst svobody můžeš vidět na každém kroku.
Dopřej mi zakončit slovy horlivého faráře
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H. Valksa z Kolína nad Rýnem: "Správný postoj
člověka k minulosti a k budoucnosti záleží podstatně ve vědomí jeho svobody o Svoboda však nevzniká morálními pobídkami, nýbrž Činnou láskou*
Zážitek, že někdo nás miluje a je tu pro nás, to
překonává strach a budí naději; člověk se otvírá
budoucnosti. Kdo důvěřuje, ten se přenechává, a
kdo se přenechává, získává otevřenost a půvab.
Čím víc tedy přimějeme člověka láskyplným sebesnížením také sebe otevřít a dát, tím více skutečnosti mu zprostředkujeme vzhledem k budoucnoj e n
sti, budoucnosti, jež je mu konečně možná
v Bohu."
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Věra Stárková

WITTGENSTEIN A PAN TESTE.

Úvod.
1889 - I95I

Wittgenstein:
Die Philosophie wird das
Unsagbare bedeuten,
indem sie das Sagbare
klar darstellt.
Monsieur Teste:
Ce en quoi je sais
cela me rend ignorant.

Ludwig Wittgenstein, původem z Rakouska, přišel do Cambridge studovat matematické principy,
byl tam přijat jako pokročilý student, získal doktorát filosofie a počal přednášet. Jeho jazyková
analýza vzbudila zájem B. Russella, hluboce zaujala G.E. Moore a ovlivnila současnou anglickou filosofii. Byl to člověk skromných požadavků a plachých, nenápadných způsobů. Přestože ve svém díle
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upřel filosofii její tradiční postavení, věnoval
filosofickému hloubání vlastně celý svůj život*
Byl velmi oblíben mezi svými studenty a získal i
mnoho oddaných přátel v Cambridge a přece byl v
podstatě samotářem«» Vzdal se svého majetku a
značného dědictví a žil v krajní jednoduchosti,
přebývaje po dlouhé měsíce v rybářské chatě v
Iforsku a v opuštěné chalupě v Irsku.
Mimo "Tractatus logico-Philosophicus" uveřejnil během svého života jen jeden článek ve
čtvrtletníku "The Mind". Jeho druhá kniha, "Philosophical Investigations", byla dokončena před
vypuknutím těžké nemoci a uveřejněna po j;eho smrti» Poznámkové sešity z jeho přednášek byly studenty horlivě opisovány a kolovaly tajně * Wittgenstein myslil a psal německy a vyslovil přání,
aby německý text jeho díla byl vždy uveřejněn
současně s překladem. Byl nadaným architektem, vynálezcem v aeronautice, talentovaným sochařem a
hudebníkem.
Myslitel, který pochyboval o pouhé možnosti
objektivního filosofického vědění poukazem na to,
že "svět Šťastného člověka je zcela jiný nežli
svět člověka nešťastného",(1) měl svého předchůdce
v panu Testovi. Podivuhodný pan Teste se zrodil
v mysli Paula Valéryho v roce 1895, a protože byl
výtvorem umělecké obraznosti, žil svůj život v
básníkově "tvůrčím vývoji a získal si přátele v
literárním světě.
Paul Valéry nám sdělil ve své předmluvě k
druhému překladu dílka "La Soirée avec M. Teste",
že pojal myšlenku vytvořit postavu Testa v době,
kdy procházel údobím opojení vůle a zvláštní převahy sebezaujetí.
Ať už nám přináší dobrovolně i nedobrovolně
uveřejněné dílo Wittgensteinovo v původnosti myšlenky a ojedinělém náhledu na vztah mezi jazykem
a fakty cokoliv, mám v úmyslu věnovat v tomto eseji zvláštní pozornost jeho snaze po jednotě života a díla. Svým prohlášením, že filosofie není
teorie, ale činnost (2), přijal nevyhnutelnost
vývoje ovlivněného myšlenkou, aniž uznal ustrnulý
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vzor určité teorie. Předpokládal, že činnost intelektu a člověk, který ji provádí, stojí navzájem v poměru významného ovlivnění. Co nemůže být
vyjádřeno* může být u k á z á n o (3)» a to nač
nám ukazuje Wittgensteinovo dílo, je významná integrita jeho osobnosti. Byl především ve svém povolání upřímný a nemohl oddělit svůj život od
svých idejí. Měl málo strpení s akademickými filosofy, kteří obvykle s úspěchem oddělují svůj
život od svého učení a své učení ode všeho ostatního, co se děje ve světě kolem nich. Je snadné
si představit, že tísnivá naléhavost analytické
myšlenky byla jeho osudem v tom smyslu, že ho udržovala ve vnitřní sféře intelektuální činnosti,
v níž postupně konstruoval a ničil logické lešení
pojmů, které vytvořily "hranice jeho světa."(4)
Zastávám názorř že záhada Wittgensteinovy osobnosti a myšlení se podobá hodně určitým rysům
osobnosti a myšlení Valéryova literárního výtvoru» Pan Teste se zajímal o fakta a výklad fakt ve
světě kolem sebe a na dané podstatě svého života
se pokoušel utvářet vzorec své výsostně autonomní
existence. Bylo to dobrodružství vůle po výtce.
V tomto bodě skutečný člověk byl méně štasten než
jeho intelektuální předchůdce: Wittgenstein klamal sám sebe pokud se týče vůle. Shledal svět kolem sebe zcela nezávislý na ní, a jeho dílo nám^
ukazuje, že jeho vůle nebyla zcela pánem svého účelu. Proto se odmlčel ve chvíli, kdy si uvědomil,
že nemůže prostě udělat tečku tam, kde si ji přál
mít o
Oba dva, Wittgenstein i Teste, upřeli filosofii plné ospravedlnění, neviděli její raison
d'etre a dokonce se vzepřeli proti jejímu všeobecně přijatému statutu; přitom se vlastně oba
stali její obětí svou vrozenou vášní hloubavosti
a bádání.
Pokusím se o zjištění, jak úspěšný byl každý
z nich jednotlivě ve svém intelektuálním snažení.
Tento problém je nejlépe vyjádřen ve Wittgensteinových téměř tragických výrocích: "Svět je nezávislý na mé vůli." "Svět a život jsou jedno. Já
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jsem můj svět," (5) a skoro cynické doznání pana
Testa:
"Rappelez-vous tout simplement qu'entrée les
hommes il n'existe que deux relations: la logique
ou la guerre." (6)

lo
M. Teste, Dialogue:
"Eigaud, s'écria Monsieur
Teste, ne me comparez pas
a d autres: car primo vous
ne me connaissez pas - et
puis vous ne connaissez
pas les autres."

Ani Wittgenstein ani pan Teste "by neuvítali
můj návrh na vzájemné přirovnání. Oba měli silný
pocit ojedinělosti, každý ne. své vlastní úrovni,
přestože Wittgensteinova úroveň měla rys jednomyslné nevinnosti a úroveň pana Testa nebyla zcela
prosta důmyslné ironie. Je třeba poukázat hned na
počátku na jednu nápadnou neshodu mezi nimi: Wittgensteinovo dílo projevuje zvláštní zájem na jazyku, kdežto pan Teste prohlašuje, že nedůvěruj:e
slovům. Každý z nich se svým způsobem klamal ve
svém hlavním ryse: Wittgenstein nakonec opustil
svou důvěru ve slova a radí nám, abychom odhodili
jejich žebřík, a pan Teste ztrácí svou cestu mezi
slovy, aniž se mohl obejít bez jejích osvobozující
funkce.
Oba skončili mlčením.
Wittgenstein uzavírá: "Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man schweigen." (7) Pan Teste podobně prohlašuje: "Si nous savions, nous ne
parlerions pas, nous ne penserions pas." (8)
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Tractatus Logico-Philosophical byl napsán německy To 1918 a jeho anglické znění vyšlo r. 1922.
V tomto díle se autor snaží vystihnout svůj vztah
mezi otázkami po povaze významu a povaze pravdy.
Za tímto účelem zkoumá výroky formální logiky a
studuje problém jejich významu» Sleduje RusselJův
způsob tím, že poukazuje na rozdíl mezi filosofickými výroky a fakty. Nesouhlasí s tradičním filosofickým termínem "věcí", z kterých je složen
svět«» Nepojednává o v ě c e c h , ale o f a k t e c h, na které je svět rozdělen. "Filosofické
výroky představují bytí a nebytí atomických fakt.
(9) Štěpí celé výroky na tzv. atomické výroky neboli elementární výroky o existenci atomických
fakt."(10) Tvrdí, že výroky nejsou zvláštním druhem jsoucen, ale spíše znaky představující fakta,
na něž poukazují jako šípy. Stojí v projekčním
vztahu k světu, a proto obsahují všechno, co patrü k procesu promítání - mime t o f c o
je
p r o m í t n u t o. Někdy jsou to znaky umělé,
jako je tomu v symbolickém jazyce. Slov je použito
k určitým tvrzením, k popisu fakt. Přésto všecko
myšlenky mají svůj zvláštní vlastní status: myslit znamená užít určitého jazyka, čili použitá
myšlenka (applied thought) j e myšlenkou ve
vlastním smyslu. Tímto způsobem všechny významné
výroky jsou funkcemi pravdy, vztahujícími se k elementárním výrokům. Jestliže má nějaká věta mít
význam, musí být něco společného mezi výrokem a
faktem, o kterěm pojednává. Wittgenstein zastává
názor, že s t r u k t u r a
je to, co výrok o
faktu a fakt mají společného. Toto tvrzení nám
připomíná obrazovou metaforu: výrok je jakýmsi
druhem obrazu reality, podobně jako hudební partitura je obrazem tónů určité skladby. To, co má
fakt a výrok o faktu společného, nemůže být vyjádřeno. Avšak Wittgenstein tvrdí, že jejich obdobná struktura může být zřejmá tím, že je na ni
slovně poukázáno. Zabývá se tudíž zvláště objasňováním výroků, které popisují fakta o světě, neboí
"výrok může nám říci jen, j a k á
je věc, ale ne
c o j e." (11)
Konečně dochází autor traktátu k závěru, že
logické výroky jsou tautologiemi: nesdělují nám
totiž to, co jsou fakta, nýbrž jenom vysvětlují
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jejich význam určitými termíny, které mohou být
vysvětleny dalším druhem termínů atd. Tím se vytváří hierarchie jazyka. Je tedy třeba jiného jazyka, abychom mohli mluvit o struktuře prvního:
tím by se vytvářel jakýsi metajazyk, který by
mohl osvětlit funkci naší obyčejné řeči. Avšak
Wittgenstein uzavírá svůj linguistický výklad
s t r u k t u r o u ,
k t e r á
je
z ř e j m á ,
ač slovně nevyjádřena. Filosofie ve Wittgensteinově pojetí je logické objasnění myšlenky, neboli
kritika jazyka.
Tento skvělý esej o solipsismu, skládající se
z "bezvýznamných výroků", je zasazen do rámce dvou
zajímavých tvrzení? první z nich je uvedeno v předmluvě: Pravda myšlenek zde sdělených zdá se mi nedotknutelná a definitivní. Proto se domnívám, že
tyto problémy byly v podstatě vyřešeny s konečnou
platností." (12) Toto velmi odvážné a sebevědomé
tvrzení se podivně vyjímá v kontrastu s posledními
řádky knihy: "Mé výroky jsou tímto způspbem objasňující. Ten, kdo mi porozumí, nakonec je uzná za
nesmyslné, jestliže ovšem se přes ně a skrze ně
vyšplhal výš. (Musí jaksi odhodit žebřík, když ho
byl použil k vyšplhání.) Proto musí překonat a přerůst tyto výroky? pak spatří svět v pravém světle,"
(13) Tak evidence významného odmlčení je v knize,
která splnila svou funkci tím, že byla dopsána a
překonána.
Tento rozbor vede nás ke kladné doktríně obsažené v traktátu: metafyzické výroky nejsou nesmyslné, nýbrž jsou označeny za neempirické. Skepticismus, vyjádřený touto logickou zkušeností,
směřuje dále k tomu, co je ukázáno v "konečném
překročení hranic." "Nevýslovné je vlastní mystikou." (14)
Smysl Života je tak pochopen, aniž může být
vyjádřen slovy. Wittgenstein nevyloučil metafyzické otázkyo Poslední stránky jeho knihy odhalují
nám jeho hluboký zájem o ně. Podložené jeho cítěním světa "jako omezeného celku" (15), ovlivňují
jeho život. Tento myslitel nám zcela jasně dokázal svým dílem, že smysl j e h o
světa znamenal
pro něho vše. Jeho filosofický temperament vedl ho
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k hloubání o základních otázkách smyslu života a
vztahu člověka k světu. Jeho osud je dojemným příkladem myslitele, který byl zajatcem světa vlastního hloubavého ducha.

Pokusím se nyní prozkoumat povahu Wittgensteinova myšlenkového dvojníka. Pan Teste obráží
ducha svého tvůrce, Paula Valéryho, který jakožto
básník je dobře znám pro své narcistické sklony.
Tak jako Wittgenstein, byl i on poháněn ve svém
intelektuálním bádání v podstatě neklidným duchem,
nebot byl zaujat "Spásou svého intelektu" (16) téměř stejně hluboce jako lidé nábožensky založení
jsou zaujati spásou svých duší. Vytvořil tudíž pana Testa proto, aby odhalil své neznámé já. Pan
Teste se nám jeví jako autonomní osobnost s mocnou
vůlí, která je v rozporu se světem. Valérymu se
podařilo objasnit druhé já v panu Testovi, avšak
nepodařilo se mu změnit svět, k t e r ý
byl
j e h o
v l a s t n í m
s v ě t e m .
Pohleäme nyní zblízka na ony rysy v panu Testovi, které se podobají charakteristickým znakům
Wittgensteinovy filosofie.
Již v předmluvě jsou všechny vyjádřeny:
Naléhavá potřeba jasnosti: "j'étais affecté du mal
aigu de la precision." (17)
Přání vyhledávat společnost vlastních myšlenek,
když vše ostatní selhalo: "Je faisais done ce que
je pouvais pour augmenter un peu la durée de quelques pensées." (18)
Silné cítění hranic svého světa: "j'etais fort...
de mon dégeíit de la facilité et de mon sentiment
de raes limites. Je m'etais fait une lie intérieure
que je perdais mon temps a reconnaítre et a fortifier. .."(19)
Zde se ocitáme v samém středu solipsistického
údělu: Vlastní svět, na nějž je poukázáno v působivých náznacích Wittgensteinových mystických vý-
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roků, jež je vyjádřen ve Yaléryho slovech připodobněním k vnitřnímu ostrovu, který byl vytvořen
jím a pro něho samého«. Teste se vydává na průzkum
tohoto ostrova, vytvořeného jeho vůlí sebezaujatého samotáře. Po celou tu dobu se cítí v nebezpečí
od okolního světa, od kterého je zoufale oddělen
a odlišen. Žít na tomto vnitřním ostrově není dost
pro jeho zvláštní ambici: opevňoval dokonce jeho
hradby, aby mohl prožívat svou oddělenost zcela
bezpečně.
Filosofie byla vykázána z tohoto pomezí stejně jako
literatura, nebox obě se pokoušely ho oklamat svou
neurčitostí a nejasností: "Je rejetais non seulement les Lettres, mais encore la Philosophie tou*t
entiere, parmi les Ghoses Vagues at les Ghoses Impures auxquelles je me refusais de tout mon coeur»"

(20)
Nic jiného nám nemůže významněji připomenout
Wittgensteinova slova "Das Rätsel gibt es nicht.
Wenn sich eine Präge überhaupt stellen lässt, so
kann sie auch beantwortet werden", (21) nežli Valéryova slova "Nous ne devons raisonnablement
questionner que ce qui peut véritafrlement nous ré —
pondre." (22)
Žádný z obou myslitelů nemůže se ubránit naléhavému tázání a hledání: Wittgenstein popírá existenči hádanky. Valéry pochybuje dokonce o možnosti "rozumné" otázky. Oba byli pod mučivým vlivem neznáma, které si přáli připojit k tomu, co už
znali.
Na konci své předmluvy k "Večeru" přicházíme
k definici pana Testa, která by mohla bez jakékoli
změny platit o Wittgensteinovi: "Jeho krátký a intenzivní život byl vyplněn zkoumáním mechanismu,
jimž vztahy neznámého ke známému jsou určovány a
organizovány." (23)
Po tomto jiskřivě břitkém úvodu počíná první
večer strávený v Testově společnosti. Pan Teste a
jeho autor navštívili spolu operu» Velmi podrobný
popis páně Testový povahy předchází zmínku o jeho
tělesném vzezření. Když poprvé vystoupí před našima očima, stojí "s pozlaceným sloupem " lóže, v níž
jsou oba muži. Je asi čtyřicet let stár, statné
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postavy, zarudlé tváře. Má distinguovariou hlavu a
veliké nohy. "Neujde mu ani atom z toho všeho, co
může "být cítěno v tom velkém prostoru radosti a
zlata." (24) Autor se pokusí chválit hudbu, ale
Teste ho briskně přeruší: "Co na tom záleží? Cítím se doma jen se sebou samým, mluvím
s v o u
v l a s t n í
řečí, nemám rád neobvyklé věci."
Po divadle kráčejí oba muži mlčky k Testovu
domu a autor je pozván dovnitř. Je přítomen přípravě na lože svého hostitele, který se nezdá ani
trochu v rozpacích tímto vpádem do svého soukromí»
Pokoj je studený a poloprázdný. Teste se pomalu a
mlčky odstrojí, ale začne hovořit, jakmile se octne v posteli. Má mnoho co říci, co odhaluje jeho
nejvnitřnější myšlenky. Trpí posedlostí myšlení o
tom - co je nemyslitelné. "Voyez-vous ces figures
vives? Cette géometrie de ma souffraiice? II y a
de ces éclairs qui ressemblent tout a fait a des
idées... Alors, je prends dans ma mémoire une
question, un probleme quelconque... Je m'y enfonce. - Ma doleur grossissante me force a 1'observer» j'y pense! - Car souffrir, c est dormer a
quelque chose une attention supreme... J avais
songé avec précision a ce dont tout le monde est
sftr." (25)
Jeho samomluva končí slovem "idée". V tom okamžiku usne. Autor uchopí svíčku připravenou pro
jeho sestup se schodů a tiše opustí pokoj.
Proč a jak se vlastně pan Teste oženil, zůstane nám provždy záhadou, ale dovídáme se dosti
zajímavých věcí o jeho ženě,, která je zbožnou katoličkou a píše krásné dopisy o svém manželu. Miluje ho a je hluboce zaujata myšlenkou na jeho
spásu. Některá z jejich pozorování jsou velmi podnětná: "To, co si myslíme, skrývá před námi to,
co jsme", píše ve svém dopise zvídavému vetřelci
do své domácnosti; "doufám, že znamenáme více nežli všechny naše ideje a že naše největší zásluha ^
před Bohem bude to, Že se snažíme setrvat na něčem
pevnějším, nežli je jenom mluvení o sobě k sobě."
(2 6) Poznamenává dále o svém muži: "Udělal ze své
duše ojedinělou rostlinu, jejíž kořeny místo lis-
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to ví se derou k slunci. Je to proti přírodě«, Chce
se snad povytáhnout mimo svět?" smutně se ptá a
pak si povzdychneš "Nevím o něm nic mimo to, co
je vidět a slyšet. - A přece mám své nekonečno.. „
které cítím. Musím uznat, že on je uzavřen ve
svém vlastním nekonečnu.o.."(27)
Nejzajímavější statí jsou však citáty z rozhovorů paní Testové s jejím zpovědníkem«, Je tu opět zmínka c tajemném vnitřním ostrově: "Důstojný
pane, lichotí siř že je na něm zcela sánu .„""Trpělivost » drahá paní. Možná, že jednoho dne najde
otisk šlépějí v písku. Jaký to bude šíastný a svatý úlek, jaká úchvatná cesta k spáse, až pozná,
podle čistého opojení milosti, že jeho ostrov je
tajně obydlen!"(28) "Pak jsem řekla knězi ^pokračuje paní Testová ve svém dopise adresovanem autorovi) , "že mi můj manžel připomíná často
myst i k a
bez
B o h a..." - "Jaké to osvícení!"
zvolal kněz, "k jakým zábleskům osvícenosti ženy
Často docházejí prostotou svých dojmů a neurčitostí svého jazyka!"
Kněz pak pokračuje v samomluvě, uchvácen objevnou myšlenkou: "Vskutku! Mystik bez Boha! Osvícený nesmysl! Falešná jasnost! Mystik bez Boha ale, paní, není pohybu» který by mohl být pochopen bez směru a smyslu, není pohyb, který by nevedl k
n ě č e m u ! "
(29)
Mezitím pan Teste žije dál svůj život, aniž
se stará o to, co si o něm myslí lidé kolem něho.
Píše svůj pověstný "lodní deník", z kterého jsou
nám autorem podány některé zajímavé^výňatkys
"Ce que je^vois m aveugle. Ce que j'entends m'assourdit. J'ignore en tant et pour autant que je
sais..»"(30) Yzpírá se proti svému nesnesitelnému
determinismu: "Proč miluji to, co miluji? Proč
nenávidím to, co nenávidím" (31) "To, eo mě nutí k
tomu všemu, to nejsem já sám*"(32)
Onen dobře známý hlas, volající po jasnosti
a přesnosti, je znovu slyšet: "Vieux désir^de tout
reconstruire en matériaux purs: rien que ď é l é ment8 definis, rien que de contacts et en contotirs
dessinés, rien que de formes conquises, et pas de

25
vague *"(33)
Tíseň nevyhnutelné spekulace, agónie "myšlení o nemyslitelném" způsobují, že volá: "Gím jsem
trpěl nejvíce? Možná, že zvykem rozvinout celou
svou myšlenku - jít v sobě až nakonec. .." (34)
Následuje dopis jeho přítele, zřejmě psaný
autorem samým» Tato část je pro učel mého eseje
méně důležitá, přestože vyniká poetickou krásou.
Příští kapitola je nazvána Dialog a je plna poukazů na ideje, které jsou v jednodušším a zřetelnějším jazyce obsaženy v Traktátu.
"Nebyl filosofem, nepatřil k tomuto druhu a
nebyl literátem v pravém smyslu toho slova? a přece, myslil mnoho - neboí Čím více Člověk píše,
tím méně myslí. Připojoval neustále něco k tomu,
co neznám."(35) "Le monde se composait devant,lui
ď a b o r d de tout cé qu'il savait et de ce qui était
a lui - et cela ne comptait plus; puis, dans un
autre soi, du reste; et ce reste pouvait ou ne
pouvait pas £tre acquis, construit, trasformé. Et
il ne perdait son temps ni dans 1'impossible ni
dans le facile."(36)
Připomíná nám to Wittgensteinův svět, který
patřil stejně Šťastnému i nešťastnému^ přestože
se jevil jinak každému z nich* Vzpomeňme jen jeho
výroku č.6431ř "Náš život je nekonečný v témže
smyslu, v jakém pole našeho vidění je bez hranic."1
(37) A číslo 5641: "Filosofické já není člověk,
ani lidské tělo, ani lidská duše, o které mluví
psychologie, ale matafyzický subjekt, hranice ne část světa."(38)
Jednoho večera pan Teste odpovídá svému příteli: "Nekonečno, můj drahý, to už není víc ona
velká věc - to je jen způsob psaní. Tesmír existuje jen na papíře. Není myšlenky, která by odpovídala tomu slovu. Není v ní smyslu. Je to jen způsob, kterým se vyjadřujeme, to je vše"(39) Znovu
nám připadá obdoba s Wittgensteinovou myšlenkou
"jazykové hry" a všech jejích důsledků.

Můžeme sledovat úsilí obou myslitelů, skuteč-
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ného i imaginárního, prorazit hranice konvenčního
psaní, napadnout tradiční odpověčí na věčné problémy Člověka. Tento ukol není pro ně ani odměňující . ani lehký. Oba stojí v oddělenosti, avšak
jejich izolace ukazuje k jasnosti a k čistotě m y slitelů, kteří jsou poctiví sami k sobě a k druhým, nezanechávajíce za sebou tmavých, neprozkoumaných koutů.
"Cependant", pokračuje pan Teste, který postupně ztrácí trpělivost se svým společníkem,
"mille choses sont constamment nulles, si 1'on
veut. Leur néant est "a votre disposition. Tenez,
tous les sots se réclament de 1'humanitě et tous
les faibles de la justice? ayant, les uns est: les
autres, interet a la confusion."(40)
Poslední část knihy je doplněním portrétu enigmatického pana !Pesta. Nepodařilo se mu možná
vzbudit naše lidské sympatie, i když vzbudil náš
zájem. Vždyť je konečně jen fikcí* dokonalým výtvorem vůle, zmítaným na oceáně determinismu.
"Au bout,de l'esprit, le corps. Mais au bout du
corps, 1 ' e s p r i t ( 4 1 )
A přece nakonec nalezl i on smysl utrpení,
které může vést k poznání ortu nejhlubší část člověka, jež se obrací k Neznámému: "La douleur recherchait l'appareil qui eut changé la douleur en
connaisšance - ce que les mystiques ont entrevu,
mal vu. Mais
1 ' i n v e r s e
é t a i t
le
c o m m e n c e m e n t
de
c e t t e
e x —
p é r i e n c e
."(42)
Můžeme nyní zakončit toto srovnání dvou spříz
něných duchů variací na Wittgensteinovo téma: "Qui
sait si la vraie "philosophie" de quelqu'un est...
e o m m u n i c a b l e ?"(43)
Vlastní téma pak je toto: Řešení problému života je v tom, že problém sám zmizí. (Což toto není důvod, proč lidé, kterým po dlouhém přemýšlení
a pochybování smysl života je náhle objasněn, nemohou nám říci, v čem vlastně tento smysl tkví?"
(44)

ZI

Tak bolest osamocuje a vědění je nesdělitelné. Každý z nás si musí sám vybojovat svou vizi
světa. Atomizace této moudrosti je nevykupitelná.

II.

M. Teste:
Le regard ď u n homme qui
est hors de ce monde. c'est en quoi le penseur
est un agonisant.

Wittgenstein často naléhal na své studenty a
čtenáře," aby se spíše dívali nežli myslili." Je
obtížné zjistit, jak dalece se on sám řídil touto
radou, neboí je zřejmé, že po celý svůj život se
nejen díval, ale i myslil, obojí s obdivuhodnou
intenzitou* Přestože se nán jeví, zvláště ve své
druhé knize, jako bystrý pozorovatel skutečnosti
denního života, z něhož nám přináší nesčetné příklady, je jasné, že z něho vyloučil mnoho zájmů,
které průměrný člověk má.^Byl rozeným myslitelem,
který miloval, ale zároveň popíral, svět neúprosné
logiky, do kterého byl neodvratně vlákán a jemuž
nemohl odolat. Žít život, který by nemohl chápat,
bylo mu nepřijatelné, a snažil se prozkoumat alespoň onu obšírnou oblast, v v které mluvené slovo
hrálo svou úlohu v objasňovacím procesu. Jelikož
správně popisuje činnost myslitele jako "určení
hranic vlastního světa" a zároveň tvrdí, že "smysl
světa musí být mimo svět"(45)» platí na něho zcela
jasně Testová definice bolestína. Zápasí se svým
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problémem ve vzpouře proti způsou filosofo7 árií,
avšak ukazuje více než to: jeho vzpoura je vzpourou proti člověku sociálně zaklíněnému a ulnětenému do tvaru řízených a obecně přijatých názorů.
Poukazuje na nárok na intelektuální život v absolutním smyslu. Tento život, tento život, který byl
zřejmě Wittgensteinovým údělem a páně Testovoü jedinou ambicí, není snadné vysvětlit v termínech
statistického mythu. Není snadné popsat jej j£.ko
sociálně determinovanou biologickou funkci jednotlivce. Jeho filosofie se snaží ukázat, že život má
hodnotu v s o b ě
a o s o b ě
v absolutním
smyslu. Touha po sebeurčení překroču^e hranice
svobody nevyhnutelnou volbou činnosti proti všem
odporujícím mocnostem, které stojí v cestě. Filosofie je vlastně vždy Částí historie člověka.
"Slovo" je Wittgensteinovi velmi cennou věcí. Tak
jako na počátku bylo slovo a ze slova povstal výrok, tak na konci stojí velké mlčení. Zdá se, že
logika sestoupila se svého vznešeného místa na
status katalogizace myšlenky. "Logika se musí starat sama o sebe,"(46) říká ve svém traktátu a stupňuje svůj posudek: "Všechny výroky logiky říkají
totéž. Totiž nic."(47) A přece, celý složitý způsob objasnění mluveného slova ukazuje nový vhled
do reality. "Je suis libře mais je suis classé",
stěžuje si pan Teste. Wittgensteinovi mysl měla
sklon k vlastní klasifikaci a jeho smysl svobody
byl vyjádřen naléhavou touhou po utřídění myšlenky
do nových tvarů a nového rozlišení. Transiit classificando - Ačkoliv často mluví o pojmu "hry" a tížívá pro celý systém jazyka filosoficky nepříjemně
znějící slovo "Sprachspiel", jeho úmysl je velmi
vážný. "Ge que nous avons de glus n£tre, de plus
précieux, est obscur ä nous-memk,"(48) zní varovný
hlas paní Testové a Wittgenstein sám by mu nemohl
upřít vztah k svému vlastnímu hloubání. Oba dva,
pan Teste i Wittgenstein, musili svým způsobem doplatit na to, že svůj život proměnili v hloubavou
činnost, neboí; oba Žili ve zvláštním světě, v němž
tkví nebezpečí ztráty smyslu pro lidské soužití.
Být sám proto, aby to bylo bytí v absolutním smyslu je velký hřích" intelektualismu. Wittgenstein
nemohl uniknout pokušení perfektionistické ideje,
avšak přitom nikdy nedospěl k oné "vnitřní civili-
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zaci skleněného člověka", která je tak skvěle vylíčena v páně Testově deníku. Wittgenstein byl "esprit séparé" stejně jako Teste byl "une intelligence profondément travaillée", a osudem
obou myslitelů je nekvalifikovatelná, nevyjádřitelná samota.
Přesto existuje ještě jiná stránka tohoto úniku do mocnosti hloubání: je to pojetí vědění jako největšího přepychu, kterého si myslící^bytost
může dopřát. "Le plus fort et justement qu'on s interroge",(49)říká pan Teste. Oba myslitelé se rozhodli pevně dopřát si tohoto přepychu, byí jeho
cena byla jakákoliv - byí jeho výsledek byl jakýkoliv. TÍplné oddání hledání pravdy je tedy podstatnou částí jejich heroismuo
Dvě tajemná jsoucna vstupují do Wittgensteinovy teorie: svět (jako realita) a on sám (vysoce
organisováný intelekt). Obě patří k tomu, co nazývá m y s t i c k ý m
elementem své filosofie.
Měl pravdu v tom, když poukázal na to, že vše v
lidském životě závisí na vztahu mezi vnitřním a
vnějším světem. Měl přímo mučivé povědomí vnitřního světa, který se mu jevil jako nekonečný prostor
bez hranic, dosahující až k neznámému. Můžeme téměř říci, že proměnil "vnější " nekonečno tradiční
metafyziky na "vnitřní" pojem. Avšak rozhodl, že
metafyzický subjekt je jeho hranicí a vnutil sám
sobě toto vymezení. Uznání hranic znamenalo totiž
akt doznání k tomu, že existuje "druhá strana hraniče", i když je ji nemožno poznat.
"Cítění světa jako ohraničeného celku je mystickým cítěním,"(50) uzavírá ve svém traktátu."Ein
Grenzübertritt ist ein anderer Zustand,"(51) , říká
Rudolf Härtung a Wittgenstein by souhlasil s jeho
výrokem: "Die Kategorie der Möglichkeit wird gegen
der Wirklichkeit ausgespielt."(52)
I přes své naléhání na existenci vnitřního
světa, Wittgenstein je neustále konfrontován se
světem vnějších fakt. Logika vyplňuje tento svět
svým lešením. Lešení je pomocnou, dočasnou strukturou, která má pomoci vlastní stavbě vědění. Je

30
pravda, že tato struktura musí být° nakonec odliozena, avšak v pravý čas, když konstrukce myšlení je
dokončena a když svobodné zednářství slovního symbolismu ztratilo svůj účel. Tak Wittgensteinovo
dílo může být přirovnáno ke zkušenosti postupného
procesu stavění žebříku, po kterém šplháme v ý š .
Avšak kam vede toto šplhání a oč je žebřík vlastně opřen? Na tyto otázky není dána odpověď* neboí
n e b u d e
více otázek vyžadujících odpovědi»
Celý postoj sé změnil. Když byl žebřík odhozen,
zkušenost zůstává. Tato "nepopsatelná" vnitřní zkušenost je široce probrána ve Wittgensteinově p o smrtně uveřejněné knize "philosophische Untersuchungen" »
Byl bylo jeho dílo sebeobjevnější, podává n á m
autor jen zlomek toho, co nakonec vedlo k důslednosti mlčení. Právě to, co nazývá "mystickým", u kazuje na velmi osobní, ne-li kryptické řešení<»
Pro myslitele, který tolik důvěřoval slovům a který byl fascinován jejich funkcí ve výkladu člověka
a smyslu světa, byla to téměř tragiaky nevyřešená
situace. Vzhledem k jeho hluboce zakořeněnému filosofickému neklidu, intenzitě^duševního, mravního
jakož i tělesného utrpení a neúprosné naléhavosti
intelektu, zdálo by se nám, že to byl osamělý a
nešíastný Člověk. A přesto zvolal na smrtelné posteli: "Bylo to skvěléí"
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Jaroslav Pole

SVATÍ JAN % POMUKU

Důkazy o tom, že svatý Jan Nepomucký je nejen
osoba historická, nýbrž i skutečný mučedník, vzbudily právě v tomto století mnoho polemik a protichůdných tvrzení. Historik* snažící se^o objektivní řešení tohoto problému, nevyhne se úplně jednomu nebo druhému extrému, a to zvláště proto, že
dokazování historické skutečnosti slouží ještě k
účelům jiným. Tak došlo ke vzniku dvou legends
jedna přidává světci známky svatosti, jež není
možno historicky nijak dokázat, druhá naopak pod
záminkou historické kritičnosti se snaží výkladem
dochovaných pramenů dosáhnout pravého opaku: zmenšit, ne-li přímo popřít Janovo mučednictví, a tím
i jeho svatost.
Typickou ukázkou první tendence je text kanonisační buly papeže Benedikta XIII* "Christus Dominus" ze dne 19* března 1729 (1)» zpracované, poněvadž původní prameny nebyly dosud známy* na základě tehdejších nekritických životopisů světcových tak, Že přinejmenším není možno ona tvrzení
historicky doložit.
Díla druhého směru se vynořují po kanonisaci
a těží z toho nedostatku papežské buly. Jeho nejradikálnějšími exponenty jsou autoři racionalističtí, jako byl 0» Abel (2), a nekatoličtí^ jako
je P.M. Bartoš (3), na němá na příklad závisí i
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dnes P» de Vooght (4).
By lo však sepsáno v tomto století i mnoho
obran světcových» Nejspolehlivější z nich je dosud
dvojsvazkové dílo F,Stejskala (5), jehož cena spočívá hlavně ve snesení množství historického materiálu* Možno říci, že během posledních 30 let nebyl však na tomto poli učiněn téměř žádný skutečný
pokrok.
Námitky, že svatý Jan z Nepomuku není historická osobnost, nemají už podklad a jsou jen důkazem přílišné důvěřivosti kronikáři Václavu Hájkovi z Libočanř který historickou osobnost Jana
z Pomuku rozštěpil na dvě: jediná shoda v tomto
dvojitém životopisu je smrt obou Janů, jednoho,
Jana z Nepomuku, utopeného na rozkaz krále Václava IVa roku 1383 proto, že se zdráhal vyjevit tajemství zpovědi královniny, druhého, Jana z Pomuku9 generálního vikáře pražského arcibiskupa roku
1393? poněvadž proti vůli králově potvrdil volbu
opata benediktinského kláštera v Kladrubech,»
První "životopis", jehož bylo použito při kanonisačním procesu, je mimo způsob smrti a jména
vvbájen dějepiscem Václavem Hájkem z LiboČan, který bjrl k tomu sveden mylným historickým záznamem,
druhý je podložen mnoha historickými doklady. Dnes
není pochyb o tom, že kanonizace platila osobě historické, jejíž jediný hrob byl právě tam, kam
tradice kladla hrob Jana z Nepomuku, a kam opět
téměř současné zprávy historické kladou hrob Jana
z Pomuku - v ochozu katedrály sv. Víta v Praze(6).
Dnes sice není známo, zda se dosud skrývají
někde nové prameny, jež by ještě podrobněji osvětlily smrt sv, Jana z Pomuka nebo z Nepomuka. Jisté
však je, že lepší znalost doby, v níž žil, o které
se dosud ví poměrně málo, umožní rozumět zachovalým pramenům lépe, a tak, jak se jevily současníkům» Účelem této studie je zhodnocení nejstarších
současných pramenů, v kterých se hovoří o smrti
Jana z Pomuka, později kanonizovaného, jimž nebyla
dosud věnována taková pozornost, jaké by si zasloužily, jejich výkladu a okolnostem, za nichž
vnikly»
Prvním a nejdůležitějším pramenem jsou tak
zvaná Acta in Curia Romanaf jejichž autorem je
pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Byla sepsána
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tři měsíce po smrti Jana z Pomuka, generálního
vikáře Jenštejnova, osobou k tomu nejpovolanější•
Tento spis není ani kronika, ani hagiografická
legenda, nýbrž souhrnná úřední žaloba na bezpráví
jež Církev v Čechách utrpěla od krále Václava IV«,
především z hlediska hmotného, na statcích a právech arcibiskupství (7) .
Je rozdělena v 38 artikulů; prvních 13 je
text samostatné stížnosti předložené arcibiskupem
Janem z Jenštejna dříve přímo králi, v níž si mu
stěžuje na jeho svévolné zasahování do pravomoci
církevní. Má povahu všeobecnou a nevypočítává kon
krétní případy. Druhá část žaloby, sepsaná až po
násilné smrti Jana z Pomuka, jež také byla jednou
z příčin, které si vynutily arcibiskupův odchod
z Cech, vypočítává papeži Bonifáci II., k němuž
se arcibiskup utekl, jednotlivé a konkrétní přípa
dy porušení svých práv a násilnosti, jichž se pro
ti němu a jeho kléru král nebo jeho milci dopusti
li. V poslední části (art. 24 - 37) líčí podrobně
události posledních měsíců^ při kterých byl spolu
s dalšími arcibiskupskými úředníky a preláty zmučen a konečně utopen 20. března 1393 generální vi
kář Jan z Pomuka.
10. března téhož roku potvrdil po řádně vyko
nané volbě Jan z Pomuka, jako generální vikář arcibiskupa pražského, nově zvoleného opata Olena
pro kladrubský klášter. To popudilo krále Václava
IT., který chtěl ze statků kláštera nadat v Kladrubech nové biskupství, a tak nejen zlomit vliv
arcibiskupa pražského Jana z Jenštejna, nýbrž doladit tam svého milce za biskupa. Arcibiskupovi
úředníci uprchli z Prahy, když se dověděli o hněvu krále, asi 15* března za arcibiskupem do jeho
hradu v městě Roudnici. Král vyslal posly k arcibiskupovi se žádostí, aby přijel do Prahy sjednat
mír. Ten však, znaje krále, nechtěl jít, ale dal
se pohnout radou Jana z Pomuka a oficiála Mikuláše Puchníka. Schůzka se konala 20. března, avšak
^ři setkání král nejen zasypal arcibiskupa a jeho
úředníky hrozbami, nýbrž dal Je hned zatknout.
Arcibiskupovi se podařilo uprchnout pod ochranu
své stráže, ostatní však byli odvedeni k výslechu
Tam byl královým mečem udeřen starý děkan kapituly Bohuslav z Krnova, ale pak propuštěn.
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Po neúspěšném výslechu "byli zatčení odvedeni
na radnici, kde byla mučidla» Z'e Čtyř zatčených
byl natažen na skřipec pouze oficál Mikuláš Puchník a generální vikář Jan z Pomuka, a oba byli pálení smolnicemi na bocích, zvláště Jan, jemuž král
bok propálilo Pak nařídil, aby byli všichni utopemi$ nakonec se však spokojil s notářským prohlášením, v němž se zatčení zavázali, že o svém zatčení
a mučení nikomu nic neřeknou, a snad i slíbili, že
budou pracovat proti arcibiskupovi. Pak byli propuštěni. Pouze Jan z Pomuku, poněvadž nemohl JÍŽ
dále žiti, jak píše arcibiskup, byl vlečen ulicemi
k řece Vltavě, a tam v 9 hodin večer shozen s mostu a utopen.
DčLvod králova hněvu proti arcibiskupovi byl
však, jak Acta udávají, několikerý: vyčítal arcibiskupovi při oné schůzce,, že exkonrunikoval jeho
oblíbence Zikmunda Hulera* podkomořího království,
kdy on, obviněn z bludu, se odmítl dostavit k soudu, dále, že dal svým generálním vikářem potvrdit
nově zvoleného opata kladrubského, a konečně, že
zasáhl v jakémsi případě týkajícím se Židů, třebaže tito patřili do pravomoci královy.

V závěru prosí Jan z Jenštejna papeže Bonifáce IX., jemuž spis pravděpodobně ještě v červnu r.
1393 v Perugi osobně předložil, aby mu zajistil
svobodné vykonávání církevní pravomoci, poněvadž
rau denně hrozí nebezpečí života, koná-li své povinnosti. Mimo tuto žalobu, rozdělenou na 30 článků, je v latinském Vatikánském kodexu 1122 ještě
další kratší verse ve formě supliky, nazvaná "eadem materia abbreviata" (8), kde se hovoří o té Že
záležitosti stručněji. Do ní jsou podrobně pojaty
pouze události poslední se smrtí Janovou. Zdá se,
že na kurii byla obsáhlá žaloba arcibiskupova přepracována a zkrácena třetí osobou na příkaz papežův nebo jeho úředníků.
účelem této žaloby nebylo však pouze zjednání
nápravy ve věcech duchovních: hmotnými Škodami,
způsobenými pražskému arcibiskupství, byla jak arcidiecéze, tak i arcibiskup zadluženi, a proto
přišel ke kurii, aby vymohl také na papeži dovolení k získání nové půjčky, a tu nebylo možno odůvodnit jinak než vylíčením skutečného katastrofálního finančního stavu věcí a jeho příčin. Proto je
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mu věnováno v obšírném spisu tolik místa»
Tato cenná Acta in Curia Romana byla objevena ve sborníku d£l Jana z Jenštejna teprve r„1752,
tedy 23 let po kanonizaci Jana z Pomuka. Kdyby byla bývala známa driveT byla bý zabránila omylům
rázu historického, jež se dostaly i do kanonizační
buly« V nich je jediné podrobmé a autentické vylí«čení smrti světcovy. Z arcibiskupova svědectví vyplývá, že sv. Jan z Pomuka, jinak známý jako Nepomucký, zemřel proto, Že řádně vykonával duchovní
jurisdikci tam, kam nesahala pravomoc králova.
Proto ho označuje titulem m a r t y r
s a n c t u s (9) a jeho násilnou smrt nazývá m a r t yr i u m (10), poněvadž již sama smrt byla dostatečným důvodem ke kanonizaci.
Druhým důležitým pramenen, v němž se hovoř-í o
smrti Jana z Pomuka je životopis arcibiskupa Jana
z Jenštejna, kde při zmínce o tom, jak král Václav
IV. pronásledoval arcibiskupa» se poznamenáváš
"Finalisque vis persecutionis in eum (archiepiscopum) et suos afferbuit annio domini 1392
(správně má být 1393)» dum sui officiales praecipui tam in temporalibus quam in spiritualibus miserabiliter sunt cruciati. Nam reverendus dominus
NicDlaus Puchnik, officialis, post electus archiepiscopus Pragensis in capite percussus, venerabilisque Joannes; pro tunc vicarius in spiritualibus
dei
g r a t i a
m a r t y r
e f f e c t us
quia adustus, calcibus pressus, finaliter est sub—
mersus clarescentibusque miraculis est ostensus,
quod, quia recens est et toti patriae notum, quamvis dignum sit memoria, et alibi credo, quod plenius sint notata, hie minime inseruntur" (11).
0 tomto životopise byly často vyjadřovány pochybnosti (12), poněvadž arcibiskup Jan z Jenštejna je dodnes znám víc pro své spory s králem Václavem IV. a zde je vylíčen jako světec. Dnes však
je známo, Že tento životopis, jak se ostatně přímo
v něm hovoří, byl sepsán na přímý rozkaz nástupce
Jana z Jenštejna, arcibiskupa Olbrama ze Škvorce,
v letech 1400 - 1402 Petrem Klarifikátorem, spisovatelem, zpovědníkem a duchovním rádcem Jana z Jenštejna, tedy osobností nejlépe informovanou (13).
Ten se snažil především vylíčit duchovní profil
arcibiskupův, poněvadž jeho spis měl zřejmě slou-
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žit za základ k jednání o "budoucí kanonizaci. I
na konci připojené zázraky tomu nasvědčují.
Poněvadž fakta zveřejněná Petrem a týkající
se soukromého života Jana z Jenštejna neměla viditelnou oporu v listinném materiálu týkajícím se
vykonávání jeho úřadů dříve známých, byla věrohodnost tohoto pramene uváděna v pochybnost. Dnes
však je přesnost údajů Petrových, uvedených v životopise, nejen zaručena osobností autorovou, nýbrž i potvrzením ze spisů samého Jana z Jenštejna,
dosud nevydaných, z jeho dopisů (14) a z jiných
současných pramenů.
Odhalení autora životopisu je okolností velidůležitou i pro závažnost jeho zmínky o smrti Jana z Pomuka: znal ho totiž osobně. Poslední tři
dny svého života trávil Jan z Pomuku také v Roudnici v arcibiskupském zámku, a je jisto, že Petr
Klarifikátor byl do sporu, tehdy vrcholícího, zasvěcen, a že se s ním v Roudnici arcibiskup radíval (15). S arcibiskupem byl Petr Klarifikátor ve
styku i po jeho návratu z kurie r.1393 až do roku
1397. Zpráva o smrti Jana z Pomuku tedy není pouze
z doslechu, nýbrž od samého arcibiskupa.
Nejzajímavější je však dodatek o zázracích
známých v celé zemi a vykonaných ve spojitosti se
smrtí Janovou. 0 jakých zázracích hovoří nevíme.
Kroniky z této doby se zmiňují o velkém suchu, jež
nastalo v létě po Janově utopení a jež mělo katostrofální následky (16). Zdá se však, že Petr by
neužil pro toto sucho výrazu
c l a r e s c e n tia
m i r a c u l a , a že měl na mysli něco
jiného. Vztahují se snad ona slova na jiný spis,
kde jsou vypsány ony zázraky? Nebyl dosud objeven.
Okolnost, že byly známy v celé zemi v době, kdy
začínala vůči nim panovat všeobecná skepse (17)»
dává tušit, že skutečně to bylo něco neobyčejného,
a že by tedy bylo nekritické jejich závaznost a
priori odmítat. Nejdůležitější však je, že již za
7 - 9 let po smrti Jana z Pomuka se o zázracích
hovoří, což již samo svědčí o počátcích jeho kultu.
Třetím pramenem je tzv. Catalogus abbatum Saganensium. Autorem jeho první části byl augustiniánský opat Ludolf (I394 - 1422), který v něm napadá ostře Václava IV. pro jeho zločiny, a mezi jiným připomíná též utrpení a smrt Jana z Pomuku:
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"Crudelis iste rex iniquus nil regale ostendit in opere, sed raagis tortoris et carnificis exercitium habuit quant regis
Inter cetera .
autem honorabilem ilium virum Deo aceeptum et hominibus, Teutonicis et Bohemis amabilem* dominum
Johannem presbyterům, domini archiepiscopi Pragensia in spiritualibus vicarium s decretorum doctorem, crudeliter tortum, combustum et evisceratum
in aqua submersit, dominum Nicolaum Botnig, licentiatura in decretis et magistrům in artibus, officialem Pragensem, presbyterům, flammis et ignibus
manu sua, ut ita dicam, regia, at manibus aliquorum miserabiliter etiam in membris pudendis attrectatum vix semivivum dimisit, dominum Boleslaum (!)ř
lectorem Prage ordinarium, doctorem decretorum et
Pragensem decanum, captum et percussum, dominum
insuper prepositum Misnensem, venerabilem virum
dictum Knobeloch tentum? nudatum est iam tormentis
praesentatum vix tandem liberos esse passus est(18)
0 smrti Jana z Pomuka nepřináší sice opat Ludolf nic nového, zajímavá je však krátká, byt významná charakteristika osobnosti Janovy«, Často se
poukazovalo na tendenční směr díla - polemika proti Václavu IV» - vyžadující, aby oběti královy
krutosti byly představovány v co nejlepším světle»
Ve skutečnosti však Jsou Ludolfem sympaticky líčeni jen dvas mistr Matouš z Krnova a Jan z Pomuka
na jiném místě» 0 ostatních mučených se mnoho nehovoří: uvádějí se pouze jejich jména a tituly, jež
jsou velmi přesné a v jiném dokumentu, popisujícím
ony události, se neudávají» Také ostatní podrobnosti o Slechách v jeho spise jsou nezávislé na jiných
známých pramenech a přesné» AÍ již ho vedly k posmrtné chvále Jana z Ponruka jakékoliv důvody P hovoří zde bezpochyby pravdu a není vyloučeno, že z
vlastní zkušenosti: sám studoval před léty právo
na právnické fakultě v Praze, a to právě tehdy,
kdy tam Jan z Pomuka začal působit jako notář (asi
v letech 1370 - 1373)5 mimo to měli slezští augustiniáni stálé styky s klášterem roudnickým,. a obzvláště za Časů Ludolfových, kde tedy mohl načerpat tyto zajímavé podrobnosti. Před svým povýšením
byl Ludolf kancléřem, opata svého kláštera, a není
pochybnosti, že se při té příležitosti dostal častěji do Öech.
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Ostatní prameny, většinou kronikářské, jsou
povšechně velmi stručné a přinášejí pouze nejdůležitější události oné doby. Zajímavé je, že většina z nich, počítaje v to i kroniky sepsané mimo
Čechy, připomínají smrt Jana z Pomuka. Některé,
dokončené sice později, ale čerpající ze starjších
pramenů, nebo začaté dříve, uvádějí jeho jméno
přívlastkem inclytus, slavný, venerabilis.
Kronika Zlatokorunská, přímo závislá na pramenech doby před husitskými válkami, udává ještě
navíc, že jeho tělo bylo nalezeno "feria V in ostensione reliquiarum" (t.j. 17. dubna 1393) a že
skví zázraky (19)• Tím je potvrzena raná zpráva
Petra Klarifikátora o tom, že umučení Jana z Pomuka bylo dobře známo v celých Čechách i jeho
zmínka o zázracích, neboí tato kronika nezávisí
na nšm a čerpá zprávy odjinud.
Z uvedených pramenů je tedy možno dokázat,
že hned po smrti, tedy ještě koncem XIV. a počátkem XV. století, byl Jan z Pomuku považován za
svatého a za mučedníka pro hájení práv Církve, a
že různé události, o nichž dnes nejsme blíže zpraveni, se uváděly ve spojitost s jeho smrtí a byly
nazývány od věrohodných osob zázraky. Jako hlavní
příčina je výslovně jmenováno potvrzení opata z
Kladrub, známé pravděpodobně všem, kdežto další
dva důvody králova hněvu udává pouze Jan z Jenštejna ve svých Acta.
Co si máme myslit o jiném důvodu Janovi smrti, totiž že odmítl králi Václavu IV* vyzradit
zpověčí jeho manželky, královny Žofie? První o tom
hovoří Tomáš Egendorfer z Haselbachu, vyslaný basilejským sněme** r. 1433 jako vyslanec do Prahy:
"Confessionem etiam uxoris sue Johannen, in
theologia magistrům et quia dixit hune dignum regio nomine, qui bene regit, et, ut fertur quia
sigillum confessionis violare detractat, ipsum in
Moldavia suffocari precepit". (20)
Tato zpráva je psána až 40 let po událostech,
tedy v době již nové generace a hned po zhoubných
husitských válkách. Tím ovšem není vyloučeno, že
pamětníci nebyli dosud naživu* Kdyby měla historický podkladp očekávalo by se, Se se o této příčině zmíní ve své žalobě i arcibiskup Jan z Jenštejna? byl by to pro něho býval nadmíru přesvěd-
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Sující důvod o spravedlivosti jeho požadavků» Ne—
ni-li tam však o tom žádná zmínka, zůstává dvojí
raožnosts bucl arcibiskup^nic takového nevěděl, nebo se o tom nechtěl zmiňovat® Právě zde by Acta
velmi pomohla k vyvrácení nepravdivé bajky nebo
k dosvědčení historické skutečnosti. Avšak ani
mlčení nemá zde jednoznačný smysl*
Celé jednání s králem Václavem IV, líčí arcibiskup podrobně* Detaily dlouhého výslechu však
neuvádí. Jak dobře poznamenal V« Koudelka, přes
všechny podrobnosti, jež uvádějí, obsahují Jenštejnova Acta mnoho nejaenostís schází v nich nejdůležitější zpráva, tj* mučením zostřený výslech,
kde jedině se král mohl Jana tázat na zpovědní -tajemství. Arcibiskup^o nčm píše jen několika slovy
— sám se ho již nezúčastnil - a významně dodává;
"ut dicitur", "prout mihi innotuit." Dokazuje tak,
že v době, kdy psal Acta, sám všechny podrobnosti
nevěděl. Možno tedy pochybovat o tom, že líčení
této části procesu je úplné, ba i o tom* zda z toho, co věděl, vypsal arcibiskup vše* Jedinými
svědky* od nichž se mohl dovědět pravdu 9 byli totiž jeho vlastní úředníci, s nimiž jistě hovořil
před odchodem do Itálie. Ti se však zřejmě báli
prozradit jednotlivosti ze strachu před královou
pomstou. Ten si dokonce prý od nich dal podepsat
slib, že o svém zatčení a mučení nebudou hovořit,
a snad dokonce, že budou pracovat proti samému
arcibiskupovi.
Vzhledem k tornu, Že se k vynucení doznání
použilo mučeni, je na místě otázka, jaké doznání
měl Jan z Pomiuka učinit* Jím podepsané potvrzení
kladrubského opata bylo veřejné a nebylo o něm pochybnosti o Rovněž vyhlášení klatby na podkomořího
Zikmunda Hulera bylo veřejné* Král sám vytýká arcibiskupovi, že dělá všechno ze své hlavy - a přece mučí jeho úředníky, vykonavatele jeho vůle. TI
slíbí, že budou pracovat proti arcibiskupovi, ale
ten je klidně ponechává v jejich úřadech -*
Jan z Pomuka byl však mučen krutěji než ostatní. Ačkoliv král sám přiložil pochodně k jeho
bokům a pálil jimi i oficiála Puchníka, byl tento
druhý po podepsání přísahy gropuštěn a po třech
dnech již pracoval ve svém úřadě. Proč byl Jan
z Pomuka jediný tak zmučen, že podle úsudku arci-.
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biskupova nemohl déle žít?
Je jisté, že arcibiskup nevěděl všchno, musel
však znát více, než vypsal. Jeho rozmluva s Bonifácem IXo 9 jehož znal od dřívějška osobně, není
nikde zaznamenána. V každém případě, aí se dálo
při výslechu cokoliv, bylo k tomu vždy třeba svědků* Hlavní a jediní svědkové byli nejen zavázáni
přísahou, nýbrž především bylo nebezpečno proti
králi vypovídat.
Jsou však ještě dva dosud nepoužité doklady
vztahující se přímo k těmto událostem. Václav IV.
se po arcibiskupově odchodu dověděl o jeho úmyslu
ztěžovat si na něho osobně papeži a spěšně psal
svému prokurátorovi na kurii mimo jiné toto:
"Verum cum nobis tacentibus nec quidquam sinistri de ipso (archiepiscopo) suspicientibus,
vulgaris opinio.teneat ipsura ad presentiam domini
nostri summi pontificis et de nobis velle querimonias instaurarej idcirco devotionem tuara seriöse requirimus et rogamus quatenus apud praefatum
dominum nostrum, cui desuper specialiter scribimus
et alibi, ubi necesse fuerit, laborare velis et
debeas, ut in casu, quo praefatus archiepiscopus
in sui praesentia quidquam de nobis, quod tarnen
non credimus, conaretur suggerere, ipsura B(eatitudo) sua non audiat, sed potius ipsius, si que fuerint, querelas suspendat tamdiu, donec per solemnes ambasiatores nostros, quos ex hoc et aliis
causis ad ipsius praesentiam destinare proponimus,
de facti circumstantiis fuerit plenius informata,
specialem nobis in eo conplacentiam ostensurus(21)
Václav IV. hovoří v tomto listu zřejmě o smrti Jana z Pomuka. Totéž vyplývá i z toho, jak na
kurii zdůraznili smrt generálního vikáře a události kolem ní(22)• Zajímavější však je i poznámka
Jana z Jenštejna v jedné jeho dosud nevydané horailii. Za svého pobytu v Itálii trávil určitý čas i
v Benátkách, snad v rodině svého přítele Mikuláše
Contarini, a tam spisoval homilie k oslavě svátku
Navštívení Panny Marie, který před Čtyřmi léty zavedl do římské liturgie na jeho žádost papež Urban 71, T homilii, která je v pořadí osmá, vybočuje náhle z líčení přírody mariánského měsíce května a vrací se k trpké skutečnosti;
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"Numquid non ob defectum pacis et iusticie
horám gum ingressus Itálie, ut Sabulon dego littore in maris, tristis moram traho Veneciis, longis
suspiriis, vel saltem cordis lacrimis ingemisco
coťtidie videns contricionem populi mei et lassis
non cernens requiem ullam dari ovesque meas quas
olym caula susceperat pacificas oberrare in solitudine, cum larva luporum feritatem assumere, pacificam vorare aliam gregem, sui se excutere proprii a iugo pastoris? At ne sic sufficere quorundam quin patearn moreibus post parietem qui murmurrant aut forsitan palam loquuntur non discernentes
misterium et causa racionabiles ignorantes cur a
grege disceseerim, cur qui discessi non protinus
redeant hec et plurima alia ventoso lingue flabello
concitantes•" (23)
Není pochybnosti, že na základě nejstarších
pramenů nelze dojít k žádnému jistému závěru, ani
že sv. Jan Nepomucký je mučedníkem za zpovědní tajemství, ani že jim není. Mlčení kronik před zprávou Tomáše Ebendorfera z Haselbachu o zpovědním
tajemství samo o sobě nic nedokazuje? dá se vysvětlit týmiž důvody jako mlčení arcibiskupovo.
Již z kronik samých, jichž bylo v době Václava IV*
sepsáno v Čechách málo, je možno vyčíst opatrnost,
s jakou se zmiňují o králi, zvláště ve spojitosti
se smrtí Jana z Pomuka, uvádějí-li tuto spojitost
vůbec. Volněji hovoří současní kronikáři zahraniční.
Mimoto tvto události brzy ustoupily do pozadí, poněvadž Čechami již delší dobu zmítal odboj
panstva proti králi Václavu IV. a v prvních letech
XV. století již na pražské universitě sílily národnostní a dogmatické boje vlivem šířícího se
viklefismu, který našel svého představitele v mistru Janu Husovi a po Jeho upálení dal vzik k dlouholetým a tragickým válkám. V té době upadla úcta
svatých i zájem o ně a mnoho rukopisných pramenů
bylo nenávratně zničeno.
Ani zprávy o manželské nevěře Václava IV.,
často zpestřené lidovou obrazotvorností, nemohly
být přes snahy historiků dodnes popřeny a uspokojivě vysvětleny. Tato nevěra měla být příčinou
jeho podezření proti královně Žofii a jeho touhy
zjistit na jejím domnělém zpovědníkovi Janu z Po-
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muka její zpověď. Na druhé straně však úplně schází jakékoliv doklady o tom, že Jan jejím zpovědníkem kdy byl, a kdo vůbec byl jejím zpovědníkem.
Svatojanský problém, který se dnes zúžil pouze na zpovědní tajemství, zůstává tedy stále otevřený. Tvrdit kategoricky to či ono je ukvapené,
pokud se nevyjasní události onoho čtvrtku 20.března 1393.
Pro zpovědní tajemství se uvádí ještě jeden
současný a nejstarší důkaz, totiž dodnes zachovaný jazyk světcův, nalezený neporušený dne 15•dubna I719 komisí po otevření hrobu a uznaný jako
jeden ze zázraků pro jeho blahořečení a svatořečení (24)% Toto nadpřirozené zachování jazyka vyňatého z úplně zetlelého těla je dodnes trvající
skutečností. Vztah tohoto neobvyklého zjevu k příčinám světcovy smrti není však již v kompetenci
historika, nýbrž teologa, který vychází odtud, kde
historikova práce končí.
Závěrem je tedy možno shrnout to, co bylo výše řečeno, do několika bodů:
1. Život a smrt sv. Jana Nepomuckého, jinak
z Pomuka, tak jak ji líčí bula Benedikta XIII.
"Christus Dominus", nemá v teprve později objevených historických pramenejh oporu a zakládá se na
Časově pozdějších a Často romanticky vykreslených
životopisech, které obsahují málo historicky spolehlivých okolností.
2. I přes historické nepřesnosti buly jde
jasně o skutečného mučedníka, jehož smrt je spolehlivě doložena, a který zemřel pro vykonávání
církevní jurisdikce svého úřadu.
3. Počátky kultu jsou jasné dosvědčeny jednak
v názvu, který svému generálnímu vikáři v úředních
aktech dává jeho arcibiskup, tedy osoba nejlépe
informovaná o příčinách a průběhu sporu, sanctus
martyr i další přívlastky "piae memoriae"" a jiné
podobné v současných pramenech, i svědectví Petra
Klarifikátora o zázracích, jež se udály během 7
až 9 let po jeho smrti.
4. Druhá hlavní příčina jeho smrti, totiž od-
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mí tnutí vyzradit zpovědní tajemství, není z neja*taršich zachovalých dokladů dokazatelna, vyskytuje se výslovně teprve později, ale přesto ji dofsud nelze zamítat, pokud se nevysvětli řada n e srovnalostí v současných dokladech. K dokázáni mučednické smrti není vSak nezbytně nutná.
5. Život sv. Jajia není nutný k jeho svatořečení; stačila mučednická smrt. Ví se však o něm
velmi málo jak z pozitivní, tak i z negativní
stránky; většina výkladů z jeho života nemá proto
historickou cenu a zůstává soukromými dohady* v y kombinovanými z různ£ sestavených zachovaných historických dat, z nichž sice není možno dokázat
heroické ctnosti, ale ani prostřednost jeho Života.
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(24) O tom šířeji J.POLC, Jazyk sv. Jana Nepomuckého,"Nový život", 16 (1964)» str.105 - 108.

- o -

Tento Slánek vyšel původně francouzsky pod
titulem 11S* Jean de Nepomuk (ou de Pomuk) a M e n
existé et il est vraiment mort martyr" v öasopiae
» L a m i du clergé", 72, (1962), str. 636 - 640.
Pro české vydání byl poněkud upraven.
J.P.
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STALINISMUS V ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEVNÍ
POLITICE A SITUACE KATOLICKÉ CÍRKVE

I* Éra stalinského dogmatismu
a tzv. kulturní revoluce*
II* Současný stav a akce rehabilitací.
III* Poznámky a vysvětlivky*

I«

Kategorickým imperativem kulturní revoluce
byly - podle prof. Milana Machovce - otázky boje
proti náboženským přežitkům a vlivům zahraničních
církevních organizací. Tomuto tématu věnujeme náS
první rozbor otázky "kulturní nadstavby" v době
Stalinova kultu osobnosti*
Lenin, Stalin i ChrušSov se shodují ve svém
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základním postoji k náboženství. V duchu Marxově
a Engelsově považují náboženství nejen za nepravdivé a zbytečné, nýbrž také za Škodlivé. V době
třídního boje podle nich náboženství slouží vykořisťovatelům, zvláště tím, Že omamuje vykořisťované, brzdí jejich revoluční elán. AJ.e i v době
budování socialismu náboženství podle jejich názoru brzdí pokrok, odvádí pozornost od hlavních
úkolů společnosti a činí i občany socialistického
státu náchylnými vůči vlivům buržoasní propagan^
dy. (1)
Tímto postojem komunistů k náboženství je
určen i jejich zásadní postoj k církvím. Komunistickým vládám jsou pochopitelně podezřelé zvláště
ty z domácích Církví, které mají spojení s církvemi v nekomunistickém zahraničí. To platí především o Církvi římskokatolické, protože papeže,,
který je mimo dosah komunistických vlád, poslouchají i katolíci v komunisty ovládaných zemích
jako nejvyšší náboženskou autoritu.
Rozdíl je mezi Leninem a Stalinem v otázkách
praktické taktiky vůči církvím. Lenin vyoházel z
požadavku naprosté odluky církve od státu. Tuto
odluku ovšem nechápal po západním způsobu jako
víceméně blahovolnou neutralitu státu v církevních věcech, ale jako začátek odumíráni církví a
náboženství vůbec. Náboženství v komunisty ovládané zemi považoval leda za soukromou záležitost
zaostalých občanů a oírkev za jejich soukromý
spolek, který se zatím bude trpět, pokud se nebude plést do politiky (a to byl i u V.l. Lenina
pojem velmi široký). Lenin doufal, že změnou hospodářské základny dojde v Sovětském svazu dosti
rychle i ke spontánním změnám ideologické nadstavby, takže náboženství, vytlačené z veřejného
života a zbavené státní ochrany a pomoci, poměrně
brzy zanikne samo.
Stalin si v letech své moci vždy jasněji uvědomoval, že náboženství nemizí tak snadno a
rychle, jak si to představoval Len^n. Otřásající
zkušenosti v první fázi německého utoku na Sovětský svaz za druhé světové války mu dokonce ukázaly, že po tolika letech "socialistické výstavby"
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jsou pro velkou část sovětského lidu náboženské
(a podobně i vlastenecké) city silnější pohnutkou
k Sinům a k přinášení obětí než marxistixké přesvědčení a nadšení pro budování komunismu. Právě
tyto zkušenosti ho asi přivedly k taktice, která
byla do značné míry právě opačná než u Lenina, i
když vycházela ze stejných zásad.
Stalin v praxi opustil zásadu odluky církve a
státu. Vrátil se ke starému carskému systému státní kontroly církve, k tak zvanému césaropapismu,
ale dal mu marxistickou náplň. Je-li každý stát
podle Marxe v podstatě jen nástrojem útlaku a vykořisťování t a je-li církev vždy jen nástrojem utlačovatelů a vykořisťovatelů, proč by nemohl používat usměrněné církve ke svým politickým a hospodářským účelům i stát"socialistický"? Musí to ovšem dělat opatrně, aby přitom neztratil ze zřetele
svůj poslední cíl, likvidaci náboženství» Musí
církvi poskytnout jen minimum životního prostoru,
a za to jí uložit maximum politické spolupráce«
Tato spolupráce usnadní ^straně a vládě vnitropolitických a zahraničních úkolů, na příklad propagandu válečnou a potom zase "mírovou", aniž nějak podstatně posilní náboženství. Věřící občané, kteří
slepě následuji své duchovenstvo, se politickou
spoluprací církve s marxismem pomalu převychovávají
na marxisty. A jestliže naopak tato spolupráce v
jejich očích duchovenstvo zdiskredituje, odcizí se
věřící lidé své církvi a tak budou opět snáze přístupní ideologickým vlivům strany.
To byl Stalinův cynický plán, který už koncem
války vedl k obnovení^některých institucí pravoslavné církve. Zároveň byl ovšem zřízen Státní úřad
pro církevní záležitosti, který měl na církev přísně dozírat a starat se o to, aby se vyvíjela a aby
působila co nejpřesněji podle Stalinových směrnic.
Tento Stalinův plán byl poměrně jednoduchý,
pokud se týkal jen církve pravoslavné, která měla
odedávna povahu ruské církve národní, závislé na
Btátu. (I zde je ovšem otázka, zda Stalin nepodcenil vnitřní náboženskou sílu pravoslaví, sílu,
která se projevuje i přes všechny státní reglementace.) (2) Nový problém vznikl, jakmile se komunisté zmocnili vlády v zemích s početným obyvatel-

53
stvem katolickým, tedy zvláště v Polsku, Maäarsku
a Československu,
Stalin možná sám věřil tomu, co jeho propaganda vykládala o Vatikánu. Byl přesvědčen* že je
to zároveň nástroj kapitalistických monopolů a imperialistických velmocí* zvláště Spojených států,
mezinárodní špionážní centrála a hlavní stan duchovní diktatury, která má pro katolíky všech zemí
podobný význam jako Kreml pro komunisty. Proto považoval za první úkol komunistické církevní politiky v komunis^ty ovládaných zemích s velkým počtem katolíků, aby místní katolická'Církev byla od
Vatikánu co nejvíce oddělena (izolována) a pokud
možná i zcela odloučena fseparována). Konec konců
mu šlo o to, co dnes vidíme v Číně a v Albánii,
které zůstaly stalinské taktice věrné do všech důsledků. Zbytky katolíků. Zbytky katolíků jsou tam
nuceny žít ve výslovném^schismatu. To se v jiných
zemích nepodařilo, aspoň pokud se týče katolíku
latinského obřadu. Neboí podle staré carské tradice Stalin vyžadoval co nejradikálnější postup
vůči katolíkům ritu východního, zvláště byzantskoslovanského,. tak zvaným uniatům (řecko-katolíkům) .
Ti byli ve všech Jcomunisty ovládaných zemích nuceni co nejdříve "se vrátit" k pravoslaví.
Pokud se týče latinského katolického episkopátu v
jednotlivých komunisty ovládaných zemích, mělo se
podle Stalinových pokynů místním biskupům dát na
vybranou, zda budou ochotni hrát přibližně stejnou
jako je ta, kterou Sověty předepsaly církvi pravoslavné, to je v praktickém odloučení od Vatikánu
poslušně sloužit komunistickým vládám, či zůstanou
"exponenty zahraniční nepřátelské mocnosti", t.j.
Vatikánu, a budou proto tím nebo oním způsobem izolováni a postaveni mimo zákon.
Aby se mohl vykonávat silnější nátlak na biskupy a aby byla po ruce další garnitura církevních
představitelů v případě, že biskupové spolupráci
odmítnou, měli komunisté všemi prostředky teroru
a korupce v každé zemi vytvořit skupinu kněží, po
případě i katolických laiků, která by bezvýhradně
sloužila politice režimu, podporovala jeho propagační cíle a po každé stránce usnadňovala jeho
záludnou církevní politiku.
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Komunistické státní orgány, zřízené po vzoru
sovětského úřadu pro církevní záležitosti, měly v
každé zemi dbát o to, aby se tento plán postupně
uskutečnil. Jejich cílem bylo dosáhnout naprosté
moci nad vnitrními, zvláště personálními záležitostmi místní katolické Církve, a tak ji přetvářet 's vynuceným souhlasem biskupů, nebo po jejich
odstranění) podle Stalinových představ.
Y Polsku, Maďarsku i Československu komunisté
v době stalinismu postupovali v duchu těchto směrnic, ale podle místních poměrů dospěli v každé z
těchto zemí ke značně rozdílným výsledkům. Zde budiž naznačeno, co se stalo v československu.
Po několika pokusech^dospěli komunisté v Československu k názoru, Že úplné schisma, které by
místní katolickou Církev výslovně odloučilo od^Říma, by bylo neúnosné. Proto se soustředili na úkol
aby praktická izolace místní Církve byla co nejprodyšnější a aby tato oslabená Církev byla donucena sloužit jejich cílům.
Napřed se snažili získat pro spolupráci domácí biskupský sbor. Ale požadavky komunistů vůči
biskupům byly tak neslýchané - a většina tamních
biskupů vedených pražským arcibiskupem-primasem
Beranem, projevila charakter tak pevný -, že nemohlo dojít ani ke zdánlivé (Johodě. Proto komunisté v červnu 1949 otevřeně zaútočili na biskupský
sbor a všechny biskupy, nejdříve a nejvíc na arcibiskupa pražského, podrobili v nějaké míře domácímu vězení a izolovali je od jejich kněžstva a lidu. To byl, jak uvidíme, jen začátek.
Již předtím komunisté získali několik spolupracovníků z řad katolických kněží,. na příklad
Josefa Plojhara mezi Čechy, Alexandra Horáka a
Jozefa LukaSoviČe mezi Slováky. Na začátku Šlo o
to, Že někteří z těchto kněží proti zákazu biskupů přijali od komunistů vysoké politické funkce,
že začali agitovat mezi ostatním duchovenstvem a
vytvářeli skupinky "vlasteneckých kněží, z počátku početně velmi slabé.
V Červnu 1949 podnikli komunisté s pomocí
"vlasteneckých kněží" pokus vytvořit kolaborující
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skupinu laiků a bez velkých okolků jí dali jméno
"Katolická akce"« (3) Ale přes všechnu agitaci,
podporovanou i policejním nátlakem, tento pokus
ztroskotal» Stal se terčem lidového humoru a komunisté jej časem nechali usnout. (Předseda této
"Katolické akce" byl dramaturg opery Národního divadla Ferdinand Pujman.)
Nakonec zůstaly v Československu jen dva orgány kolaborujících katolíků: "obrozená" Čs. strana lidová, jako "katolická" složka "Národní fronty"
- "Mírový výbor katolického duchovenstva" jako v
podstatě jediná státem trpěná a podporovaná organizace na půdě církevní. Pouhým jejím přívěskem
jsou dnes usměrněné spolky katolické "Česká katolická charita" a na Slovensku "Spolek svátého Vojtěcha"; jen tyto spolky smějí vydávat "katolický"
tisk a něco málo náboženských knih. Tyto loutkové
organizace komunisté svěřili vrchnímu dozoru svého
spolehlivého spolupracovníka Josefa Plojhara, ministra zdravotnictví ve všech vládách od února
1948, kněze, který si počíná tak, jako by se byl
v srdci docela odcizil Církvi.
„ V říjnu 1949 komunisté oficiálně zřídili Státní úřad pro věci církevní. Zároveň dvěma zákony
(zvláště č.218 ze 14.10.1949) (4) stanovili jednak
naprostou finanční ^ávislost církví na státě, jednak právo Státního uřadu zasahovat rozhodujícím
způsobem do všech personálních otázek církví. Toto
"právo" jde tak daleko, že komunistický státní orgán může nejen kohokoliv z biskupů a kněží z jeho
místa odstranit, ale že může uprázdněné místo i
sám obsadit, neučiní li tak příslušná církevní autorita v předepsané Sobě podle jeho přání. K výkonu duchovní správy a ke všem církevním funkcím je
třeba státního souhlasu, a ten se dává jen osobám,
které jsou podle názoru komunistických orgánů spolehlivé.Mimoto musí každý nositel církevního úřadu
má-li dosáhnout státního souhlasu, složit přísahu
věrnosti republice a "jejímu lidově demokratickému
(později: socialistickému) (5) zřízení".
Českoslovenští biskupové, kteří v říjnu 1949
se mohli naposled aspoň z Části sejít a domluvit,
protestovali proti těmto zákonům a prohlásili, že
oni slib věrnosti nesloží, dokud jim nebude vráce-
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na plná volnost pohybu a nerušená správa diecézí»
Zároveň však dovolili, aby kněží kvůli zajištění
aspoň minimálního chodu farní duchovní správy požadovaný elib složili, ovšem s dodatkem: "pokud
je to v souhlasu se zákony Božími a církevními a
8 přirozenými právy člověka"• Komunistická vláda
však trvala na tom, že biskupové, chtějí-li zůstat ve .svém uřadS, musí nejen složit slib, nýbrž
i veřejně prohlásit svou poslušnost k zákonům z
října I94.9• Tím se biskupové dostali do těžkých
vnitřních konfliktů. Ti, kteří i v dalších měsících a letech trvali na odmítavém stanovisku, byli postupně deportování a konfinováni (uvězněni)
mimo svou diecézi. Jejich generální vikáři byli
zatčeni nebo donuceni k resignaci. Kapituly kanovníků byly už dříve za nejasných okolností doplněny novými členy, vybranými většinou z kněží Plojharova okruhu a schválenými církevními referenty
KNV. (6) Po odstranění biskupa a generálního vikáře pak zvolili kanovníci, formálně podle předpisů
kanonického práva, ale ve skutečnosti na nátlak
režimu, jednoho ze svých členů, ochotných ke spolupráci s režimem, kapitulním vikářem.
To Je podle kanonického práva provizorní správce
osiřelé diecéze, ale v Československu se z pochybně zvolených kapitulních vikářů stala instituce
trvalá.
Tímto způsobem T^yl v Praze odstraněn primas
arcibiskup Josef Beran a zvolen kapitulní vikář
Antonín Stehlík, v Českých Budějovicích odstraněn
biskup Josef Hlouch a zvolen kapitulní vikář Josef Buchta, později Antonín Titman, v Brně odstraněn biskup Karel Skoupý a "jmenován" bývalý plukovník duchovní služby Josef Kristek "generálním
vikářem"j po jeho smrti byl zvolen kapitulním v i kářem Josef Kratochvíl. Za podobmých okolností byli zvoleni kapitulní vikáři v diecézích, které od
roku 1949 osiřely smrtí biskupa.
Jiné z "nespolehlivých" biskupů komunisté r»od
různými záminkami přímo zatkli, postavili před
soud a odsoudili k těžkým trestům. Z diecéznfch
biskupů to byli Štěpán Trochta z litomšřicí, Ján
Yojtaššák ze Spiše a Pavel Gojdič z Prešova, který
zemřel ve vězení. Podobný osud stihl po smrti hra—
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deckého biskupa Mořice Pichy, apoštolského administrátora této diecéze, biskupa Karla Otčenáška,
Kromě řeckokatolické diecéze v Prešově, která byla
zlikvidována, dostaly i takto opuštěné diecéze režimem schválené kapitulní vikáře. (V této souvislosti je nutno připomenout, že již v roce 1947 byl
Sověty usmrcen řeckokatolický biskup mukačevské
diecéze Theodor Romža.)
Ze světících biskupů byli odsouzeni k dlouholetým trestům Stanislav Zela z Olomouce, zesnulý
Jozef Buzalka z Trnavy, Štefan Barnáš ze Spiše a
Vasil Hopko z Prešova. Další dva světící biskupové,
Kajetán Matoušek v Praze a František Tomášek v 0lomouci, kteří byli konsekrování bez souhlasu vlády, nedostali povolení působit v Československu
jako biskupové, ale bylo jim pouze dovoleno působit ve farní správě a Zajímavý a pro komunistickou
justici typický je případ litoměřického světícího
biskupa Ladislava Hlada. V roce 1950 odevzdal pověřenec pražské nunciatury De Liva Hladoví list,
c němž ho papež Pius XII. jmenoval titulárním biskupem, s pokynem, že navenek nemá jako biskup vystupovat. Zanedlouho nato byl Ladislav Hlad odsouzen ke třem rokům pro rozšiřování náboženské literatury. Trest mu byl později zkrácen na polovinu.
"Jenže tehdy soud nevěděl, že nepropustil jen administrátora, nýbrž biskupa. Již v roce 1949 byla
totiž vytvořena tajná katolická církevní správa,
pro případ, že by biskupové a kněží nemohli vyko—
n ávat svůj úřad." (7)
V roce 1959 "byl Ladislav Hlad znovu zatčen a
odsouzen, tentokrát jako biskup, pro tajné vykonávání svého úřadu, na devět let.
Když bylo zřejmé, jak katastrofální následky
má odpor biskupů proti slibu a proti zákonům z
října 1949 pro jejich diecéze, rozhodli se někteří
z biskupů a jiných ordinářů, že žádaný slib přece
složí a oněm zákonům se podrobí, aby tak své kněž.stvo a svůj lid uchránili většího zla. V Gechách
to učinil zesnulý biskup Mořic Píchá v Hradci Králové a zesnulý pražský světící biskup Antonín Eltschkner. Také litoměřický biskup Štěpán Trochta na
veliký nátlak slib napřed složil, ale pak se znovu
dostal s komunistv do konfliktu a byl odsouzen na
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25 roků do žaláře. (8) Na Moravě slib složil zesnulý olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha,
ale potom odmítal morálně nepřijatelné zásahy k o munistických orgánů do církevních věcí, a proto
musil žít v domácícm vězení» Slib složil i zesnulý František Onderek, kněz,, kterého Pius XII. jmenoval apoštolským administrátorem části vratislavská diecéze se sídlem v Českém Těšíně. Na Slovensku slib složili čtyři apoštolští administrátoři,
biskupové Ambrož Lazík v Trnavě, Eduard Nécsey v
Nitře, Robert Pobožný v Rožňavě a zesnulý Jozef
Čárský v Košicích. Všichni tito^ordináři mohli
aspoň nominálně zůstat ve svém úřadě. Musili však
jmenovat generálním vikářem kněze, který vyhovoval
režimu, a svěřit mu většinu záležitostí své diecéze. Někteří z těchto ordinářů byli a jsou ve styku
se svým duchovenstvem téměř výlučně prostřednictvím generálního vikáře. Jejich volnost pohybu mimoto do značné míry závisela na tom, jak byli ochotni podporovat propagační cíle vlády.
Uvážíme-li, že všechny tyto komunistické akce
proti Církvi byly provázeny širokou vlnou zatýkání
kněží a katolických laiků, která obyčejně vyvrcholila ve stalinském divadelním procesu užívajícím
k dosažení většího efektu psychologicky znásilňujících drog; uvážíme-li dále, že komunističtí funkci onáři nenechávají na pokoji ani ty kněze, kteří
jsou trpěni v duchovní správě, a když nejsou dost
poslušni, přinejmenším jim odejmou státní souhlas
k církevním úkonům5 že řády a kláštery jsou úplně
zlikvidovány (zbytky řeholních sester odsouzeny k
vymření)} že oba poslední semináře v Litoměřicích
a v Bratislavě, podléhají komunistickému usměrňování a navíc mají krutý "numerus clausus"5 že se
na celé kategorie občanů, například na důstojníky
a učitele dělá nátlak zcela neúprosný, aby zcela
opustili Církevj že věřící rodiče musí o víru svých
dětí vésti nerovný zápas s bezbožeckou školou a s
bezbožeckými organizacemi mládeže - můžeme si udělat jakousi představu o pohromách, které v katolické Církvi v Československu způsobil stalinismus.
A protože to všechno bylo spojeno s celou soustavou lží, podvodů, nenávisti, korupce a teroru, je
to pohroma pro celý národ bez rozdílu náboženského
vyznání. Tím více ovšem vynikl zářivý příklad lidí
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pevného charakteru, jako je pražský arcibiskup
primas Beran a celá řada dalších českých i slovemských katolických osobností, kněží i laiků, mužů
i žen.

II.

Dnes je ještě příliš brzy dělat konečnou bilanci o církevní politice Nikity Chruščova a srovnávat ji s politikou Iieninovou a Stalinovou. Zdá
se, Že i v této oblasti u Chruščova pragmatismus
převládá nad systémem. Jisté je, že téměř od začátku pontifikátu Jana XXIII. ChrušČov nasadil
nový ton vůči Vatikánu. Tento relativně přátelštější postoj se začal nápadně projevovat zvláště
od začátku druhého vatikánského koncilu.
Nás tu zajímají tyto dvě otázky: Nastalo i
v Československu v církevní oblasti nějaké odstalinštění? A jestliže ano, v čem se projevuje?
Kromě bezvýznamných, ryze formálních změn,
jako bylo roku 1956 zrušení Státního uřadu pro
věci církevní a současné převedení jeho personálu
i jeho agendy na církevní odbor ministerstva
školství a kultury, (9) můžeme zatím mluvit jen o
osobních úlevách, o zmírnění jednotlivých lidských
osudů, nanejvýš o přátelštějším ovzduší, ale zatím
nikoliv o změnách zásadních, strukturálních, institučních.
Poněkud lidštější postup proti knSžím pozorujeme už několik let. Kněz, který se znelíbí komunistům, te3. už většinou nebývá zatčen a odsouzen
na 10 až 20 let, ale je zbaven státního souhlasu
k církevní službě. To znamená, že musí jít pracovat do továrny nebo do aemědělakého družstva, a
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nechce-li přece riskovat^atčení, nemůže veřejně
vykonávat žádný kněžský úkon, na příklad ani sloužit mši sv. v otevřeném kostele. Pro něho osobně
je to snesitelnějSí než vězení, pro Církev jako
celek je výsledek stejný. Také většina kněží a
církevních hodnostářů» kteří byli v době stalinismu odsouzeni, byla v posledních letech propuštěna
na svobodu, ale ne do farní služby. HTicaréně zůstává dodnes ve vězení určitý počet kněží a aktivních
laiků odsouzených kdysi ve stalinských procesech.
I dnes se jich komunisté zřejmě bojí, jistě ne jako politiků, ale jako náboženských osobností, které i v žaláři měly značný vliv na své spoluvězně,
V posledních letech, zvláště od začátku druhého vatikánského koncilu, se začíná projevovat
lidštější postup i vůči biskupům. Na první zasedání koncilu 1962 přijeli proti všemu očekávání z
ÖSSR tři biskupové: František Tomášek (který je ve
vlasti nadále uznáván jen jako duchovní správce pastor - venkovské farnosti v Moravské Huzové),
Ambrož Lazík a Eduard Nécsey. Na druhé zasedání
koncilu, které začalo 29-9.1963» přijel mimoto jako čtvrtý i biskup Robert Pobožný. Průvod kněží,
kteří do Říma přijeli s nimi, byl v obou případech
na vládní^nátlak složen tak, že biskupové jsou i v
Símě aspoň z části pod dozorem režimu.
Y posledních třech letech byli čs. biskupové
postupně propouštěni z vězení a z přísné internace.
Na amnestii roku I960 byl propuštěn z vězení litoměřický biskup Štěpán Trochta. Oněco později byl
propuštěn apoštolský administrátor z Hradce Králové
Karel Otčenášek, a českobudějovický biskup Josef
Hlouch dostal trochu větší volnost pohybu. Veřejně
to komunisté oznámili dodatečně až dne 20. července 1963*
Krátce po zahájení druhého zasedání koncilu,
při kterém papež Pavel VI. s bolestí poukázal na
prázdná místa biskupů, kteří^se nedostavili, protože nemohou vykonávat svůj úřad, (10) oznámili čs.
komunisté dne 3« října, Že byla vrácena volnost
pohybu "bývalému" arcibiskupovi pražskému Josefu
Beranovi a biskupu Karlu Skoupému z Brnaj mimoto
že president republiky udělil amnestii odsouzeným
biskupům Jánu Vojtaššákovi, Stanislavu Zelovi a
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Ladislavu Hladovi. (11)
Jak se později ukázalo, žádny z těchto biskupů nesmí vykonávat svůj úřad. Beran, Trochta a Zela žijí odloučeni v Radvanově u Tábora vile, kterou jim státní orgány určily za pobyt. "Správce"
vily je současně jejich dozorceraj Vojtaššák je v
Sen ohrabech u Prahy, Otčenášek jako šofér v mlékárně v Opočně u Náchoda. Po smrti biskupa Barnáše (I964) zůstává neznámým jen osud řeckokatolického biskupa Hopka. Ze soukromých pramenů pochází
zpráva, že na následky výslechů zešílel. (12)
Zmírnění lidského osudu těchto statečných
mužů musí uvítat každý Čestný člověk. V opatření
československé vlády je snad táké důvod k opatrné
naději, že má v úmyslu vyjednávat s Vatikánem o
jakousi normalisaci církevních poměrů v zemi.
Jestliže se o něco takového československé komunistické orgány pokoušely už dříve, patrně narážely na odpověd, že nelze hovořit, dokud vláda
drží biskupy ve vězení jako nějaké zloděje. Také
pražský arcibiskup Josef Beran v rozhovoru s
představitelem italské tiskové kanceláře ANSA vyslovil domněnku, že nyní je jednání mezi Československem a Vatikánem v proudu, nebo se s ním
počítá v blízké budoucnosti. Je ovšem otázka, zda
při takových rozhovorech komunisté projeví ochotu
k podstatným změnám v církevní politice, na kterých by Vatikán musil trvat. Zvláště by asi šlo
o odstranění zákonů z října 1949 > s kterými se
Církev asi sotva může smířit, a o zrušení monopolu, který komunisté poskytují Josefu Plolharovi
jako "mluvčímu" československých katolíků. Svatá
Stolice by asi biskupům nebránila složit - s příslušnými výhradami - slib věrnosti vládě, kdyby
to zároveň neznamenalo, že se zříkají faktické
vlády ve svých diecézích a vydávají se na milost
a nemilost ateistickým státním orgánům, popřípadě
kněžím, jako je Josef Plojhar a Alexander Horák.
Naopak by asi Svatá Stolice souhlasila s tím, aby
v Československu biskupové a kněží dali přednost
svobodě před státními finančními podporami, které
komunisté ve svém zákonodárství spojují s tak nepřijatelnými podmínkami, a žili z dobrovolných
příspěvků věřících nebo i z práce svých rukou.
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To všechno by mělo být přijatelné i komunistům, jestliže míní vážnS.svůj návrat k Leninovi.
Leninova zásada odluky církve a státu by to přímo
vyžadovala. Máme tu tedy další zajímavé kritérium
pokroku praktického odstalinšíování v ČSSR.
Zatím však při všech osobních úlevách zůstává situace katolické Církve v Československu vinou režimu katastrofální. Bez biskupa jsou dodnes
všechny diecéze v Čechách a na Moravě (šest, s
Českým Těšínem sedm) a čtyři ze sedmi diecézí na
Slovensku. Z toho je jedna, řeckokatolická diecéze v Prešově, zrušena úplně. Jiné tři československé diecéze (Olomouc, Bánská Bystrica, Košice) a
apoštolská administratura v Českém Těšíně osiřely
smrtí ordinářů a Svatá Stolice dosud neměla možnost jmenovat nové biskupy, protože by se za dnešních poměrů stejně nemohli ujmout svého úřadu. To
znamená, že kromě tří diecézí na Slovensku (Nitra,
Rožnava a apoštolská administratura v Trnavě) jsou
dnes všechny československé diecéze v rukou kapitulních vikářů, z nichž jenom jeden, Josef Glogar
v Olomouci, byl výslovně schválen Svatou Stolicí.
Apoštolská administratura v Českém Těšíně nemá vůbec ordináře. Také ostatní opatření proti Církvi a
proti náboženství, o kterých zde byla řeč, nebyla
zrušena ani napravena. To znamená, že až do této
chvíle v Československu trvá "studené" pronásledování Církve, pronásledování nenápadné, ale nejvýš
brutální.
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III.
Poznámky a vysvětlivky:

(1)
(2)

(3)

(4)

Tri.LENIN, gocijalism i religija, Polnoe sobranie soöinenij, sv. X., vya. IV*.
T tisku tuto skutečnost osvětlil ARNOŠT KOLMAN v ostravské Nové svobodě (1.11.1959,str.
3 a 4) "Náboženství P^ed soudem vědy"- článek je výtahem z obsáhlejší studie, kterou
napsal pro Komsomolskou pravdu. Kolman polemizuje s ilegálně rozšířenou přednáškou
pravoslavného teologa. Přednáška měla název
"Věda a náboženství" (Téže věřících) a byla
odpovědi na novou vlnu stranické bezbožecké
propagandy.
Cíle a ideje této komunisty vedené "Katolické akce" rozebral Dr. Jaroslav Havelka v uvodníku "Tvorby" (orgán TÍV KSÖ) z 22. Června 1949, str. 593 - 574.
Texty zákonů jsou otištěny ve Sbírce zákonů
Československé republiky ze dne 17. října
1949, částka 67 - str. 639 - 641: Zákon 217
^e dne 14.10.1949, kterým se zřizuje Státní
úřad pro věci církevní. V paragrafu druhém
Zákona č. 217 se praví: "Úkolem Státního uřadu pro věci církevní je dbáti o to, aby se
církevní a náboženský Život vyvíjel v souladu s ustavou a všemi zásadami" lidově demokra-;
tického zřízení a zajistiti tak pro každého
ustavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti
a rovnoprávnosti všech vyznání."
V paragrafu 4 se pak zdůrazňuje: "Na Slovensku vykonává ministr, který řídí Státní úřad
pro věci církevní, svou působnost zásadně

prostřednictví» Slovenského úřadu pro věci
církevní, řízeného pověřencem, kterého určí
vláda."
Zákon č. 218 ze dne 14» října 1949 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských
společností státem. T paragrafu 1 se pravíi
"Stát poskytuje podle dalších ustanovení zákona osobní požitky duchovním církví a n á boženských společností, kteří působí se státním souhlasem v duchovní správě, v církevní
administrativě nebo,v ústavech pro výchovu
duchovních. Státní ústav pro věci církevní
může výjimečně v dohodě s ministerstvem financí přiznat osobní požitky duchovním, kteří jsou i jinak činní."
V paragrafu 2 se pak výslovně zdůrazňuje:
"Státní souhlas lze uděliti jen těm duchovním,
kteří jsou československými ^tátními občany,
jsou státně spolehliví a bezuhonaí a splňují
i jinak všeobecné podmínky pro přijetí do
státní služby. Státní úřad pro věci církevní
může v případech hodných zvláštního zřetele
prominouti podmínku státního občanství."
Ze Zákona č. 218 je nejdůležitější paragraf 7
ve kterém se praví:
a) Duchovenskou činnost v církvích a n á boženských společnostech mohou vyvíjet jen ty
osoby, které mají k tomu státní souhlas a které vykonají slib. Znění slibu stanoví vláda.
b) Každé ustanovení (volba, jmenování)
těchto osob vyžaduje předchozího souhlasu státu.
c) Uprázdněná místa jest obsaditi nejdéle
do 30 dnů. Nestane-li se tak, může stát učiniti potřebná opatření k zajištění řádného chodu
duchovní správy, církevní administrace nebo
výchovy duchovních."
V 10. a 11. paragrafu se hovoří o církevním
majetku, který je pod správou a dozorem státu.
V paragrafu 13 se mluví o "trestním ustanovení": "Jednání nebo opomenutí odporující ustanovením tohoto zákona nebo předpisům vydaným
podle něho, trestá, nejde—li o čin trestný
soudně, Okresní národní výbor jako správní
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přestupek pokutou do 100.000 Kčs. Pro případ
nedobytnosti pokuty vyměří se zároveň podle
míry zavinění trest vězení do Šesti měsíců."
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Podle Ústavy z května I960.
Viz zprávu v Katolických novinách z 5. srpna
1951* str. 6.
Viz článek "Tajný biskup před soudem" - Svobodné slovo z 15.3.1960, str. 4.
Odsouzen pro velezradu a Špionáž 23.7.1954
na 25 let. Zprávu ČTK o Trochtově odsouzení
přetiskl čs. tisk 27.7.1954.
Ve vládním nařízení ze dne 16. června 1956 o
zrušení některých ministerstev a ústředních
orgánů státní správy se praví v paragrafu 2»
a) ^"Zrušují se ministerstvo kultury a
Státní úřad pro věci církevní.
b) Z ministerstva školství se zřizuje
ministerstvo školství a kultury.
c) Na ministerstvo školství a kultury
přechází .... i zásadní církevní otázky z
dosavadní působnosti Státního úřadu pro věci církevní."
(Sbírka zákonů republiky Československé částka 12, ze dne 16.
VI.1956, str. 43.)

Dnešní stay; Správa osvěty a církevních záležitostí svěřena I. náměstku
ministerstva školsví Františku
Kahudovi, Zpráva ČTK 31.10.1963
(10) L'OSSERVATORE ROMANO, 1.10.1963» str. 2.
(11) Zprávu ČTK pod titulem "Rozhodnutí presidenta republiky" otiskly Katolické noviny 8.41,
ze dne 13. října 1963» str. 1.
(12) NOVÝ ŽIVOT, Řím 1963, 8.11 (listopad) str-.
223.
Jiné pramenys
KATOJ.fCKS NOVINY, Bratislava
RUDÉ PRÁVO, Praha
DUCHOVNY PASTIER, Bratislava
PRAVDA, Bratislava
LIDOVÁ DEMOKRACIE , Praha
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I}r. Josef Kalvoda

PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA.

Vydavatel STUDIÍ v 8. čísle správně píSe v uvodu k článku MUDr. Přibyla, že psychologická válka musí být vedena pro mravní ideály a Že bojové
síly musí býti ukázněny etickými normami. Propagandě není třeba učit se od diktátorů; není to ani žádoucí z hlediska ať už mravního, nebo praktického.
Propaganda diktátorů, ač dočasně úspěšná, nikdy neměla dlouhého trvání, poněvadž nebyla budována na
etické základně a nebyla zaměřena k mravním ideálům. Církevní kongregace propagandy víry přestála
celou řadu bouří a diktátorských režimů. Propaganda víry Církví sv. se ukázala trvalejší a účinnější než kterákoliv propaganda vedená diktátory a
jejich "odborníky", kteří přehlédli, či nechtěli
vidět skutečnost, že člověk je bytostí mravní, a
že to, co není budováno na pravdě, nemá dlouhého
života z hlediska nadčasového.
Jaké jsou mravní ideály psychologické války
proti komunismu? Křesťan musí mít vždy na zřeteli
kladný cíl, tj. v politice je jím ustanovení společenského řádu, v němž by se každý jednotlivec
mohl svobodně rozvíjet a dosáhnout pokud možno nejúspěšněji svého konečného cíle - spásy své nesmrtelné duše. Tohoto cíle je možno nejlépe docílit v
křesťanském státě - ve státním zřízení budovaném
na zásadách křesťanské víry a morálky. v Áby však
křesťanské státní zřízení, nebo alespoň takové,
které není v rozporu se základními principy křes-
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ťanské etiky, mohlo by být ustanoveno v zemích za
železnou oponou, musí tam být nejprve odstraněn
existující režim. Je nutno porazit systém, který
postupně nahrazuje kulturněnáboženské hodnoty dialektickým materialismem a který ničení lidských
bytostí odůvodňuje tím, že tyto oběti jsou nezbytné k dosažení komunismu, který je budován ne na
víře v Boha, ale v hmotu, Marxe, Lenina a jejich
následovníky. V tomto systému svoboda a náboženství nemají místa. Jednotlivec je pouhým kolečkem
ve státní mašinérii - Člověk je pro stát, nikoliv
stát pro člověka,
Z hlediska křesťanské morálky odstranění bezbožeckého komunismu je nejen žádoucí, ale i nutné.
Otázka však je, jakých prostředků má být použito
k dosažení tohoto cíle.
Tésí dr< Přibyla je, že s komunisty není možný kompromis a jedinou alternativou je paralyzovat
činnost komunistických fanatiků a poražení komunismu v zájmu lidstva. Jako prostředku k dosažení
tohoto cíle doporučuje propagandu a informování.
Je však možno porazit politickovojenský systém
pouhou propagandou? Je možno očekávat, že troubení
propagandistů povede k zhroucení železné opony a k
osvobození podmaněných národů? Je možno zastrašit
propagandou komunisty do té míry, že by se vzdali
bez boje? - Propaganda musí být zaměřena k určitému cíli - musí vést ke konkrétní akci. Mohou touto
akcí být svobodné volby? Je možno předpokládat, Že
by komunisté kdy dali souhlas ke konání svobodných
voleb, které by přinesly konec jejich vládě? Kdo
zná podstatu komunismu a komunisty, ví, že na tyto
otázky odpověS musí být záporná.
Komunisty je možno porazit bucl ve válce, nebo
vítězstvím ve válce studené. Poněvadž v atomickéra
věku velmi nepatrné procento lidí na Západě je ochotno jít do války k poražení komunismu, je zde
prozatímně (nebude-li jednoho dne válka Západu vnucena) , druhá alternativa; vítězství ve válce studené poražením komunistů vnitřními revolucemi za pomoci .zvenčí (viz případ Quatemaly v roce 1954) . Je
však revoluce v souhlasu s křesťanskou etikou? Lze
ospravedlnit svržení tyranského režimu násilím?

Křesťanští i liberální myslitelé jsou toho ná-
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zoru, že odpor k tyranské vládě je mravní povinností a věcí spravedlivou (sv.Tomáš Akvinský, Juan de Mariana, John locke aj.). Revoluce proti
politické autoritě je však ospravedlněna za tří
podmínek; Za prvé, když daná vláda nevykonává svoji funkci správně (tj. když její Činnost je v rozporu s přirozenými a Božími zákony) a že v případě úspěšné oposice bude dosaženo ne pouze osobního prospěchu několika jednotlivců, ale sociálního
dobra celku. Za druhé, když revoluční síly mají
naději na úspěch. A za třetí, když výsledkem vítězné revoluce nebude větší sociální zlo než to,
které jí má být odstraněno. - Křesťanští filosofové souhlasně prohlašují, že lid má právo na revoluci, jestliže je to jediná možnost, jak odstranit zvrácený režim, který odporuje zájmům veřejného blaha.
Svobodné volby v zemích za Železnou oponou
neexistují a žádný, kdo zná komunisty, nepochybuje
o tom, že je nedovolí, protože je to proti jejich
zásadám i zájmům. Revoluce je jedním z možných^
prostředků k dosažení daného cíle. Jsou však výše
uvedené podmínky, za nichž revoluce, jakožto prostředek k cíli, je ospravedlněna, splněny v našem
konkrétním případě? Toto je důležitá otázka, ke
které se pisatel vrátí.
- 0 -

Poněvadž článek Přibylův obsahuje několik nepřesností a naznačuje jeho neznalost politické situace ve Spojených státech, je na místě zrekapitulovat si krátce vývoj americké zahraniční politiky
v posledních několika letech» V roce 1947 administrace presidenta Trumana přijala za svoji základní zahraniční politiku "containment" (izolaci So*€tského svazu), jak ji navrhl Mr. X ve svém článku "Sources of Soviet Conduct" ve FOREIGN AFFAIRS
(1947)• Mr. X - George Kerman, krátce po vyjití
tohoto Článku byl ustanoven plánovatelem politiky
státního departmentu {a opět byl významným činitelem: v administraci pres. Kennedyho - je velvyslancem v Jugoslávii). Kennanovou teorií bylo, že bude-li Sovětský svaz "izolován" (contained) po dobu
desíti až patnácti let, Že se jeho režim bud vnitř-
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ně zhroutí, nebo že postupně "změkne" (gradually
mellow). - Důkladná analýza této politiky a jejich
mylných předpokladů, implementace i následků by
přesahovala rámec tohoto článku. Její nereálnost
byla zjevná těm, kdo měli lepší ponětí o podstatě
komunismu a totalitních režimů než Mr. Kennan a
kteří doporučovali jako účinnější politiku "osvobození" národů střední a východní Evropy.
T presidentské kampani v roce 1952 Republikánská strana přijala tuto politiku "osvobození"
(liberation) za svou a vyhrála volby. Po ustavení
nové administrace pres. Eisenhowera mluvčí exilů
přišli s návrhy na provedení této nové politiky
osvobození. Někteří žádali svobodné volby pod záštitou Spojených národů, jiní "titoisaci" celé oblasti a křesťanskodemokratické hnutí předložilo
plán na vítězství ve studené válce cestou vnitřních revolucí za předpokladu americké (západní)
pomoci národům, kteří by se rozhodli revoltovat
proti svým utlačovatelům. Co se prvého návrhu týče, bylo naivní očekávat, že by se komunisté vzdali své moci cestou svobodných voleb (a jak je známo nestalo se tak a dnes tomu nesmyslu nevěří ani
ti, kde jej před několika lety propagovali). Druhý návrh - "titoisace" střední a východní Evropy,
byl vyroben v Moskvě, jakožto "alternativa" politiky osvobození, která nabývala půdy ve Spojených státech a která se stala součástí volebního programu strany, která vyhrála volby. Vědomí i nevědomí nástrojové mezinárodního komunistického spiknutí - diversionisté i "neviňátka" - propagovali
tuto "titovskou strategii" a dosáhli toho, že ji
státní department přijal za svoji politiku, jak
pisatel tohoto článku dokumentoval vládními (americkými dokumenty ve své knize TITOISM (New York,
Vantage Press, 1958).
Memorandum ze dne 28. října 1954, kter-é křesťanskodemokratické hnutí předložilo administraci
i kongresu Spojených států, obsahovalo osnovu nové stratégie ve vedení psychologické války na dosažení osvobození podrobených národů bez světového konfliktu a bylo realistickým návrhem na řešení komunistického problému a bylo, jako takové,
přijato celou řadou kongresmanů, senátorů a výz-
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namných osobností* Vůdce Republikánů v Senátě
Spojených států, senátor William F. Knowland,
mluvil souhlasně o politice KDH na senátní půdě,
doporučil ji americké administraci a informační
službě a vsunul ^celé memorandum do Kongr-esnfho rekordu (dne 15» února 1955). Rovněž v Domě zástupců kongresník Bentley jej uvedl do Kongresního rekordu (dne 2. února 1955) . Podle tohoto plánu cílem západní propagandy mělo být vyvolání generální stávky v Československu (a i v jiných zemích
za Železnou oponou), však ne dříve, než by byly
předpoklady k tomu, že by byla úspěšnou a než by
i ostatní činitelé, včetně druhu a množství západní pomoci, zaručily možnost vítězství a osvobození podmaněných národů. - Že revoluční možnosti za
železnou oponou existovaly před rokem 1956ř o tom
dnes nikdo nepochybuje, ač tehyd to bylo popíráno
nejen celou řadou západních politiků a žurnalistů,
ale i některými tzv. politickými uprchlíky, jejichž hlavní kvalifikací byla předchozí kolaborace
s komunisty.
Příslušníci křesťanskodemokratického hnutí v
československu věděli o tom, že Američané žádnou
pomoc nepřislíbili a že "vsadili na Tita";
to
známo i celému exilu. Toto je jedním z důvodů, proč
v době maďarské revoluce v Československu bylo málo
horkých hlav a proč odpovědní lidé čekali na to, co
americká vláda udělá v Maclarsku.
Byl plán KDH z roku 1954, jehož cílem bylo osvobození podmaněných národů, jak o něm mluvil volební program americké Republikánské strany z roku
1952, v souhlasu s křesťanskou etikou? Byl by býval
výsledkem vítězné revoluce v roce 1956 pouze prospěch několika jednotlivců, a ne celých národů? Jeho signatáři nic pro sebe nežádali. Bylo by bývalo
výsledkem populární revoluce větší sociální zlo,
než komunismus (může být větší sociální zlo?)^?
Měli protikomunisté a nekomunisté naději na úspěch
v roce 1956s za předpokladu, že by Západ byl býval
jasně řekl Sovětské vládě, Že vojenská intervence
- poslání Rudé armády do revoltující země - je caaus belli a že nebude trpěn? Je známo, že Chruš^ov
ra^l "opozici proti své akci v Maďarsku v presidiu
sovětské komunistické strany (dnes jsou tito jedin-
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ci nazývání "stalinisté") a poslal nové vojenské
jednotky do Maďarska až teprve po prohlášení amerického sekretáře státu John Poster Dullese, že
Amerika v MaŠarsku intervenovat nebude a že Sovětský svaz "měl právo" na udržování vojenské posádky v Macíarsku na základě Varšavského paktu.
Události v Mačíarsku v roce 1956 byly významným mezníkem v historii studené války a přinesly
konec mnoha nadějím. Následky amerických omylů a
západní lhostejnosti jsou nesmírné. Kdo z nás,
kteří bojovali "proti komunismu doma i v cizině a
kdo znají pravý stav věcí, po zkušenostech v Maäarsku a na Kubě, žádal by svoje bývalé spolupracovníky, aby šli do revoluce? Naši bratři-spojenci
za železnou oponou jsou apatičtí pro nemravné počínání těch, kteří se schovali opět za starý politický maxim, který říká: "Což jsem strážcem bratra
svého?" Ve své sobeckosti a krátkozrakosti tito
politikáři nevidí, že je možné a pravděpodobné, Že
v budoucnu sta milionů jejich vlastních lidí zahyne v atomické válce nebo v koncentračních táborech v případě západní porážky nebo kapitulace.
Tito lidé nevidí a nechtějí vidět, že i oni jednoho dne budou konfrontováni s komunistickou bestiálností, že svoboda je nedělitelná, že svět nemůže zůstat trvale napůl svobodným a napůl otrockým. Öi snad tyto miliony lidí za železnou oponou
nejsou jejich a našimi bližními, bratry? - Problém
studené války je vpravdě problémem mravním.
- 0 Ve svém článku MUDr. Přibyl píše, že američtí
občané většinou patří do skupiny těch, kteři vědí,
"že s komunisty není možný kompromis a Že jedinou
alternativou je: porazit je." Dodává, že "mají tu
výhodu, že mohou sledovat politiku nynější administrativy a být tedy klidní, že tento zápas důsledně veden bude". Je přesvědčen, že v Americe lidé
pochopili, co komunismus je a že jsou přesvědčeni,
že "komunismus musí být v zájmu lidstva poražen",
Čili, že psychologická válka musí být vedena "po
americku".

Tato analýza politického a psychologického
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postoje Američanů a americké vlády je nesprávná«
Nevím, zda Přibyl píše o administraci presidenta
Eisenhowera či presidenta Kennedyho (je možné, že
článek byl psán přede dvěma lety). Měl-li však na
mysli administraci pres. Eisenhowera, jak se pak
jeho tvrzení srovnává s následujícími skutečnostmi; politika "contaitmentu", ne osvobození, o
kterém se mluvilo, ale které se neuskuteČnovaloí
"duch Ženevy"5 "duch Campu David"? pozvání do Ameriky Ghruščova presidentem Eisenhowerem jakožto
oficiálního hosta vládyj americká nečinnost v době
maďarského povstání a nátlak americké vlády na
vlády Španělska a záp. Německa nedat žádnou pomoc
maďarským bbjovníkům za svobodu?
PíŠe-li o současné administraci, jak může vidět pouze slova a ne činy presidenta Kennedyho?
Jak může nevidět jeho cestu do Vídně za Chruščovem,
americkou politiku v Kongu a Laosu (kde protikomunistický premiér byl nucen odpíráním americké pomoci k resignaci a k uvolnění cesty nové vládě
"národní fronty", skládající se z komunistů a těch,
kdo s nimi chtějí kolaborovat, tj. opakování starého omylu v Číně a ve všech zemích střední a východní Evropy po poslední válce); jeho odmítnutí pomoci Kubáncům, kteří byli Američany vyzbrojeni (nedostatečně) a šli na Kubu (17. dubna 1961) bojovat
nejen za svoje, ale i za americké zájmy a svobodu?
A co Čankajškův plán na invasi Öiny? Což americká
vláda neřekla, že mu v tomto případě pomoc nedá?
A co americký postoj v otázce Berlína? Co hospodářská a vojenská pomoc komunistickým režimům v Polsku a Jugoslávii? Místo aby pomoc byla dána protikomunistům (v maďarském případě jim byla odepřena),
téměř tři biliony dolarů dala americká vláda Titovi ve zbraních a hodnotném zboží.Jak se s teorií
Přibylovou shoduje skutečnost, že státní department
zakázal příslušníkům administrace a vojenských útvarů mluvit o "vítězství ve studené válce", protože to prý znamená žádat "všecko nebo nic" a nedovoluje možnost dohodnutí se se Sovětským svazem (viz
dokument poslaný státním podsekretářem kongresnímu
výboru senátora Stennise, vyšetřujícím umlčování a
censurování osob ve vojenské službě mluvících o nebezpečí komunismu)? Pisatel tohoto článku souhlasí
s tézí Přibylovou5 co se však poměrů v Americe týče
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zdá se, Že Přibylovo přání je otcem jeho myšlenky.
Skutečnost je jiná.

Kde chybí nejen vůle k důslednému vedení zápasu, ale i přesvědčení, že základním předpokladem k vítězství je porážka komunismu, tam není a
nemůže být naděje na vítězství. Celá řada Američanů včetně prominentních senátorů, vidí věci podobně jako autor; avšak tito lidé neformulují americkou zahraniční politiku a nečiní důležitá rozhodnutí. To je v pravomoci státního departmentu a
poslední slovo má president. Kdyby to měli dělat
M
po americku", tj. jako to dělá současná administrace, měli bychom málo důvodů očekávat komunistickou porážku. Vysílání presidentských řečí je
málo platné, když lidé nevidí rozdíl mezi slovy a
činy, právě tak, jako nesprávnost základní apierické zahraniční politiky (snahu dohodnout se s komunisty) a neschopnost jejího vedení. Proto prvním
a nejdůležitějším krokem je přesvědčit západní veřejnost o nutnosti změny základní politické koncepce a zavržení politiky kompromisů, snění o mírové koexistenci, o uzavření odzbroj ovacích paktů
a smluv o neútočnosti. Je třeba, aby se Západ rozhodl jít vpřed s věcnou a reální politikou, která
by vedla k vítězství.
Je tohoto cíle možno dosáhnout prostřednictvím "informování" lidí jednou stránkou exilového
časopisu psaném v jazyce, kterému jen nepatrný
zlomek procenta lidí v Americe rozumí? Jako bývalý vydavatel exilového časopisu, který protikomunistickému boji věnoval ne jednu, ale všechny
stránky, vím, že onoho cíle není možno dosáhnout
rozdáváním (zdarma) novin. Je třeba proniknout do
vědeckých kruhů a dostat se k těm, kteří mají vliv
na formulaci politiky. Je nutno pomoci ke zvolení
kandidátům, kteří vidí věci podobně jako my. Musíme je seznamovat s dokumenty, jako např. onen
z 28. října 1954» a s politickým vývojem za železnou oponou, tj. s graduální integrací střední a
východní Evropy do sovětského impéria. Je zcela
možné, že dr. Přibyl ani neví, že ono výšeuvedené
memorandum bylo vydáno, a to v době, kdy on, pravděpodobně, byl ještě v Československu,

- 0 -
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Má-li být psychologická válka vedena úspěšně
musí být postavena na mravní základně, tj. na
pravdě, bez ohledu na to, zda se to některému
státníku, redaktoru nebo exulantu líbí nebo ne.
Mottem STUDIÍ je citát z Písma: "Pravda vás osvobodí" $ a shodou okolností sv„ Otec Jan XXIII. u Činil středem svého vánočního poselství z roku
I960 větu žádající katolíky "myslit, ctít a dělat,
co je pravdivé". Pravda není vždy hledána, vítána
a oceněna. Ti, kdo jijnluví, nejsou vždy a za každých okolností populární. Pravda přivedla samého
Krista na kříž.
Nedostatek úcty k pravdě a ideologický zmatek
jsou charakteristickou známkou našich dnů. Tato
situace se odráží i v západní propagandě ur-čené
národům za železnou oponou. Mnoho lidí, kteří jsou
odpovědni za informaci veřejného mínění, je neschopno myslit pravdivě a správně» Nerespektování
pravdy je běžnou věcí v soukromém i veřejném životě« Noviny nás nesprávně informují o poměrech ve
světě, o podstatě režimů např. v Polsku a Jugoslávii, o čínskosovětském konfliktu a pod. Proto není náhodné, že nás sv. Otec varuje a žádá odporovat "ďábelskému spiknutí proti pravdě".
Proč se lidé zapojují, vědomě či nevědomě, do
tohoto "ďábelského spiknutí proti pravdě"? Proč
podvádí sebe i druhé polopravdami a nepravdami,
raději než by Čelili tvrdé a ne vždy příjemné pravdě? Proč dávají přednost tomu, co je příjemné a lichotivé, před tím, co je mravné a pravdivé? Proč
je tolik skeptiků mezi námi, kteří si kladou otázku: Co je pravda?
Ono vánoční poselství papeže Jana XXIII» říká, že myslit pravdivě znamená "mít: jasný pojem o
božských a lidských skuetčnostech". Jinými slovy,
vidět věci tak, jak jsou. Avšak moderní gnostikové v ňášlch řadách nesou velkou odpovědnost na torní,
že Je tak málo křesťanské morálky v moderních společnostech«
Mravnost musí být součástí života jak soukromého, tak i veřejného. Chalupova teorie politiky,
která ji vynechává, je materislisticko-ateistickodeterministická a křesťanská právě tak, jako teorie
marxisticko-leninská. Vyloučení křesťanské mravnos-
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ti z politického života a gnostické snění a neschopnost vidět^strukturu skutečnosti je hlavní
příčinou pro neúspěch Západu v psychologické válce a jeho nesprávné ohodnocení a nepochopení komunistického problému.
Americký universitní profesor Eric Voegelin
analyzuje ve své knize "Nová politická věda" situaci takto:
"Skryté nebezpečí komunismu bude existovat
za nejpříznivějších zevních podmínek tak dlouho,
pokud gnostická klišé ovládají veřejnou debatu v
západních společnostech. To je: pokud poznání
struktury reality, pěstění ctností, jako jsou moudrost a prozřetelnost, discipliny intelektu a vývoj teoretické kultury a duchovního života jsou
označovány na veřejnosti jako "reakční", kdežto
přehlížení podstaty skutečnosti, neznalost faktů,
falešná pojetí a falšování historie, neodpovědné
mínění na základě přesvědčení, filosofická negramotnost, duševní tupost a agnostická sofistika
jsou považovány za lidské ctnosti e jejich vlastnictví . otvírá cestu k veřejnému uspěchu. Krátce:
tak dlouho, pokud civilisace je reakcí a mravní
Šílenství je pokrokem."
Ve věku myšlenkového zmatku, v němž žijeme,
činitelé pravdy musí vidět věci tak, jak jsou:
Bojujeme proti' politickovojenské síle, která fyzicky kontroluje stamilióny lidských bytostí, a
proti bezbožecké ideologii, která motivuje miliony lidských myslí. Západ ztrácí v tomto boji
jednu bitvu za druhou, protože nemá vůli k vítězství a mravní cíle. Krátkozrakost a sobectví, pohodlnost, nedostatek nadšení pro věc Boží, nedostatek vnitřního přesvědčení a polovičatost tak
mnohých křesťanů je příčinou toho, že komunisté
získávají nové posice, a my je ztrácíme. Chcemeli obstát v tomto historickém gigantickém zápolení se silami zla ztělesněnými v komunismu, musíme
mít víru v Boha a lásku k bližnímu nejen v uštech,
ale i ve skutcích. Kromě toho, musíme mít vůli k
vítězství a vytrvalost v boji.
Ačkoliv zápas mezi ateismem a křesťanstvím
- mezi silami zla a lži na straně jedné a dobra
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a pravdy na straně druhé - je v podstatě ideologický* je nutno sáhnout ke konkrétním akcím ve
světě reality, abychom ho mohli vyhrát. Moderní
gnostikové, bohužel, reagují na skutečné nebezpečí a hrozbu naší záhuby "magickými operacemi ve
světě snů, jako např 0 nesouhlas, mravní odsouzení,
prohlášení úmyslů, resolucemi, apoelováním na veřejné mínění lidstvav označením nepřátel jakožto
útočníků, zavržením války* propagandou pro světový mír a světovou vládu atd." (Voegelin). Povídání o svobodných volbách, "appeasement" ve formě
vojenskohospodářské ^pomoci komunistům (Titovi) a
neochota sáhnout k účinným prostředkům, které by
přinesly porážku komunismu, patří k hlavním důvodům, proč Západ přes svou^politickohospodářskou a
vojenskou převahu, je na ústupu a komunisté postupují. Během posledních patnácti let komunisté ovládli střední a východní Evropu, Čínu, severní
Koreu a Indočínu, Kubu a jsou na postupu v Africe,
Asii a Latinské Americe. Místo toho, aby šel do ofenzívy, Západ přijal politiku "sedění a Čekání"
(containment) a pouze reagoval na komunistické manévry. Současná americká administrace jde mnohem
dále, než ona předchozí a snaží se s komunisty dohodnout děláním ústupků, nechtíc si vzít žádné ponaučení z historie^ nechce vidět, že "appeasement"
je nejjistější cestou ke katastrofě.
Je čas, abychom už povstali z gnostického snění. Je čas, abychom se stali činiteli slova. Blíží
se hodina dvanáctá pro nás všechny, včetně bojových
katolíků. Máme-li být hodni milosti Boží a vyjít
z tohoto světového zápolení vítězně, musíme myslit,
ctít a dělat, co je pravdivé. Služebníci pravdy a
nositelé světla musí odpírat silám zla, a ne se
pokoušet o koexistenci s ním. Bojovníci Kristovi
nesmí mlčet, když jejich bratří jsou nevinnými obětmi nespravedlnosti» Musíme odmítnout falešné
proroky s koexistencí se zlem a jejich politiku
vedoucí ke kapitulaci. Láska k Bohu a bližnímu nás
musí pudit k uskutečnění ideálu křesťanské spravedlnosti a křesťanského řádu ve světě, a za tímto
účelem vést psychologickou válku. A je-li náš hlas
jen hlasem volajícího na poušti, pak Hirošima a
Nagasaki už napsaly výstražné znamení na stránce
dějin našich dnů.
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AUTOR tohoto Slánku má doktorát veřejného
práva a nauky o státě z Kolumbijské university
(New York) a je profesorem politických věd a předsedou oddělení politických věd na ženské koleji
university v San Diego, Kalifornie, USA. Jeho studie (např. politickoprávní analýza čs. socialistické ústavy z r. I960) jsou otiskovány v amerických vědeckých publikacích a celá řada jeho článků byla vsunuta do Kongresního rekordu senátory a
kongresníky Spoj. státu (jako např. "Komunistická
stratégie v Latinské Americe", kterýžto Článek byl
rovněž přetištěn v oficiálních zahraničních publikacích US. Information Agency a je součástí učební
látky na universitě amerického letectva)•
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Uhiv. Doc. Dr. Josef Kratochvíl

BIOLOGICKÉ A ZOOPSYCHOLOGICKÉ POZNATKY
ŽIVOTA TURA PIŽMOVÉHO.
(OVIBOS MOSCHATUS Zimmermann).
(Z připravovaného IV. dílu
PROBLEM &OOPSYCHOLOGIE A ZOOSOCIOLOGIE,
Ukrajinská svobodná universita.)

Paleontolog SOERGEL uvádí několik nalezišť
zbytků tura pižmového v naší staré vlasti ÖSR. Z
celkem 112 nálezů ve střední Evropě připadá podle
Sorge la 5 na naší vlast (3 v Předmostí a 2 u Prachovských skal). Tur pižmový však byl u nás rozšířen na mnoha místech, kde žili sobi a mamuti a kolem Brna a v Mor. Krasu jsou důkazy jeho pobytu,
např. v jeskyni v Pekárně, v Maloměřicích, v Býěi
skále, v Šosůvce aj. Také jeskyně Šipka u Štramberku uchovala stopu po turu pižmovém (jednu stoličku) . Po oteplení zmizel tur pižmový z naší vlasti,w zmizel také ze zemí, kde se dodnes zachoval
aspoň sob. Nevymřel však jako mamut, či srstnatý
nosorožec, s nimiž se kdysi dělil o životní prostor. Žije dnes ještě na několika místech, většinou
ve skromných zbytcích, a mnozí zoologové vyslovují
obavu, že mu hrozí vymření, kromě tolw, že se udtrží v zoologických zahradách. Ale většina jich tura
pižmového nemá.
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Poněvadž patří k typické polární fauně, a to
fauně území bez lesů (tundry, stepi) nejstudenějších prostorů, rozhodl jsem se zkoumat jeho zoopsychologii a zoosociologii. Ve srovnání se soby a
lumíky je to nepoměrně obtížnější a získaný materiál je mnohem skrovnější, než který mám o sobech a
lumících»
Zoologická systematika si někdy neví s turem
pižmovým rady a staví jej do poměrně izolované situace mezi pravé ovce a pravý skot (proto onen latinský název OVI-BOS). Většina zoologů však uznává,
že jeho předky byli asi praví BOVIDAE*
Dnes rozlišujeme tři rasy turů pižmových:
1. Ovibos moschatus moschatus (Zimmermann. 1780)
nebo Barren-Ground-tur piSmovýl Ten je pokládán za
typickou a původní rasu. paleontolog!cké nálezy pokládají diluviálního tura pižmového za totožného b
dnešním. Jen RICHARDSON se zmiňuje o fosilních nálezích ze Severní Ameriky. Jde tu o větší rasu,
kterou nazval Ovibos maximus.
2» Ovibos moschatus niphoecus (Elliot, 1905).Hudson
bay-tur pižmový.
3• Ovibos moschatus wardi (Lydekker, 1900)» grónský
tur pižmový.
Rozdíly jsou jednak ve velikosti, jednak v
barvě srsti. Měl jsem příležitost studovat hlavně
gronského tura pižmového a to v oblasti Norska,kam
byl vysazen do turu pižraovénru celkem přirozeného
prostředí. Grónský tur pižmový je nejmenší rasou$
je typicky označen bělavými chlupy na čele a temeni hlavy. Hnědonažloutlé rohy jsou ve své basi kopulovité. Barren-Ground-tur pižmový je největší rasou, jednobarevně tmavohnědě zbarven a stejně tak
jsou zbarveny jeho rohy. Hudson Bay-tur pižmový je
takřka Černý, s bělavým čelem u kravek a u telat.
Podoba tura pižmového mi připomíná v mnohém amerického bisona nebo evropského zubra, dlouhé chlupy
pak tibetského jaka. Mladý tur pižmový mi připadá
nápadně podobný huňatému hnědému medvědovi.
Tur pižmový má nápadně krátký krk a také ocas
je jen 7 cm. dlouhý a mizí pod srstí. Chlupy tura
pižmového jsou tak dlouhé (zvláště v zimě) , že zvíře občas působí dojmem velkého balíku hnědé až čer-
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né vlny. Velikost tura gronského je: délka 2,30m
a výše po bedra 1,30m. Barren—Ground-tur pižmový
dosahuje podle SETONA délky 2,55m a výšky po bedra l,45m. Chlupy tura piSinového jsou tak jemné a
tak dobrou ochranou proti chladnu, že je zoologové
pokládají za nejuČinnější vnější ochranu proti zimě, kterou kdy savec dosáhl (PEDERSEN). Měl jsem
vždy pocit tepla, když jsem sebral do hrsti vlnu
tura pižmového. Když zvíře prochází krajem, zanechává, zvláště na jaře a na podzim, množství vlny
na vyěnělých kamenech, na travinách, na keříčkách
a větvích. (Línání chlupů začíná a turů pižmových
v druhé polovině dubna a trvá asi do druhé poloviny června. Pak opět od počátku září asi do konce
září; podle počasí.)
Velmi nápadné jsou u tura pižmového jeho rohy.
Připomínají mi vždy - ovšem v menším formátu - rohy buvolů ( vodních, indických, i kaferských). Jak
mocná v nich je síla jsem pozoroval, když tuří krmiva narážela rohy na břízu v blízkosti, kam jsem vylezl na ochranu a k pozorování zvířete. Bylo to
mocné dunění a nárazy, jakoby bušil tupou sekerou.
Se rohy mohou být nebezpečné, ukázalo se v Norsku
nejednou. Dvakrát zranil zatoulaný býk tura pižmového pasoucí se krávy tak těžce, že musely být poraženy, a býk byl zastřelen přes Polárním institutem vyhlášenou ochranu. V roce 1963 v neděli 1.září se pokusil v S^knedalu turista fotografovat osamělého býka tura pižmového, ale byl jím ihned
napaden a těžce zraněn, že musil být odvezen do
nemocnice. Druzí turisté a několik dalších automobilistů použili deště kamení a všemožného hluku,
aby býka zahnali. Rohy býka tura pižmového nejsou
příliš dlouhé, ale grónský tur pižmový 35 měsíců
starý měl rohy 47cm dlouhé. Jako u sobů, sobích
kolouchů ("telat" podle pojmenování Laponců a Norů)
začínají parohy vyrůstat již v 3 měsíci po naroze-*
ní, tak i u turů pižmových dostávají mladá telata
parohy ve stáří 4 až 5 týdnů, a to asi 12 až 15mm
dlouhé. V stáří jednoho roku jsou rohy již 7 až 8
cm dlouhé. Měl jsem příležitost pozorovat tato zvířata zoologické zahradě v Kodani, kde ®bčas přechodně dojde zásilka chycených zvířat z Grónska
(patří Dánsku), dnes prakticky největšího reservátu turů pižmových, aby byla dodána buci do dalších
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zoo, nebo vysazena do volného prostoru.
Jeden a půl roční býk tura pižmového má rohy
až 18cm se zřetelným nakřivením dopředu, kdežto u
kravky jsou rohy nakřiveny na strany. Pozoroval
jsem způsob útočení Špicí rohů. Frontální náraz
rohů je typickým nárazem při boji beranů, muflonů
a projevuje sílu, srazit^soka na kolena, na zemi.
Mnohem nebezpečnější je útok z boku. Tur pižmový
jde zdánlivě klidně (pomalé a zdánlivě klidné pohyby tura pižmového tak snadno spletou nepřítele),
pak náhle uhodí Špicí do boku s takovou silou, že
napadené zvíře je většinou nabodnuto a pak sraženo k zemi. PEDERSEN uvádí míry rohů 13 až 15 letého býka ze Sev. Grónska; největší délka báse 22,6
cm. Délka rohů měřena přes shrbení po vnější straně zakřivení: 66,8cm a 60,8cm. Rozestup mezi oběma
špicemi 67cnu TJ 10 leté krávy zjistil: délka báze
8cm. Délka rohu podobně měřena jako u býka 36»8
a 37,lem. Rozestup mezi Špicemi rohů 37cm.
Tuři pižmoví byli ještě v první polovině 19«.
století asi poměrně hojní v území mezi Hudson Bay
a Aljaškou. Eskymáci a Indiáni se svými primitivními zbraněmi kryli jimi jen své životní potřeby.
Po -zavedení obchodu s kožemi a po užití střelných
zbraní proti turům pižmovým bylo toto zvíře zde
takřka vyhubeno. Dnes se odhaduje počet BarrenGround-turů pižmových asi na 400 kusů v území řeky Back a řeky Thelon. Počet Hudson Bay-turů pižmových je ještě menší a vyskytuje se jen na konci
zátoky Wäger na západ, pobřeží zálivu Hudsonského,
Jedině uspokojivý je stav gronského tura pižmového. Podle odhadu dánské expedice byl stav těchto
zvířat v letech mezi 1925 až 1930 asi 10000 kusů.
Četné badatelské a věděcké expedice zničily na
tisíce těchto zvířat (mnohdy byl tur pižmový jediná potrava pro polární tažné psy, ba i pro lidi),
ale stav kolem 10000 snad trvá dodnes (podle J.A.
Allena) .
Zavedení turů pižmových do Švédska bylo poprvé zkoušeno v r. 1900, ale zvířata brzy zahynula na zápal plic. Také pokus zavedení turů pižmových na Island selhal, nebot tu je klima pro tury
příliš vlhké. Největší úspěch mělo zavedení turů
pižmových do Norska, na Špitzberky a jinde. V roce 1929 bylo vysazeno na Špitzberky 17 telat turů
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pižmových a již v roce 1942 se rozmnožili na 70
kusů. Za druhé světové války jich tam bylo mnoho
odstřeleno, ale přesto se stav do roku 1952 zlepšil na 100 kusů, Y roce 1932 bylo vysazeno v Dovře 10 kusů tura pižmového (3 býci a 7 kravek), v
roce 1934 dalších 5 turů, V roce 1938 další 2 telata a v roce 1939 dalších 9 turů pižmových,, Po
válce byli opět další tuři pižmoví vysazeni na
Dovře a to 1947 8 zvířat, z nichž do SJĎNDALU 2,
1949 další 4 zvířata, r„195l dalších 8 a pak 2 a
v roce 1952 další 4? (podle HOLAKRA)» Pedersen uvádí, že v roce 1939 bylo na Dovře již jen 9 turů
pižmových, ale ti byli za války odstřeleni * Po válce bylo vysazeno na Dovře 26 telat a z těchto v
roce 1953 žilo jen 10* Za mých výzkumů v letech
1959 až I963 byl stav turů pižmových na Dovře průměrně 20 kusů, V roce 1948 byl učiněn pokus vysadit
tury v Bardufuss, a to 10 telat. V roce 1952 bylo
zjištěno ještě 7 turů pižmových, pak zmizeli» V roce 1961 a 1962 jsem tu marně pátral po těchto zvířatech. Pedersen uvádí, že jeden tur ze 7 byl v
lednu I952 spatřen ve Švédsku ve Vittaňgi a 3 u
Oevre-Soppero.
Biological Surway v USA zkoušelo domestifikaci, ochočení a znovuzavedení turů pižmových na Aljašku, Použili rovněž gronského tura pižmového» V
roce 1930 bylo přivezeno 34 telat", která byla zprvu chována v New Yorku v ohradě College k aklimatizaci , Během prvního roku poklesl stav na 24* ale
do roku I936 se rozmnožil na 31 kusů. Toto stádo
bylo převezeno na ostrov Nunivak v moři Beringově,
V roce 1952 bylo tu již 76 turů pižmových.
Moje pozorování se týkají hlavně turů pižmových z Dovře a okolí. Svá pozorování jsem soustředil na polární faunu jako celek a jednotlivé skupiny zvířat mi vystupují jako část se specifickým
zaměřením» Tuři pižmoví (proti sobům) jsou sice
také zvířata stádní, ale jejich stáda nikdy nedosahují sto zvířat. Jsou většinou malá v počtu 20
až 30, a to v poměru asi 2 až 3 dospělí býci v
jednom stádu. Již paleontologické nálezy podle
Soergla to potvrzují. Více býků není ve stádu trpěno, a tak osamělí býci potulují se po kraji,
případně si vybojovávají nová místa a vytváří nová
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stáda. Není zvláštností, ze se takoví osamělí býci
(většinou mladší, vyloučení ze stáda), spojí v malé stádečko (2 az 4 nebo 5 turů) a ti pak se společně potulují. Kdežto stádo turů pižmových organizované v biologické harmonii ( 1 - 2 býci a 8 - 20
dalších členů, krávy a telata) se zdržuje až na
jarní a podzimní tah, většinou na jednom poměrně omezeném teritoriu (na rozdíl od sobů, kteří zaujímají mnohem větší prostory), stádečko samců koná
potulky na vzdálenost až několika set kilometrů* I
to má svůj biologický smysl, neboť takto dochází
ke smíšení krve a je zabráněno příbuzenskému páření. Potulující se býci přiblíží se někdy k jinému
stádu a zatíra co třeba ve stádě právě v době říje
vedoucí býci bojují o vedoucí postavení, provedou
tito potulní býci oplodnění krav. V oblasti Dovře
se to ukázalo tím, jak jsem se již výše zmínil, že
potulující se býci napadli právě krávy skotu a zranili je* Nikdy se nestalo, ze by napadli např. koně ř ač právě na okraji oblasti turů pižmových na
Dovře jsou v létě a na podzim chováni koně státního norského hřebčince tak, aby se mohli pohybovat
v poměrně velkém a rozsáhlém prostoru. Stádo turů
v Dovře je sice průměrně v počtu 20 kusů, ale ve
skutečnosti je mnohem menší, kolem 12 až 15 kusů a
další 3 - 8 kusů. Prof. Pedersen, který studoval
státní problém turů pižmových na ostrově Grónsku,
tvrdí, Že viděl největší stádo pouze s 22 zvířaty,
ale že většina stád měla počet jen 6 až 8 zvířat.
Počet krav ve stádu není také velký: 2 nebo 3 až 4.
Ostatní jsou mladá zvířata. Mladí býci zůstávají ve
stádu až do 5 roků, kravky ale jsou jig jako tříleté schopny rozmnožení a pak mnohdy opouštějí stádo.
Stádo je vedeno silným býkem, ale při pastvě jsou
včele větvinou krávy a telaty a vedoucí býk se drží
v pozadí nebo zcela jako poslední. Pokud stádo naráží na překážku, kterou lze těžko překročit, čeká
až ji překročí jako první vedoucí býk. Pak ho následují ostatní. Krávy s mladými telaty se oddělují
často od stáda a pohybují se na méně nebezpečných
přechodech nebo dokonce hlavně na rovinách.
V oblasti turů pižmových na Dovře jsem získal
tento dojem o pobytu a denním rytmu zvířat: Podobně jako sobi mají tuři pižmoví rytmus, který nezávisí na střídání dne a noci, ale na střídání past-
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vy a přežvykování a odpočívání, případně dřímoty,
těžko však mluvit o spánku. Zakreslil jsem si na
mapě dobu, kdy jsem stihl tury v roklích a hlubokých údolích a kdy byli na náhorní rovině, a došel jsem k názoru, že to závisí hlavně na počasí.
Je-li mlhavé, deštivé počasí nebo sněhová bouře,
zdržují se zvířata většinou na náhorní rovině; jeli pěkné počasí, zdržují se zvířata v údolích a
roklích, nebo ve stínu březových lesíků nebo na
sněhových pláních, a hledají tam ochlazení. TUři
pižmoví snášejí dobře zimu, ale nesnášejí teplo.
Prof. Pedersen t v r d í Z u ř í — l i po dlouhé dny prudké
sněhové bouře, takže zvířata všechna hledají ochranu v rozličných úkrytech, atojí tuři pižmoví právě
na těch bouři nejvíce vystavených místech, aby se
bouře přes ně hnala." Vítr odvane totiž místy sníh
a odkryje trávy, na kterých se zvířata pasou. Per
HOLA.KER, který je jedinečným znatelem ethnologie
turů, mi tvrdil, že tuři pižmoví se zdržují v noci
a dopoledne na náhorní rovině a za poledne a odpoledne jsou v roklích a údolích. Já však našel tury
pižmové v roklích i ráno a dopoledne.
Za sněhové bouře zaujímají tuři pižmoví
zvláštní postavení stáda. Postaví se v bouři na otevřenou náhorní rovinu, kde bouře zachovává skoro
stále stejný směr. Pak vytvoří dospělá zvířata úzký kruh, zády směrem k bouři. Nejohroženější místa
zaujmou staří býci. Mladá telata pak zůstanou v
kruhu. Není to pravidelný kruh, spíše určitý klín
proti směru bouře a v čele tohoto klínu je nejsilnější býk,
Koncem dubna začíná doba páření turů pižmov
vych a stádo se počíná uvolňovat, ale teprve koncem července a v srpnu začínají býci mezi sebou
bojovat. Boj bývá velmi tuhý a vytrvalý. Býci naráží vší silou rohy proti sobě, podobně jako mufloni, aby jeden druhého grazil a vytlačil. Teprve
později začínají boční útoky, kde jeden druhého se
snaží zranit špicemi rohů, které, jak jsem se zmínil výše, jsou velmi nebezpečné. Slabší býci jsou
pak zahnáni ze stáda. V době říje je býči maso celkem nepoživatelné, neboť jim proniká nasládlý zápach, který poněkud připomíná kozla. Proto se nazývá tur "p i ž m o v ý". Za tento název vděčí tur
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francouzskému traperu a lovci koží JEREMIE, který
kolem roku 1720 při své cestě na Hudson Bay v blízkosti Seal-River objevil dlouhosrsté, "buvolu podobné zvíře a nazval je"podle zápachu, který zvíře
rozěiřovalo "BOEUP MUSQUEZ"• Pozoroval jsem, že býci v době říje - podobně jako sobi - otloukají rohy kůru stromů nebo tlučou parohy o kameny, hrabou
v zemi, drtí rohy keříčky vrb nebo bříz na stepi.
Vzácnosti nebylo objevit, že v místech, kde
byly.TnravenČí hromady, se tur pižmový rád vyvaloval v mraveništi (to je asi prakticky možné jen na
Dovře o Na Špitzberkách a v Grónsku bychom asi marně
hledali mraveniště). Fotografoval jsem několik takových míst. (To není celkem u savců zvláštností,
řada zoologů objevila vyvalování se zvířat u mnohajiných druhů savců, ba dokonce i u ptáků.)
Krávy vysazují na svět mladá telata koncem
dubna až počátkem května, když je nosila asi 8 a
půl měsíce. Několik hodin po porodu mohou se telata již sama pohybovat. Protože mají mnohem kratší
srst, nevzdalují se příliš od matky, ale většinou
se ji pletou mezi nohy a tak jsou chráněny i matčinou srstí před ziioou. • Podařilo se mi nafilmovat krávu tura pižmového s malým tuříkem asi týden
starým. Zatím co se tuřík zdrcoval u samé matky a
chvílemi vyhlížel jako malé medvídě zpod matčina
kožichu, snažila se mě kráva zahnat krátce prováděnými, ale rycfl-ými útoky. Zachránil jsem se vyšplháním na silnou břízu a pak útěkem za skalku. Kráva
mě daleko nepronásledovala, ale vracela se opět
rychle k svému malému teleti.
Mezi přirozené nepřátele tura pižmového (kromě člověka, lovce masa a koží), patří lední medvěd
(Thalarctos maritimus) a vlk, zvláště bílý polární
vlk (Canis lupus occidentalis) . Tito oba i*epřátelé
tura pižmového se v mém pozorovacím obvodu nevyskytovali. Slyšel jsem však o zvláštní obraně proti
vlkům. Na Dovře bylo možno použít náhradou jen psa,
na kterého reagovali tuři pižmoví podobně jako na
vlka.
Při spatření nepřítele vlka utvoří tuři pižmoví opět kruh, v jehož středu jsou opět telata a
mladší zvířata. Proti kruhu při větrné bouři stojí
rcyní stará zvířata tvořící kruh zády do kruhu, a
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tak hradbou rohů se brání proti přiblížení vlka.
Pohled na stádo turů pižmových dává Živou
představu doby diluviální a vzbuzuje zvláštní pocit. V posledních letech se v Norsku rozšířila
známost a výskytu těchto zvířat, a tak senzacechtiví turisté se snaží najít stádo turů pižmových. Zatím však většinou bez výsledků, neboí strmé rokle s četnými vodopády jsou velkou překážkou,
jak dosíci stádo. Přirozené prostředí turů pižmových zůstává chráněno. Bylo by si přát, aby tento
pozůstatek z doby předledové zůstal trvalým Slenem
polární fauny. 0 svých dalších výzkumech chci informovat pozdě ji.
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