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DĚDIČNÝ HŘÍCH A MODERNÍ ČLOVĚK
Felix

Mikula

I - AKTUÁLNOST PROBLÉMU

,, Moderním člověkem " rozumějme světoobčana, který vědomě žije z plodů
současné vědy a civilizace, - Nejde-li zároveň o teologa, neocítá se v konfrontaci
se záhadou dědičného hříchu cestou přímou. Poměrně malý počet laiků, kteří
mají o dědičném hříchu trochu solidní představu, necítí živelnou potřebu a ani
odbornou zdatnost, aby podrobněji analyzovali nadpřirozené tajemství dědičného
hříchu jako takové.
Už v dávnějších dobách přiváděla školeného laika do konfrontace s dědičným hříchem e t n o l o g i e. Pozoroval, že svůj „ ráj " a své „ Genese " měly po
různých končinách světa i kmeny a národy, které nepřišly do styku se Starým
zákonem a s dědici protoevangelia.
V poslední době se současné pokolení dostává do rozporu s učením o dědičném hříchu především kvůli názorům moderní vědy na původ Člověka. V tom je
též pro teologa hlavní důvod, aby se dnes problému dědičného hříchu nevyhýbal,
nýbrž věnoval mu pozornost přednostní.
Laik běžného typu je v oblasti přírodního dění důsledným evolucLonistou.
Považuje za samozřejmé, že dokonalejší formy živočichů se ještě stále vyvíjejí
z forem primitivnějších. Děje se to plynulým a přímočarým rozvíjením sil a zákonů, které byly do přírody vloženy, s trvalou platností, hned na začátku, při
stvoření prahmoty neorganické, v běžném pojetí ,, neživé
Jak tedy asi vypadá řetěz reakcí moderně školeného laika, jestliže mu předložíme tezi o dědičném hříchu formou tradičního katechismu? A jak mu máme
především tezi předložit?
článek víry o dědičném hříchu nerozlučně souvisí s články jinými. Je tedy
nejlépe příslušné články předkládat rozumu, ochotnému i pochybovačnému, v po5

řadí hist oři cko-Iogickém, tak jak se asi dostávaly do křesťanského vědomí a též
do Kréda. (Dědičný hřích se do nejstarších forem Kréda vůbec nedostal!)
Historicko-Iogická cesta k dědičnému hříchu by pak byla: Kristus byl Bůh
sám, který se spojil s pravou lidskou přirozeností. Jako pravý člověk za blaho celého lidského rodu trpěl a umřel na kříži. - Stále předpokládáme, že náš laický posluchač je vzdělaný teista. Bůh je pro něho věčnou, nekonečnou a nevyzpytatelnou
bytostí. Člověk je mu tvorem, kterého je téměř neslušné s nekonečně dokonalým
Tvůrcem vůbec porovnávat. - První reakce takového posluchače na te2Í o Božím
vtělení a vykoupení bude - nelíčené ohromení. Jestliže se z ohromení dostatečně
vzpamatuje, snese snad poměrně ochotně vysvětlení: Láska nekonečná se smí
zjevit i způsobem výjimečným, pro nás na zemi beznadějně tajemným, třebas
nekonečná Láska „ neopravuje " vlastní „ přirozené " dílo bez zjevení jakéhokoliv důvodu. - Potom by byl moderní laik ještě spokojen, kdyby jako důvod
potupné smrti vtěleného Boha slyšel: Bůh chtěl lidského tvora z řádu přirozeného přemístit do důstojnosti, způsobu života a do blaha dětí Božích; chtěl mu
dát podíl na samém božství. Kromě toho nekonečné spravedlnosti mělo být nejprve poskytnuto rovnocenné zadostučinění za o s o b ní hříchy lidstva. - Čím
dále, tím méně ochotně naslouchá náš partner tomu, co nezbytně následuje dále.
Diví se: Proč potřebuje „ vykoupení " už každé nemluvně? Proč bez vlastního
přičinění začíná existovat poznamenané následky těžkého provinění, takže je
„ duševně mrtvé " pro jediný poslední cíl, který mu byl určen? Jak mohl vědomým pokleskem zmařit, nejen pro sebe, nýbrž i pro všechny potomky, ono nadpřirozené vyvýšení společný praotec Adam, když podle dokladů vědy praotec
dnešního Člověka sám dokonalý nebyl? Spíše měl ještě velmi blízko k zvířeti
tvor, který si jako první zaslouží jméno „ člověk
Vždyť „ stvoření" je proces
plynulý, který trvá doposud. Nejdokonalejší formy třeba hledat spíše až na konci, ne však na začátku procesu. - K tomu ke všemu má dnes nezaujatá věda odpověď že pestré lidské pokolení povstalo z většího množství ,, Adamů " , kteří
se z nižších živočišných druhů vyvinuli souběžně a též „ současně
měříme-li
Čas hodinkami vesmíru.
*

*

*

Plánovitá konfrontace víry a vědy nad dědičným hříchem je v intencích
posledního sněmu. Známé koncilové heslo „ aggiornamento " má smysl: Také
osvícený Člověk atomické éry měl by z pravd víry opravdu žít. Z některých pravd,
typicky křesťanských, jako je například učení o dědičném hříchu, vědomě vůbec
nežije, protože se mu učení předkládá způsobem staromódním, dnešku nepřiměřeným « V zájmu živé víry je tedy nutné přičinit se o jasnou situaci. Vždyť mohut6

ná budova církve byla by bez solidního věroučného základu obrem na hliněných
nohou. Věci by neprospěl ,, irenísmus
klid zbraní me2Í vírou a vědou, kterým
,, řešívá " problémy víry náboženská lhostejnost,
Mnozí teologové začali po sněmu se zvýšenou horlivostí pracovat na odpovědi pro moderního Člověka, který se naléhavě táže, zda se může a jak se může
snést učení o dědičném hříchu s evolucionismem vůbec a s polygenismem zvlášť.
V červenci roku 1966 se sešlo asi dvacet vědců zvučného jména v Římě
k symposiu. Před započetím diskusí měl k nim papež proslov. Chválil prácí
vykonanou a povzbuzoval je k práci další, i když upozornil na některé meze,
v kterých se má jejích úsilí pohybovat.
Církev se nebojí konfrontace víry s vědou, ani v daném případě, ani v případech jiných. Strach by tu byl proti prohlášení prvního vatikánského sněmu
(DS 3 0 1 7 ) : Mezi vírou a rozumem nemůže být žádný opravdový rozpor. Pravda
je pouze jedna, tak jako Bůh je pouze jeden.
Může se ovšem stát toto: Odborníci v teologii při formulování nadpřirozených pravd a při vysvětlování nadpřirozených pramenů víry se mohou dostat
daleko do oblasti, která je vlastní doménou věd přírodních. Věda teologická a
přírodní mohou pak o téže věci mluvit řečí značně odlišnou. V době Galilea šlo
například o problém zdánlivého nebo skutečného pohybu slunce kolem země,
(Pohyb slunce není přínosem pro nadpřirozený život duše; Písmo nemělo proto úmysl zabývat se jeho problematikou.) Dnes je aktuální problém antropologický: kdy a jak se působením přírodních zákonů - tedy z rozhodnutí Stvořitele - objevil na naší planetě první člověk?
V době Galilea byla všeobecná pozice církve a jejích představitelů nesrovnatelně mocnější než je dnes. Tehdy bylo ještě možné proti laickým vědcům
argumentovat asi takto: Země kolem slunce nekrouží, protože Písmo předpokládá opak; věda se tedy se svým heliocentrismem mýlí.
Už dávno se věda nebojí zaútočit na víru. I kdyby dnešní církev chtěla
nechat vědu na pokoji, bude moderní Člověk útočit na učení církve, protože je
prý v rozporu s vědeckými fakty, V našem případě útočné výpady védy zní:
Celé učení o dědičném hříchu se dnes stává nejisté. Předpokládá „ statické
stvoření a monogenismus. Přírodní věda vsak je nucena vyznávat stvoření plynulé, doposud trvající, evolucionismus a polygenismus.
*

*

*

Reakce církve na útok moderní a vědecky uvědomělé společnosti musí být
opravdu na výší doby. Jestliže přírodní věda prezentuje jasná fakta, která jsou
nepříjemná vžitým formulacím článků víry a tradičnímu výkladu Písma, nedá
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se útok odvrátit zvoláním „ běda takovým faktům
dnes i zítra. Pomysleme si,
že by věda například časem přinesla jasná fakta v prospěch polygenismu. Situace
by se jenom zhoršila, kdyby někdo „zbožně 1 * prohlásil: ,, Taková fakta nalíčil
do přírody ďábel." - Rovněž bychom pochybujícím neposkytli žádoucí úlevu,
kdybychom se při každé disharmonii mezi vědou a vírou vymlouvali jen a jen na
tajemství, - Absurdní pak byla a zůstala představa o ,, dvou pravdách
podle
které může něco platit ve víře a něco opačného všude jinde.
*

*

*

K řešení rozporů mezi odlišnou mluvou víry a vědy třeba vycházet ze základní pozice: Boží zjevení nemůže být proti - Božímu zjevení. Týž Bůh nám
oznámil věci, které bychom se jinak nedověděli, které nám zůstanou v tomto
životě nejasné (zjevení nadpřirozené), a týž Bůh k nám o sobě promluvil a
promlouvá věcmi a pravdami stvořenými, pro které, zase on sám, dostatečně
vybavil naše poznávací schopnosti hned při stvoření (zjevení přirozené). Každá
„ přirozená " skutečnost, i obyčejný kámen, je vlastně „ slovo Boží " nebo slovo
o Bohu, slovo jasné a též - závazné ve svědomí. Tvrdí-lí někdo, že dvakrát dvě
je pět, říkáme tomu omyl, hloupost. Smíme v tom vidět i hřích proti Bohu,
nakolik nekonečné božství je poslední základnou a neměnnou normou všech
pravd, i „ suchých " pravd matematických.
•

*

*

Tedy pokud jde o víru v dědičný hřích:
Pro křesťanské přesvědčení je na prvním místě jasná hodnota vykoupení
(jeho historická skutečnost, jeho nutnost a odůvodnění) Toto ,, depositum fidei " (odkaz víry) musí obránce víry zachovat jisté a čisté. S danostmi vědy,
pokud jsou jisté a jasné, musí je uvést do souladu. (Jak jsme řekli: Jasná fakta
v přírodě jsou též jasným zjevením Božím.) - O evolucionismu, který se nevyhnul ani člověku, píše dnes jako o samozřejmosti nejen věda profánní, nýbrž
i povolaní odborníci mezi teology. O polygenismu dnes alespoň referuje, bez pocitů úzkosti, i literatura teologická,
Polygenismus nenáleží a asi nikdy nebude náležet k faktům každému jasným
v běžném smyslu. Povolaní teologové musí však víru pozitivně konfrontovat i
s vědou solidně „ pravděpodobnou
Nebylo by chvalné neustále opakovat „ je
to teorie z a t í m nedokázaná
Vyplývá totiž z pojmu a povahy paleontologie,
že nikdy nebude s to, fakta statisíce let stará prezentovat s evidencí, na jakou
je člověk zvyklý v běžném životě. - Kromě toho je vždy lépe poslat odpověď na
8

adresu vědy včas, dříve než místo pravděpodobnosti nastane jistota. Teologové
by profánním vědcům byli, mírně řečeno, pro zábavu, kdyby vědu začali brát
vážně až pod neúprosným tlakem skutečností a po všech ostatních lidech.

II - DÉDIČNÝ HŘÍCH A NÁMITKY

MONOGENISTÜ

V této kapitole chceme alespoň naznačit odpověď (odpověď definitivní bude muset být ,, ex c a t h e d r a " ) odpůrcům dědičného hříchu, které si představujeme takto: Jsou teisté (věří v B o h a ) ; připouštějí fakt, blahý účinek a také
důvod vykoupení („lidskou h ř í š n o s t " ) . Nakonec však řeknou: Pro tak monumentální pravdu víry není třetí kapitola Genese dost vážným dokladem; lepší doklad neposkytuje pak ani ostatní Starý zákon. - Kvůli přehlednosti rozdělíme si tyto odpůrce-monogenisty na dvě skupiny.
Skupina A prohlásí: Gen. 3 nemá cenu historickou. Z vnitřní povahy jejího
vypravování je patrné, že reprodukuje naivní lidové představy. Je tu i nápadná
podobnost s bájeslovím národů nežidovských. Na třetí kapitolu Genese nemůže
se tudíž s úspěchem odvolávat ani ten, kdo chce věřit, že první lidská dvojice
vznikla přímým stvořením Božím.
Do skupiny B zařadíme evolucionisty. K námitkám první skupiny přidají
ještě tyto: Dokonalý člověk nebyl u kolébky lidstva; dokonalým se stane až na
konci vývoje. První lidská dvojice musela být vzhledem příliš „ zvířecí " a rozumem příliš ,, dětská
Proto nekonečně moudrý Bůh nemohl ji vážně zkoušet
teologicky tak hlubokou a pro pozemské i posmrtné dějiny celého lidstva tak
osudově důležitou problematikou, jakou je v křesťanském podání „ dědičný
hřích
A - (Historická

cena Gen.

3)

V duchu sněmovního hesla ,, aggiornamento " chce se církev upřímné snažit, aby dnešnímu člověku předložila pravdy víry způsobem přiměřeným. V duchu
„ aggiornamento " chceme tedy moderního pochybovače především povzbudit:
Řekni konečně upřímně, co si opravdu myslíš o třetí kapitole Genese. Řekni i
to, co ses doposud bál vyslovit.
Odpověď opravdu spontánní bude znít asi takto:
V oblastí přírodních skutečností a jevů přizpůsobil se autor (resp. autoři)
Genese člověku, pro kterého slunce obíhalo kolem země a králík byl přežvýkavcem, - Mravně a nábožensky lze pak Gen. 3 hodnotit pouze jako mýtus. „Mythos"
znamená v řečtině „ vypravování
Jako terminus technicus označuje ,, mythos "
9

vypravování, které naivním a mimopřirozeným způsobem (na rozdíl od pravé
historie, přírodovědy, filosofie a teologie) vysvětluje záhady lidského života a
též zajímavé jevy v přírodě.
Mýtus Gen. 3 (mluví stále náš moderní odpůrce) řeší najednou tK až čtyři
záhady. Vysvětluje, proč je takový těžký život pozemský, se svou lopotou, utrpením a umíráním. Na všem lpí „kletba " (Myšlenka kletby byla velmi živá v době
Starého zákona. Doposud prostoduší lidé věří, že kvůli provinění nebo prokletí
dávných předků trpí, někdy i vymírají, celé rody.) - Velmi nápadným zjevem
v přírodě bylo ošklivé a záludné zvíře* které nahání každému strach a které chce
každého uštknout. Doposud má lid svá vlastní vysvětlení pro různé nápadnosti
mezi zvířaty. (Např, Červenka má červené hrdýlko, protože chtěla vytáhnout hřebík z ruky Ukřižovaného.) O co více to asi platilo o lidech pradávných! - Bylo třeba nějak vysvětlit nebo odůvodnit i neutěšené společenské postavení ženy. Skutečným důvodem jejího hlubokého podřízení byla fyzická převaha muže. V primitivní společnosti a mezi dětmi se však fyzicky zdatnější jedinci dovedou uplatňovat
vůči slabším velmi divnými argumenty. - Proti fyzické převaze muže už tehdy
byly pro ženu účinnou zbraní svody jejího pohlaví. Genese udělala z následku
příčinu: Protože žena muže sváděla, musí právem žít v hlubokém podřízení a
mít život daleko horší než muž, - Teprve křesťanští teologové (stále hovoří odpůrce), když hledali přijatelný důvod pro ohromující tajemství vtělení a vykoupení, se zpětnou platností povýšili mýtus třetí kapitoly Genese na historickou
pravdu a na „ protoevangelium
Francouzský dominikán, který v Marseille udílel katechezi dospělým, hlavně
dělníkům, referoval svému biskupovi asi toto {Rencontres, Paříž 1955, str. 1 8 5 ) :
Na dospělé lidi, kteří se v dětství neseznámili s biblí, první účinek prvních kapitol Genese bývá přímo katastrofální. Ani se jim věřit nechce, že se někdo tímto
způsobem vážně jim pokouší vysvětlit původ člověka a odůvodnit všechno, co se
lidem na životě nelíbí.
*

*

*

Je proto snad výhodnější a též teologicky odbornější vycházet od Krista,
chceme-li řešit problematiku dědičného hříchu.
Tajemství Krista, bohatství a účinnost milosti, která se rozlila z Kristova
spasítelského díla, musí zůstat hodnotou základní a nedotknutelnou. - Jistě se
dospělý katechumen ihned zeptá: Z čeho bylo vykoupeno lidské pokolení, všichni
lidé, i děti? Tezi o „ dědičném hříchu " se pak už nevyhneme. Sám výraz „dědičný hřích " pochází až z doby sv. Augustina, tedy ze začátku 5. století.) - Logicky neboli pořadím, v jakém se křesťané seznamovali s křesťanskými pravdami.
10

je ,, peccaturn originale originatum " před
peccatum originale originans
to
je: kdo uvěří ve vykoupení, je mu všeobecně žalostný stav lidské duše (jaký
nastává i po těžkém poklesku osobním) skutečností základnější a aktuálnější
než předhistoricky vzdálená příčina takového stavu.
I rozumu věřícímu bylo by snad pochopitelnější, kdyby se vykoupení bylo
stalo kvůli nespočetným hříchům osobním. Přesto není přípustné prezentovat
„ všeobecný dědičný hřích " pouze jako všeobecnou ,, atmosféru hříšnosti světa
která se zrodila z osobních hříchů lidstva. Bylo by to proti duchu Písma a proti
jasným definicím magisteria. Podle Písma i podle magisteria každý osobní hřích
vždv, už před všeobecnou atmosférou hříšnosti> předpokládal už ,, zlé srdce
jakési vnitřní porušení, smutné to dědictví po prvním praotci. - Protože pak
,, druhý Adam
Kristus, byl osobností a Vykupitelem tak výborným, nabízel
se už Pavlovi, a každému věřícímu rozumu, závěr: První Adam, který zavinil
potřebu vykoupení, uplatnil se v neprospěch lidstva přiměřeně zhoubně.
Kdo chce tedy vírou obsáhnout alespoň podstatu ,, dědičného hříchu 11,
bude muset uznat tyto tři danosti: Pro věčné spasení duše je nutné přímo jakési
,, znovuzrození
původ žalostného stavu všech dusí ( „ duševní smrti " ) je
v provinění praotce; hřích praotce záležel v kvalifikované neposlušnosti.
Ani poslední prvek (kvalifikovaná neposlušnost Adamova) ještě nenutí
rozumět Gen. 3 přísně doslovně. Domnívají se tak i exegeti katoličtí. Říkají:
Když se první dvě kapitoly Genese (především vypravování o stvoření) už
běžně považují pouze 2a literární konstrukci věřícího autora (autorů), proč by
měla být třetí kapitola najednou něco jiného?
*

*

*

Žádá snad doslovné chápání Gen. 3 samo Písmo v některé knize jiné?
Starý zákon vlastně nevyužil Gen. 3 pro tezi o „ dědičném hříchu n ve
smyslu jeho křesťanské definice. Sdělování vnitřního stavu hříchu z pokolení
na pokolení Starý zákon neznal. Kristus sám činí v tom směru v Novém zákoně
pouze narážky (Jan 3,5; 4 , 1 4 ; Marek 1 0 , 5 ) , které jsou dost jasné jen hotovému
křesťanovi.
Hlavním textem zjevení o existenci dědičného hříchu zůstane navždy 5. kapitola listu Římanům. - Vers 12 mluví o dědičné „ s m r t i " (thanatos). Podle
verše 19 osudný hřích „jednoho člověka'* byla neposlušnost (parakoe). - Jenomže každý hřích je >f neposlušností " vůči Bohu.
Proč je „ smrt
podle kontextu duchovní, skutečností všeobecnou? Verš
12 vysvětluje: E f ho pan tes hemarton. Běžně se překládá „ protože všichni zhřešili
Někteří chtějí dnes překládat „ v kterémžto ( t j , v jednom člověkovi)
11

zhřešili všichni
Tento překlad je pro tradiční učení o dědičném hříchu vlastně
výhodnější.
Řím. 5 nelíčí, j a k ý m z p ů s o b e m se smrt (duchovní) z pokolení na
pokolení přenáší. Nejdůležitější poznatek kapitoly je: Smrt (duchovní) neboli
hříšnost celého lidstva, zaviněná Adamem, není pouze v tom, že téměř každý
člověk n a p o d o b u j e Adama hříchy osobními. Kdyby Pavel mel na mysli
pouze toto, celé jeho srovnání mezi Adamem prvním a Kristem (,, Adamem
druhým " ) by ztratilo základ a účinnost. Kromě toho verš 14 praví výslovně,
že smrt (duchovní) je údělem i těch, kteří nenapodobili přestupek Adamův.
Z paralely protikladů mezi Kristem a Adamem lze ostatně budovat důkaz
účinněji než ze starých řeckých (latinských) výrazů textu. Např. řecké „ hamartia " a latinské ,, peccatum " znamenaly ,, pochybení
„ nesprávnost " všeobecně. Až v křesťanském slovníku dostaly pregnantní význam „ hřích " ve smyslu
křesťanské teologie.
Důležité teď pro nás je: Pavel nepovažuje Gen.3 (provinění Adamovo) za
pouhý mýtus, nýbrž za doklad o jakési neblahé, osudově významné skutečnosti.
*

*•

+

Prohlášení církevního rnagisteria jsou vesměs nejen pro hístoriČnost, nýbrž
í pro „ literární " (doslovné) chápání Gen. 3.
Tridentský sněm r. 1546 přímo definoval dědičný hřích: Jeho podstatu,
původ i způsob šíření. (Šíří se propagací, plozením.) - Historičnost i literární
smysl třetí kapitoly Tridentinum přinejmenším předpokládalo. Každý musí mít
tento dojem při čtení koncilových textů.
Historičnost prvních kapitol Genese začala napadat urputně a soustavně
až doba po Trident inu.
V našem století se za historičnost a doslovný výklad prvních kapitol Genese postavila především Biblická komise r. 1909. Na osm pochybností dala osm
negativních odpovědí.
Zajímavá je pro nás odpověď třetí (DS 3 5 1 4 ) . Podle ní ,, nemůže se pochybovat o doslovném a historickém smyslu událostí, které se dotýkají základů křesťanského náboženství
Potom mezi fakty, která je třeba chápat ,, literárně
čteme také „ divini praecepti, d i a b o l o s u b s e r p e n t i s
s p e c i e suas o r e , transgressio" to je: „přestoupení Božího příkazu na návod ď a b 1 a v pod o b ě h a d a " . Těžko však chápat „ ďábla " „literárně
když o něm v Gen. 3
není ani litery. - jiným slovem: Komise, obhajujíc doslovný výklad, nedržela
se ho sama, aniž si to snad uvědomovala. - Po pravdě řečeno: Každá normální
,, Eva " by začala zděšeně utíkat, primitivní stejně rychle jako inteligentní, kdyby na ni začal mluvit had, posedlý nebo neposedlý.
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Pius X I I . vydal v září r. 1943 encykliku „ Divino afflante Spiritu" a
v srpnu r. 1950 encykliku „ Humani generis
Encikliky povzbuzují k pilnému
studiu bible, ale současně jsou plné starosti, že se někteří vědci příliš odchylují
od doslovného vykladu prvních kapitol Genese. Druhá encyklika ovsem sama
připomíná (DS 3 8 9 8 ) , že vypravování Genese je „ h i s t o r i í " ve smyslu dávné
doby, ne ve smyslu historiků řeckého a římského starověku nebo dokonce naší
doby. Tedy encyklika přece jen připouští (přímo i nepřímo) diskusi přinejmenším o míře ,, doslovnosti " výroků, které čteme na prvních stránkách Genese.
Podle téže encykliky je dokonce velmi žádoucí přemýšlet a pátrat, v jakém kulturním prostředí měla Genese svůj vznik a bezprostřední poslání.
+ ik *
Tedy opakujeme: Podle zjevení NZ (Rím. 5 ) je třetí kapitola Genese nepochybně více než pouhý mýtus. Na některé záhady lidského života poskytuje
odpověd* ne vybájenou, nýbrž skutečnou. Dokumenty církevního magisteři a doslovný smysl třetí kapitoly se samozřejmostí předpokládají, někdy i výslovně
žádají. Historičnost a doslovný výklad prvních kapitol Genese však výslovně a
přímo ,, ex cathedra " definovány nebyly.
B - (Odpověď

monogenhtovi,

který

trvá na

evolucionismu)

Evoluci on is ta, který věří v Boha a připouští původ celého lidstva od jediného manželského páru, představuje si vznik prvního člověka takto: Stvořitel
se odvěkými zákony postaral ne pouze o proměny malé, jaké pozorujeme neustále, nýbrž i o proměny zřídkavé a mohutné, které se vyjímají (pouze lidskému
oku) ne jako plynulý vývoj, nýbrž jako ,, skoky " z jednoho druhu do druhého.
Tedy i člověk žil na zemi dlouhé věky jako tvor zvířecí. Postupným vývojem
povstal z neznámého rodu primátů ,, rajský Adam
Stvořitel by si prý odporoval, kdyby vlastní odvěké zákony upravoval a doplňoval novými stvořitelskými
zásahy, kdyby do věcí už existujících vkádal další hodnoty vytvořené z ničeho.
- První člověk byl ovšem proti dnešnímu vyslovený primitiv. Byly však už v něm
všechny dokonalosti, dnes typicky lidské, ale pouze virtuálně, tj. v potenci nebo
v jádře.
*

*

*

Křesťanská věda už dost dávno činí evolucionismu tuto koncesi: Pro tělo prvního Člověka použil Stvořitel ne hmoty neživé, nýbrž nejspíše živého zvířecího
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tĚla, už natolik vyvinutého, že se mohlo stát důstojnou schránkou a též přiměřeným nástrojem rozumného ducha. - Jinak křesťanská nauka všeobecně trvá
alespoň na třech přímých zásazích tvořivé všemohoucnosti: Při vzniku první
hmoty, první živé buňky, každé lidské duše.
Věda profánní vytrvale upozorňuje, že nějaký enormní skok od zvířete
k člověku vzácně dokonalému odporuje nejen způsobům Boží přírody, nýbrž i
objevům paleontologie a anthropologic. - Ütroby země nechtějí vydat a též neslibují žádné svědectví o nějakém prudkém rozkvětu civilizace {,, ráj " ) a pak o
nějakém katastrofálním úpadku („vyhnání z r á j e " ) .
Na tyto námitky poskytují dnes mnozí teologové asi tuto odpověď: Dokonalost „ rajského pračlověka " nemusíme si představovat ve smyslu profánním,
jak si „ vyspělého Člověka " představujeme běžně. J e vůbec možné, že rozumový
vývoj celého lidstva procházel podobnými stádiemi, jakými ještě stále prochází
u jednotlivých lidí. Dítě je pravým člověkem hned na začátku. Trvá však dlouho,
než se vyvine, postupně a plynule, v ,, člověka " ve smyslu pregnantním. Proč
by se nemohly obdobným způsobem vyvíjet přirozené schopnosti celého lidského
rodu? - Znalosti náboženské mohly přesto být už u člověka „ podvyvinutého " ve
vlastním smyslu „ d o k o n a l é " ; ne učené, dialekticky diferencované, ale správné
a čisté, jak bývají už u dětí.
Jestliže Stvořitel chtěl od věčnosti povýšit člověka v čase do stavu nadpřirozeného (který z původně platných přírodních zákonů nevyplývá), neodporoval
si; vlastní zákony „přirozené" neopravoval, nýbrž přidal k nim něco úplně
nového. - Připadá pak i přirozenému rozumu velmi příhodné, že Stvořitel požadoval od tvora, už rozumného, svobodné rozhodnutí pro trvalé nadpřirozené
přemístění z jednoho stavu do druhého. - A tak už v ráji bylo možné, objektivně
i subjektivně, „ vědomé a dobrovolné přestoupení vůle Boží
takže opravdový
hřích už v „ráji " nemusí nám připadat jako anachronismus.
2ivot před hříchem běžně nazýváme životem ,, rajským
Tento rajský život si vůbec nemusíme představovat jako celé kulturní období, po kterém by
patrně zůstaly vzácné památky.
Někteří teologové se domnívali, že první člověk nadpřirozené a mimopřirozené dary fakticky nikdy nedostal. Byly mu pouze nabídnuty, pod podmínkou,
která se nesplnila, takže nemohly přinést kulturní plody. Tento dohad lze ovšem
těžko uvést do souladu s tridentským koncilem, který prohlásil: První člověk
hříchem ztratil bezúhonnost a svatost, kterou už měl (in qua fuerat constitutus),
Dalo by se spíše říci, že první člověk všechny mimořádné dary vlastnil pouze
,, virtuálně
v potenci, která už byla ,, actui proxima
Vnější plody se z nich
neurodily pouze pro nedostatek času.
*
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V této souvislosti bychom rádi konstatovali:
musel být epizodou kraIdeální stav prvního člověka, čili „ pobyt v ráji
tičkou, i když prvním kapitolám Genese rozumíme historicky a takřka doslovně.
Kratičký pobyt vyplývá už z povahy uložené podmínky, která byla negativní.
Nadpřirozenost se měla stát pro Adama definitivní výsadou a pro potomky dědictvím, jestliže n e b u d e jíst ovoce, které mělo být k dispozicí vlastně celý
život. Nemůžeme však někomu něco vážně slibovat už pro tento život pod podmínkou, která až do konce života nemůže být splněna beze zbytku, protože od
ní osvobodí až smrt. ( P ř i uzavírání manželství musí taková ,, conditio potestativa negativa " zůstat nepovšimnuta, protože logicky vylučuje vznik pevného životního svazku. Nemůže např. nevěsta dávat ženichovi souhlas k manželství s podmínkou „jestliže mi ani jednou v životě nebudeš n e v ě r n ý " . ) - V ráji se tedy
jistě chtěl Stvořitel spokojit zkouškou jednorázovou. Musel pak prarodiče před
ni postavit velmi brzy po stvoření. Proč? Hned při stvoření dostali příkaz nebo
právo „ množte se a zalídňujte zemi
Neměli důvod s užíváním práva odkládat
ani den. Početí prvního potomka jistě nestála v cestě neplodnost - ani dočasná u manželů tak dokonalých. - Co však s potomkem, který by byl počat před splněním zkoušky? Byl počat v stavu nadpřirozeném, který pak přecházel i na jeho
potomstvo? Anebo byl už předem počat v „ dědičném hříchu " kvůli budoucímu
hříchu otce Adama? Obě eventuality jsou nepřípustné. - Zbývá tedy pouze, abychom předpokládali osudové důležitou zkoušku věrnosti takřka hned po stvoření,
a tím i minimálně krátký ,, rajský život
Nečekejme proto, že paleontologie někdy potvrdí existenci „ ráje " zkamenělými dokklady o delší periodě vzácného kulturního rozkvětu.
Paleontologie neposkytne vsak důkaz ani periodě náhlého a katastrofálního
„kulturního " úpadku (období po vyhnání z ráje). Když byly prvnímu člověku
odňaty dary nadpřirozené a tím i možnost vyvíjet se už na zemí rovněž „ nadpřirozeně 11 zdárně, nenastala v něm nějaká porucha psychická. Evoluce normální,
úměrná přirozeným danostem, podržela svou plynulost a vzestupnou linii.
Člověk pro hřích degradovaný a vykoupením opět zachráněný pro nadpřirozený život dosáhne plnosti evoluce ve velikonočním tajemství. Jeho pobyt a blahobyt na zemi bude úměrný přirozeným zákonům. Hříšníkům i spravedlivým bude
přibližné stejně pršet nejen dešť, nýbrž i pozemské štěstí a úspěchy. Zato však je
vykoupený Člověk povolán k účasti na slávě a svatosti svého božského Vykupitele
až v životě posmrtném. Plná míra svatosti v tomto životě možná není. (Nechce
se nám také věřit, že by Stvořitel byl pozměnil přirozené zákony v neprospěch
pozemšťanů spravedlivých, aby více zkoušel jejich věrnost. Jejich případné pokulhávání v časném pokroku za ostatními vyplývá z jejich dobrovolně odlišného
postoje k časným hodnotám.)
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Jak je vidět: Ještě poměrně snadný je dialog křesťanského teologa s evolucionisty, kteří se přiznávají k monogenismu. - Znovu připomínáme: V celém
pojednání odpovídáme odpůrcům-teistům, kterým netřeba nejprve dokazovat existenci Boha a možnost nadpřirozeného zjevení.
l i l - DIALOG KŘESŤANSKÉHO TEOLOGA S P O L Y G E N I S M E M
Polygenismus hlásá, že přítomné lidské pokolení není „ pokrevně příbuzné " v přímé linii, protože u jeho kolébky stálo více manželských párů, ne jediný.
Polygenista jako takový může tedy z učení o dědičném hříchu přijmout, bez
větších obtíží, tyto základní pravdy: Pokolení lidské potřebovalo božské vykoupení, aby se z předcházejícího ubohého postavení dostalo do nadpřirozeného stavu Božích dětí. - Do onoho žalostného postavení se dostalo celé lidstvo pro hříchy osobní a též pro osudné selhání ve zkoušce, Bohem zvlášť stanovené.
Polygenista naproti tomu těžko pochopí, proč by všeobecné neštěstí mělo
mít původ v jediném selhání jediného člověka, který nebyl společným praotcem
všech lidí. Z téhož důvodu nechápe vůbec, proč dědičný hřích od samého začátku
má být u každého člověka nutně spjat s přirozeným původem. Snáze by se smířil
s jakousi ,, vnější imputací " cizího provinění, včetně následku.
*

*

*

Přírodovědecký polygenismus není dnes nějakou umíněnou revoltou proti
vžitým křesťanským představám. Profánní anthropologic se přiznává převážně
k polygenismu, protože k němu radí paleontologické objevy. Také se lépe srovnává s moderní představou: Stvoření je úkon všemohoucnosti, který měl snad
začátek, ale pak už trvá a tvoří neustále; ne z ničeho, protože formy nové jsou
vesměs transformací a zdokonalením forem starých.
Evolucionismus v oblasti živočišné není dnes totožný s původním darwinismem. Vývoj nových forem a druhů vysvětluje procesem, v kterém hraje úlohu
i náhlá mutace, i páření mezi jedinci se stejnými výjimečnými vlastnostmi, i „ boj
o život
který končívá vítězně pro živočichy zdatnější.
Podle běžného učení přírodovědy celá přirozená evoluce je ve své šíři zaměřena na m n o ž s t v í dokonalejších forem; není ,, zahrocena " na vznik jediného výjimečného individua. Tak se i hominizace (polidštění) nižších živočichů
stalo skutečností tak, že se najednou objevilo více „ prvních lidí
V poslední době se vznik nových druhů, poměrně náhlý, vysvětluje radikálním přesunem dvou magnetických zemských pólů. Opakuje se to v časových
odstupech, které se měří statisíci let. Pří takovém posunu pólů se poruší magne16

tický plášť, který chrání zemi proti slunečnímu záření. V říši živočišné bývá z toho
hotová „ revoluce
Některé druhy přitom náhle mizejí, nové se téměř stejně
náhle objevují. - Při posledním převratném posunutí pólů, asi před 700.000 roky,
objevil se poměrně náhle na zemi člověk.
Nás však především zajímá, jak má křesťanský teolog odpovědět na teze polygen ismu, které působí značné potíže tradiční věrouce.
Zásadou pokoncilové doby je: S poctivým profánním vědcem se nedá a nemá mluvit tónem poručnickým. Kdysi snad náboženské horlivosti příslušelo přírodovědce oslovit: V přírodě smíš objevit pouze to, co ti dovolí Písmo. Jestliže
objevíš něco jiného, nalíčil to tam podle všeho ďábel.
Věda dovede mluvit nejen v dohadech, nýbrž i nesmlouvavě jasnou řečí.
Žádný dekret nebo definice by nedovedly změnit např. fakt, že země krouží kolem
slunce, ne naopak.
Dnešní teolog si už zvykl dívat se na celou přírodu vděčně a s poníženou
úctou jako na dílo Boží, a tedy v určitém smyslu jako na ,, slovo Boží
Všechno
v přírodě mluví o Bohu a je tedy i ,, zjevením Božím
- Všechny neměnitelné
pravdy souvisí s Bohem velmi těsně. Mají v neměnitelné nekonečnosti základ i
trvání. Těžko říci, že některá pravda, rozumu nedostupná, je zjevena ,, více "
než napr. přirozená matematická pravda „jedna a jedna jsou dvě " . Neubírá jí
na vážnosti a na závaznosti, že ji kdekdo zná; spíše naopak. - Nemůže být Písmo
proti Písmu. Stvořením viditelného světa napsal však Bůh o sobě rovněž jakousi
„ k n i h u písma
Napsal ji dokonce „vlastnoručně". Autor tak neomylný se
„ n e p ř e p í š e " . Jak by tedy mohlo být v „knize přírody" něco proti knize zjevených nadpřirozených pravd, mluví-Ii obě knihy o téže věci?
Dále: Kniha zjevených nadpřirozených pravd neužívá výrazů tak všeobecně
a jednoznačně srozumitelných jako „ kniha přírody " . Není proto rádné ani „ zbožné " dávat slovům bible smysl, který by odporoval jasným faktům v přírodě.
V dnešní konfrontaci víry s vědou hraje přednostní úlohu paleontologie.
Teolog nemá spatřovat v této vědě ustavičného nepřítele, s kterým se v dobrotě
nehovoří, nýbrž vždy jen bojuje. Objevům a závěrům paleontologie má tedy
teolog věnovat pozornost ochotně a včas, - Nemá od ní žádat příliš mnoho. Souvisí totiž s povahou a úkolem paleontologie, že v některých případech nebude
moci snad nikdy poskytnout výsledky naprosto jisté, pro každého laika ,, přesvědčivé
* 1e *
T e ď nám jde zrovna o tento problém: Smíme za předpokladu polygenismu
stále ještě mluvit o „ dědičném hříchu " ve smyslu tradičním? Či lze z tradič17

ního pojmu zachránit před polygenismem alespoň podstatné prvky? Někteří teologové jsou o tom přesvědčeni a též se o to pokoušejí více způsoby.
Jedna jejích odpověď zní: I kdyby se první lidé byli vyvíjeli současně, paralelně a nezávisle z více živočišných předků, byla by to „ současnost " pouze ve
smyslu velmi širokém. Mezi vznikem prvního člověka na různých místech zeměkoule byl by rozdíl sto, tisíc nebo i více tisíc let. (Pro paleontologii byla by to
ještě stále „ s o u č a s n o s t " . ) Pak by bylo možné, že by některý jedinec duševním
vývojem byl předstihl všechny ostatní a byl by tedy i schopen dopustit se hříchu
sám, daleko před ostatními. - Neubylo by nám ovšem potíží, kdybychom tento
hřích začali považovat za původ a důvod všelidského neblahého dědictví, bez
ohledu na rozličné praotce jednotlivých lidí.
Jiní se domnívají: Dokonce podle prvních kapitol Písma nemusel zhřešit
člověk jediný, nýbrž „ č l o v ě k " ve významu: příslušníci kategorie „ č l o v ě k " .
Jméno „ Adam " nebylo původně jméno vlastní, nýbrž znamenalo „ člověk "
vůbec.
Starozákonní dějepisec také není historickou autoritou v dnešním smyslu,
když např. všechny „ Semity " odvozuje od jediného praotce Sema anebo všechny
Izraelity od praotce Izraele (Jakuba). Taková genealogická zjednodušování vyhovovala představám a zálibám dávné doby, v které vznikala Genese, případně
její prameny. Podle toho by se nemělo brát pod drobnohled moderní genealogie
ani vyprávění bible, že všechno lidstvo má původ v jediném praotci „ Adamovi
Při čtení třetí kapitoly Genese třeba klást důraz na „jedinou událost", ne na
„ jediného člověka
Podle toho by bylo přípustné z líčení bible vyrozumět, že všeobecný dědičný hřích nebyl zaviněn proviněním jednotlivcovým, že se na začátku prohřešila
spíše „ osoba korporativní " , to je více lidí, kteří zásluhou přirozených nebo právních svazků tvoří jeden celek, jedno „ t ě l e s o " . První lidští obyvatelé by se opravdu mohli i věřícímu polygenistovi vyjímat jako jeden celek, hlavně ze dvou
důvodů: Měli společný prapůvod (všechno pochází z téže pralátky) a společný
Stvořitel určil všem společný cíl: měli spolu vytvořit jediný „ Boží lid " .
Jak se však „korporativní o s o b a " mohla tak „ s v o r n ě " dopustit
ního " hříchu?

„prv-

Nějaka „ konspirace " nebyla možná už z technických důvodů. Nějaký doslovně „ společný " zlý úmysl nebyl také možný pro značný počet spravedlivých,,
dětí především.
Domnívají se tedy někteří (ovlivněni představami Teilharda de Chardin),
že ,, první hřích " prvotního lidského kolektivu nebyl vlastně skutek, nýbrž jeho
nízký stav před zrakem Stvořitele, tj. nesmírná vzdálenost mezi pozemskou skutečností a vysokým cílem, který Stvořitel pro lidstvo vyhlédl, - Na této hypotezi se
18

nemůže líbit hlavně to, že v ní jde o „hřích" pouze ve smyslu vzdáleně analogickém. Jeho původcem t y l by vlastně Stvořitel sám, když sám nedal tvorům schopnosti úměrné cíli.
Jíní vysvěduji: První lidé žili od začátku natolik „bezbožně
že z toho
povstala všeobecná hříšná atmosféra. Každé novorozeně dědilo „hřích " v tom
smyslu, že se přirozeným zrozením octlo v hříšné atmosféře, v které bylo vlastně
nemožné žít bez poskvrny. - Tato hypotéza má slabinu v tom, že všeobecný
„ hřích světa " byl by nakonec spíše součtem hříchů osobních. „ Hřích dědičný
který ostatně postihne dítě ještě před vkročením do atmosféry světa, je podle
učení církve vnitřní stav duše. Duše, vinou praotce, od začátku, ještě před narozením dítěte, není vybavena tak, jak bylo v původních představách Božích.
*

*

*

Jak vidíme, polygenísmus nebezpečně ohrožuje tradiční definici dědičného
hříchu, ať už jde o peocatum originale origin ans, tj. jednotný a svévolný začátek
a pramen smutného dědictví, anebo jde o dědictví samé, „ smrt duše " v nespočetném množství lidských individuí (peccatum originále originálům). - Konečně zůstane polygenistoví nepochopitelný i způsob dědění (per generationem naturalem }.
•fc -k

*

Pokud jde o Písmo, nějaký „ kolektivní hřích " na první pohled nevyhovuje
klasickému textu Řím, 5/12 násl. Podle této kapitoly hřích a smrt se dostaly na
svět skrze „ jednoho člověka
„ neposlušností jednoho člověka stali se hříšníky
lidé mnozí (celé existující množství lidí)". - Snad se Pavel mluvou pouze přizpůsobil doslovnému znění Genese, tak jak činíme dnes, když stvoření světa ještě
označujem slovy první kapitoli Genese anebo když v běžné mluvě slunce ještě
stále " vychází, obíhá zemi, zapadá " ?
Jedinost prvotního hříchu samého je jasná i ze slov Pavlových i z Genese.
Čím a v jakém smyslu byl však onen prvotní hřích j e d e n ? Měl hagiograf zcela
jistě na mysli jedinost matematickou, když mluvil o prvním provinilci Adamovi
v jednotném čísle? Hned v Gen. 4,14 naříká Adamův nejstarší syn Kain: „ Každý,
kdo na mne přijde, zabije mě." Nedává verš tušit už společnost natolik rozvětvenou, že se všichni lidé neznali? - Anebo Gen. 7 mluví pouze o sedmi osobách,
které se zachránily s Noemem v arše: Noemova manželka a tři synové s manželkami. Nebylo by divné, kdyby v té době Noe nebyl měl ani jednoho vnuka? Není tudíž záhodné první tH kapitoly vysvětlovat pomoci kapitol hned následujících? Musí tomu být vždy opačně?
19

Církvní magisterium samo už nejednou připomnělo, že historičnost Genese
nesnáší dobře měřítko klasické historie antické a moderní.
*

*

*

Jak asi vypadá stanovisko církevního magisteria k uvedeným pokusům o
snesitelnou dohodu s polygenismem?
Církev se nepovažuje za kompetentní řešit problémy anthropologické přímo. - Nepřímo se polygenismus dotýká církevního učení velmi citelně. Proto se
také teologové pokoušejí články víry s polygenismem smířit. Církevní autority
pak hodnotí tyto pokusy a nepřímo i polygenismus sám.
Idea „ kolektivního hříchu " byla oficiálním dokumentům doposud cizí.
Podle tradičních katechismů byl na začátku jeden ,, Adam " a jeden hřích. - Každý člověk přichází na svět ,, duchovně mrtvý " pro přímočarou pokrevní příbuznost s Adamem.
Pius X I I . roku 1941 (Allocutio ad Academiam Scientiarum D B 2 2 8 5 ) prohlásil, že paleontologie, biologie a morfologie neposkytly doposud o původu
člověka nic jasného a jistého . . . Třeba prý čekat. - V encyklice Humani Generis
r. 1950 chválí týž papež, že katolická věda má ohled na vědy přírodní. Pokud
však jde o vědecké hypotézy, čteme: Kdyby takové hypotézy přímo nebo nepřímo odporovaly nauce Bohem zjevené, byly by postulátem nepřijatelným ( D S
3 8 9 6 ) . - Profánní vědec může tu cítit pokušení ,, retorquere argumentum
Jestliže některé místo v Písmu není v souhlase s vědou, není možné vykládat je
doslovně. Platí to jasně o klasickém případu o zastavení slunce. - Kromě toho
dnešní Církvi nemůže být jedno, jestliže dnešní věda učí polygenismus s jakousi
samozřejmostí, bez zaujetí proti křesťanství, ale také bez ochoty respektovat jako normu oficiální vyklad Písma Vždyť většina svetoobcanů jsou nekřesťané.
Nevědí vůbec o Genesi a o křesťanské exegesí.
O encyklice Humani Generis možno nakonec říci: Monogenismus považuje
za nutný, protože polygenismus je nedokázaný, ne nedokazatelný. ,, Synové Církve " pouze nemají tutéž volnost dívat se na polygenismus tak smířlivě jako na
evolucionismus vůbec. ( D S 3 8 9 7 . )
*

*

*

J e tedy dnes už možný jakýsi kompromis s přírodní vědou, i pokud pracuje
jenom s pravděpodobnými hypotézami?
Pokud jde o celý komplex dědičného hříchu, s největší bezprostředností je
zjevena nutnost spasení. Neblahá událost v „ ráji " už není zjevena tak bezpro20

středně, (Nemá také přímý význam pro nadpřirozený život znalost oné události.)
- Při výkladu Gen. 3 je snad možné klást větší důraz na jednu událost než na
jednoho, tj. jediného člověka. - Pavel ve známém textu ftím. 5 rovněž nechce
přímo a přesně poučovat o původu lidského rodu. Má v úmyslu velebit především výbornost Kristovu a všeobecnou nutnost a užitečnost vykoupení. - Hřích
„ Adama " podle téže kapitoly ovšem vykonává kausalitu všeobecnou, na celé
lidské pokolení. Jesliže však účast lidí na milosti Kristově není podmíněna fyzickou nebo genetickou souvislostí s Kristem, nemusí tomu tak být (u Pavla)
ani v poměru lidstva k ,, Adamovi
„ Jedinost hříchu " byla by tedy dostatečně
zachována, kdyby provinilcem byla osoba korporativní.
Encyklika Humani Generis je polygenismu značně nepříznivá, ale může byt
překonána jiným církevním dokumentem, protože to není prohlášení ,, ex cathedra
*

*

*

Závěrem je snad možno říci: Dnes je dialog o dědičném hříchu se zastánci polygenismu snadnější než roku 1950. Dnes už hodně povolaných teologů má za
to, že pro článek víry o dědičném hříchu není nutné zavrhovat polygenismus
naprosto. Nutno ho ovšem považovat zatím za nedokázaný. Lépe je však pojistit
se proti němu včas, dříve než bude dokázaný.
I V - S L O V O P A P E Ž E PAVLA V I
Důležitost předmětu žádá, abychom se se stanoviskem panujícího papeže
zabývali ve zvláštní kapitole.
Když se v červenci r. 1966 sešlo v ftímě dvacet slovutných teologů, aby
v symposiu na papežské universitě Gregoriáně prodiskutovali ožehavý problém
dědičného hříchu, nejprve je přijal svatý Otec v soukromé audienci a promluvil
k nim na téma: „ Dogma o dědičném hříchu a moderní přírodní vědy
Pavel
V I . připomněl, že poslední sněm ,, neměl v úmyslu prohloubit nebo doplnit učení
0 dědičném hříchu
- Koncil tradiční učení nejhojněji zdůrazňuje v konstituci
,, Gaudium et spes " ( O církvi v moderním světě).
Sněm se nesešel, aby vydal vlastní dogmatické definice. Svou mohutnou
výzvou k dialogu Církve s jinověrci i nevěrci však způsobil, že se hned po něm
stal takřka nevyhnutelným dialog s přírodovědci o původu člověka a tedy nepřímo
1 o dědičném hříchu, Někteří teologové se pustili do dialogu s velkou vážností i
odvahou, takže bylo opravdu záhodné svolat připomenuté symposium, - Jména
účastníků byla uveřejněna. Nemohli ovšem mezi nimi chybět dva profesoři Gre21

goriány, kteří v poslední době věnovali problému několik učených pojednání a
nejvíce se přičinili o jeho aktuálnost.
Pavel V I . promluvil k teologům už I I . července, ale jeho proslov otiskl
L'Osservatore Romano až 16. července. V tisku byly některé úryvky formulovány mírněji než byly prosloveny ústně. Původní proslov prý ponechával teologům příliš úzkou základnu k rozvinutí skutečně svobodné diskuse. Vyžádali st tedy alespoň na dvou místech formulaci mírnější.
Svatý Otec vyzval teology, aby o dědičném hříchu rokovali s ohledem na
moderní anthropologii a paleontologii. Tato konfrontace vědy teologické s vědou
přírodní má přinést nesmírně důležité ovoce: Definici a výklad dědičného hříchu,
které by byly „ modernější
to je lépe vyhovující požadavkům víry a rozumu.
Pro rokování teologů poskytl papež, podle očekávání, některé směrnice.
'Zdůrazni 1 nejprve, že teologové mají právo na vědeckou svobodu; dodal však, že
musí respektovat všechny slavné definice církevního magisteria. O dědičném hříchu prohlásil výslovně: Je to zjevená pravda, v Gen. 3 a v ÍUm. 5, že existuje,
že je všeobecný a že je to skutečný hřích.
Svatý Otcc se netajil s antipatiemi vůči polygenismu. Označil ho za „ nedokázaný 11 (ne „nedokazatelný " ) . Není prý přípustné vysvětlování dědičného
hříchu, které předpokládá polygen ismus. Vůči teologům, kteří se o takovou syntezi
pokoušejí, papežova alokuce zdůrazňuje hlavně tyto momenty tradičního učení
Církve: Původem dědičného hříchu je skutečná neposlušnost Adamova; dědičný
hřích se šíří z pokolení na pokolení plozením, ne pouze napodobováním (non per
via ďimitazione ma di propagazione); přitom však není řečeno výslovně, že to
může být jen ,, propagatio monogenística
Další výslovně zdůrazněné prvky: Dědičný hřích je skutečná „mors animae " (tedy asi takový habituální stav duše,
jaký bývá po těžkém hříchu osobním); každou lidskou duši stvoří Bůh zvlášť;
první člověk byl po hříchu neposlušnosti zbaven nadpřirozených darů, které už
byly v něm ( nebyly tedy ve chvíli provinční pouze slíbené).
Podle toho se papeži Pavlovi nelíbila hypotéza „ hříchu kolektivního
podle
které všichni první lidé byly neposlušní, neplnili vůli Boží a tak zamořili svět
- Tím spíše byl svatý Otec vnitřně proti názoru, že dědičný
„ vládou hříchu
hřích je pouze jakási neblahá vzdálenost mezi lidskou skutečností a mezi cílem,
který Stvořitel pro lidstvo určil, - Konečně papežův proslov nepřál ani dost rozŠířenému názoru, že před zkouškou měl ,, první Člověk " všechny vzácné dary jenom „ virtuálně
ne formálně a prakticky použitelným způsobem.
Snad je dobře upozornit na jednu podrobnost v otištěném projevu. Prohlašuje, že hřích, z kterého pochází taková záplava zla, byl anzítutto la disobbedienza di Adamo „ primo uomo
. . , tj. především neposlušnost Adama „prvního
člověka
Příčinou neblahého dědictví nebyla tedy j e n a j e n neposlušnost.
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Pak je Adam ,, prvním člověkem " v uvozovkách. Užil snad svatý Otec uvozovek,
protože nechtěl radikálně vyloučit hypotézu, že první Člověk a hříšník byl ,, persona corporativa " ? Anebo chtěl uvozovkami pouze naznačit, že cituje obrat svatého Pavla?
V encyklice „ Humani Generis " r. 1950 Pius XII. výslovně povolil vysvětlovat „ evolucionisticky " původ lidského těla (DS 3896). Nedal takové
povolení, pokud jde o polygenísmus (DS 3897), - Pavel VI. vidí nebezpečí polygen ismu a evolucionismu pohledem jediným. Má to znamenat, že polygenísmus
není dnes zakázán více než evolucionismus vůbec? - Jak jsme se už zmínili, papež Pavel prohlašuje: Polygenísmus je předpoklad (hypotéza), který nebyl dokázán (presupposto, che non ě stato dimostrato); neprohlaŠuje tedy polygenísmus
za nedokazatelný na všechny časy. - Tedy přece snad nějaký ústupek ve srovnání
s nedávnou minulostí?
*

*

*

ZÁVĚR
Zřejmé je ovšem, že se věda teologická, a tím spise přírodní, nebude moci
nadlouho spokojit pouze jakýmisi „drobty " uznání. - Nebude nadlouho únosné
v Církvi jakési posvátné nebo bázlivé mlčení o ožehavém problému, který se
dotýká samých základů křesťanství. Přírodovědci si mlčení uložit nedají a učení
církve za „ negativní normu
za vymezení vědecké svobody, nebudou považovat už z toho důvodu, že je neznají. Z velké části jsou vědci nekřesťané už
dnes a v budoucnosti jich bude ještě více (mysleme na Čínu, Japonsko, Indii - vůbec celou Asii),
Domnívám se proto: Problém „dědičný hřích a původ člověka " vyžádá si
nejprve několik dalších let urputného studia, a pak se bude muset kvůli němu
sejít všeobecný sněm (nebo grémium ekvivalentní), který vážností a důležitostí
bude obdobou koncilu tridentského.
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„ NOVA VLNA " V ČESKOSLOVENSKÉM FILMU
Dr. Antonín

Kratochvíl

Film v éře

dogmatismu

V žádné z kategorií umění nebyl v Československu stalinský dogmatismus
tak patrný, jako ve filmu, v tzv. umění nejmasovějším ovlivňujícím kádry v městech a na venkově. Film spadal do roku 1953 pod správu ministerrstva informací
v jehož čele byl typický představitel stalinského dogmatismu v ČSR ministr Václav Kopecký, ale ani v pozdějších letech se situace mnoho nezměnila. Prakticky
až do roku 1958 nebyl v CSR natočen jediný film, který by nebyl poznamenán
násilnou komunistickou tendencí - první neangažované filmy, které byly v letech
revizionismu natočeny, dostaly se na plátna Českých kin až v šedesátých letech a
jejich tvůrci (např. Kadár a Klos a jiní) byli tehdy od tvůrčí práce distancováni 1 ) .
Thematika v českém a slovenském filmu do šedesátých let se jednak opírala o tzv. současnost - byly to nezdařené papírové heroické hry o stavbách komunismu (přehrad, hutních kombinátů atd.), kde hodným pracovitým komunistům
se stavěli v cestu třídní nepřátelé, sabotéři a „ Byvší lidé n a ve filmech s vesnickou thematikou to byli opět kulaci, kteří sabotovali výstavbu. JZD. Oblíbeným
thematem doby dogmatismu byly i filmy z doby okupace, v nichž ovsem odboj
proti nacistům vedli jedině komunisté (Fučíkův kult), zatím co příslušníci ostatních tříd a stran bylí zakuklení fašisté a konečně v době dogmatismu bylo natočeno i několik historických filmů, které falšovaly podle zjednodušených stalinských pouček dějiny. Tak např. z náboženského husitského hnutí bylo děláno hnutí vysloveně sociálni a revoluční atd.
Velké procento zaujímaly filmy s protiexilovou a špionážní thematikou jejich režisérem byl zprvu nejtypičtějsí zjev českého filmového dogmatismu Vladimír Čech. Tyto filmy se udržely až do šedesátých let - poslední protiexilový
film „ S m r t na cukrovém ostrově" (režie Jiří Sequens, námět spisovatel J . S.
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Kupka) sa objevil na plátnech českých kin v roce 1962! (jejich řadu zahájil
Čechův Expres z Norimberk a, pak následoval Černý prapor, Občan Brych, Labyrint srdce, Smyk, Ošklivá slečna, Král Šumavy atd, všechno výkvěty českého
dogmatismu - filmy sklízely pochvalu a uznání strany, odborný tisk zůstával sice
rozpačitý ale přímo filmy nikdy neosoudil. Toto dogmatické zjednodušení spočívalo především v tom, že filmové umění bylo degradováno na ideologický nadstavbový jev.
V době dogmatismu se filmovala s velkou oblibou díla dělnického presidenta
Antonína Zápotockého („Vstanou noví bojovnicí
„ Rudá záře nad Kladnem "
atd). Do tvůrčí práce i technické výroby filmu mluvila řada organizací - filmoví
umělci neměli do konce roku 1959 svůj vlastní umělecký Svaz - mají jej teprve
od r. 1966 ( l a ) . Dne 28. X. 1959 byla vytvořena Filmová sekce Svazu čs, divadelních umělců a teprve v roce 1961 byl ustaven Svaz čs. divadelních a filmových
umělců. V době dogmatismu se pohybovala roční výroba celovečerních filmů
mezi 10 až 15, po roce 1960 se více než zdvojnásobila.
Uvědomíme-li si všechny umělecké i technické faktory, které ovlivňovaly
výrobu československých filmů v době dogmatismu, můžeme lépe ocenit dnešní
úspěchy československé kinematografie, která sice přes řadu vyznamanání nedosáhla světové úrovně, ale její prognoza je velmi dobrá - dnes jsou již v Československu točeny filmy politicky neangažované a tato skutečnost otevřela československé kinematrografii brány festivalů i kin na Západě.
To co pro tvůrčí umělecké Svazy (ať spisovatelské, výtvarnické či hudební)
byly sjezdy - pro filmové umělce to byly Celostátní festivaly čs. filmu pořádané
v Báňské Bystrici. - Zatím co v ostatních kategoriích umění byl rok 1959 rokem
revizionistickým, ve filmu znamenal na krátký čas otočení kol vývoje zpět do
doby koženého dogmatismu,
V programovém projevu v Báňské Bystrici zdůraznil tehdejší ministr školství
a kultury dr. František Kahuda:
„ T i , kteří chápou kulturu izolovaně od politického a hospodářského vývoje
země, kteří kulturu a umění pojímají individualisticky a podceňují či dokonce
ignorují společensko-výchovnou funkci dostávají se jasně do rozporu s našimi
kul turně-politickými potřebami. M
V rezoluci báňsko-bystrického festivalu se pak „ účtuje s otevřenými proje3)
vy revozionismu " a čs. filmoví pracovníci zdůrazňují, že stojí pevně za KSČ
Výsledek báňsko-bystrickeho jednání byla řada administrativních opatření
(distancování režisérů Kadára a Klose) zákazy filmů „ T ř i p ř á n í " , „ Z d e jsou
lvi " a „Konec jasnovidce". (V hlavní voli Oldřich Nový).
Vývoj se však již nedal zastavit - nemalou roli zde sehrál Svaz čs. spísova-
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telů, vliv polské a konečně i jedné větve sovětské kinematografie a Mezinárodní
festivaly - především však Volná tribuna při Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech I 9 6 0 a vystoupení polského delegáta Rylského, který kritizoval malou občanskou statečnost československých, východoněmeckých a konečně i ruských filmařů - o této diskusi přinesl obsáhlou zprávu anglický list Guardian (28. V I I . 1960),
K definitivnímu vyúčtování s dogmatismem došlo však teprve roku 1963
na Celostátní konferenci filmové složky Svazu čs. divadelních a filmových umělců
v Praze. K úspěchu konference bezesporně přispělo, že bylo dokončeno několik
významných filmových děl, jako „ Až přijde kocour " režiséra Vojtěcha Jasného
s Janem Werichem v hlavní roli a „ Smrt si říká Engelchen " režisérů Kadára a
Klose. Úspěch jasného „ Kocoura " v Cannes, předznamenal pak úspěch celé
konference, napsal Zd. Smejkal v úvodníku Filmu a doby. 4 ).
Vetování s

dogmatismem

Konferenci ovšem předcházela řada politicko-kulturních úvah, z nichž k nevýznamnějším patřil později Často citovaný úvodník Jana 2almana - „ První věc pravda " 5 ) .
Zalman mezi jiným zdůraznil:
„ Administrativní opatření v Báňské Bystrici vyhlášená a poté i prováděná
už jen dovršila to co chybně započala (filmová) kritika a uvedla v pohyb proces,
který nelze nazvat jinak než regresí. Pochybnost zmíněných administrativních
opatření je dnes zřejmá, že by nemělo smyslu znovu se tím zabývat. Má však
smysl zkoumat na tomto případu problém vztahu mezi řízením umění a neoficiální kritikou. Patří k bludům nejvulgárnějšího dogmatismu představovat si věci
tak, ze strana řídí umění ,, sama " z nějakých chladných oblačných výšin, kam
hlas normálního smrtelníka nedoléhá. Se stranickým řízením umění dialekticky
koresponduje jiný vztah - a to je autonomie umění." V závěru svého úvodníku
hovořil pak 2alman o nutnosti „ probojovávat pravdu " : Jako samo umění i ona
(pravda) musí vrátit slovům jejich význam, faktům jejich tíhu, musí se vrátit
k úctě ke skutečnosti. 6 )
Vedle řady teoretických článků připravovaly tuto konferenci i krajské filmové festivaly - o jejich ideovém zaměření napsala Osvětová práce 7 ):
„ Všelicos se změnilo i v názorech na film, jeho poslání, možnosti a hlavně
cesty, jimiž se tyto možnosti realizují. Před lety se „Zářijové noci " 8 ) znelíbily
mnoha lidem, kteří se domnívali, že s čepičkou odešly z armády už veškeré vlivy
kultu osobnosti. Na plzeňském festivalu a po něm dalo nemalou práci dokazovat,
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že „Velká samota " 9 ) nikterak nepomlouvá naší vesnici, ale na konkrétním případě ukazuje, co kult osobnosti v praxi je. Ale na ústeckém festivalu již dostává
cenu filmové kritiky pozoruhodný slovenský film ,, Slnko v sieti " 1 0 ), který by
před několika lety asi rozpoutal vlnu rozhořčení, podezřívání z formalismu atd.
Na okraj těchto dikusí poznamenal tehdejší šéfredaktor Divadelních novin
dr. Jan Císař: „ V e filmu si konečně uvědomili, že musí nechat mluvit umělce
za s e b e " 12 ).
Na Celostátní konferenci filmové složky Svazu divadelních a filmových
umělců připadl pak Miloši Fialovi13} úkol, aby podrobil ostré kritice báňsko-bystrická opatření a plně REHABILITOVAL tvůrce proskribovaných filmů. Zdeněk Smejkal k tomu poznamenal: „ Kritika báňsko-bystrických opatření rázem
změnila situaci. Tato změna přišla tak náhle, že se v jednání konference odrážela
už druhý den - po Fialově referátu . . . Konference, která měla ,, jen " pracovní
ráz, stala se mezníkem. Udělala tečku za obdobím, na jehož počátku stála Báňská
Bys trica, Zároveň vsak - především zásluhou vynikajících děl, v jejichž znamení
probíhala - tvoří práh nového údobí, v němž se, věřím, co největšího prostoru dostane jiskřivé myšlence a průbojnému talentu, období ofenzivní práce v umění
i kritice." 14 )
„ Nová vlna československého

filmu

>f

Všechny filmy tohoto liberalisačního období jsou poznamenány společensko-kritickým elánem, ovšem po stránce umělecké a ideové nedosahují ani ve
svých nejsilnějších číslech uměleckou pravdu současných filmů polské první garnitury (Wajda, Kavalerowicz, Has, Münk, Polaňskí) - nicméně na československé poměry byl film Václava Kršky „ Zde jsou lvi " přímo revoluční. Námět
a scénář napsal spisovatel Oldřich Daněk, film je psychologickým dramatem člověka, který byl denuncován jako reakcionář a na kterého začala stranická honička. Tvůrcům filmu šlo o to zdůraznit, že v soukromém i pracovním životě jednotlivce je nutno respektovat tvůrčí individualitu a vystříhat se zjednodušených
úsudků a že je třeba najít sílu a odvahu pomoci člověku, ke kterému se veřejní
a straničtí činitelé otáčejí zády.
Daňkovi nezbylo tehdy, než aby si opravil pověst, že napsal protiexilový
filmový pamflet ,, Ošklivá slečna." ( 1 9 5 9 ) (V hlavni roli Dana Medřická).
Zatím co Krškův film ,, Zde jsou lvi " byl poměrně brzy uvolněn a o jeho
obsahu se široce rozepsal odborný tisk, film Kadára a Klose „ Tři přání " zůstal
stále otazníkem a kolem jeho zákazu, který prý byl proveden na přímé přání
presidenta Antonína Novotného se stále ještě chodí po špičkách.
K umělecky nej vyspělejším filmům tohoto období patří bezesporně „ Bílá
28

holubice " režiséra Františka Vláčila, vyznamenaná na XXI. mezinárodním festivalu v Benátkách 1960. VláčiJův film je lyrická báseň o uzdravení ochrnulého
chlapce, který silou lásky ke zraněné bílé holubičce, kterou sám postřelil se uzdraví a ptáku vrátí pak svobodu. Film je zcela nepolitický a jen při značné fantazii
se můžeme domnívat, že holubice je symbolem přátelství a míru mezi národy.
Vláčil, který je sám malířem vytvořil kouzelné scenerie Prahy v mlze, dešti, svítání, na filmu spolupracovali herci ze sovětské zony Německa. Děj filmu ustupuje
mnohdy obrazu.
Okupační problematiku ovšem z umělecky vyšších úhlů a lidsky pravdivějších
než v uplynulém období, zahájil film režiséra }ana Němce
Démanty noci
natočený podle povídky Arnošta Lustiga. Film zachycuje dramatický útěk dvou
židovských clapců z vlakového transportu. Více než vnější okolnosti útěku se
jednalo Janu Němcovi o zachycení vnitřních pochodu, které tito dva mladí muži
zažívají v tragických okamžicích. Skutečnost se mění v horečné vidiny, takže divák často zráčí kontakt s dějem. Tento v podstatě okrajový příběh (nezdařený
útěk) je jedním z nejsilnějších svědectví o bestialitě nacismu. Němec nelíčil
život v koncentračním táboře - ten zachytil Zdeněk Brynych ve filmu „ Transport
z ráje
který popisuje jeden den v židovskím koncentračním táboře Terezín.
První cenu na festivalu v Locarnu a cenu československé filmové kritiky
dostal film Miloše formana »Černý Petr" (1963) - tento film byl označený za
psychologický a generační. Děj je v podstatě všední: první pokusy chlapce, který
opustil školu, zařadit se do pracovního procesu a najít si své místo ve společnosti.
Jestli se mu to nedaří není to vina jeho, ale té starší generace plné mentorování,
podezřívání a nepochopení. Tím, že si Forman odpustil i sebemenší náznak ideologie ve výchově, dosáhl toho, že film je neobyčejně živý a působí pravdivě a
přesvědčivě. Plné taktního humoru jsou i Petrovy první „ Erotické kroky
Ve
filmu nacházíme, podobně jako u Vláčila, i když ovšem z jiných pozic, řadu lyrických obrazů.
Problematice mládeže je věnován i první český muzikál „ Starci na chmelu ",
námět a texty písní Vratislav Blažek, reite Ladislav Kychman. Vzorem pro strukturu, režijní a herecké ztvárnění látky „ Starců na chmelu " byla americká West
Side Story. Od kolektivu mládeže obojího pohlaví, který je nasazen na sklizeň
chmele, se oddělí dva individualisté Hanka a Filip. Filip, který je denuncován
svým rivalem v lásce je vyloučen ze školy, Hanka jej dobrovolně následuje - v závěru filmu celá brigáda vyjádří své sympatie k těmto dvěma individualistům.
Ve filmu je řada narážek a ironií na socialistickou pedagogiku, organizace mládeže
atd. (Život se nedá nalajnovat podle plánu" atd.)L. Rychman prohlásil, že
muzikál je pro něho moderní hudební film, s myšlenkovým nábojem roku
1964 1 5 ).
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Mezinárodně oceněný a v Československu velmi oblíbený je film mladého
režiséra Vojtěcha Jasného „ Až přijde kocour " v titulní rolí s národním umělcem
Janem Werichem. Jasného širokoúhlý barevný film je vlastně moderní pohádkou,
jejíž děj se odehrává v malém českém městečku. V historce spletené kolem kouzelné vlastnosti kocoura, pod jehož pohledem se lidé zbarvují podle svých vlastností a skutků - a tím se tyto jejich skryté vady veřejně zjevují, se ustavičně prolíná realita a sen, všední život a pohádka. Je to bezesporu náročný film. Film
ponechává divákovi, aby sám rozpoznal pravdu a lež, pokrytectví a strach, který
rozleptává morálku společnosti. U příležitosti Československých filmových dnů
v Mnichové odpověděl režisér Vojtěch Jasný zástupcům německých zvukových
týdeníků na dotaz co mu umožnilo natočit tento pozoruhodný film - „ více tvůrčí
svobody, kterou jsme si vybojovali
Tuto práci o čs. filmu napsal jsem již v roce 1964 - technické a jiné komplikace spojené s vydáváním STUDIÍ způsobily značné zpoždění. V roce 1967 je situace v čs. kinematografii podstatně jiná:
Pokusím se - ovšem již jen v kostce - zachytit a doplnit historií posledních
dvou let, kdy čs. film s pronikavým úspěchem obsadil na týdny premiérová kina
v západoevropských velkoměstech. Zde stojí na prvém místě komedie režiséra
Miloše Formana „Lásky jedné plavovlásky 1 6 ), značné odezvy dosáhl v zahraničí
i v Československu film režiséra Ivana Passera a scenáristy Jaroslava Papouška
„ Intimní osvětlení , M 7 ). V rozhovoru s redakcí Průboje (1. 5. 6 6 ) tvůrci tohoto
filmu zdůraznili, že „někteří lidé si myslí, že film brojí proti maloměšťáctví,
proti lidem, kteří si smyslem života udělali dům, auto atd
Naopak, zdůrazňuje
režisér filmu, „ já tuto rodinu, o níž ve filmu jde, chci bránit - člověk u nás bohužel musí ještě příliš obětovat, aby dosáhl normálních materiálních cílů
Nejvýznamnejší úspěch dosáhla však československá kinematografie ve světě filmem režisérů Kadára a Klose „ Obchod na korze " který dostal dokonce
v roce 1966 v USA OSKARA - nej vyšší vyznamenání Americké filmové akademie za nej lepší film zahraniční produkce a celou řadu dalších vyznamenání.
Tento slovenský film podle novely Ladislava Grossmana líčí příběh z doby tzv.
Slovenského státu, kdy Hlinkovi gardisté arizovali židovské obchody. Film zachycuje konflikt svědomí „ arizátora " Tonka Brtka (Josef Kroner). O filmu přinesl
západní tisk tolik pozitivních referátů, že upouštím od dalšího rozboru. Rovněž
televize (např. západoněmecká) přejaly tento film do svého pořadu.
Z důvodů exportních vznikla v ČSSR i tak zvaná „ nahá vlna
která se
projevila i v koprodukci. Koprodukce v čs. filmu neměla nikdy velkých uměleckých ambic - ani „ nejvýznamnější koprodukce - barevný velkofilm Vojtěcha Jasného „ Dýmky " 18 ) nevybočil z rámce. Film byl jako oficiální příspěvek na festival v Cannes 1966 zaslán, kde ovšem vyvolal rozpaky. Obsahově je postaven na
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několika umělecky různorodých povídkách Ilji Erenburga,
S jakými potížemi se musí potýkat filmoví tvůrci i v tak zvané éře uvolnění ukazuje historie filmu „ O slavnosti a hostech 1 ', který natočil režisér Jan
Němec. Film se původně měl jmenovat Letní karneval. Film ihned po uvedení
byl na přímý příkaz Antonína Novotného stažen z kin a teprve po delších urgencích byl povolen ovšem jen pro malý počet kin tzv. náročného diváka. Ovšem
v době kdy byl v ČSSR zakázan - byl státní distribucí posílán na Západ. Tak
jsme jej např. viděli v Mnichově v rámci Týdne čs, kultury (9. až 14. května
1966).
V programu bylo tehdy zdůrazněno, že ,, film má atmosféru LI stil Chaplinova filmu Monsieur Verdoux - brutalitu a elegenci ". Scénář filmu napsali Jan
Němec a Ester Krumbachová. Titulní roli vytvořil Ivan Vyskočil. Pikantní pozadí
celého zákazu ilustruje skutečnost, že v brněnské literární revui Host do domu o
krizi a poměrech v čs. filmu, musela být část článku o Slavnosti a hostech začerněna - tím prakticky dokázal Host do domu existenci tvrdé censury v ČSSR. Závěrem je nutno dodat, že Ester Krumbachová napsala scénář filmu režisérky
Věry Chytilové „ Sedmikrásky " 1 9 ), který rovněž potíže s censurou.
Stranickou reakcí na tyto filmy bylo vystoupení Antonína Novotného na
plénu UV KSČ ve dnech 6. a 7. října 1966. První tajemník strany ostře polemizoval se všemi, kteří se domnívají, že nemusí respektovat vedoucí úlohu Komunistické strany v umění. ,, Na ideologickou oblast je dnes zaměřen hlavní nápor
nepřátelské činnosti ve snaze narušovat socialistickou výchovu lidí, podlamovat
socialistickou morálku, ubíjet ve vědomí lidí ideje socialistického vlastenectví a
zejména proletářského internacionalismu, našeho spojenectví se SSSR a druhými
socialistickými zeměmi . . . Nemůžeme souhlasit se zaměřením části umělecké
tvorby, hlavně filmové,.. .která se orientuje na líčení bezvýchodnosti a duševní
rozvrácenosti tzv. moderního člověka . . . Pochybení ,, hrdinové " často neomaleně kritizují všechno kolem sebe, dávají na jevo své opovržení nad uplynulými
léty . . . Vytváření takové atmosféry rozhodně nepřispívá k současnému úsilí strany." (Život strany č. 21, 1966, str. 1 - 5 ) .
Z organizačních změn tohoto období je nejdůležitější rozštěpení dosavadního
Svazu divadelních a filmových umělců na dva samostatné svazy. Stalo se tak na
I I I . sjezdu tohoto uměleckého svazu dne 29. 11, 1965. Předsedou nového Svazu
filmových a televizních umělců se stal filmový režisér Martin Fric. (Literární
noviny č. 8, 19, 2, 1966, str. 2 ) .
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Mezinárodní úspěchy československé
běr z řady uznání a cen).

kinematografie

v letech 1963 - 64 (Vý-

Bordighera (Itálie) VIII. mezinárodní festival veseloherních filmů ( 1 9 6 3 )
ZLATÁ PALMA filmu Karla Zemana „ Baron Prášil
Boston (USA) III. mezinárodní festival 1963 STRÍBRNÁ MÍSA pohádkovému filmu „ Baron Prášil."
Cannes (Francie) XVII. mezinárodní filmový festival 1963, druhou cenu
získal Jasného film „ Až přijde kocour
Edinburgh
(1963).

(Anglie) čestný diplom získal Jasného film Až přijde kocour

Locarno, Na XVI. mezinárodním filmovém festivalu hlavní cenu Zlatou plachtu získal Brynychův film. „ Transport z ráje " ( 1 9 6 3 ) .
Los Alamos (USA I. mezinárodní festival mírových filmů, cenu za vynikající hraný film získalo drama Kadára - Klose, natočené podle Mňačkova románu
„ Smrt si říká Engelchen " ( 1 9 6 3 ) .
Mannheim (NSR) Na XII. mezinárodním filmovém týdnu získal velkou cenu film „ O něčem jiném
režisérky Věry Chytilové ( 1 9 6 3 ) ,
Moskva (SSSR) Zlatou cenu získal na III. mezinárodním festivalu filmu
„ Smrt si říká Engelchen " (1963).
Barcelona (Španělsko) Stříbrnou cenu získal na VI. mezinárodním týdnu
barevného filmu (1964) film V. Jasného „Až přijde kocour."
Cannes (Francie) Na mezinárodním setkání filmů pro mládež získal Velkou cenu Zemanův film „ Baron Prášil " ( 1 9 6 4 ) .
Cartagena (1964) Cenu kritiky získal Jasného film „Až přijde kocour."
Locarno (1964) Velkou cenu - Zlatou plachtu a Cenu mladé kritiky získal
fiím Miloše Formana „ Černý Petr, "
Stříbrnou plachtu získal film Karla Kachyny „ Vysoká zed*
Mannheim (1964) Velkou cenu XIII, mezinárodního festivalu získal film
Jana Němce „ Démanty noci
San Sebastian (španělsko) Zvláštní cenu poroty na XII. mezinárodním filmovém festivalu získal film Oldřicha Lipského n Limonádový J o e " ( 1 9 6 4 ) ,
Solun (Řecko) První cenu v kategorii zahraničních filmů získal film V. Jasného „Až přijde kocour " ( 1 9 6 4 ) .
Samostatnou studii by vyžadoval rozbor barevných loutkových filmů národního umělce Jiřího TRNKY, které i v době dogmatismu měly světovou úroveň.
(Viz např. knihu Jaroslava Bočka: Jiří Trnka, Praha 1964),
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Poznámky

a

vysvětlivky

1. Film a doba č. 7, červenec 1963, str. 337,
2. Kino č. 6, 19. I I . 1959, str. 83.
3. Film a doba č. 4, duben 1959, str. 219.
4. Film a doba č. 7, červenec 1963, str. 337.
5. Film a doba č. 5, květen 1963, str, 225.
6. Film a doba č. 5, květen 1963, str, 225.
7. Osvětová práce č. 5, 20, března 1963, str. 81.
8. „ Zářijové n o c i " byl film Vojtěcha Jasného, který atakoval opatrně ovsem
některé zjevy v lidové armádě ( 1 9 5 7 ) .
9. Velká samota, film natočený Ladislavem Heglem podle románu Ivana Kříže ( 1 9 5 9 ) .
10. Slnko v sieti, slovenský film mladého režiséra Stefana Uhra; lyrický film
v mnohém příbuzný Vláčilově Bílé holubici ( 1 9 6 2 ) .
11. Čuchrajův film Čisté nebe měl v československém tisku velkou odezvu a
v pražských biografech byl vyprodán - několik orgánů mládeže přineslo interview
s Čuchrajem, ve kterých tento sovětský režisér zdůrazňoval nutnost občanské
odvahy a statečnosti.
12. Divadelní noviny č. 1, 4. září 1963, str. 1.
13. Konference se konala 9. a 10, února 1962 v Praze, úryvky z Fialova projevu
přinesl časopis Film a doba č. 4, duben 1962, str. 183-184.
14. Film a doba č. 7, červenec 1963, str. 337.
15. Filmový přehled č. 31-32, 7. IX. 1964, str. 12.
16. Druhý Formanův film vypráví na podkladě skutečné události příběh ze života dnešních lidí. Hrdinkou je plavovláska Andula (Hana Brejchová), jedna z pracovnic v průmyslovém závodu někde ve středních Čechách. Dívka bez rodičů odkázaná na internát touží po lásce a proto snadno uvěřuje různým slibům a lichotkám. Po řadě zklamání poznává klavíristu Mildu (Vladimír Puchold), ale i
tato láska končí rozčarováním. Film je ovšem komedií a všechna zklamání nejsou
tragická. Na festivalu v Benátkách 1965 získal tento Formanův film cenu „ CIDALC " pro svěží pohled na cítění a myšlení dnešní mládeže, vyjádřené moderní
filmovou řečí. Film byl týdny vyprodán New Yorku, Paříží, Mnichově a dalších
velkoměstech.
17. Film byl natočen podle povídky Bohumila Hrabala, s Karlem Blažkem,
Zdeňkem Bezuškou a Věrou Křesadlovou v hlavních rolích.
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18. Dýmky jsou koprodukční film čs. - rakouský, širokoúhlý, natočený podle
Erenburgovy knihy třinácti povídek. Vojtěch Jasný vybral tři povídky: Dýmka
hercova, Dýmka lordova a Dýmka sv. Huberta - pouze poslední povídka dosáhla
ve filmu určitých uměleckých kvalit dík dánské herečce Vivi Bach a Rakušanu
Gerhardu Riedmannovi; z domácích herců nej lepší výkon podal Waldemar
Matuška.
19. Viz např. Neue Zürcher Teitung 13. XII. 1966 ( „ Freiheit und Bevormundung im Kulturleben der CSSR
Otázce současného československého filmu věnoval pozornost i Jiří Kárnet
v článcích „ Last Year at Karlsbad " květen 1963 a „ A Time for Truth
září
1963 v časopise East Europe.
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VZTAHY MEZI FYZIKÁLNÍMI
A PSYCHICKÝMI ENERGIEMI U ČLOVĚKA
Zdeněk

Píchá

Naše smyslové ústroje zachycují některé energie z předmětů vnějšího světa,
přicházející do styku s nimi, např. světelné paprsky a zvukové vlny vzduchu, a
přenášejí v těchto případech ty energie na sítnici oka anebo do blanitého labyrintu ucha. Toto přenášení je děj hlavně fyzikální a dá se lépe sledovati u sluchu
než u zraku, poněvadž rozbor dějů na sítnici se brzy stává obtížným.
Zvukové vlny, které rozechvívají bubínek v uchu, jsou převáděny do vnitřního ucha sluchovými kůstkami. Oválním okénkem se převádějí pohyby sluchových kůstek na kapalinu ve vnitřním uchu. Vnitřní ucho je umístěno v kostěném
bludišti neboli labyrintu. Střední jeho díl se jmenuje předsíň, a ta ve svém středu
vybíhá v hlemýžď. V blanitém labyrintu je větší váček vejčitý, s nímž souvisí
tři polokrubovité chodbičky, postavené ve třech na sobě kolmých rovinách.
Ve váčcích a ampulkách polokruhových chodbiček jsou důležité perceptivní
ústroje, jsou tam vysoké buňky epitheliální, vybíhající uvnitř váčků a chodbiček
v dlouhé vlásky, osinky. Na osinkách těchto buněk leží v rosolovité hmotě drobnohledné vápnité krystalky, otolity. Osinkové buňky jsou spojeny s nervovými
vlákny, která se sbíhají v Část předsíňovou nervu osmého (nervus vestibuli).
Vzruchy vedené touto Částí nervu nejsou sluchové, nýbrž jsou statické, neboť
váčky (vejčitý a kulatý) a polokruhové chodbičky jsou ústroj statický.
Váčky nás zpravují o poloze hlavy ke směru zemské tíže. Jsou totiž vyplněny
kapalinou (endolymfou), jež se pohyby hlavy uvádí v proudění a jež tak dráždí
vlastní smyslové buňky. Souhrou těchto vzruchů se udržuje rovnováha těla, porušením té souhry vzniká závrať.
Vlastní ústrojí sluchové je v blanitém hlemýždi. Chodbičky hlemýždě jsou
vyplněny kapalinou, jež je uváděna v pohyb zvukovými vlnami. Otřesy kapaliny
se přenášejí na vlastní vnímací ústroj: na ústroj Cortiho v kanálku blanitého
hlemýždě. Ke sloupcům Cortiho ústroje se řadí čtyři řady Čivých buněk. Jemná
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blanka Cortího ústroje se dotýká osmek. Buňky osinkové jsou vlastními buňkami
sluchovými. S nimi se stýkají vlákna hlemýžďové části nervu sluchového, jímž
sc vede podráždění sluchových buněk do mozku.
(To jsou výňatky z knihy „ Nauka o člověku " od Karla Weignera a Jana
Bélehrádka, Praha 1936.)
Helmholtzova teorie slyšení učí, že zvukové vlny uvádějí v pohyb kapalinu
hlemýždě a její otřesy že se přenášejí na vlákna základní blanky a pak na Cortiho
sloupce, na konec pak na buňky osinkové. Hluboké tóny rozechvějí delší vlákna
spodinové blanky, a vysoké tóny rozechvívají kratší její vlákna. Tóny vznikají
pravidelnými, šelesty nepravidelnými záchvěvy zvučícího tělesa.
Pojem speciální nervové energie vlastně zavedl r. 1904 Bechtěrev („Psychická činnost a život " ) . On odvozuje povahu nervového děje, který je základem
reflexní činnosti, ze všeobecného kosmického aktu transformace energie. „Energie vnějších podráždění, jako účinků mechanických, chemických a tepelných, zasáhnou-li naše přijímací orgány, přeměňují se v molekulární energii koloidních
formací nervové tkáně, v nervový proud." Ten se obyčejně přivádí k ústředím,
může však být veden přímo k centrífugálním vláknům, které ho pak přenášejí
na periferií ke svalům a žlázám. Tam se provádí další, a to zpětná transformace
oné energie nervového proudu v energií svalů a žláz, takže vznikají opět mechanické, chemické nebo tepelné energie.
V jiných případech se prý může nervová energie nashromáždit v ústředích,
ale přitom podržet svou povahu nervového proudu. Toto nashromáždění nervové
energie je doprovázeno subjektivním vzrušením. Později se vybíjí tato nashromážděná energie, a my říkáme, že vstupuje v akci vnímání nebo myšlenka
(A. Schnierman ,, Reflexology of Bechtěrev " ve ,, Psychology of 1 9 3 0 , " vydané
Murchisonem).
Pojem zvláštní ,, nervové energie " se nedá náležitě vysvětlit, ale obejdeme
se i bez něho.
Při popisu dějů sluchového orgánu nás fyzikální energie vedly až do buněk
osinkových, vlastních to čidlových buněk sluchových. Tyto fyzikální energie jsou
sluchovým nervem přenášeny do mozku, kde vzbuzují oscilace elektronových obalů atomového jádra molekul příslušných neutronů. I tyto oscilace jsou zjevem
fyzikálním, právě tak jako záření jimi vysílaná. Tato záření nabudou však vlivem
protoplasmy neutronů, jimiž procházejí, jemnosti a tvarů, které jim umožňují
vzbudit resonanci v opravdu již psychických energiích subjektivního vědomí, sídlících v mozku bezprostorově, tj. jejich „ r o z p ě t í " se nedá vyjádřit souřadnicemi
ani trojrozměrného ani čtyřrozměrného prostoru. Ocitáme se s nimi v „mentální
oblasti
Podle J. S. Velinského ,,The cosmic Order and our mental Health, Protosub-
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stancialistic Philosophy " 1963, prochází kognitivní děj čtyřmi fázemi, (str. 77)
1. Fází objektivity - fází nevědomí. Ta je umístěna (embedded) ve skutečnosti samé, a poznáváme ji ,, branami poznání
za kterými můžeme vnímat
jednotlivé kvality skutečnosti. Jen kombinovaná akce různých smyslů zabraňuje
omylům, (str. 7 8 )
2. Fází engramů - fází nevědomí. Trasformace podnětů smyslových ústrojů
znamená, že fyzikální energie se mění v energie biochemické. Běžnou funkcí smyslových ústrojů je transformování fyzikálních energií v nervové tvary zaobalující
(enveloping) jiné jednodušší energie. Nervová energie je (str. 79) vyšší organizaci energií podnětových, schopnou vzbudit nervový vzruch a jiné, nervové děje
jsoucí základem engramů. . . Nervové děje patří do jiné kategorie než jevy fyzikálně chemické. K tomu jsme zaujali stanovisko u Bechtěrevova nervového
proudu, (str. 8 0 )
3. Fází reakcí - fází vědomí. ,, Mínění, že vědomím můžeme vstoupit do
říše abstraktna, zcela odlišného od tohoto světa, ještě více prohloubilo pocit tajemnosti. Ono pro nás znamená, že přechod od podvědomí k vědomí je
doprovázen změnou hladin od fyziologické k psychologické, aniž si uvědomuje
mechanismus té změny,"
,, Cítíme pokušení, abychom neviděli ve vědomí nic jiného než výslednici
nervového vzruchu na jedné straně a svět engramů na druhé straně. Ve skutečnosti se oba ty světy účastní při rozhodováních našeho vědomí simultánně
spolu s naší sociální, bezprostřední nebo po věky nashromažďovanou zkušeností.
Celý mentální život člověka nemůže být prostě odvozován z původních nervových
kinetismů a z jejich pouhé interakce. Složitější vědomé aktivity byly dodatkově
vypracovány okolnostmi vyšší než organické povahy."
,, Uvědomování se nedostavuje stupňovitě tak, abychom sí mohli utvořit
nejprve mlhavý slabý obraz s nejistými obrysy a pak ho nakreslili silněji. Vědomý
obsah může být velice omezený a neúplný, ale ta jeho část, která vstoupí do vědomí, Činí to znatelně a jasně."
„ Vědomé děje se obyčejně projevují ve tvaru myšlení, které je zřejmě výrobkem sociálního života. Sféra reakcí a vědomí se pohybuje na hladině rozeznatelně odlišné od původní hladiny vnější objektivity. Tak se dostáváme od podnětu
majícího povahu fyzikálněchemickou ke vzruchu povahy fyziologické a dále k vědomým reakcím povahy psychosociální, (str. 83)
4. Fází sociálního sdílení (communications) - fází poznání (of knowledge).
Konečný děj přeměňuje vědomí v poznání, vede je do říše kultury. Jazyk stejně
jako poznání je vlastnictvím sociálního prostředí a nutně dostává rysy všeobecnosti a absolutnosti. Jazyk jakožto všeobecná zvláštnost sociálního života se vyvíjí ruku v ruce s kulturou a jako prostředek komunikace, a stává se nositelem
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kultury v horizontálním směru mezi členy téže skupiny a ve vertikálním směru
mezi následnými generacemi, (str. 8 4 ) .
V souhrnu: Porovnávajíce vztah mezi poznáním a podnětem, mezi koncem
a počátkem epistemologického děje, pociťujeme jasný rozdíl mezi světem fyzikálních energií a světem spirituality a kultury. Slova nevykládají ani neobrážejí
skutečnost samu, slova a poznání je jen symbolizují.
Vraťme se ještě k dění tělesnému a všimněme si blíže reflexu. Při nich se
z čidel přenáší podráždění do nervových ústředí, do míchy a do mozku, a odtud
se odráží, reflektuje do svalü. Za jistými podrážděními následuje zákonitě bez
účasti naší vůle jistý pohyb, který sluje zvratný. Mícha je ústředním orgánem
řídícím zvratné pohyby. Nepatrné podráždění povrchu tělesného, napětí šlach
a svalů uvádějí zvratně veškeré svalstvo do stavu, jímž se zabezpečuje tělesná
rovnováha.
I vyměšování žláz je řízeno bez našeho vědomí potřebou organismu co do
výměny látkové. Ale případy podmíněných reflexů nás poučují o vlivu vědomí na
činnost žláz. Při Pavlovových pokusech po častějším vnímání děje skutečného podávání potravy s okolnostmi které ho doprovázejí, následovalo vždycky skutečné podávání potravy s reflexem slinných žláz. Jen na základě vjemů podávání
potravy bez jejího skutečného přijímání vzbuzený reflex slinění je již podmíněný reflex, podmíněný vnímáním. Častým opakováním určitého zvukového znamení v době podávání potravy splynuly vjemy a představy podávání potravy
se vjemem zvukového znamení tak dohromady, že výskyt i jen jednoho z obou,
tudíž také jen zvukového znamení, vyvolával reflex slinění.
U determinující tendence představy úlohy a u jejího působení na myšlení
a akci jde o podobný zjev jako u dvojnásobně podmíněného reflexu. Jeden podnět, vnímání obrazu písmene E nebo O, který ovšem nemá co dělat s fyziologickým nepodmíněným reflexem, stane se asociací s vnímáním symbolu úkolu (zdvi-

ženi ukazováčku pravé nebo levé ruky) motivem ujednaného vědomého úkonu.
Spojitost pozdější pobídky s pozdějším očekávaným činem je stejná jako u dvojnásobně podmíněného reflexu, spojitost čistě psychická, a zůstane zachována
v nevědomí, aby i po delší době mohla vzbuditi určitý chod myšlenek, jakmile
se jedna z asociovaných představ objeví ve vědomí.
Složitější je výklad hypnózy. ,, Sugesce vštípené subjektu ve stavu hypnózy
zůstanou podvědomými i pak, když určují myšlenky a činy subjektu jakožto posthypnotické motivy, jejichž původ je zcela mimo vědomí subjektu. Takto mají
engramy přímý vliv na strukturu subjektivních událostí, a subjekt přijímá vědomý stav vyplývající ze sugerovaných motivů jako svá vlastní spontánní rozhodnutí. Engramy takto rovněž patří ke kinetismu našeho vědomí. "
„ Vnější pozorovatel i hypnotizér mohou jasně vidět, že sugerované motivy
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byly vštípeny subjektu vnějším zákrokem jako části okolního světa, odkud přišly.
Hypnotizérova slova jsou jako světlo z lampv " (J. S. Velinský 1. c str 75
a 76).
Musila slova hypnotizérova vniknout do vědomí subjektu, tj. vzbudit resonanci v jeho energiích subjektivního vědomí, opravdový to vjem, nebo stačilo,
že se odehrál smyslový počitek ve vnitrním uchu a nebyl odtud přenesen sluchovým nervem do mozku? Engram bez této spojitosti by sotva ovlivnil naši mentalitu. Ale náhlé reflexní pohyby snad někdy nastávají bez vědomých pokynů.
Bližší nahlédnutí do činnosti našich smyslových ústrojů nás poučuje o stálém
a těsném styku energií fyzikálních a psychických, aby nám zprostředkoval znalost
prostředí, v němž žijeme. Jak se mu můžeme přizpůsobit a jak můžeme a musíme
ho ke svému prospěchu používat, tomu slouží jednak naše poznání, jednak mimo naše vědomí různé sklony a automatismy, řízené simultánně energiemi fyzikálními a psychickými, jejichž souhra je údělem lidské existence a které si málokdo uvědomuje. Co podmínek musí býti splněno, aby živý organismus mohl
vyvíjet činnost, jejíž tajemství věda pracně jen postupně a po částech objevuje.
Bytost, jež to všechno řídí, může být jen Bůh vševědoucí a všemohoucí, jehož
personifikaci se naše mysl důkladně pozorující přírodu a úděl člověka snad ani
vyhnouti nemůže.
Závěrečná

úvaha

Co se děje v mc mysli, např. hledím-li na značku auta svého zetě: R.
10145?
Vzniknou tam vjemy obrazů písmene R a jednotlivých číslic. To písmeno R
vzbudí složitou myšlenku, že auto je registrováno v Reykjawíku a ty číslice si
vykládáme jako číslo deset tisíc jedno sto čtyřicet pět. To číslo 10 znamená deset
tisíc a Číslo 145 počet a pořadí registrací v jejich jedenáctém tisíci. Může to vše
být zapsáno hmotně co ,, engramy " v mozkové kůře našeho mozku, který je hlavním sídlem naší mysli, anebo musí to vznikat a trvat mimo mozkovou kůru a
vedle ní ve stavu nehmotném jakožto uspořádané prvky psychických energií, působící sice také v prostoru, ale v prostoru rozděleném na Části nepředstavitelně
malé, dovolující však specifické uspořádání těchto prvků psychických energií do
určitých komplexů?
Dění to můžeme při svém zvyku, předměty makro-i mikroskopické vždycky
někde ,, umístit
považovat za neprostorové, a proto ani nemusíme ani nemůžeme určovat jejich prostorové souřadnice.
Jsme tam v říši duševna, v oblasti psychické, doprovázející celou existenci
žijícího lidského těla. V té oblasti se odehrává hlavní část aktivity naší mysli,
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aktivity, jež nepatří ani do fyziky, ani do chemie nebo do fyziologie, nýbrž patří
do psychologie a do psychické energetiky.
Prvky té oblasti, právě proto, že nezaujímají žádný prostor, mohou se neomezeně seskupovat a kombinovat, což poznáváme z obsáhlosti našeho pamětního
fondu a z nesčetnosti výrobků myšlení, jehož produktivita je úžasná, ale řídí se
podle struktury mysli jedinců, jejichž soutěž vynalézá techniku a buduje vědy.
Paměť a záznamy uchovávají roto bohatsví přítomným i budoucím pokolením.
Kultura je toho výsledkem.
Naše poznání se vztahuje také na hmotné děje našeho okolního světa, a jím
pronikáme s pomocí technických prostředků až do nej vzdálenějších kosmických
končin, což opět poskytuje jedincům obzvláště schopným možnost budovat teorie o světovém dění.
Poznání přírodovědecké se stále zdokonaluje a doplňuje, a nikdy nebude
možno je pokládat za nezměnitelné a konečné. T o budiž vzpruhou jedincům, aby
k lidskému poznání přispívali ze všech svých siL Jejich příspěvek může vést
k vyššímu poznání, ba i ke zdokonalování lidské mysli samé.
Jak musí být lidstvo vděčno Pánu Bohu, že naše tělo vybavil i duševní
oblastí!
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BOH A MODERNÍ LITERATURA
Pavel Žel i van

Spisovatel a konvertita Van der Meersch napsal v díle „ Těla a duše " tato
slova: ,, Pro člověka jsou možné jen tři základní postoje: věřit, byt zřejmým nebo
skrytým neřádem a být poctivým skeptikem nebo zoufalcem
Van der Meerschova věta výstižně vyhmátla tři možnosti moderního Člověka před skutečností Boha.
Potřebuje však doplnění. Snad dříve, když život plynul klidněji a dějiny se rozvíjely pomaleji, bylo možno být počestným pochybovačem a dívat se s odražitou
ironií a s voltairovským vtipem na náboženské hodnoty. Křesťanství tehdy drželo
svou přítomností v dějinách a v čase celou budovu kultury. Dnes se tato budova
často naklání, někdy se i řítí, protože se nechce opírat o spolehlivý náboženský
základ. Kde vymizela víra v Boha, zůstalo pouze prázdno a zahnízdilo se zoufalství, vyrostla úzkost před nicotou. Zde se rodí bacily nemoci našeho století.
Velká literatura, která se neupsala formální dokonalosti a neuzavřela se
před životem do skumavek estetismu, je i dnes ve své nejvnitřnejší podstatě n ábo ženská, ať už v kladném nebo v záporném smyslu. Potýká se opět s věčnými
otázkami lidského osudu, klaní se Bohu nebo se rouhá, hledá milost nebo ji
bojovně odmítá, spojuje se s nebem nebo pošilhává po peklu. V každém případě však vyšla ze své pohodlné racionalistické ulity náboženského indiferentismu.
I umění rodící se z nevíry potřebuje dnes Boha, žije a roste z jeho skutečnosti,
hraničí s jeho přítomností a naráží na Kristův kříž. ,, Bez Boha - napsal jednou
Werfel - se celá skutečnost světa a života scvrkne do jednoho jediného rozměru,
v němž se udusí jak člověk, tak i jeho umění." Werflovu myšlenku potvrzuje i
nejdůslednější ateista naší doby, francouzský existencíalistický spisovatel Jean
Paul Sartre. ,, Bůh je mrtvý - píše Sartre - Hegel se pokusil nahradit Boha svým
systémem. A systém ztroskotal. Comte chtěl dosadit na místo Boha náboženství
humanity. I tento pozitivismus ztroskotal. Kolem roku 1880 ve Francii a jinde
počestní pánové chtěli vybudovat laickou morálku. My jsme žili nějaký čas z této
morálky - pokračuje stále J . P, Sartre - ale teď musíme dosvědčit s mnoha jinými,

41

že selhala. Bůh je mrtev - avšak člověk se zatím ještě nestal bezbožcem. Toto
mlčení Nekonečna je spojeno s trváním náboženské potřeby v moderním člověku; ano, to je ta velká otázka, to je ten ústřední problém dneška jako včerejška.
Opravdu nevíme, jak smířit tyto dva neotřesitelné a protikladné požadavky: Bůh
mlčí, o tom nemohu pochybovat - píše dále francouzský existencialista - vse ve mně
volá po Bohu; nemohu na to zapomenout. Popravdě řečeno, tahle zkušenost se
najde - tak nebo onak vyjádřena - u většiny našich současníků: v ní tkví drásavost
Jaspersova, smrt Malrauxe, ztroskotání u Heideggera, vysunutí u Kafky, marná
a bláznivá námaha u Camuse . .
(Situation I, 153 n.) Tolik Sartre.
Moderní člověk se neobejde bez Boha, nevymaže ze své duse jeho obraz, neuhasí ve svém srdci drásavou nostalgii po svém Stvořiteli a jeho nesmírné lásce.
Když sestoupíme s tak zvanou introspekrivní psychologickou literaturou, jako je
třeba Proust, Svevo a Moravia, do kalných vod myšlení a tužeb dnešního člověka,
nalezneme tam nesmírnou a nezměřitelnou hnijící a zhnisanou tvář zejícího prázdna, zoufalé nicoty a leptající úzkosti. A právě tato hnijící a rozjizvená vrstva
lidské duše svědci o nekonečné nepřítomnosti Boha. I tato literatura zdánlivě
klidná a spokojená se sebou, pitvající s téměř vědeckou přesností vředy naší doby, rozkládající s pečlivostí chemické laboratoře rozkladné a mrtvolné látky našeho povědomí, není konec konců ničím jiným než výmluvným a konkrétním
komentářem křesťanské myšlenky, kterou vyslovil svatý Pavel v listě Římanům
( 1 , 18 n . ) : ,, A skutečně Bůh dává jasně z nebe najevo svůj hněv proti každé
bezbožnosti a špatnosti takových lidí, kteří svou zlobou překážejí pravdě . . .
Ačkoliv Boha poznali, přece ho jako Boha nectili a neprojevili mu vděčnost. Jejich uvažování k ničemu nevedlo a jejich nemoudrá mysl se zatemnila. Myslili si
o sobě, že jsou moudří, a zatím se z nich stali blázni, když zaměnili vznešeného
nesmrtelného Boha za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, čtyrnožců a plazů. Proto je Bůh nechal klesnout do nečistoty, jak po tom toužilo jejich srdce,
íakže si samí hanobili vlastní tělo,"
Opět jiní spisovatelé sledují s úzkostí vývojovou křivku naší zmechanizovaně, exilidštěné a zpolitizované společnosti. Předjímají svými básnickými vidinami
budoucnost, do níž se soudobá kultura v pravém smyslu slova řítí stále rychleji.
Básnická intuice sahá opět po apokalyptických obrazech, aby alespoň zčásti zachytila tragiku, smutek a pád polámaného kolotoče dnešní společnosti. P o Spenglerově „ Zániku Západu " a Huizingově „ Krizi vzdělanosti
přišel Gheorghiu, aby
prorocky oznámil a básnicky znázornil „ Dvacátou pátou hodinu
kdy se život
stane nemožným v tomto světě. Anglický spisovatel Huxley v knize „ Nový svět
Orwell v díle „ Rok 1^84 " a Werfel v románě „ Hvězda nenarozených " předvídají blízké nebo vzdálené dny, kdy lidský život bude vtěsnán do organizační sítě
a sevřen do strojové mašinérie, kdy myšlení i láslca budou státně naplánovány a
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policejně řízeny. Zatímco Huxleyovi a Orwellovi nezůstala jiná útěcha než trpká
ironie a satirický protest proti nelidskému řádu, který se právě rodí z našich
hříchů a omylů, pražský rodák Franz Wer fei ukázal, že nakonec zůstane v člověku
přece jen síla nalézt opět Boha, a v Bohu skutečnou svobodu, pro kterou se
člověk zrodil a bez které umírá.
„ Tento svět, který chtěl zabít Boha - píše katolický spisovatel a Člen francouzské akademie Daniel Rops - je právě posedlý myšlenkou na Boha. Bůh je
přítomen všude, dokonce i ve své tragické nepřítomnosti. Pro jedny je přítomen
v jejich úzkosti; pro druhé jako jediná naděje."
Vedle těchto bolestných a tragických svědectví - svědectví jakoby na rub o přítomnosti Boha v moderní literatuře, stojí umělecké dílo katolických spisovatelů, pro něž Bůh je zdrojem života, Kristus bratrem a Církev vtělenou milostí
a vykupitelskou láskou na zemí.
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SETKÁNÍ S P. T E I L H A R D E M

Milada Součková

Slovo ,, setkání " ' tu nestojí jako slohová ozdoba často užívaná; ,, setkání "
- v přeneseném slova smyslu - to bylo, a k tomu náhodné; nepředcházela mu ani
znalost jména, ani jiná informace. Četla jsem, je to již mnoho let, časopis Time;
ještě než jsem začala číst stránku nadepsanou Religion, padla mi do oka fotografie velmi hezkého muže: měl na sobě sportovní oblek, jaký se nosíval v dobách
před válkou; a nefotografoval ho reportér, spíš to byl amatérský snímek z honu,
snad s turistické výpravy. Výprava to ovšem byla, jenže ne taková, jak jsem myslila. Teprve nedávno jsem poznala, že fotografie byla někdy z let dvacátých, z jedné z Teilhardových výprav do čínské doby terciární. Tenkrát, když jsem začala
Číst sloupek patřící k fotografii, stále ještě ke mně mluvila spíš tvář člověka než
tištěná slova. Jméno jsem již nezapomněla, ani jsem nemohla. Byla to doba, kdy
se ve Spojených státech zdvihala první vlna zájmu o dílo Teilharda de Chardin.
Sloupek Time byl právě úkazem této časovosti. Brzy nato jsem četla Le Milieu
Ji vin, knihu věnovanou těm kdo milují svět - Pour ceux qui aim en t le monde.
V mé představivosti to byla kniha, jež mluvila ke mně.

Cetíe pensée, . . . cctte nuance particuliere ďun regard, ... je ne puis er o ire
que, dans leur chair, Us mouront complětement. ,, Setkání " s P. Teilhardem bylo toho příslibem. Nečekáme, že naše setkání s milovanými bytostmi na onom
světě bude takové, jak je maloval Fra Angelico. Naše představa-myšlenka je zcela
jiná. Zcela jiná? Jiná, ale nikoli zcela jiná. Teilhardova shora citovaná slova mají
stejný cit, něhu, jako Fra Angelikův obraz dvou přátel, již se setkávají v ráji.
V podstatě, ovšem jen v podstatě, ta představa zůstane stejná, pokud člověk bude
člověkem. Úsměv a pohled, který jsme tolik milovali na zemi, je možno, že by
zmizel navždy? Je možno, aby bytost, již Bůh obdařil životem a poznáním života,
ztratila na cestě k němu to, co nejvíce v životě milovala? Fra Angelico, lidová
písnička (Neplač, vždyť my se sejdeme . . . ), poslední slova básníka Pasternaka,
všichni odpovídají stejně: Ne, není to možno. Není to možno pro toho, kdo vkročil do ,, milieu divin
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V „milieu divin " nejdeme cestou, jež se vyhýbá bolesti, hrůzám, jichž
jsme byli svědky anebo je sami zakusili - P. Teilhard sloužil v první světové válce - ale neukazuje na utrpení jako na nejschůdnejší cestu k spasení. Bolest jako
radost je jen kus života. >( Pro mne je teď bolest a radost jen rub a líc jedné mince," napsal P. Teilhard v jednom ze svých dopisů. Materialistický světový názor
ukazoval a ještě dnes ukazuje na křesťanství jako na sebetrýzeň, mrzačení smyslů,
na jejich dekadenci, stavěnou proti ,, antické " radosti ze života. Moderní česká
intelektuální historie i literatura jsou v tomto směru zvlásíě poučné. Vzpomeňte
si jen na Machara a jeho hrubozrnný realismus. Kam vedl ten klasicisující hedonismus opravňující ke všemu ve jménu životní síly? K zničení slabšího soupeře?
Což když jste tím slabším vy? Anebo snad jen k ospravedlnění tělesného sobectví
a duševní tvrdohlavostí? Ke koncům a závěrům nijak povzbudivým; v tom smyslu mají asketi pravdu. A v literatuře? k Macharovu Římu? 1 dnes bude marxistická kritika vykládat Macharovu Magdalenu jako oběť buržoazní morálky, úpadku a pokrytecví. A bude ovšem mluvit o „ náboženství ".
P, Teilhard odmítá pasivitu na každém kroku svého života a každou stránkou svého díla. Trpný postoj je zlo, jež musí každý křesťan odmítat. V tom smyslu není ,, milieu divin " odvrácením od života. Vybízí nás, abychom se nevyhýbali konfliktům našeho světa v otázkách osobního, anebo veřejného života. Žijme odevzdáni do vůle Boží, ale ať nás tato vůle zastihne v plné vnitřní i vnější
pohotovosti. Que noire vie sott tenduei
tout ardent vers ce qui est I'Esprit . . ,
,, Milieu divin " vyzařuje hlubokou radost toho, kdo je Tvůrci vděčný za dar
života. C'est tine pure joie de se donner jusqu'au bout á une chose que l'on croit.
{Z dopisu) V té radosti jsou ovšem zahrnuty úzkosti, zklamání, zmatky, přijímané ne aby radost umrtvily, ale aby ji zostřily, zušlechtily. V této myšlenkové
poloze opouští P. Teilhard „ milieu divin " a ukazuje Člověku obraz jeho minulosti. he Milieu divin mluví slovy meditace, Le Phénoméne humain řečí moderní
vědy.
Ve vývojové myšlence Le Phénoméne humain byl historicky a potenciálně
obsažen konflikt s Církví; ne nepodobně - ovsem zdaleka ne tak ostře a jednoznačně - jak byl v devatenáctém století vytýčen evoluční teorií Darwinovou zvláště
a exaktními vědami století všeobecně. Připomeňme hned, že možnosti takového
konfliktu ulomil P. Teilhard ostří svou poslušností podrobit se tomu, co na něm
Církev a jeho řád žádaly. Pro českého člověka je tato poslušnost zvláště zajímavá.
Známe z českých duchovních dějin - snad až příliš dobře, i když nedostatečně opačný případ.
Le Phénoméne humain je oslavou Stvoření. Diskutuje o této otázce s vědeckým materialismem na jeho vlastním poli a na předpokladech jeho světového názoru. Se štítem evoluční myšlenky Darwinovy odpadali od Církve nejen vzdělanci,
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ale i prostí lidé. Na konci a na zlomu století docházelo ke kulturnímu paradoxu:
na českých vyšších školách se učilo zároveň věrouce i Darwinově teorii. Bezvěrectví
mladých lidí své doby nejlépe vyjádřil Claudel ve svých rozhlasových vzpomínkách (Claudel a Teilhard se setkali v New Yorku). Claudel řekl v rozhlasovém
interviewu, že „ . . . kdyby byl někdo v jeho třídě prohlásil, že je katolík, byla
by se celá třída rozesmála
K tomu dodal: ,, A já jsem nebyl jiný." Ani já, ani
vy jsme snad nebyli jiní. Skoro bez nadsázky lze říci, že jednou z ústředních motivací bezvěrectví té doby bylo učení Darwinovo. A to proto, že na rozdíl od
jiných exaktních véd, bylo snadno myšlenku Darwinovu popularizovat: člověka nestvořil Bůh, člověk pochází z opice. Darwin vedl Člověka v neděli odpoledne
do zoologické zahrady a ukázal mu jeho předka. Informace nebyla spolehlivá.
Člověk, homo sapiens, vznikl mutací na zcela jiné větvi stromu života než opice.
Člověk nemůže dnes vidět své předky za mřížemi zoologické zahrady, házet jim
burské oříšky a divit se, jak se podobají některým jeho známým; ba ani v africké přírodní rezervaci neuvidí svého předchůdce; najde ho jen ve fosilních nálezech miocénu.
My, kdo jsme vyrostli ve stínu materialismu osmnáctého a devatenáctého
století, nebyli jsme schopni Darwinovu myšlenku popřít - k tomu jsme nebyli
v době intelektuálního dospívání dostatečně připraveni a vyzbrojeni - ani jsme
jí nemohli přijmout, ať nám v tom bránil náš temperament nebo názory. Naše
generace se ještě učily ve škole o člověku neandertálském - to byl mezník prehistorického člověka do roku 1920. Dnešní anthropologie-paleontologie učí o kvaternárních ,, předchůdcích " člověka nalezených na Dálném východě, o pithékanthropech a sinanthropech. A každá studie o Teilhardovi de Chardin, i sebe
menší, se zmíní o jeho objevu sinanthropa, v Číně, roku 1929. On jistě není ani
první, ani sám, kdo ukázal na neúnosnost Darwinovy teorie. Současná anatomie,
fyziologie, paleontologie, se shodují v tom, že člověk vznikl z anthropoidního
typu na jiné vývojové linii než opice. Ale právě Teilhard ukázal výrazně, že objevení Člověka na Zemi je jedinečným úkazem v celém anorganickém a organickém
vývoji světa.
Ovšem, již déle víme, že Adam neměl onu krásně řezanou renesanční tvář
a renesanční kučery, jak je vidíme na stropu Sixtiny. V knize Genesis čteme, že
Stvořitel uhnět! podobu člověka z hlíny. V pojetí Teilhardově začíná Stvoření
také ,, hrstí hlíny
je „oživena " již ve své nejjednodušší formě - snad bychom
mohli říci: již v první den stvoření; Teilhard razil pro ten anorganický stav hmoty slovo-pojem „ pre-vie ". V jeho paleontologickém textu snadno rozpoznáme
autora Le Milieu divin a jeho neobyčejnou schopnost vyjádřit abstraktní pojem
nově, osobitě, ano básnicky. Mluveno jeho slovníkem, jeho dikce má často ,, explozivní " povahu - Teilhard užívá slovo ,, explose " a „ explozivní " ve smyslu
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biologicko-evolučním. Takový je například jeho výraz ,, rougeoiment " (de la
matiěre); snad ani jeden z čtenářů a ani jeden z vykladačů Teilhardových nenechal
ten výraz bez povšimnutí. Bylo by možno přeložit ,, rougeoiment " jako „ Červánky " ? P. Teilhard používá toho slova, když mluví o vzniku atomů a proteinů
na Zemí. Ve slovesném tvaru užívá „ červánků " také tehdy, když mluví o
,, anthropoidní skvrně", jež se před 600 miliony let objevila v pliocénu. Ale
teprve na konci doby terciární, více než před pěti miliony let ,, psychická temperatura " stvořila svobodu vědomí a lásky. V Teilhardově představě „ červánek " předchází explozi života, ať je to při vzniku živé hmoty anebo „ myšlenky."
Podobnou intensitu básnického obrazu má jeho výklad o vývoji jednobuněčných
organismů v „ p r v o t n í m " (primordial) Oceánu; píše o ,, protoplasmické pěně
na zemském povrchu
kdy život se noří z hmoty, ještě celý operlený shluky molekul " - ,, encore toute (la vie) ruisselante d*un état moléculaire
Sám
okamžik stvoření - učí P. Teilhard - ať jde o jednobuněčný organismus, anebo
o člověka, nám uniká ve své podstatě, protože se svou povahou vymyká naší
zkušenosti. Okamžik stvoření byl ,, pohlcen Časem " (absorption par le Temps),
jako jsou pohlcovány časem zrození jednotlivce, myšlenky, civilizace. K tomu
dodává P. Teilhard voltairovsky - z matčiny strany je s ním příbuzný - ,, les embryons ne se fossilisent pas " - zárodky nejsou fosilní nálezy.
Názory P. Teilharda mají své kritiky a odpůrce. Zvláště metafysické závěry
Le Phénoměne humain a stejně La Place de I'Homme dans la Nature, musí narazit všude, kde světový názor, ať již osobní, filosofický nebo vědecký, a priori
odmítá jakékoli metafysické zaměření. Pro dnešního člověka je zvláště výmluvný
TeiLhardův výklad sledu civilizací. Vytýká Toynbeemu a Spenglerovi, že posuzují
společenský vývoj člověka ze stanoviska biologicko-vývojového jen zdánlivě
(ä la maniěre) a že ve skutečnosti ho staví vně biologického vývoje. Teilhard
pojímá civilizační vývoj jako proces ještě neukončený, a jednotlivé civilizace jen
jako průchodní stadia. V tom procesu, i když stojíme tváří v tvář hmotným zříceninám a propadlištím, nedochází k civilizační entropii. Vývoj Člověka je právě
tak nezničitelný jako dědičnost, jež vytvořila jeho kosti, jeho tělo a jeho kolektivní minulost (passé collective). Teilhardova vývojová myšlenka má monumentalitu připomínající řecké hylozoisty. Jindy zas připomíná vidění Janovo. Nad ním
šuměla křídla starozákonních proroctví vyjádřena symbolicky čísly a tvary. U
Teilharda znamená finalita úplné pochopení, protože ztotožnění s Dmegou, existencí mimo prostor a čas.
V letech 1951-1955 žil P. Teilhard v New Yorku. Pohyboval se v prostředí
universit Columbia, Fordham, Harvard, Washington a byl ve styku s představiteli amerických vědeckých společností a nadací. V té době bylo možno setkat
se s ním nejen na obrázku v Time, ale uvidět ho na některé z jeho veřejných
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přednášek a vystoupení. Jeho dopisy z té doby nám jeho osobnost zdůvěrňují psal je kněz, paleontolog a básník, byly napsány v „ milieu divin
Ta stopa nikdy nezmizí, táhne se jako červená nit celým dílem Teilhardovým, ať píše o vánocích v New Yorku, anebo o budhistických mniších oblečených v Červenou a
žlutou. V „milieu divin" se P. Teilhard vždy pohyboval, ať to byla výprava s geologickým kladívkem v ruce ( „ mon marteau ) v mongolské poušti, ať v saloně
jeho amerického přítele Fricka na Long Islandu, kde Často trávil konec týdne,
anebo u oltáře,
Teilhard de Chardin je dnes velmi známý v určitých vrstvách amerických
vysokoškolských studentů. Mladí intelektuálové - ceux qui aiment le monde vidí v něm muže, který jim má co říci v otázkách, jež na ně doléhají. V protestantském teologickém semináři chicagské university je jméno a dílo katolického
kněze Teilharda právě tak živě diskutováno jako třebas protestantského teologa
Tillicha. A tento semestr pořádají katoličtí studenti řadu debatních večerů o
Teilhardovi.
Den po Všech svatých, právě po napsání předcházejících stránek, jsem byla
na odpolední mši v katolickém studentském středisku chicagské university, Calvert House. Odpolední mše bývá méně navštívena než polední, a to jí dodává
intimní ráz; obvykle ji slouží kněz, který studuje na universitě nějaký světský
obor a v Centru pouze vypomáhá. Ten den, po čtení evangelia, promluvil kněz
o naší váhavosti volit cestu svatosti. Bojíme se, řekl, že by nás taková volba postavila před rozhodnutí, jimž bychom se rádi vyhnuli, před úkoly, jež se nám
zdají namáhavé nebo dokonce nad naše síly. Jinými slovy, zdá se nám, že „ svatost " a cesta k ní je nezbytně vyhrazena ne-li mučedníkům, tedy alespoň spojena
s odříkáním a utrpením. Pojem svatosti by však neměl být odlučován od jasných
stránek života. Kněz se zeptal svého shromáždění: „ Na koho byste myslili jako
na světce z osobností naší doby? " A odpověděl sám: ,, Na Jana XXIII. a na
Teilharda de Chardin. " - Jistě neobvyklé spojení dvou jmen, avšak co měl onen
kněz na mysli, byl vroucí vztah k Člověku, k životu a optimismus obou mužů.
V Československu bude nyní možno číst Le Pbénoměne bumain v překladu.
Se vší pravděpodobností se bude číst, alespoň oficiálně - jako evoluční teorie.
Metafysické zaměření knihy bude odsunuto na okraj a možná zcela odškrtnuto.
„ Milieu divin " a věřící postoj Teílhardův, který ho nikdy, ani chvíli neopouští,
bude zcela vyloučen z diskuse. A přece právě to poslední - last but not least (P.
Teilhard rád vsouval anglické výrazy do svého francouzského textu) - právě
metafysická myšlenka Teilhardova získává mu přívržence na celém světě. Není
tolik čtenářů paleontologů, kolik je výtisků knih Teilharda de Chardin, jak
v originále, tak v překladech; obec vědecká je svou povahou nutně omezena,
ale obec „ milieu divin je nespočetná.
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STŘED V BOHU A BG2Í PROSTŘEDÍ
Ke knize P. Teílharda de Charám ,, Le Milieu Dívin "
Věra

Stárková

V době přílivu filosofického ateisrrm, který ovlivnil poválečnou generaci,
Frascíe měla velké duchy věřící. Rovnováha kulturního přínosu Francie pomohla
by nám viděl jasně)! do zápasu člověka o pravdivý obraz světa* zvláště kdyby byl
podán ve významné souvislosti poznání a bytí, aby se rak setkával se svým mhilistickým protivníkem na stejně rovině. Mám před sebou dílko katolického kněze
jezuityř Otce Pierre Teilhaida de Chardío, které považuji ?m důležitý příspěvek
k taškové roviiováse,
Kniha téhož amors, rf The Phenomenon oí Man " ř rozdělila anglické vědce
na dvě nesmiřitelné sfeupmy; sir Julian Husley na >edné 3 profesor Medawar na
druhé straně představují krajní body hodnocení a odsouzení, kíeré dílo vyvolalo.
Tak jako je autor „ Jevu člověka " Medawarovým útokem v lednovém Čísle filosofické revue „ Mind f* označen za ,, pseudovědce a jednoho z nejhorších exponentů neblahé přírodní filosofie
na druhé straně byl oficiálním kritikem literární přílohy Timesů nazván „ vynikajícím duchem, stejně mystickým jako úzkostlivě vědeckým, přesným a nezaujatým
Tento spor musí být řešen na poli
vědeckém a filosofickém, poněvadž jeden jeho aspekt interpretace evoluční teorie je zaměřen nazpět a druhý kupředu, k vizi potenciálního člověka. Není však
mým úmyslem psát o této studii Teiíhardově, i když jsem nemohla zcela minout
její význam. Chci poukázat na jeho dílko náboženské inspirace a duchovní kázně,
nazvané ,, Le Milieu Divin
Ráda bych je označila za moderní obdobu ,, Následování Krista " od Tomáše Kempenského, neboť jeho bezprostřední životnost a
čistota slohu vnášejí do dnešní problematiky některé zdánlivě odtažité pojmy
křesťanského života jako praktický úkol k řešení. Je to kniha, která pomáhá a
utvrzuje. Jsem si vědoma toho, že theologové poukázali na některé její závady,
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jako na přiklad ,, nedokonalé pojetí hříchu " a ,, nenapravitelný eschatologický
optimismus " - (N. Corte). Avšak jedna podivuhodná věc se vymyká úzkému
kritickému pojetí ze stanoviska theologického: Teilhard de Chardiii se obrací nejen k věřícím křesťanům, ale i k těm, kteří Krista nepoznali a které On přesto
miluje a které, jak autor věří, přes propasti omylů a nevíry, navzdory jim samým,
v konečném vítězství přivede k sobě. Zde je ojedinělá a pratická lekce snášelivosti na podkladě té nej větší síly, která světu ve světě byla zjevena: milující pokory. Mystická láska, básnickým slovem vyjádřená v této knize, v pravém slova
smyslu zahrnuje, aniž by vylučovala. I když terminologii modliteb, uzavírajících
každou kapitolu, může lépe porozumět křesťan chápající smysl nadpřirozena a milosti, poselství autorovo je zaměřeno k trpícím a tápajícím nevěrcům stejně jako
k těm, kteří nalezli směr cesty. Přála bych si, aby moje skromná úvaha byla pochopena v tomto smyslu: přeji si obhájit toto duchovní poselství Teilhardovo. Jediným sudidlem budiž mi duchovní posila, kterou tato kniha přinesla těm, do
jejichž rukou se dostala a k jejichž duši promluvila. Mnohá díla se takto dopracovávají svého pravého ocenění v tichu svého působení; daleko od hlučné odezvy
povolaných kritiků přinášejí záblesk tušeného světa zbloudilým. Jestliže potkáme
- i když jen prostřednictvím knihy - duši čistou a zcela Bohu oddanou, jestliže
se oddáme vlivu ducha, pro něhož „ nic zde na zemi není světského a vše je
posvátné, co bylo stvořeno a co Bůh pojal za své
pak náš život přijal jiskru
pravé radosti. OJ na tom, byla-LÍ inspirace takové intimní radosti zasažena přísnou
důtkou znalce, když už vykonala své dílo v tajemném setkání na nepodmíněné
rovině Času a prostoru? Hluboká pokora a upřímnost stojí na počátku i na konci zaníceného rozhovoru s duší, kterou autor vede jiskrovým zážehem lásky
k světu ve svých stopách, sám oslněm světlem Boží lásky, která jí zapálila. V době, kdy závažnost poznávání je vlivem vědy soustředěna na ověřitelnost fakt, a
knihy pojednávající o duchovním životě jsou předurčeny k nepochopení ze strany těch, kterým je zkušenost duchovního neznáma, mají takováto setkání svůj
zvláštní význam. X když otázky po smyslu bytí se od doby Tomáše Kempenského
nezměnily, obraz světa se neobyčejně změnil rozsahem vědeckého poznání. Moderní Člověk, znepokojený a zmatený, stojí tak na rozhraní vnitřního vesmíru.
Tento váhající poutník potřebuje rady neméně nežli jeho předchůdce na počátku
patnáctého století. A k tomuto váhajícímu poutníku se obrací autor jako pokorný druh, používaje řeči naší doby, zkušenosti vnějšího i vnitřního života, obrazů
čerpaných z vědeckého názvosloví, a pojmů, v kterých jsme si navykli myslit.
Pokusím se nastínit v hlavních rysech obsah díla, které bylo autorem označeno jako „ studie asketické theologie " a podáno ve scholastické formě. Na počátku stojí sylogismus, jehož průzračná a dogmaticky neotřesná formulace nás
uvádí rázem do středu Boží přitažlivosti:
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,, Každá duše existuje pro Boha.
Všechna realita kolem nás, hmotná i nehmotná,
existuje pro naše duše.
Proto všechna realita kolem nás existuje,
skrze naše duše, pro Boha. "
Hlavní osa díla je těmito slovy stanovena. Skeptik má příležitost ustoupit
za své vymezené hranice. Ateista se může začít bouřit. Pro oba to znamená konec
četby.
Bylo však už poukázáno na to, že fakt víry je ověřitelným faktem, který
nemůže být filosofickými argumenty sprovozen ze světa. Tomu, kdo odmítá pokračovat, protože hlavní premisa je mu nepřijatelná, možno připomenout filosofa,
který „ odhodil žebřík, když se jím dostal výš ". J e proto dobré poznat myšlenky
po ovoci, které nesou.
T a k hned úvodními řádky otvírá se nová dimense, která vede poutníka do
reality vnitřního vesmíru, aniž mu odnímá skutečnost vesmíru vnějšího.
„ Všechno, co tělo přijímá a proměňuje," říká Teilhard, „ musí projít konečnou proměnou působením duše. Neboť zde na zemi dostáváme oči i srdce, kterými jednou poznáme Boha a budeme ho milovat." Všechny síly vesmíru procházejí námi, aby dostoupily roviny ducha. Nejpokornějším dílem svých rukou nebo svého ducha sloužíme k dokonání duchovní
proměny na světě a vracíme Bohu tu Část své bytosti, kterou si on od nás přeje
k svému dílu. Bůh je nevyčerpatelně dosažitelný v úhrnném dosahu našich činů,
jestliže jsou v tomto duchu odevzdání k němu zaměřeny. - Tak i to, co podle našeho způsobu vídění dozrává, i co už dozrálo, dojde ještě vyššího dozrání. - V tom
je smysl zdánlivě paradoxních slov „ nevyčerpatelně dosažitelný ".
Každé lidské úsilí je posvěceno vztahem k Božímu středu, ke kterému je
srdce obráceno a dílo zaměřeno. Tento jev mystické zkušenosti nazývá autor Boží
přitažlivostí. J í se proměňuje každá práce v posvátný úkon, který není překážkou
v modlitbě, nýbrž její obdobou. Nic zde na zemi není světské pro ty, kteří se
umějí dívat. Čas věnovaný práci, ať už v dílně, v kanceláři nebo na poli, není
ztracen pro modlitbu a rozjímání, jak se mnozí křesťané domnívají. Nic není
jistějšího nežli to, že každý lidský čin může být posvěcen. Všechna naše činnost,
i když zdánlivě splňuje jen pozemské cíle, může být zasvěcena Bohu novým pojetím duchovního života, které autor nazývá „ divinizací naší činnosti
K němu
se připojuje myšlenka „ divinízace naší trpnosti
v níž pasivní část lidských sil
je rovněž zaměřena k Bohu. K trpným silám počítá autor sílu růstu a odumírání,
neodvratné amplitudy přírodního rytmu. Jsou však pasivity, které pramení v nás,
a ty je obtížnější překonat. K nim patří náš boj se zlem, naše schopnost nebo
neschopnost čelit jeho převaze, naše porážka a proměna této porážky ve vítězství,
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které se v Bohu dokonává. ,, Jak můžeme být přemoženi, když Bůh bojuje na naší straně? " ptá se autor a pokračuje: „ Problém zla zůstane navždy jedním z nejtížívějších tajemství vesmíru pro naše srdce a myslí. Avšak Bůh způsobí, Že í zlo
bude nakonec zapojeno, aby sloužilo věci dobra. " (Tentýž mystický optimismus
protíná a nazvedá dílo Lady Juliany of Norwich, která srdečným smíchem zapudila satana a pro kterou „ vše bude dobré, až se věci naplní, všechen způsob věcí
se stane dobrým ve svém naplnění . . . " ) J e to zajisté skvělá věc, pomyšlení na
to, že milujeme-li Boha, nic z naší niterné Činnosti, z naší operatio, nikdy nebude ztraceno.
Jedna z nejkrásnějších myšlenek Teilhardovy knihy je způsob, kterým zahrnuje do Boží lásky i ty, kteří v Boha nevěří a jeho působení v tomto světě popírají. Autor jim dává něžné jméno „ děti tohoto světa " a věří, že jejich dílo
bude v tajemném procesu scelování ran připojeno k dílu na Božím království.
Bůh proměňuje zlo v dobro třemi hlavními způsoby: jeden z nich byl popsán
v příběhu Jobově, druhý představuje zušlechtění bytostí utrpením skrze jejich
obrácení k věcem duchovním (mravní a duchovní růst) a třetí je proměna ztrát
tím, že slouží našemu sebeuskutečnění (transfigurace).
Tak i smrti se dostává nového úkolu v tomto pohledu na presažitelnost pozemských ustanovení: Bůh musí udělat místo pro sebe, musí nás vyhloubit a proměnit, aby mohl proniknout do našeho života: Molekuly našeho bytí musí být
rozbity, aby nás mohl přetvořit a zformovat. V modlitbě, v které Bůh je nazván
,, tím, který z nás dvou je silnější " , je vyslovena prosba: „ Učiň z mé smrti akt
přijímaní.
Na rovině experimentální vše je ztraceno. Ale tato ztráta je jen zdánlivá.
V řádu nadpřirozena je další rozměr, který umožňuje, aby Bůh proměnil zlo v dobro na rovině našimi smysly nepostižitelné. Opouštěje území lidských úspěchů
a neúspěchů a ponechávaje je za sebou, křesťan uskutečňuje svou důvěru ve
vyššího nežli je sám a proniká do řádu nadsmyslového, kde se proměna uskutečňuje. Jeho odevzdání, navenek se podobající trpné resignaci, je jenom vzpruhou, kterou se dostává do vyšší polohy činnosti. Jestliže vytrvá statečně (a pro
každého z nás je bod dosazení a překonání dán), pak dosáhne Boha přes propast
zla tam, kam zlo dosáhnout nemůže. Zde není místa pro hřích. A v tomto optimu
přijímání v resignaci, jímž se blížíme Bohu, poznáme maximum věrností k svému
lidskému údělu. Čas pro pozemský růst a pozemské odumírání nastává v životě
každého. Jejích funkce biologická je předobrazem jejich funkce duchovní. Všechny tyto vztahy pocházejí z téže vnitřní orientace mysli, z jediného zákona, který
spojuje dvojí pohyb: přirozeného zosobnění a nadpřirozeného odosobnění v Kristu. - „ Abyste se mohli spojit s Bohem, musíte se nejprve stát sebou samými co
nejúplněji a nejdokonaleji," říká Teilhard na str. 7 8 - „ V e shodě s tužbami pří-
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tomného života musí se bytosti snažit, aby žily stále více jen vyšší částí svého
bytí. " Všechno, co tělo přijalo a počalo proměňovat, musí být proměněno duší.
V zajímavé metafoře podává autor obraz „ toho, co bylo vydestilováno
s láskyplnou péčí z mízy tohoto světa
aby tak výstižně vyjádřil zduchovnění a
pročištění hmoty.
Tak získat maximum duchovosti z věcí, jež nás obklopují, je vlastní význam
Božího království na zemi.
Na str. 90 nalézáme pronikavě novou evokaci hmoty: „Hmota je fyzická
exuberance, zušlechtěná dotekem, úsilím a radostným opojením růstu. Hmota
přitahuje, obnovuje, spojuje a rozkvétá. Hmotou jsme živení, pozdvihováni, zapojováni do všeho ostatního tvorstva a uchváceni životem. "
Každý z nás má svůj Jakubův žebřík, jehož příčky jsou utvářeny z hmotných
věcí kolem nás. A v každém jednotlivém životě je hranice mezi duchovním a
tělesným neustále posunována vzhůru.
Co je ta nejvyšší a nejsložitější realita, pro kterou nás hněte Boží úmysl a
vliv? Svatý Pavel a svatý Jan nám to vyjevují: je to kvantitativní splnění a
kvalitativní dokonání všech věcí, A poněvadž Kristus nepůsobí jako pasivní bod
dostředivosti, ale jako střed vyzařující energie, které vedou vesmír zpět k Bohu
skrze úděl splněného lidství, vrstvy Božího působení k nám dosahují proniknuté
těmito energiemi. Jako zářivý snop duchovního zrna, který se stal něčím jiným,
vyšším a účelnějším, nežli je součet jednotlivých klasů, připojuje se žeň lidství
k Božímu dílu.
V bohaté vizuální metafoře vyjevuje se nám zde autor jako mystik, jehož
obrazivost má vztahy nejen k básnickým, ale i vědeckým pojmům. Neprávem
je mu vyčítána obskurnost a nesrozumitelnost. Jeho vize je jasná a pro životnost
soudobého křesťanství znamená neocenitelný přínos právě svým vztahem k realitě naplněného údělu lidského. Jestliže některé facety duchovních skutečností
zmizely z našeho obzoru, pak je to tím, že jsme otupěli vůči jejich zářivosti.
Svědectví člověka, který byl jimi oslněn a osvícen do kořenů svého bytí, připomíná nám, že byly a jsou stále blízko nás. V zóně neustálého duchovního proměňování, kde všechny podřadné síly bez rozdílu jsou sublimovány do citů, idejí a
mohutnosti poznání, není pokroku mimo ten, který znamená odezvu na každý
nový dar Boží. Teilhardovo pojetí Božího středu se nám během Četby vyjasňuje
každou novou větou: „Boží střed není pevný bod ve vesmíru, ale pohyblivý
střed, který musíme následovat jako svou hvězdu. Ta hvězda vede každého člověka jinak, jinou cestou, v souladu s jeho úkolem a povoláním. Avšak všechny
cesty, které značí, mají jeden společný znak: všechny vedou vzhůru. Skrze zjeveni a milost jsme vedeni k tomu, abychom si především uvědomili to, co je v nás
nej lidštějšího, a aby to nejlidštější v nás si uvědomilo sebe."
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Pod vlivem podvojného pohybu výběru a třídění, v němž věrná duše odděluje prvky zla od světa, a stavění, scelování, které uskutečňuje kolem sebe
v práci a bolesti, je vesmír kolem nás proměňován. Naším úsilím vesmír dozrává, „ Jako blesk, jako konflagrace, jako zátopa, přitažlivost způsobená Synem
Člověka, položí se na všechny věřící části vesmíru, aby je scelila anebo podrobila.
Takové bude naplnění a dokonání Božího prostředí, jehož původ je v Božím
středu. Nadpřirozený řád je kvas, není to úplný a dokončený organismus. Jeho
úkolem je proměnit přírodu, avšak tento úkol nemohl by být splněn bez hmoty,
kterou příroda poskytuje. "
Teilhard připojil ke svému dílu, napsanému v Tientsinu v roce 1937 (kde
dlel za účelem paleontologického výzkumu) doslov v roce 1955, z něhož vyjímám: " Snažil jsem se vyjádřit obdiv a okouzlení, které jsem tenkrát cítil, když
jsem stál tváří v tvář perspektivám, jež se ve mně po mnoho let utvářely. Dnes,
po téměř Čtyřiceti letech neustálého rozjímání a úvah, je to stále ještě v podstatě táž vize, kterou nyní, když dozrála ve své formě i obsahu, přeji si sdělit
ostatním. Snad je v ní už méně svěžesti a exuberance, nežli když mě uchvátila
poprvé, avšak je v ní ještě stále táž horoucnost a úžas
Znalci se shodli na tom, že název díla je nepřeložitelný, vzhledem k dvojímu
významu slova „ milieu
Shodli se na tom, že žádné dílo tohoto velikého soudobého křesťana nemůže být pochopeno bez porozumění jeho základní myšlenky
,, Božího středu a prostředí
v němž je obsažena jeho vize Krista, jako přitažlivého a vyzařujícího pólu vesmíru a setkání s Ním v bodu Omega. Jeho působením
a naším úsilím skrze ně uskutečňovaným se svět naplňuje a dokonává.
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VJAČESLAV IV ANO V - POEZIE SJEDNOCUJÍCÍ
Tomáš

Spidltk

Začátkem dvacátého století se ruská poezie slibně rozvinula. Vjačeslav (Váciav) Ivanov (1866-1949) tu dominoval jak svým dílem, tak svou osobností. Na
pověstných středečních schůzkách v jeho domě v Petrohradě mu přezdívali ,, Václav Velkolepý , f . Scházívali se tam filosofové, básníci, estetikové, malíři, politici,
lidé nejrůznějšího přesvědčení: Berd'ajev, Bulgakov, Ern, Trubeckoj, Florenskij,
Račinskij, Balmont aj. 1 ) On sám se však usadil v Petrohradě teprve od r. 1905.
Předtím byl skoro stále na cestách.
Jeho život byl ostatně bohatý vnitrními zážitky. Narodil se v Moskvě. Otce
ztratil už v pěti letech, a tak rostl chlapec docela pod vlivem upřímné zbožnosti
matčiny. Spolu chodili do kostela, společně četli každý den kapitolu z evangelia
a z epištol, modlili se Akathistos (hymnus k chvále Krista nebo Panny Marie).
Duševní krize se však dostavila už v patnácti nebo šestnácti letech. Ve styku
s racionalismem, který tehdy vládl na školách, jeho dětská citová víra neobstála.
Cítil se povolán k tomu, aby se stal bezbožníkem a revolucionářem. I toto skeptické období však trvalo poměrně krátce. Ivanov se začetl do knih Chomjakova,
slavofílského filosofa a bohosíovce, spřátelil se osobně se Soíovjevem. Obraz
světové revoluce v jeho mysli velmi brzy vybledl a začala ho vábit mystika východní i západní. Začíná psát básně.
Po dvouletém studiu na universitě v Moskvě se Ivanov vydal do ciziny.
Dlouho se zdržel v Berlíně, v Londýně, v Paříži, v různých městech v Itálii. Podnikl i cesty do Řecka, Egypta, Palestiny. Studoval důkladně Nietzscheho a delší
dobu byl žákem Theodora Mommsense 2 ) . Zdálo se, jako by celá Evropa byla jeho
domovem. Někdo, kdo ho znal osobně, o něm píše: „ Různosti věku a národnosti pro něho neznamenaly nic. Velmi snadno hovořil v různých jazycích. Se svými hosty zacházel s přirozenou vlídností, která pramenila v opravdové úctě k nim
a ve snaze udělat všecko, čím by jim mohl posloužit " 3 ) . Po Říjnové revoluci
učil Ivanov nějakou dobu v Baku, r. 1924 však přijel do Itálie, kde zůstal až do
smrti.
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Univerzálnost se však Ivanovu nikdy nestala banální povšechností, přelétavostí. V symbolické poezii Pramének 4 ) vidí, jak životní cesta spěje „ o d hrobu
k hrobu
od „ Matky " k ,, Otci
Matkou mu zůstala navždy „ syrá země
rodné Rusko, a Otcem se mu stal oceán všelidského křesťanství, který se časem
víc a víc vykrystalizoval v symbolu Říma. 14. března 1926 podal Ivanov Sv.
stolci prosbu, aby byj přijat di Církve katolické. Pří této příležitosti opakuje
známé vyznání víry Solovjevovo: ,, Jsem členem pravé, ctihodné, pravoslavné
neboli řeckoruské církve, která nemluví na protizákonných synodách ani skrze
úředníky mocí světské, nýbrž hlasy svých Otců a učitelů. Uznávám tedy za nejvyšsího rozhodčího v otázkách náboženských toho, koho uznávali i sv. Irenej,
sv. Divíš Veliký, sv. Atanáš, sv. Jan Zlatoústý . . , tj. apoštola Petra, který mluví
ve svých nástupcích . . . " 5 ) .
Tří dny nato, u českého národního oltáře pod kopulí Michelangelovou, pronášel Ivanov své vyznání víry. Nadšeně o tom dnu mluví ve svých Vzpomínkách:
„ D n e 17. března (den sv. Václava podle ruského kalendáře) jsem přednesl před
oltářem svého patrona v příční lodi svatopetrského dómu v Římě Credo, vyznání
víry. Na blízkém hrobě knížete apoštolů se mezitím sloužila bohoslužba v staroslověnském jazyce a očekávalo mě sv. přijímání pod obojí způsobou podle řeckého
obřadu. V tomto okamžiku jsem se poprvé cítil pravoslavným v plném slova
smyslu, úplným vládcem pokladu, který byl mým už od křtu. Radost z něho mi
však zakaloval pocit, Čím dál tím bolestnější, že totiž užívám tohoto živého pokladu svatosti a milosti jenom zčásti, jako bych dýchal jen jednou stranou plic. Nyní jsem prožil hlubokou radost z dosaženého míru, svobodu pohybu, kterou jsem
nikdy předtím nepoznal, štěstí ze spojení s bezpočetnými svatými, o jejichž přímluvu jsem se neodvazoval volat, zadostučinění z toho, že jsem vykonal povinnost svou vlastní a, na kolik to záleželo na mně, i s\^ého národa " 6 ) .
Poslední léta strávil Ivanov v tichosti se ženou a synem v Římě, kde od
pracovního stolu viděl kopulí sv. Petra. Dával hodiny ruského jazyka a literatur)'
bohoslovcům Římského semináře Russíka. Podle výslovného přání Pia X I . učil
na Papežském východním ústavě tak dlouho, jak mu stačily síly. Svými znalostmi
filologickými velmi prospěl při vydávání liturgických knih ve staroslověnské řeči.
Jemu osobně vděčí vydání Nového zákona za rozšířené poznámky 7 )
Ivanov byl jedním z těch, kteří se po svém sjednocení s katolickou Církví
nikdy necítil „ konvertitou
ale tím, čím byl předtím, jen dokonaleji. V poslední době života se soustředil jen na ,, prameny
tj. Nový zákon, Žalmy, knihy
církevních Otců, texty byzantské liturgie. Jednou strávil celé měsíce při čtení
Philokalie (sbírka textů z řeckých Otců o modlitbě). Když nemohl vycházet,
museli mu pravidelně nosit sv. přijímání. Poslední dny se stále modlil k Duchu
svatému, „ Duchu pravdy a lásky " 8 ) .

56

Při velké všestrannosti svého vzdělání se Ivanov cítil na prvním místě básníkem. J e přesvědčen, že básník v něm spojuje všecky složky Činnosti, dává jim
odůvodnění. Básník je opravdovým člověkem, a proto se neobejde bez náboženství. Chápeme-li člověka nejenom „ horizontálně
tj. podle časného zájmu, ale
„ vertikálně " , v celistvosti jeho bytí, tu je v pojmu člověk obsažen i pojem umění. „ Hle, proč je ve velkém a pravém umění vždy náboženství! Bůh je totiž na
vertikální ose Člověka " 9 ) . Pravé náboženství pak musí nutně směřovat k jednotě, j e to totiž hierarchické seřazení hodnot.
Básnická tvorba se rodí ze základních otázek života. Dva problémy totiž
člověkem neustále zmítají: 1) odkrýt svět pravý, ten, který je za světem povrchním, viditelným, skrytý, 2 ) tento zážitek vyjádřit (,,vyskazať sebja " ) 1 0 ), Moderní symbolisté se Ivanovi proto tolik líbí, že vycházejí z ideálu staré helénské
moudrosti, uchovaného a doplněného kontemplativní tradicí východní Církve.
Platonův zážitek rozporu mezi dvojím světem je v genezi každé umělecké
tvorby. Básník prožívá na počátku jakési rozdvojení své osobnosti. Jeho srdce
proto bije nepokojem. Podle slov Tutčevových: „ Jeho den je bolestný a strastný, sen jeho prorocky nejasný" 1 1 ). „ D e n " znamená vnímání světa vnějšího,
viditelného, empirického, básnický „ sen " pak prožívá vnitřní pravou skutečnost, která je za vnějšími kulisami skrytá. Na počátku umělecké tvorby se projeví
tedy bolestný rozpor mezí ,, dnem a nocí
Filosofie se rozhodla proto obojí
sféru oddělit. Básník se naopak snaží celou svou dusí o to, aby tuto propast
překlenul. J e prostředníkem, který spojuje vnitřní s vnějším, pravou skutečnost
s povrchními vjemy. Dívá se očima tělesnýma, ale přitom prohlédne svět skrz
naskrz a zachytí jeho smysl. ,, Poezii můžeme nazvat snem všecko vidícím, plnou
slávou s v ě t a " 1 2 ) , prožívání „vnější, fenomenální, a současně i vnitřní, noumenální " 1 3 ).
Toto nové poznání budí i novou živelnou sílu. Moderní gnoseologíe nás
učí, že lidský úsudek není jenom slabé potvrzení skutečnosti. Je v něm i „ prvek
normativní
jakési skryté zvolání: „Budiž, staň se! " Vůle ustanovuje pravdu
jako hodnotu 1 4 ). Staří „pastýři národů" ovládali svět svým slovem, protože
znali ,, jazyk bohů " 1 5 ). I básník vede lidskou společnost. Odkrývá jí nové hodnoty. Jeho slovo má zvláštní moc, je to síla ve světě působící.
Právem tedy ustanovuje Puškin básníka prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
„ Zrodili jsme se pro inspiraci, pro sladké zvuky modliteb! " K tomu dodává Ivanov: „Básník je vždycky nábožným, už proto že je básník " 1 6 ). Latinsky se náboženství jmenuje religio, tj. pojítko, svaz. Tím slovem se vyjadřuje i povolání
básníka: celistvý pohled na svět, objevení jeho duše, vtělení tohoto ideálu do
skutečnosti tvůrčím „ Fiat - Staň se!" 1 7 ). J e proto „umění jedním z nejmocnějších
prostředků lidské jednoty " 1 8 ).
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Umělec staví lidem před oči ideál, který není jen hrou fantazie, ani systém abstraktních forem, ani platónský svět idejí. Básník zachycuje živou duši
světa, smysl vývoje a dění. Vyjadřuje tento zážitek ve slovech vzatých z denního života, z řečí svého lidu. Vychází z jednoty a vrůstá přímo do mnohosti života viditelného, její plnosti a konkrétnosti. Proto se zdá, že „ pravý symbolismus
zobrazuje víc pozemské než nebeské " 19 ). Básník sleduje dění, slyší jeho „ zvuk
ale víc než tohoto ,, zvuku " si cení „dozvuku
tj. smyslu 20 ).
Žák Solovjevův měl jako jeho mistr odpor k planému idealismu, který se
nedovede vtělit do konkrétnosti viditelného a hmatatelného světa. Materialismus
vidí jen svět vnější, ideály odsuzuje do říše snů; idealismus vidí jen svět vnitřní,
snem je mu svět vnější. Pravý básník uznává reality obojí, pochopil jejich jednotu, vede člověka ,, a realibus ad realiora, per realia ad realiora " 2 1 ) . Učí postupovat od skutečností nižší a skrze ni ke skutečností vyšší.
Problém básníkův je tedy v pravém slova smyslu problémem náboženským
a v plnosti svého řešení problémem křesťanským. Základem křesťanství je totiž pravda o vtělení Slova Božího do měnivosti a časnosti světa. Podobně i básník
se vyjadřuje v mluvě svého lidu, je a musí zůstat pevně zakořeněn v půdě, z které
vyrostl, v tradicích svého lidu. Jeho duch je nutně universální. Básníkova funkce je spojovat, žít v jednotě s druhými. Proto se Ivanov, podobně jako Solovjev, staví kriticky vůči Tolstému. Uznává hluboký náboženský ráz velkého
spisovatele, ale vidí chybu v samých základech jeho myšlení: „ Obracel nás k Bohu individuálně, mimo Církev. Za tuto svobodu jsme mu byli dětsky vděčni.
Nedovtípili jsme se, že právě tento individualismus oslabuje a viklá základy právě toho, co je v učení Tolstého pozitivního" 22 ).
Tento nezdravý individualismus překonal už v principu Dostojevský 2 3 ). Ale
,, pravým vychovatelem našeho úsilí náboženského, lyrikem Orfeem přinášejícím
prvek tvůrčího budování, byl VI. Solovjev, básník božské Moudrosti, Sofie " 2 4 ).
Solovjevova velikost pak byla v jeho smyslu pro jednotu a univerzálnost světového dění, pro Církev všelidskou. „ V Dostojevském si ruský národ osvojil
ideu všelidství psychicky . . v Solovjevovi poznal své poslání logicky; sloužit
- i za cenu vlastní duše - Církvi všelidské " 2 5 ).
Cesta k tomuto ideálu je však dlouhá. Básník, služebník slova, klesá pod
tíhou své slabostí. Jak vyslovit vznešené „ noční sny " v jazyku denního života?
Přál by si najít zvláštní novou mluvu, která by odpovídala vznešenosti vnitřního
zážitku. Po uvědomění prorockého poslání následuje doba umdlenosti, slabosti,
zklamání, „ Vyslovená mysl se stává lží," dosvědčuje Tutčev. Básník proto trpí
neschopností se vyjádřit 26 ). „Slovo přestalo být dost silné, aby vnitřní zážitek
udrželo . . . K posluchači dojdou jen ztuhlé formy života, ne už život sám, ten
uletěl" 2 7 ).
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Jazyka, jímž mluvíme, se užívá při výměně každodenních zážitků vnějších.
Je proto „zrcadlem vnějšího poznání empirického " 2 8 ) , zrcadlem, které se zdá
příliš matným k tomu, aby odrazilo paprsek světa vyššího. Je sice pravda, že mluva je také přímým výrazem lidské myšlenky, rozumové, logické úvahy. S nádechem iracionalismu a nedůvěry ke konceptuálnímu myšlení, na Východě dost
obvyklém, nás ujišťuje Ivanov, že se „ logický " pojem bytí velmi liší od smyslu
„ mystického
často cítíme, jak jsou mnohé přesné logické pojmy „ vyslovenou
lží
popírají-li hlubokou skutečnost, která je za nimi skrytá. 2 9 ).
Nezbývá tedy, než se vrátit daleko do minulosti, k samým kořenům našeho
jazyka, k době, kdy Člověk jména nepřijímal, ale dával je. Symbolismus básníka
je „ rozpomenutí na posvátný jazyk žreců a Čarodějů, kteří kdysi dávno dali slovům obecného lidového jazyka zvláštní tajemný význam. Oni znali jména bohů
i démonů, lidí i věcí, ne jenom ta, jakými je jmenoval lid. Na tom, Že znali jména pravá, se zakládala jejich moc nad přírodou " 3 0 ). Podobně i básník dává obecným slovům významy nové. On pochopí, že svět je „ lyra
že „ umřít " znamená „ žít " a že „ zrození " je začátek „ smrti
On pochopil hlubší a mystický
smysl věcí 3 1 ).
Když křesťanští Otcové vykládali hlubší, alegorický smysl Písma, byli pevně
přesvědčeni o tom, že jejich ,, duchovní " vysvětlení textu je pravdivé. Není to
interpretace libovolná, subjektivní, ale touha zachytiti ten smysl, který byl Duchem Božím pod povrchem písmen skryt. Ani pravý básnický symbolismus, míní
rozhodně Ivanov, nemůže být libovolný, náhodný. Básník užívá slov vzatých z řeči
denního života, ale dokáže vyvést na povrch jejich skrytou energii, která se tu
nashromáždila po celé věky a která se v duši lidu uchovává 32 ), Z toho plyne,
že pravá poezie vyplývá jen z duše lidu. I když se tzv. směry básnické přejímají
z ciziny, ujmou se jenom tehdy, mají-li kořen v domácí půdě 33 ). Toto „vnější
pravidlo " slov, veršů, forem je však podobenstvím („ nur Gleichnis " podle slov
Goetha) „pravidla vnitřního", jímž se rozumí „prožívání umělcovo, svobodné
a úplné uznání hierarchického odstupňování skutečných hodnot, které jsou svou
harmonií odleskem jednoty Boží, poslední skutečnosti" 3 4 ).
POZNÁMKY
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Iwanovs Weg nach Kom (Sonderdruk aus Wort und Wahrheit, 5. Jahrgang,
6. Heft, Juni 1950), str. 2.
2) Tamtéž.
3 ) G. M. BOWRA, Üvod k vyd. básnické sbírky Ivanovovy Svět večerníj,
Oxford 1962, str. XIII.
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Tamtéž, str. 42-43.
Srov. V. SO LOV J E V, La Russie et VĚglise universelle, Paříž 1922, str. 66.
Srov. TYSZKIEWICZ, str. 11.
Tamtéž, str. 12,
Tamtéž.
V. IVANOV, Mysli o simvolizmě, Borozdy i mezi, Moskva 1916, str. 163.
Zavěty simvolizma, tamtéž, str. 121.
Tamtéž, str. 123.
Tamtéž, str. 126.
Tamtéž.
Tamtéž, str. 128.
Tamtéž.
Tamtéž, str. 130.
Tamtéž, str. 143.
Tamtéž, str. 149.
Tamtéž, str. 158.
Tamtéž.
Mysli o simvolizmě, str. 158.
O Vladimirě Solovčvě, tamtéž, str. 101.
Tamtéž.
Tamtéž, str. 100.
Tamtéž, str. 115.
Zavěty simvolizma, str. 121.
Tamtéž, str. 121-122.
Tamtéž.
Tamtéž.
Tamtéž, str. 130.
Tamtéž, str. 127.
Tamtéž, str. 132.
Tamtéž, str, 133.
Tamtéž, str. 140.

MYSTERIUM „ RONCALLI "
Jaroslav Hranička: Jan XXIII
Ladislav Kadimský

Nakladatelství Svoboda vydalo v roce 1966 ve své „Knižnici portrétů"
knížku o 185 stránkách» hojně ilustrovanou, která podle slov autora komunisty
Jaroslava Hraničky nechce být jen biografií papeže Jana XXIII., ale spíše zamyšlením nad problémy katolické církve ve dvacátém století. Knížka nese název
Jan XXIII. a její vydání patrně souvisí s probuzeným zájmem komunistů o náboženské otázky z hlediska politického a sociologického a snad také se zájmem komunistického režimu o vyjednávání s katolickou církví. Celá knížka jako by se
omlouvala Čtenářstvu, že o papeži a o církvi mluví vlastně tak dobře, že uznává
že církev ještě dočasně hraje důležitou úlohu v současných dějinách a že tato
úloha někdy není docela záporná, nýbrž zejména v úsilí mírovém se setkává se
snahami komunistickými . . .
Jan XXIII. je znovu a znovu chválen jako syn chudých rodičů, jako Člověk
se srdcem na pravém místě, který instinktivně, ač, či právě proto, že nebyl vynikajícím teologem, chtěl anachronickou církev uvést do života společnosti dvacátého století. Podle Hraničky Angelo Roncalli, věren křesťanství a oficiální církvi,
se po celý život bohužel stavěl proti komunismu, který „ jde dějinami nezadržitelně vpřed ". Je škoda, že Roncalli nikdy nepostřehl tuto svou osobní lidskou
tragédii, Roncalli je prý paradox dobrého člověka odcizeného skutečným dějinám
hlubokou náboženskou vírou.
Kniha se pokouší načrtnout celé dějiny katolické církve našeho století, a to
proto, že podle autora „ právě marxistická metoda vidí do dějin mnohem hlouběji
než křesťanská metafysika " a že proto jen ona prý dovede vysvětlit „ logiku "
a „ rozumnost " Janova pontifikátu v celku historického procesu, který prožíváme. Výklady sem spadající jsou silně ovlivněny francouzským filosofem Garau61

dym, podle něhož Jan X X I I I . představuje dočasné vítězství apokalyptického pólu církve, který bojuje proti pólu konstantinovskému.
Přes tyto a podobné názory, tvořící marxisticky vhodný rámec textu, kniha
se Čte na desítkách stránek jako uctívá poklona lidskému Člověku a jako nečekaně pozoruhodné přiznání velkého vlivu Církve v naší době. Ostatně je doplněna
výňatky z encyklik a řečí, z myšlenek a projevů Jana X X I I I . , což ji jistě učiní
populární.
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VODUODPUZUJÍCÍ TEPLÁKY
Jazykový

poradce Křesťanské

akademie

Už před čtyřmi lety ( N Ž 1 9 6 3 , 7 1 ) jsme psali o tom, do jaké beznadějné
frázovitosti

zapadla

z knížky Kapitoly

česká

z praktické

žurnalistika.
stylistiky

Přitom

jsme

uvedli

některé

ukázky

z roku 1 9 5 7 . František Daneš, jeden z au-

torů Kapitol, vydal roku 1964 souhrn z Jazykového koutku Literárních novin

pod názvem: Malý průvodce po dnešní češtině. NaČ si stěžoval roku 1957 a co
my jsme uváděli roku 1 9 6 3 , podržuje svou platnost i nadále. Sám uvádí slova
Jarmily Glazarové:

„ J a k nám ten krásný, plný, jadrný a hudební český jazyk

vesel do krve v celé bohatosti výrazů - a jak teď se smutkem a lítostí, se zmatkem
a často i hněvem posloucháme ten zjednodušený, zvulgarizovaný, všelijak pokažený jazyk, který šíří i rozhlas a televize." T o jsou i naše pocity při čtení
průvodce:

Malého

smutek, lítost, zmatek a hněv. A přitom je vyjadřování „ lidí od pera "

u nás doma někdy tak komické, že se neubráníte smíchu, i když kousavému.
T a k v kapitolce „ Člověče, nezlob se " uvádí autor některé úryvky z novin,
časopisů, oběžníků, směrnic apod. Něco si otiskneme doslova:
Chcete-li poznat hodně roztodivných sloves, doporučuji písemnosti a tiskoviny hospodářsko-administratívní; plán se nejen podkročuje

mizovat),

ale někdy i přeplňuje,

prodej se upřednostňuje

zboží je poptáváno

(a pak se musí alar-

anebo se neodhytuje

a před-

závodům. Vynalézaví bývají i autoři různých návodů

k použití a p o d : ; tak např. národní podnik ,, Tosta " doporučuje svou „ voduodpuzujíá

úpravu " tepláků, neboť prý „ zvyšuje schopnost odrážet vlhkost a

potlačuje ulpění sněhu a jeho navlhavosti

Vzácností tu ovšem nejsou ani chyby

mluvnické: „Vzhledem k tomu, že se knoflíky v trichlorethylenu rozpouští
- ějí),

je nutné tyto

(spr.

před chemickým čištěním odstranit " - upozorňuje zase ná-

rodní podnik Modeta. - Pravidla hry „Člověče, nezlob se " počítají zřejmě s tím,
že se člověk bude řídit touto radou už při jejich Čtení, dřív než začne hrát, a proto si dovolují hýřit větami jako ,, Účel hry jest následující: Üloha hráčů je v tom,
s veškerými svými čtyřmi figurami počínaje stejnobarevným kruhem A ve směru
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šípů obejiti zevnější kříž
Důležité jest odstraniti figury protivníků obsazením toho samého kruhu nebo se těmto vyhnouti a poraziti tyto před cílem . . . "
Všelijaké pochybné výhonky vybujely na stromu národní kultury. Kdo má
jen trochu smysl pro kultivovaný jazyk, nelíbí se mu stop-rozdíl ani úsekizace,
nesouhlasí s vytěžováním zaměstnanců ani s vykrýváním podniků, s proočkováním kojenců ani s proškolením frekventantů, směje se krasovadnému zboží, koncert iš ti i nejtelevizornějst obci, protestuje proti zohlednění, světonázoru a nenabranosti a nemá dostatek pochopení pro ty své spoluobčany, kteří chtějí ,, vyhmátnout problém skluzu " a „upřednit zkvalitnění výroby " nebo kteří „ zajišťují
připravenost k zásahu za udržení sjízdnosti silnic
kroutí hlavou nad podivnou
stylizací veřejné výstrahy „ Projíždíte obcí časté nehodovosti ,ř , nechápe, proč
se místo lékařské posudkové služby zavádí „ pracovně lékařská expertiza
a je
opravdové pohoršen tím, že naše národní a jiné podniky mohou mít tak znetvořené názvy, jako je např. Cechofracht, Koloslužba, Lesprojekt, Staviprav, Knihdrup, Inklemo.
Já, který uz po let a pořád hubuji slovem i písmem (skryt opatrně občas i
za různými pseudonymy - člověk nikdy neví) na češtinu v našich exilových časopisech a knížkách, musel jsem si tady přiznat, že k takovéto výtečnosti jsme to
ještě nepřivedli . . .

Dnes v době velikých sociálních pokusů nacházíme znovu doklady pro to,
jak neočekávaně se udržuje i navzdory překážkám podzemní spojení filosofie, náboženství a básnictví. Určitý režim může jednoho krásného dne objevit, že by bylo
žádoucí, aby se vyskytlo v zemi básnické dílo, čistě básnické a pochopitelně
nepolitické, protože se stává stále nesnesitelnějším setkávat se jak v románě tak
v divadelní hře jen s programem strany. Výzvou se tedy spisovatelé a filmoví
režiséři, aby konečně zplodili například nějakou veselohru nebo příběh velké
lásky. Ale podívejme se: nejde to! Šlo by to totiž teprve tehdy, kdyby nejenom
ona vzorně naplánovaná políčka, uzoučká a dobře ohrazena, ale celý úrodný lán
se stal svobodným, takže by v něm mohlo růst i všechno to, co se vymyká nebo
co odporuje tomuto plánovanému využití. Stojí skutečně za uváženou, že milostná
báseň a veselohra potřebuje stejnou živnou půdu jako modlitba a filosofie.
]. Pieper,
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Řeč na obranu filosofie,

str.

38-39

Srovnejme například mezi sebou tři věty (neříkejme zatím, kde jsme je
vzali). První věta říká, že na místo staré theoretické filosofie musí nastoupit nová, praktická, „která by nám dala možnost stát se pány a vlastníky přírody ".
Druhá veta tvrdí, že veškeré lidské poznání slouží svou podstatou za nástroj velikého podnikání „ intelektuálního průmyslu
cílem každého myšlenkového snažení je zajištění života a jeho blaženého užívání; filosofie ale nejde za poznáním
světa, nýbrž hledá cesty k jeho ovládnutí. Třetí věta ztlí takto: „ Vědec, který
se zabývá abstrakními problémy, nesmí nikdy zapomenout, že cílem veškeré vědy je uspokojení potřeb společnosti." Je celkem jasné, že se zde říká ve stále
vyhraněnější formulaci jedno a totéž. První výrok pochází od Descarta; autorem
druhého je representant amerického pragmatismu, John Dewey; třetí jsem pak
vzal s trochou zlomyslnosti z Velké Sovětské Encyklopedie.
Když se kromě vědy i filosofie (nebo co se za ni vydává) dostane v totalitním pracovním státě do postavení, že musí neustále odpovídat na inkvisitorskou otázku, v čem spočívá její příspěvek k pětiletému plánu, pak je to pouze
krajní důsledek Descartova požadavku ,, praktické filosofie ", a diktátorský vrchní
plánovač hospodářského využití je jen novodobé vydání descartovského maítre
et possesseur de la nature.
J. Pieper, Řeč na obranu filosofie, str. 34-3 5

Ve své pěkné knize ,, Mystika a Poesie " říká Henri Bremond: „ Plavat se
vlastně neučíme; spise jednoho dne zjistíme, že při první nebo až poslední
cvičební hodině jsme ztratili půdu pod nohama a nepotopili jsme se, že se hýbáme
z místa, aniž bychom Šli
shledáme, že plaveme. „ Právě tak se to má s básnickým prožitkem " říká Henry Bremond. A já bych k tomu dodal: právě tak
je to, když začnu filosofovat.
J. Pieper, Řeč na obranu filosofie, str. 27
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SUMMARY

" Studies j, (Studie) is a cultural and scientific review which should enable the intellectuals who live abroud and write in Czech
the possibility of expressing and publishing
their views in their mother tongue. Its main
endeavour is to propagate and deepen the
Christian way of thinking. Its aim is not to
limit itself to the narrow field of a certain
political attitude but to widen the oudook
on current problems to such an extent as
is required by truth always evading the partiality of one accepted opinion. In this sense
" Studie „ is a non-political review.
The contents of this number can be summed up briefly in the following:
Felix Mikula informs the readers in his
essay on " The Original Sin and the Modern
Man „ about the situation of the theological discussion concerning the corrupted human existence originating from the initial
guilt. The incompatibility of science and faith
- according to the author - comes from the
fact that the doctrine of belief presupposes
the view of a " static creation ,, and monogenism. Science on the other hand teaches us
the " continuous creation „ and polygenism.
This incompatibility is only apparent, since
science and faith cannot contradict each other
in their ultimate conclusions. In order to
understand the whole truth and remove the
apparent contradiction, it is necessary to follow carefully the natural revelation which
is being expounded by science as well as the
supernatural revelation into which we penetrate by means of faith. After this introduction the author examines the views which
deviate from the traditional theological doctrine. The first view concerns some modern
interpretations of the Third Chapter of Genesis, which reduces the biblical record about the sin of the first couple to a mere
myth. Against this view Mikula points out
that many formulations of the ecclesiastical
teaching presuppose a certain historical truth
of the biblical story so that it cannot be
taken for a mere myth. The second view
presupposes evolutionism and monogenism.

As far as this is concerned, the author is
pointing out that the endeavour to bring it
into harmony with the essential articles of
the traditional doctrine docs not present any
difficulties and is therefore acceptable. There
are, however, serious difficulties to encounter in the view which apart from evolutionism is also presupposing polygenism, Hie
author does not conceal the serious obstacles
to and far-reaching consequences of the attempt to reconcile these with the biblical
doctrine. In the effort to reduce these difficulties he points out that in the problem
of the original sin it is necessary to emphasize the uniqueness of this event rather than
the uniqueness of a sinful man and he considers the possibility of a " corporate person " who had sinned in this way. He does
not find a satisfactory answer, however, to
the question what should have such a sin
consisted of, when he examines the various
modern attempts to explain the substance of
the original sin by the apparent discrepancy
between what a man is and what he should
he or by tiniversal " sinful atmosphere
Having exposed the difficulties which polygenism is presenting to the doctrine of the
original sin, he asks the decisive question,
whether it is possible to reconcile the contradictory views on these matters. His answer
to this question, though not quite unequivocal, sounds very optimistic. The author concludes by quoting the instructions given by
Paul VI to the theologians who assembled
in July 1966 in order to discuss these problems. In the light of these instructions the
complexity of these questions appears in all
its depth so that the author concludes his
essay by a statement that the satisfactory
solutions will require still a much wider and
deeper study and perhaps even a new universal council.
Dr Antonín Kratochvil is commenting on
changes caused by the ideological relaxation

in the Czechoslovakian film production. This
was the area where Stalinist dogmatism had
been applied most ruthlessly. The themes
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the " continuous creation „ and polygenism.
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apparent contradiction, it is necessary to follow carefully the natural revelation which
is being expounded by science as well as the
supernatural revelation into which we penetrate by means of faith. After this introduction the author examines the views which
deviate from the traditional theological doctrine. The first view concerns some modern
interpretations of the Third Chapter of Genesis, which reduces the biblical record about the sin of the first couple to a mere
myth. Against this view Mikula points out
that many formulations of the ecclesiastical
teaching presuppose a certain historical truth
of the biblical story so that it cannot be
taken for a mere myth. The second view
presupposes evoludonism and monogenism.

As far as this is concerned, the author is
pointing out that the endeavour to bring it
into harmony with the essen ti a] articles of
the traditional doctrine docs not present any
difficulties and is therefore acceptable. There
are, however, serious difficulties to encounter in the view which apart from evolutionism is also presupposing polygenism, Hie
author does not conceal the serious obstacles
to and far-reaching consequences of the attempt to reconcile these with the biblical
doctrine. In the effort to reduce these difficulties he points out that in the problem
of the original sin it is necessary to emphasize the uniqueness of this event rather than
the uniqueness of a sinful man and he considers the possibility of a " corporate person " who had sinned in this way. He does
not find a satisfactory answer, however, to
the question what should have such a sin
consisted of, when he examines the various
modern attempts to explain the substance of
the original sin by the apparent discrepancy
between what a man is and what he should
he or by ttniversal " sinful atmosphere
Having exposed the difficulties which polygenism is presenting to the doctrine of the
original sin, he asks the decisive question,
whether it is possible to reconcile the contradictory views on these matters. His answer
to this question, though not quite unequivocal, sounds very optimistic. The author concludes by quoting the instructions given by
Paul VI to the theologians who assembled
in July 1966 in order to discuss these problems. In the light of these instructions the
complexity of these questions appears in all
its depth so that the author concludes his
essay by a statement that the satisfactory
solutions will require still a much wider and
deeper study and perhaps even a new universal council.
Dr Antonín Kratochvil is commenting on
changes caused by the ideological relaxation

in the Czechoslovakian film production. This
was the area where stalinist dogmatism had
been applied most ruthlessly. The themes
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of the Czech and Slovakian films were based partly on the present time - and the result were the so-called constructive films
- partly on the past - resulting in historical
films. Apart from these there was a high
percentage of films with a contra-exil tendency or simply spy films. Their dramatic
structure was usually simplified in the dogmatic sense. The reason for this is to be
found in the way in which the art of film
production was degraded to an ideological
superstructural phenomenon and instrument
of propaganda. However, the desire of film
actors for a greater artistic freedom could
not have been suppressed. Although the resolution of the Film Festival in Báňská
Bystrica is openly trying to put an end to
the " open expressions of revisionism ,,, the
development could not have been stopped
any more. The Union of Czechoslovak Writers played an important part in this struggle, further the influence of Polish films,
the examples of one particular branch of the
Soviet film production and the international
festivals, above all, however, the Free Tribunate at the International Film Festival in
Karlovy Vary in 1960 and the address of
the Polish delegate Rylski who criticized
boldly the lack of courage of the Czechoslovak, East German and Soviet film producers. The definite break did not come until
the year 1963 at the General Conference of
the Film Branch of the " Union of Czechoslovak Theatre and Film Actors „ in Prague,
where Miloš Fiala took the iniciativě to criticize sharply the resolution from Báňská
Bystrica and thus to rehabilitate the producers of the proscribet films. The Conference
was prcccdcd by a number of political and
cultural articles, the most interesting of which
is 2alman's " First Thing - the Truth „ and
some regional film festivals which were preparing it. Here begins the new era of Czechoslovak film production. All films of this particular period bear the mark of a hold expression of social critique. They are inciting
the courage in the man ignored by the public
administrative and party political agents. In
1966 however, two films, ("About the Celebration and the Guests „ by Jan Nčmec and
" Daisies „ by Véra Chytilová) have brought
about ů reaction from the party political
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chiefs. At the meeting of the Central Commitee of the Communist Party on 6th and
7th October 1966 the First Secretary of the
Party and the President of the Republic Antonín Novotný condemned the views of those who believed that they need not have
respected the leading part of the Communist
Party in art. From the changes in organisation of the " Union of the Theatre and Film
Actors,, the most important event is the
split of this Union into two distinctive fractions.
Dr. Zdenek Píchá describes in his article

" The Relations between the Physical and
Mental Energies in Man „ the trasformation

of the mechanical energies of the physical
world into the nerve-energies (concept introduced in 1904 by Bechtyercv). Our knowledge is based on this tranformation. This process comprises, according to S. J . Velinsky,
four stages: the stage of objectivity which
is, after all, the given reality itself, the stage
of engrams, in which the physical energies
are changing into biochemical energies, the
stage of reactions when the important transfer from the subconscious into the conscious mind is effected and the stage of social communication, in which the individual
consciousness is entering into the realm of
culture. The most important factor of this
last stage is language. The words, however,
according to Píchá, do not interpret or reflect the reality itself, they only symbolize
it, Picha is demontstrating on several examples
the permanent and close interrelation of the
physical and mental energies which are an
important medium of the world around us.
In the conclusive paragraph the author illustrates his views by an example.
Pavel Žel i van in an essay " C o d

and

Modem Literature „ makes an attempt of a

religious characteristic of modern literature.
He shows on various examples that contemporary literature has overcome the religious
indifferentism and is again passionately concerned with the problem of God, whether
it takes a positive or negative standpoint to
this essential question. The introspective psychological literature which is seemingly concerned only with the analysis of the man's

ever dissatisfied inner self is in the end only a testimony to the fact wich had been
pronounced already by St. Paul ". . .although
they have known God, they did not worship
Him as God... therefore God made them fall
into iniquity, . . „ A whole branch of literature following with anxiety the future development of our mechanized, dehumanised
society and foretelling the days when human
life, thought and love will be planned by
the state and directed by the police, is only
bringing ad absurdum the idea of a society
which wants to organize itself without God.
who is present everywhere, even in His tragic absence. For some people He is present
in their anxiety from nothingness and emptiness, for the others as their only hope.

In " The Encounter with P. Teilhard ,,

Milada Součková is presenting some of her
reflections on the ideas of the French scientist and Jesuit priest. She emphasizes above
nil his conception of joy and pain which have
deeply impressed her. Součková takes this
opportunity to show how unjustly some of
the Czech intellectuals, such as for example
Macbar, have viewed the Christian conception of suffering. P, Teilhard does not accept passivity. He invites us not to avoid
the conflicts of our world. What he expresses in " Le milieu divin,, in the language
of meditation, he expresses in the language
of modern science in " The Phenomenon of
Man „. This latter work is a glorification of
creation and at the same time a duel with
the scientific materialism on the battlefield
of its own presuppositions, Součková is showing further, that by the irony and paradox
of destiny the idea of evolution, in the name
of which the fight against religion and
against God conducted, is now turning under
Teilhard's touch against atheism which monopolized this idea until recently. This is why
the young intellectuals see in Teilhard the
man who has something to say to them in
the problems which are oppressing them so
painfully. With his optimism and his ardent
relation to man is P. Teilhard de Chardin,
similarly to the Pope John X X I I I , an example of a Saint of modern times. In Czechoslovakia " The Phenomenon of Man „ is to be
published in Czech translation, Will Teilhard's
religious idea be weakened or even suppres-

sed in this edition? asks the authoress in her
concluding lines.
Věra Stárková is presenting an even more detailed analysis of the book " Le milieu
divin „ in her review called " The
Centre

in God and God's Environment

The na-

me of this article is actually a paraphrase
translating the double meaning of the word
T1 milieu ,„ Stárkova calls this book a modern
analogy of " The Imitation of Christ „ She
admits that from the theological point of
view rherc are certain objections which can
he raised but jitl this deficiency which will
be probably spotted by the pedantic eye of
a theologian is nothing in comparison with
the spiritual strength and support which it
brings to many. The defence of this spiritual
message of Teilhard is the content of the
whole detailed evaluation of the work which
follows.

The life and poetry of V jatéslav Ivanov

is the subject of a study by Tomáš Špidlík,
The beginning of 20th century marks some
very promising years for Russian poetry. Vjjičeslav Ivanov belongs to the generation of
poets which arc representing this period. He
WHS born in Moscow in 1866. He lost his
father in his early childhood and was brought
up under the influence of his pious mother.
However, a religious crisis made him an
atheist and a revolutionary for a short period in his early life. The acquaintance with
the works of Chomyakov and a personal
friendship with the philosopher Solovyev have aroused in him a lively interest in Eastern
and Western mysticism, Ivanov started to
write poetry. After two years of study at
the University of Moscow he left Russia to
go abroad. He lived in Berlin, London, Paris and visited Italy. In the Octobcr Revolution Ivanov was teaching for a while in Baku.
In 1924 he left again for Italy. In March
1926 Ivanov entered the Catholic Church.
However, he did not consider this step as
a conversion. It. was only the culmination
of what he has been before. " In this moment „ - he writes in his Memoirs - " I was
feeling orthodox in the fullest sense of the
word for the first time. „ - The last years
Ivanov lived with his wife and son in Rome
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where he taught Russian language and literature at the Papal Seminary Russicum. During this time he was almost exclusively interested in the sources of Christian faith. He
concentrade on the New Testament, Psalms,
the works of the Fathers of the Church and
the text of Byzantine liturgy. He died in
1949. Ivanov was above all a poet. Poetry
meant to him a revelation of reality hidden
under the veil of phenomenal world, A lively felt conflict between these two levels
of reality is the presupposition of all poetic creation. Poem is born in the moment
when this weighty and painful conflict begins to be transformed by means of spiritual creativity. The spirit of poetry is unifying and therefore religious. Relion is
actually a means of unity, the bond between
the relative and the divine Absolute. The
problem of a poet is in its real sense a religious problem, for the whole of Christianity is a mystery of the unity of the Divine
Word with the body in the person of Jesus

Christ. The solution is, however, not easy.
How to express the reality by words which
have been worn out by daily use? It is necessary to return to the roots and initial
stages of language, to the time when man
was not accepting the names of things but
was giving them the names himself, the time
when the word still meant sanctification,
consecration and power. The real task of
a poet is then to give the used words new
meanings. He is to purify the words. This
does not mean an arbitrary choice of words
or their meaning. The poet is using the words
taken from the language of every day and
he succeeds in bringing to the surface their
hidden energy, which has accummulated in
them during ages and which is still preserved in the soul of people, the real shepherd
of language. Ivanov conceived of poetry in
general and of his own poetry in particular
as a penetrating, unifying view into the depth
of reality.

RÉSUMÉ

Stuelie (Étudcs) est unc revue scientifi-

que et culturelle. Elle öftre aux intellectuels
tchtques ä Pétranger la possibility d'exprimer leur pensée, leurs vues, d'ouvrir un dialogue. L'approfondissemcnt de la pensée
chrétienne est son but principal. Elle ne suit
pas cepondent une étroite ligne politique.
Elle abordc et discutc les probl&mes de notrc temps avec cette impartiality qu'exige la
libře recherchc de la vérité,

Le résumé de ce numero:
En son articlc Le pécbé originel et l'hom-

me moderne Felix Mikula apporte la valutation des discussions théologiques con tempomines autOLir du péché originel. La contradiction entre la foi et la science - pense Pauteur - derive de cette double présupposition:
renseigncment sur lc péché originel se base sur la « création statiquc » et sur le monogen isme, tandis que la science d'aujourd'hui professe une «création fluente» et le
polygenisme. Cette contradiction ne peut etre
qu'en appurence, car, en dernteres conclu70

sions, la foi et la science s'accordent. Pour
comprendrc la verité, il faut écouter attentivement soit la voix de la révélation naturelle, dccouverte par la science, soit la révélation surnaturelle, saisie par la foi. Aprěs
cette introduction, l'auteur examine trois propositions qui s'ecartent de la théologie traditionnelle.
II y en a qui voudraient voire dans te
récit de la Geněse (chap. 3) un mythe. Plusieurs déclarations du Magistere de 1'Églisc
insistent au contraire sur une objectivité historique du récit. La théorie ďun pur mythe
est done ä exclure. II y en a d'autres qui
présupposent 1'évolutEonisme et le monogénisme. Aucune difficulté grave - pense Mikula - ä concorder cette sentence avec la
doctrine traditionnelle sur le péché originel.
Le probléme devient sérieux au moment oú
le polygenisme se joint á 1'évolutiontsme.
L'auteur nc veut nullement minimiser la difficulté, cependant, pour diminuer la tension,
i i faut ins ister surtout sur cet aspect: le plus
important est, dans le récit biblique, 1'uni-

cite du fait et non tellement 1'unicité de la
personne qui a péché. La possibility ďune
« personne collective » dans ce cas ne semble
pas étre absolument exclue. Quant á la question de savoir ce que fut le premier péché,
les explications modernes n'apparaissent pas
satisfaisantes. On parle de la disproportion
entre ce que l'homme est et sa haute vocation , on recourt ä une « atmosphere peccamineuse ». Enfin l'auteur se pose ä lui-méme cette question: le polygénisme est-il conc i l i a t e avec la doctrine Tévélée? Sa réponse,
quoique non decisive, est optimiste, L'articlc
finit par le résumé des normes données par
Je pape Paul V I aux théologiens, réunis en
1966 pour discuter ces problěmes. O n y découvre toute la profondeur et la problématique du probléme. De Tavis de Mikula, il
faudra encore du temps, des etudes, et peutétre un nouveau Concile oecuménique pour
avant que I'on puisse donner une réponse
satisfaisante.
Antonín Kratochvíl examine le relachement idéologíque qui s'est maniťesté dans la
production cínématographique tchěcoslovaque.
Dans aucun autre domain le stalinisme ne
persista pas avec autant de vigeur comme
dans le film, dégradé ä une manifestation
ďune superstructure ideologique. II n*y eut
jusqu' ici dans le septiéme art que des films
ä themes « constructifs » tirés de la vie actuelle ou historique ou bien des films ä « tendence » dirígés contre les exiles.
Le désir des artistes pour la liber té nc
put cependant étre suffoqué. Dans une resolution adoptee au festival de Báňská Bystrica on s'est efforcé, il est vrai, de mettre fin
ä ces « manifestations ouvertes du revisionisme », mais on n'a pas réussi ä ralentír revolution. Un röle important fut joué ici par
I'Union des écrivains tchěcoslovaques, la cinematographic polonaise et une branche de la
soviétíque, les festivals mternationaux, surtout celui de Karlovy Vary en 1960, oii le
délégué polonais Rylský critiqua le manque
de courage civique des cinématographes tchěcoslovaques, fusses et d'AlIemagne Orientale. Le dogmatisme stalinien fut battu définitivement en 1963 pendent une réunion generale des artistes du cinema et du théatte
ä Prague. Miloš Fiala accepta de soumettre
ä une critique impitoyable la résolution de

Báňská Bystrica et de réhabiliter les artistes
proscrits. Cette conference fut précédée ďune
série ď articles politiques et ailmraux, dont
le plus important fut celui de Žalman La

vértté - voilä ce qui est en premier lieu! et

en outre, des plusieurs festivals provinciaux.
Alors une nouvelle étape du film tchěcoslovaque commence. La production de cette période est marquee ďune critique ďordre sociale. On encourage ä aider des citovens écartés par les au tori tes publiques ou le parti. Une reaction violente de la part de ces
autorités suscitěrent particuliťfrement deux

films de I an 1966: La fete et les tnvités de

Jan Němec et
päquerette
de Věra Chytilová, Le sécretaire general du parti Antonín
Novotný, en persotine, condamna les 6 et
7 octobre 1966 1'opinion de ceux qui se croienr dispense de respecter les buts du parti
communiste dans la production artistiquc.
Récemment I'Union des artistes du cinéma
et du theatre a été divísé en deux sections
séparées.

Dans son article Relations entre les é
nergies physiques et psych iq ues chez l'hom-

me, Zdeněk Píchá décrit les changements de
1'energie du monde extérieur en énergie de
nerfs (un terme introduit en 1904 par
Bechtěrcv). Notre connaíssance est basée sur
cettc transmutation. Le procěs cognitif suit,
selon J . S. Velinský, quatre phases différcntes: la phase ďobiectivité, cc qui est 3a réa*
lité connue, la phase des engrams, oü 1'énergie physique se change en énergie biochimique, la phase des reactions, oü s'opdre l'important passage de la subconnaissancc h la
connaíssance, et enfin la phase de la communication sociale, oil la conscience individuelle entre dans le royaume de la culture. LTéIément le plus important de cette phase est
le langage. Les paroles cependant, dít Pfcha,
ne relatent pas la réalité elle-méme, etles In
symbolisent seulement. Píchá démontre par
quelques exemples la relation étroite entre
les energies phisiques ct psychiques.

Dieu et la littérature modeme de Pavel

Zelí van trace une caractéristique religieuse
de la littérature moderne. Les exemples nous
montrent, comment cctte littérature a dépassé
rindifférentisme relígíeux et comment eile
s occupe du probléme de Dieu du point de
vue posit if ou négatif. La littérature psycho71

logique introspective, íntéressée par l'analyse
du coeur insatisfait de I'homme est un argument permanent des mots de saint Paul:
« Puisqu'ayant connu Dieu ils ne lui ont
rendu comme ä un Dieu ni gloíre ni actions
de graces... il les a livrés selon les convoitises dc leur coeur á une impureté . . .»
Toute une branche de la littérature moderne,
qui suit avec angoísse revolution de la societě, mécanisée, privée de reactions humaines, attendant avec peur le moment ou toute
la vie, la pensée et 1'amour seront dirigés
par un plan préétabli et par la police, tout
cela n'est qu'une deductions ad absurdum de
cette tendance d'organiscr la société humaine
sans Dieu, sans ce Dieu qui est present partout, meine dans son absence tragi que. Pour
les uns il est present dans leur angoisse,
pour les autres dans leur espérance.

Dans Recant re avec le P. Teilbard, Mi-

lada Součková ajoute ses reflexions personnel les ä la pensée de Teil hard de Chardin,
surtout la oü eile se sent partículičrement
íUtiré; la joie et la douleur. Ces réflexions
donncnt ä !'auteur 1'occasion de montrer comment certains intellectuels (cheques, par excmple Machnr, concevaient injustement l'enseignement chrétien sur la douleur. Le P. Teilhard rejette la passivite, il exhorte au contraire a ne pas fuir les conflits de ce monde.
Cc que nous lison dans le Milieu divin en
forme de meditation, on le relit dans le

Phénoměne bumain en langagc de la scien-

ce moderne. « Le phénoměne humain » est
un chant de louange á la création et en meine temps une rencontre avec le materialisme
scientifique sur le champ de ses propres présupposés. Součková montre comment, paradoxalement, la méme pensée de 1'évolution,
au nom de laquelle on a conduit la lutte
con tře ki religion et con t re Dieu, devient
dans Texpose de Teilhard une arme contre
le materialisme qui voudrait monopoliser l'évolutionisme. Cest la raison, pour laquelle
les jeunes intellectuels se scntcnt attirés par
Teilhard, voient en lui, tout comme dans le
pape Jean X I I I , ä cause de son optimisme,
Pexcmple d'un saint de läge contemporain.
En Tcbccoslovaquie doit paraitre une tra-

duction du li vre Le phénoměne humain. La
pensée relígieuse de l'auteur y sera-t-elle affaiblie ou méme supprimée?
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Sur le livre de Teilhard Le Milieu divin

se penche plus encore Věra Stárková dans

son article Le centre en Dieu et le milieu
divin.
Le titrc méme cherche, dans sa traduction,
ä saisír le double sens du mot «milieu ».
Pour Stárková, ce livre est quelque chose

comme une modeme Imitation

de

Jesus-

Christ. L'auteur reconnaít qu'on peut, du
poínr de vue théologique, élever plusieunt
objections Mais tous ces lacunes visibles á
I'oeil pointilleux d'un theologien farouche ne
sont rien en comparaison avec la consolation
qu'en grand nombre y trouvent des lecteurs,
La défense du message spirituel de Teilhard
constitue le contenu principal de cette analyse de son livre,

Líi vie et la poesie de Vjačeslav I vano v

font objet dc J etude de Tomáš Spidlík. Le
debut du XX. siěcle est un age important
pour la poésie russe et V. Ivanov est un des
representanti principaux de ce mouvement.
Né ä Moscou en 1866, il perdit son pere ä
cinq ans et vécut sous 1'influence de sa mere, profondément religieuse. Pendant ses etudes sccondaires il perdit la foi et se déclara
athée, révolutionnaire. Sous l'influence de
KhomiakofT et de Soloviev il coramenja a
lire des mystiques d'Orient et d'Occident. II
éerivit ses premiers vers. L'université de Moscou le retint deux ans, puis il partit pour
1'étranger, séjournant successívement ä Berlin,
a Londres, ä Paris, en plusieurs vi lies ď I talie. Aprěs la révolution il enseigna un certain temps ä Bakou avant de pouvoir gagner TI talie. En 1926 il demands son admission dans 1'Églisc catholique, il ne voulut cependant jamais étre considéré comme
un «convert! » et se sentait tel qu'il avait
toujours été, maís avec plus de plénitude.
Sur le désir expres du pape Pie XI il fut
chargé de la chaire paléoslave a 1'Institut
Oriental de Rome. D'une culture large et
universelle, Ivanov se sentnit avant tout poete. La poésie jaillit d'un double problfrme
qui agite sans cesse tout homme: le désir
de découvrir ce qu'est vraiment l'existence,
la réalité chachée sous l'apparence d'un monde superficiel et le besoin d'exprimer en paroles cette experience intérieure. Dans la genese de toute oeuvre d'art se renouvelle 1'ex-

péríence faite par Platon: la contradiction
des deux mondes. Mais le poete est médiateur entre Dieu et les ho mneš, « en tant que
poete, il est toujours religieux
žtre un Uen
voila sa vocation et voici son mode: la perception de 1'idéal et son incarnation dans le
monde par un « řiat» créateur. « L ' a r t est
done un des puissants facteurs d'unite humaine». I/idéal est desormais connu, mais
long est le chemin qui y conduit. Comment
exprimer en langage commun ce qu'il a vu
en ses <t reves »? Ivanov est d'avis que s'im-

pose un retour dans le passé loin tain, aux
sources du langage humain, au temps ou
Thorn me ne reccvait pas de nom mais les
donnait. Ainsi fait le poete. II donne aux
noms communs un sens nouveau, il s'efforce
de révéler 1'énergíe mystérieuse qui s'est concentrée au cours de long siěcles sous la surface de la lettre et que Tame du peuple garde intacte. L'experience artistique est une acceptation libře de la hierarchie des valeurs,
<k un reflet de 1'unité divine, réalité derniěre
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