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* 29. XII. 1888

f 17. V. 1969

Přispěchav, stanul u tvého lůžka jak onen posel, jehož nohy zvěstující
pokoj jsou velebeny prorokem slovy blahořečicimi a políbil tě polibkem svých
rtů, když tvá duše jak siónská dcera vycházela v ústrety s velepísní lásky
Šalomounu králi. Tak tiše a prosté skoro pokradmu jsi odešel ze života,
jak sis zvykl odcházet za života. Vpravdě ses připodobnil svou tichostí tomu,
o němž prorok řekl: Hle, můj služebník ... nekřičí, hlasu nepozvedá, na
ulicích hluku netropí. Neboť nebyl jsi revolucionář, který zvrhává ustálené
společenské řády, nebyl jsi myslitel, který otevírá lidskému duchu netušené
výhledy, nebyl jsi umělec, který vytváří díla nové a průbojné krásy. Byl jsi
spíše ta pošetilá slabá Boží věc, kterou Bůh vyvolil, aby jí zahanbil moudré
a silné. Byl jsi Joseph fidelissimus, věrný až do morku kosti Kristu i sobě,
církvi i národu. Touto dvojí věrností se stal tvůj život velikým a významným
osudem, nikoliv ve své jedinečnosti a výjimečnosti, nýbrž ve své typičnosti;
neboť všechna nesčetná skrytá dramata věrnosti Kristu i národu, všechna
bezejmenná překonání osudové rozpolcenosti mezi češstvím a katolictvím
v naší národní duši, pozvedají svůj hlas v tvém osudu, dělajíce z něho nej-
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„ Pravda vás osvobodí **

(Jan 8,32)
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Studie a články
ANTONÍN M A N D L
S R D C E

V Ě C I

Připsáno památce otce Adolfa Kajpra S.J., f 17. 9. 1959 v Leopoldově.
Lidská pravda musí být i zajisté fundována v Bohu, nesnil v Jak
býti do N ě h o přenášena jako do jakéhosi duchovního světa
věčných pravd. Lidská pravda jako taková (ta, kterou se zabývá
vědec, jehož intelektuální snahu v hledání pravdivého jsme
vzali jako existenciáJní základ naší cesty k Bohu) má své vlastnosti
čistě lidské a j e naprosto nemožné j c přenáSct do Boha. Učiním e-li
tak, upadneme do zřejmého antropomorfismu. Lidská pravda,
nakolik j c lidská, vděčí na své úrovni za svůj vznik člověku, a to
jen j e m u ; člověku tu náleží nezbytná a nenahraditelná úloha:
j e tvůrcem na té úrovni, kde člověk může a musf být nazván
tvůrcem. T o t o se uskutečňuje jak v řádu pravdy, tak i v řádu
umění nebo morálky. V těchto oblastech se děje v lidstvu skrze
lidstvo něco, a to mocí jeho vlastní odpovědnosti. Lidstvo zde
vskutku tvoří, ovšem jako druhá příčina, své vlastní světy. T ě mito světy pak vstupuje do sfér nad pouhou přírodu. Příroda
totiž nemůže tvořit ve smyslu, jak to zde chápeme. Proto klásti
Boha na j e m u vlastní úroveň První příčiny, jakožto základ
pravdy, uměleckého díla nebo svobodného činu, neznamená
stavět Stvořitele na místo tvora a tak tvoru upírat každou skutečnou působnost. Znamená to jen, žc Bůh zůstává Bohem a tvor
tvorem, jak v jsoucnu, tak i v činnosti. Jako Boha a tvora nelze
sčítat, tak ani nelze sčítat jejich tvůrčí činnosti. K tomu může
dojít bučí tím, že j e směšujeme nevhodným přenášením vlastností jedné činnosti na druhou, nebo že j e stavíme do vzájemné
konkurence. T í m zřejmě riskujeme, žc se otvírá možnost vidět
v Bohu princip odcizení, a tím i člověku se otvírá nutnost naprosto se snažit o osvobození z takového odcizení.
J E A N D O M I N I Q U E R O B E R T O. P.

» Současný pokus o cestu k uznání Boha «
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Ú V O D

Proč srdce a ne jádro věci? V odpovědi na tuto otázku, která není pouhou
slovní hříčkou, chceme nalézt a vyjádřit základní rytmus lidské existence a
zdůvodnit tak nasi radost ze života, přesněji řečeno, prohloubit její zdůvodněnu
Ve své existenci mají věci své ŽE, ale také své JAK. Svým JAK, to jest
způsobem své existence, stávají se nejen přístupnými, ale také přitažlivými. Chtějí-li
tyto stránky ukazovat cestu k srdci věci, tedy k onomu podstatnému ŽE, bude právě
ono JAK, kryjící se s pojmem přístupu a zájmu, vlastním předmětem naší úvahy.
Tu bychom pak chtěli založit na co možná nejširší základně. Víme však, že ani
nejširší cesta není nikdy jediná, že není pouze jedno JAK a proto počítáme s tím,
že někomu toto vše nic neřekne, jiný snad s námi nedojde až do konce, ale postačí,
když uzná poctivý základ našich úvah.
Na počátku naší cesty chceme podotknout, že ono JAK všech věcí není tak
zcela jednoznačné. Může být cestou k odhalení, a tím k obdivu a lásce, ale může
se též stát cestou, která dovede k falešnému názoru na věc.
Abychom neztroskotali na tomto úskalí, použijeme dvou základních ukazatelů směru, dvou zásad spolu úzce a vnitřně souvisejících: zásady podstatného a
druhotného a zásady tvořivosti. Podstatné a druhotné, to jest ono ZE a JAK věcí,
nechceme ovšem vždy a stále od sebe oddělovat, avšak rozlišujeme je, což je nutné
zvláště tehdy, když JAK dostává ráz negativní. Zásadou tvořivosti pak chceme
vyjádřit skutečnost, že nemůžeme nic změnit na tom, že věci jsou. Jejich JAK však
zůstává v našich rukou a naším úkolem je získat jim lidský prostor. - Kritisovat
světlo je naivní, kritisovat osvětlení je však oprávněné - jinak podléháme nejhorší
lidské vlastnosti, lhostejnosti. Posláním tvora je být tvůrcem na své úrovni a ne
automatem.
Snad právě naše technická doba plná automatisace, nebo alespoň snahy o ni,
je dobou, kdy dochází k zdůraznění věcí vlastně samozřejmých, někdy však ohrožených, v tomto případě k zdůraznění tvořivosti všeho, co jest. Současné myšlení,
ať už vědomě, či spíše instinktivně, z požadavku chvíle, usiluje o to, aby rozšířilo
ony nejvyšší všeobecné pojmy jednoty, pravdy, dobra, jsoucnosti a smyslu, tedy
pojmy, které platí o všem co jest, o jeden další, stejné úrovně. Je jím pojem aktivity,
tvořivosti, která je podstatnou vlastností všeho, co existuje. Tvořivostí totiž nalézá
jsoucno samo sebe, svůj pravý tvar i vztahy, ai už se jedná o tvořivost hmotně
mechanickou nebo svobodně duchovou. Není to vlastně nic nového. Vždyť moudrost
tohoto poznání byla vždy v dějinách lidského myšlení obsažena ve vědomí o rozhodující závaznosti činu.
Tak to na př. výstižně shrnul Řehoř Veliký, když vykládal setkání v Emauzích: » Slyšíce Boží příkazy, nebyli osvíceni, konajíce je však, byli osvíceni.«
Táž moudrost zaznívá i z jednoho starořeckého hymnu křesťansko-gnostického
charakteru: »Jen ten, kdo tančí, ví, co se děje. * A po staletích se dokonce z opačného
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tábora objeví výrok stejného rázu: * Jak málofiíosofitchtělo svým myšlením přeměnit svět.* Proto Církev v den svěcení knězi jim klade na srdce: »Poznávejte,
co činíte. *
Poznávejte, co činíte. To je smysl těchto stránek, totiž ukázat perspektivy
našich životních činů. Proto se v nich chceme vždy úzce držet naší lidské, konkrétní existence. Nejde totiž o to, abychom se stali jinými, jaksi nadčasovými nebo
mimočasovýnti, za každou cenu jinými než ti druzí. Není důležité, abychom se
dělali mimořádnými, ale abychom svůj život žili s větší chutí a radostí, neboť v
tom je cesta k plnému poznání dosahu toho, co děláme my i ti druzí.

N i c o

G. K. Chesterton řekl jednou o B. Shawovi: »Mezi námi je tento rozdíl.
Mr. Shaw říká, že otvírá ústa, aby je otevřel, zatím co já říkám, že je otevírám,
abych něco snědl. «
Jednou z našich základních zásad, jak už jsme řekli, je zásada naší tvořivosti,
což znamená, že jsme tvůrci svých životů. O tom, že lidský život je plný dynamismu, který se často vybíjí ve shonu a štvaní, nám hovoří mnohé kolem nás, někdy až příliš pádně a výmluvně. Otázka je, zdali je to shon tvůrčí, zápas o něco,
co stojí za to, nebo jen otvíraní úst a mlácení prázdné slámy. Je vůbec v možnostech
dynamismu našeho života směřovat k podstatným věcem, k tomu, co rozhoduje?
Není naše uhoněná činnost právě v naprostém protikladu k druhé naší zásadě o
podstatném a druhottiém? Není ona právě to druhottté, co ubíjí ono podstatné? To
by potom byl jistě oprávněný postoj povýšeného úsměvu nad marnost! lidského
hemžení, nad onou zavrženou masou. Řešil by však něco takový postoj?
Je však možný i jiný přístup, který vyjádřil Turgeněv v románě Šlechtické
hnízdo: » Což máme jít k obědu, ač jsme dosud nevyřešili otázku smyslu života? «
Pro správné východisko k odpovědi uvedeme ještě výrok biologa Hanse Driesehe, jímž zakončuje svůj esej o vitalismu a jeho odpůrcích: » Teoreticky se nikdy
nesetkáme, ale prakticky oba činíme rozdíl mezi živým psem a zdechlinou. « Ai
už tedy tvrdíme, že otvíráme ústa, jen abychom je otevřeli, nebo abychom něco
snědli, prakticky je vždy otvíráme, abychom něčeho dosáhli. Tím chceme říci, že
mezi myšlením a životem mohou vzniknout neshody, ai už zaviněné nebo ne,
avšak skutečný běh života pokračuje. Lež nebo omyl neničí skutečnost, z níž se
rodí pravda.
Jak ale poznáme pravdu ze skutečnosti, jak odhalíme smysl věcí? Jistě
ne tak, že vystoupíme z dynamismu lidského života, jímž a z něhož žijeme a že
budeme napřed hledat smysl a potom teprve jednat. Takový postoj by pro svou
nereálnost nic neřešil a nemůže proto najít ani trvalý ohlas. Znamená to však,
že se máme nekriticky ponořit do proudu života a tvrdit, že smysl je právě v tom,
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že nehledáme smysl a že proto ani nemá význam o něm uvažovat? Pravé život
sám každou chvíli vyvrací tento postoj, neboť netečnost a lhostejnost jsou nelidské.
Celý problém lidského myšlení, snažení a hledání i s jeho možnostmi tragických
omylů dobré vystihl B. Marshall ve svém románě Plná slávy; » Tak i námořník,
když jde do bordelu a hledá tam své štěstí, hledá Boha, avšak na nepravém místě. «
Jak však najít správné východisko? Odkud se máme vydat na pouť.? Je to možno
jen z jednoho jediného bodu: z přítomné chvíle. Ta na mně požaduje, abych něco
učinil, at už abych něco snědl, řekl nebo udělal. Je v tom upřímnost k sobě samému,
je v tom vŠak i společenství lidského údělu. Proto jen ten, kdo začíná zde - je to
jakési líbání země podle Dostojevského starce Zosimy, i když ne doslovné — se
ubrání nebezpečí, že bude hledět povýšeně na lidské mraveniště nebo že bude budovat smysl života, který mu rozmete příští okamžik. O cíli totiž nerozhoduje cíl,
nýbrž cesty k němu. O cíli se můžeme lehko dohodnout - všichni chtějí mír - ale
při volbě cesty už nastává ďtdění duchů a rozpor mezi abstraktním horlením a
konkrétním zrazováním v bezprostředním okolí je dnes běžný a až příliš krutě
známý.
Takovým vědomým přiznáním třeba i k docela prostému životně nutnému úkonu
vytvářím něco klaného, NĚCO, co má bezprostřední smysi a tak činem vyvracím
vše, co hovoří o nicotě a nesmyslu. Tak dávám jen výraz oné naší základní existenční
skutečnosti, že žijeme z naděje na příští okamžik, z naděje v NĚCO, v němž
se rýsuje cíl. Vyznávání nicoty a nesmyslu je jen literatura, kterou vyvrací život
v každém okamžiku.
Vždy je tedy možno něco uchopit. Nechceme však zamlčovat, že je zde také
možnost dvojího ohrožení: ono NĚCO bud podcenit nebo přecenit, prohlásit
NĚCO za nic anebo zase za více, než je, dokonce je absolutisovat. A je zde i nebezpečí špatného vnímání obsahu tohoto NĚČEHO a jak se říká možnost učinit
krok vedle.
Není však jiné cesty, jak se ubránit těmto možným úskalím lidského úsilí,
tvořivosti a dynamismu, než: Poznávejte, co činíte. To znamená: Snažte se myšlením pronikat svůj život. Nečekejte však, ani to není možné, že mu dáváte myšlením smysl, neboť ten mu dáváte jen Činem, kterému se nikdo z nás nemůže vyhnout.
Myšlení samo už vyžaduje určitého nadání, které není všem stejně dáno. Žádný
člověk, i když přemýšlí, nestává se tím už filosofem. A tak jen opřením se o zem
může člověk vybudovat něco positivního. Proto i zrno musí přijít do země, aby se
probudil jeho pravý život. Začít v konkrétnu a přiznat se k němu dobrým dílem,
není útěkem před duchovní sférou smyslu věcí, nýbrž jedinou cestou k ní.
Nelze tedy nikdy v ničem přeskočit nebo vynechat nebo zamlčovat ono NĚCO
přítomné chvíle, ať už je to chvíle práce, oddechu, zábavy, zájmu či lásky.
Není však taková existence, která přechází z jedné chvíle do druhé a je jimi
vlastně ovládána a živí se tak jen jejich NĚČÍM, bez hledání hlubších perspektiv
a zdůvodnění, jen existencí povrchní? Není pňliš uzavřena do sebe a tímf že nic
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nepřesahuje, je plna omezenosti, což je typicky výraz bezpáteřního konformismu,
který je zcela nekritický a netvořivý? Nelze toto nebezpečí popřít, neboť každá
chvíle v sobě nese nebezpečí nesprávného směru. Neměli bychom však z jedné
krajnosti upadnout do opačné, z nekritičnosti v nadkritičnost, která uvazuje o životě, zatímco život jde dál svou cestou a nečeká.
Právě z této druhé krajnosti se rodí známá a v tomto případě oprávněná nedůvěra ke spekulaci, k přemýšlení o smyslu věcí, onen útěk před úvahami, které se
vzdalují životu a spokojují se raději s neurčitým závěrem: ono něco musí být.
V tomto výrazu jako spodní tón zaznívá současně i skepse k poznání i touha po
poznání. Je to výraz určité lidské bezradnosti, která často budí úsměšek u těch,
kteří si zakládají na tom, že mají poznání pravdy. Jistě, tento výraz muže být
znamením úniku, pohodlnosti, lenosti nebo omezenosti. Avšak může to být, a to
jistě častěji, výraz upřímného tápání s tušením, že za vším je smysl, i když mi
uniká. Je v něm tedy něco z onoho údivu, který je počátkem všeho (Aristoteles),
neboť v sobě obsahuje zárodek oné úcty, která stojí na počátku každého tvořivého
myšlení (Shakespeare).
Těm druhým můžeme klidně říci: váš výraz je správný, jen dovolte malou
úpravu: NĚCO prostě je, ono " musí být" prostě škrtněte. To znamená: ono
NĚCO, co dává všemu smysl, není někde v dalekých nedostupných končinách,
ale je i v každém NĚČEM přítomné chvíle.
Znovu se však vrací otázka: Nevytváří připoutanost k přítomné chvíli, k
všednosti života, přece jen začarovaný kruh, v němž se nikdy nesetkáme s jádrem
ani srdcem věci? Učeně to možno vyjádřit: Neutoneme ve své imanenci? A prostě:
Nebude naše životní dráha hrou, která konec konců není k ničemu?
Na to odpovídáme: Ne, toto nebezpečí neexistuje, neboť ono NĚCO přítomné
chvíle má v sobě i něco, co z uzavřené omezenosti kruhu vytváří otevřenou stoupající cestu, něco, čím do naší imanence vniká transcendence anebo prostě něco,
co z každé chvíle dělá chvíli velikého dobrodružství s celou jeho romantikou a touhou
po dalekých obzorech, opak šosáctví a maloměšťáctví.
V čem je však tato přetvářející síla každého uskutečněného NĚČEHO, ai
už je jím dobrý sportovní výkon, strhující big-beat, dobře uvařený oběd, vytvoření
dobré nálady, zkrátka NĚCO dobrého, vždyť NĚCO a dobré se navzájem kryjí.
Tato síla a moc je v tom, že každé dobře udělané dílo, ať sebeprostší, mne nutí
vyjít ze sebe a sklonit se před jeho požadavky a nedovolí mi tak, abych bral egoisticky
v úvahu jen sám sebe a diktoval pouze své nápady a záliby. Jsou to požadavky,
od nichž mě nemůže nic dispensovat, ani sebeušlechtilejší motiv, ani sebehlubší
ideologie. Jen dobře vykonaným dílem se člověk stává dobrým. Dobré úmysly nestačí
na správku auta, naopak mohou vše ještě zhoršit, nepřiznám-li si, že to neumím.
Je to až udivující, ale je tomu tak. Právě přítomná chvíle se svou výzvou k činu
(samozřejmě dobrému) se tím obrací na naší tvořivost, prolamuje jednotvárnost
našeho životního rytmicky kruhového pohybu a klade před nás možnost pohybu
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vpřed a vzhůru. Tím působí, že ve všem, co máme možnost udělat dobrým dílem,
dobrou prací, zasahujeme to podstatné. Vycházíme ze sebe, abychom sebe nalezli
v nezištné službě dobře vykonanému dílu.
Má tedy ono NĚCO, oč vždy a ve všem usilujeme, ai už v jakékoli formě,
osudovou moc. Z naší uzavřenosti činí otevřenost, prolamuje pohyb v kruhu, vede
nás a nutí k nezištnosti, ke službě, jistě ne k otroctví, neboť dobře vykonané dílo
v sobě vždy zahrnuje lásku a ta je nezištná a svobodná. Avšak jeho moc se může
projevit jen dík takové formě naší tvořivosti, která citlivě reaguje na jeho požadavky a povahu. Kdo by se však nenadchl pro dílo, které může udělat se zájmem
a láskou? Nezapomínejme, že ono NĚCO má svou moc jen dík naší tvořivosti.
Avšak tvořivost a umění spolu souvisí a proto také umění žít znamená naplňovat přítomné chvíle dobrými díly. Tak poesií imanence přechází v transcendenci, tak láska, kterou tvoříme dobré věci, aby byly prostě a dobře udělané, nás
vysvobozuje z naší omezenosti a otvírá nám dokořán okna, jimiž můžeme vdechovat čirý vzduch dalekých obzorů.
Proto důležitější než uvažovat je - neříkáme jednat - nýbrž tvořit dobré věci,
tím začínat, odtud vycházet. Kdo začíná službou NĚČEMU, je na dobré cestě.
Je ovšem jen na začátku, neboť okna dokořán vyzývají k dalším pohledům. Ale
to první je otevřít okno. To je ono NĚCO dobrého díla a proto: Poznávejte, co
činíte.
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Poznávejte, co činíte. V našem tvořivém postoji k NĚČEMU přítomné chvíle
je jediné východisko ke všemu dalšímu, bod, který v otázce po smyslu dění a věcí
nelze vynechat. Jen tak se vyhneme možnosti rozporu mezi činem a myšlením,
mezi teorií a praxí. Zároveň však tato věrná a nezištná služba nás vysvobozuje
z naší omezenosti a uzavřenosti. Je v ní klíč k dobrodružství života, k cestě do
neznámých končin, přesněji řečeno ne bezprostředně známých.
Řekli jsme však už, že tu je určité nebezpečí. Konkrétno je totiž vždy ohroženo
abstrakcí, odtažením od životního proudu; a k tomu ještě přistupuje skutečnost,
že možností takové negativní abstrakce je více. Zajisté nelze pohrdat abstrakcí,
neboť i ona koná své dobré služby na svém místě, avšak není správné a zdravé,
když pro stromy nevidíme lípy, třešně, modříny, palmy a celou tu krásu odstínů,
barev a tvarů.
Je tu však ještě další nebezpečí, že špatným viděním falšujeme, ať vědomě či
nevědomě, ono NĚCO v jeho životním dynamismu, bud tím, že je prohlašujeme
za naprosto nedostatečné, tedy nic, nebo zase za naprosto dostatečné, tedy vše, aneb
za dostatečně nedostatečné, kdy je přijímáno vzdor své nedostatečnosti, tedy zcela
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uzavřeno do sebe, beze všeho dynamismu a perspektiv. Zatím však ono žije svou
částečnou, nedostatečnou dostatečností. Neboť skutečnost, není
je vždy něco.
Avšak falešnými pňstupy je nejen zkreslujeme, ale i oslabujeme jeho dynamický
obsah, jeho životnost a ono nás potom v této zfalšované podobě nemůže proměňovat.
Muže však také vést k omylu, když hledáme ono NĚCO na nepravém místě.
To dobře vystihuje moudrost anglického přísloví: Každá věc na své místo a místo
pro každou věc.
Náš tvořivý postoj ke skutečnosti v sobě obsahuje dáte otázku po poměru pravdy
a pravdivosti. Pro člověka je jistě důležitější pravdivost, to jest upřímná snaha
0 pravdu, než pasivní vlastnění nalezené » hotové « pravdy. Nelze však přehlédnout,
že sebelepší úmysl ještě nemění svět. Neovládám-li určitou technickou dovednost,
1 při nejlepším úmyslu nic nepořídím.
Pro úplnost ještě připojujeme, že jistě nelze přistoupit na to, že každý má
svou pravdu; ale také, abychom všemu byli poprávu, že nemá-li se pravda stát
studenou a chladnou krásou, spíše děsící než přitahující, musím tuto pravdu plně
prožívat a teprve tak ji objevuji v její celistvosti a přivlastňuji šiji. Avšak obzory
otevřeného okna dík dynamičnosti NĚČEHO nejsou bezprostředně přístupné.
Náš hrad je v údolí a ne na horách, a to vyžaduje výstup přemýšlení s možnostmi
mnoha zmýlených cest a odboček.
Do jaké míry tato úskalí dokáží skutečně zlomit konkrétní životnost NĚČEHO,
je ovšem těžko posoudit. Jistě vykoná své lidská vina, at už lenosti nebo pýchy,
dvou krajních možností nebo všeho toho, co leží mezi nimi. Zůstaňme však u lidí
dobré vůle. Žijeme ve světě, kterému přiznáváme určitý smysl O tom svědčíme
svým positivním vztahem k NĚČEMU - at už je toto NĚCO jakéhokoliv
rázu - a jím se obohacuje svět i my. Avšak kam to víe směřuje? Jistě NĚKAM,
neboí NĚCO implikuje NĚKAM, jinak by to nebylo NĚCO. Je bezpochyby
možné dojít cestou přemýšlení k určitým cílovým bodům. Je to však cesta dosti namáhavá. Mnoho lidí se snažilo po ní jít v dějinách lidského myšlení a po pravdě
řečeno příliš se jim to nedařilo, dříve ani dnes. Přiznejme si: filosofové nebudí velkou
důvěru a ono únikové úsloví " něco musí být " to jen potvrzuje.
Mnohý řekne: ano, něco sice má svou hodnotu, ale o nic víc se nestarám, nemá
to pro mne cenu a stejně by se tím pro mne nic nezměnilo. Auto dobře spravím i
bez toho a stejně tak i nemocného ošetřím. Dílo rozhoduje, a ne úmysl anebo přesvědčení. I kdyby takové NĚKAM existovalo, nic by mi to neřeklo; na to je doslova
škoda času. Já okna nezavírám, ale také jimi nic nevidím; a pak k čemu by mi
to bylo dobré, když svůj hrad nemohu opustit a jedině v něm se mohu uplatnit.
Kdo něco vidí, ai se z toho raduje, já mu to neberu.
Můžeme připustit upřímnost v tomto postoji, ale domníváme se, že se jím falšuje ono NĚCO, nebot z něj dělá uzavřené vše, jímž přece není. Shovívavé úsloví "já to nikomu neberu " je výrazem začarovaného kruhu, který nás zbavuje
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možnosti vymanit se z vlastní uzavřenosti. Otevřená okna nejsou jen proto otevírána, aby byla otevřena, nýbrž aby se v příhodném okamžiku stala branou poznání
a života.
Je vsak nijaká cesta k tomu, aby pohled okny mi zaujal a něco mi řekl? Jisté
to nebude cesta dlouhých úvah a přesvědčování. Na to je čas příliš krátký. A potom
odpověd\ kterou na nás žádá životní konkrétno, bude asi těžko působivá a přesvědčivá, budeAi abstraktní. Konkrétní situace chce být řeíena na své vlastní úrovni
a má na to plné právo. Naštěstí tato odpověd na konkrétní úrovni byla dána a je
proto přístupná
Henri Ghéon ve své autobiografii Člověk narozený z války píše, že když
jako vojenský lékař uviděl na frontě umírat vojáky s klidem a nadějí víry, přál
jim to jako skutečnost a nepochyboval, že pro ně tomu tak je, aČ sám nevěřil. Proč
to zde uvádíme ? Výše bylo řečeno, že jest konkrétní odpověd[ odpověd osvobozující,
neboť ukazuje, kam směřuje onen dynamismus NĚČEHO, které nás přetváří.
Touto odpovědí je Kristus. On ji nedal, toho si dobře povšimněte. On touto odpovědí prostě je. V tom bylo vlastní jádro Jeho existence.
Vedle mnoha tápání lidského myšlení v náboženství, filosofii, umění i životě
zde vystupuje někdo, kdo s naprostou jistotou tvrdí o sobě: »Já jsem světlo světa «
a světlo znamená poznání. Já jsem smysl všeho, takže beze Mne nemůžete nic
učinit; Já jsem odpověd na vše, moje konkrétní existence je universálního dosahu:
nikdo nemůže přijití k Otci, leč skrze Mne.
Tak se představuje Kristus. I ti, kteří nepřistupují na Jeho stanovisko, budou
jistě té dobré vůlef že Mu budou přát, aby to pro Něho byla pravda. A je možno
přistoupit i na to, že jde o skutečnost této země a jejích dějin, i na to, na čem se
konečně víichni shodli, totiž že Jeho hrob zůstal prázdný. Proč? V tom už nastalo
třídění duchu.
Jde tedy o něco vpravdě reálného, o NĚCO, co je svou existencí zakořeněno
v dějinnosti, co ji mění a naplňuje světlem i smyslem. Důležitý je vsak způsob,
kterým se to uskutečnilo. Kristus jako tesař nedělal nějakou svou vlastní, zvláštní
tesařinu, ale jistě žil její nejhlubší smysl. Ani svou existencí nebyl nadčlověk nebo
nečlověk, nýbrž žil j e n lidskou existenci, ale nejhlouběji a nejintensivněji.
Je tedy nejjednodušší a také nejpraktičtějíí, i když ne snadné, setkat se s touto
jedinečnou konkrétní existencí, postavit se do jejího světla, do jejího reálného světla,
neboť ona není mýtus; je tak historicky skutečná jako existence každého z nás.
Její smysl je pak i náš smysl a odhalovat jej je naíím posláním. Kristus nepřišel
dělat věci nepřirozeně výjimečné, ale dával jim a odhaloval jejich pravý smysl.
Časový odstup na tom nic nemění.
Je tu vlak otázka: jaký je Kristův poměr k dynamxsmu našeho lidského NĚČEHO? Nestačí snad tento dynamismus sám k naplnění našeho lidského údělu?
Vždyť věrností NĚČEMU se stáváme dobrými lidmi, a co chcete více? Na to Kristus
odpověděl slovy, která také pronese při Posledním soudu; » Pojdte, požehnaní... «
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k těm, kteří dělali dobré skutky, ač Jeho neznali. Z toho je zřejmé, že kdo činí
NĚCO v jeho plné hodnotě, setkává se s Kristem, í kťfyi o tom neví. Kristus si
tedy činí plně nárok na onen vzestupný dynamismus NĚČEHO. Každá pravá
dobrota má vztah k Němu a skrze Něho se jí dostává plného smyslu, přesněji
řečeno On je její smysl. Postavit se tedy vědomě do jasného proudu Kristovy existence
znamená jen být věrný onomu osvobozujícímu dynamismu služby, která nás vede
nad nás a je východiskem k odpovědi po smyslu našeho života.
Přijmeme-li takto Kristovu existenci do své vlasttit existence, musíme si položit
otázku, z čeho plyne ta universální síla, jak se stává Kristova existence oním universálním konkrétnem, v něž vše ústí a které zachraňuje každé jednotlivé konkrétno. Je to jen z toho, že Kristovo lidství - Kristus právě jako Člověk má pro
nás svou existenční významnost - je neseno jeho božským vědomím, jeho božským
Já: »Otec a já jedno jsme*] »Kdo vidí mne, vidí i Otce.«
Kristus nabývá svého universálního dosahu tím, že je Slovo Boží. Kristovo
lidství, poněvadž je sjednoceno s Božím slovem, otvírá každému lidství plnost
jeho smyslu i plnost jeho možností. Tak existencí Kristovou se konkrétně otvírají
poslední obzory našich cest a našeho směřování. V Kristu stojíme před odhalením
jádra skutečnosti. Dynamismus NĚČEHO se v něm setkává s dynamismem Trojjediného Boha. Tím Kristus nejen dotvrzuje, že smysl věcí ústí do Boží plnosti
a sám je toho důkazem, ale také, že Bůh sám tohoto dynamismu používá, aby
právě jím nás uvedl v naše poslední a nejvýšší lidské možnosti, v účast na svém
vlastním dynamismu Trojjediného Božského života, aby nás milostí z tvorů učinil
syny Božími.
Není tedy rozporu mezi lidským NĚČÍM a Boží milosti. Kristova universální konkrétní existence to dokazuje i vyjadřuje. Ona právě naplňuje perspektivy
dynamičnosti našeho NĚČEHO s jeho přetvářející silou až do posledních možností a Bůh právě jen věrností tomuto lidskému NĚČEMU nám umožňuje přístup
do svých vlastních výšin, k sobě samému.
Proto Kristus uložil sílu své universální konkrétnosti do věci.

v ě c

NĚCO, naše lidské NĚCO a Kristova universální konkrétnost byly sjednoceny ve věci. Jakého rázu a co vlastně bude tato věc? Právem možno položit námitku : je vůbec možné uložit něco tak dynamického jako jsou naše - z požadavku
přítomné chvíle - dobře udělaná díla a něco tak konkrétně existenciálního jako
je živý Kristus do nějaké věci? Vždyť věc si obvykle představujeme jako něco naprosto neosobního, chladného, téměř obchodnicky směnného. Nebude to nějaký
zrazující kompromis, východisko z nouze místo tvůrčí a osvobozující syntézy?
Nikoliv, vždyť ani sama spravedlnost pro svou věcnou, i když nutnou neosobnost,
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není a nemůže být bez lásky hlavní touhou lidského srdce, jakkoli se ono bez spravedlnosti neobejde a ani nesmí, nemá-li láska ztratit půdu pod nohama. Proto také
láska Boží, která nic nepotřebuje ke svému usmíření, nechtěla nápravu bez spravedlnosti, bez obnovení porušeného řádu v něm samém; proto Kristem položila
do lidských dějin onu VĚC, v níž lidské NĚCO se universálně konkretisuje,
zachraňuje se ze svého ohrožení uzavřenosti a omezenosti, z nebezpečí scestí a
dosahuje plnosti svého smyslu a získání svých posledních možností. Láska přece
touží po nejplnějších možnostech sjednocení.
Ona námitka o obchodně směnném rázu věci vzniká spíše z jednostranného
a neúplného pohledu na ni. Věc sama v sobě není totiž ještě úplná, i když je celá.
Dnes v době Teilhard de Chardina a celého proudu humanitního i teologického
myšlení tak zvané nové teologie a antropologické filosofie ve všech táborech i opačných směrů se běžně uznává, že věc dostává svůj smysl v člověku, ať už tím, když
člověk věc poznává nebo ji dokončuje nebo přetváří a tak ji zapojuje do svého
dynamického vzestupu. Tak se věc konkrétně universalisuje. Kristus se svou výzvou,
požadavkem a nárokem je podstatnou složkou lidského dění, je částí skutečnosti,
ať už ho vnímá nebo ne a jen On dokáže reálně naplnit touhu po universálnosti,
nemá-li zůstat na chladné úrovni abstraktních pojmů jako lidství, bratrství a podobných.
Ona úplnost věci by se mohla vyjádřit také takto: Když Bůh tvořil svět, tvořil
jej očima člověka, ne pohledem svým. Sluneční západy a východy, všechno, co se
rozvíjí v záři slunečního světla v kráse barev a zvuků ,vůní a tvarů, neměřil Bůh
svým zájmem, nýbrž naším okouzlením. Proto věc dochází své úplnosti v dialogu
s člověkem. Tím je ovšem dán i podstatný požadavek, že věc musí zůstat naprosto
sama sebou, aby to byl dialog a ne neplodný monolog, rozhovor nás samých se
sebou. Narcisismus je veliké a stálé nebezpečí pro každého.
Proto Kristus, aby nás uchránil této uzavřenosti a otevřel nám cesty k naplnění
všech možností, ke zbožŠtění milostí - tohoto výrazu se nemusíme bát, je zcela
na místě - položil do našeho světa VĚC nekonečného rázu. Počítal přitom plně
a vědomě jak s přetvářejícím dynamismem každého NĚČEHO,
tak i s přetvářející tvořivostí naší lidské osoby.
Svůj odkaz vyjádřil ve slovech: » To čiňte ha mou památku. «
Můžeme namítnout: to přece není věc, to je příkaz k určitému činu. Ano,
avŠak tento čin staví do našich dějin novou skutečnost, chléb a víno, které dostávají
ráz věci posvátné, připomínající Krista. Splnění Kristova rozkazu na této zemi
vede k zrození něčeho, co před tím nebylo. Zůstáváme prozatím jen u těchto reálných aspektů bez rozdílu víry či nevěry. Je tu prostě před námi chléb a víno, slovy
Kristovými postavené do určitého osobitého postavení.
Tato přítomnost chleba a vína na památku Kristovu je však jen jedna stránka
skutečnosti, v tomto případě skutečnosti Kristovy; ovšem stránka jedině umožňující
tvořivý dialog. Aby tato skutečnost zde byla, je jen třeba chleba a vína a moci Kris200

to vy a úmyslu činit to, co Kristus Činil. I ten, kdo by nevěřil, ale byl by z těch
lidí, kteří by si přáli, aby to pro Krista bylo pravda a měl by Kristovu moc, by
stejně položil tuto Kristovu věc v celé její plnosti do dějin naší země.
Toto jádro, ne ještě srdce, můžeme právem označit oním jedinečným slovem
svátost, kterého nelze použít mimo křesťanský kontext. Příliš jsme si zvykli používat je v souvislosti s oním počtem sedmi, ale pro sv. Pavla ono řecké mysterion,
přeložené do latiny slovem sacramentum (svátost), znamenalo celou věc Kristovu
z úradku Božího vloženou do struktury naší země. Takto chápaná svátost se
kryje s jiným výrazem, který je přesným označením věci Kristovy a její na nás
nezávislé reálnosti, s výrazem Církev, jehož řecký smysl je sbor vyvolených,
povolaných. Co jiného je Kristova věc, Církev, než společenství těch, kdož přijali
Kristovu výzvu: To čiňte na mou památku a kteří tak její celistvosti dávají úplnost.
Z toho vyplývá, že tato věc žije v dějinách svou vlastní silou, takže když se
s ní setkám, nebude hlavní otázkou, zdaje nebo není - existuje nezávisle na mně nýbrž zda mám být pro ni nebo proti ní nebo zda mám zůstat lhostejný, bez zájmu
a neangažovat se.
Avšak z toho, že žije v dějinách, vyplývá, že podléhá jejich časovým i prostorovým omezením. Potřebuje proto i mne, jako světlo potřebuje lampu, aby mohlo
zazářit, ač ono je příčinou a lampa jen podmínkou. Tak i tato věc ze sebe samé
touží po dialogu, kterým v nás nabývá své úplnosti, i když i bez nás je celá.
Zde však vyvstává vážná otázka: Jak se v této věci, podléhající omezenosti
času a prostoru uplatní ona universální síla konkrétna, které jí dalo zrod. Nečiní
si tu Bůh nemožné nároky, nelidský monopol a není tak v rozporu s dynamikou
onoho NĚČEHO, které z člověka dělá člověka a z něhož se rodí lidská dobrota?
Není pak křesťanské pojetí skutečnosti popřením lidské universality, nepotvrzuje
spíše myšlenku zavržení oné masy ve prospěch hloučku povolaných a vyvolených?
Je dobře se tak ptát, avšak jen člověk tvrdého srdce by se mohl klidně radovat z uzavřené výlučnosti vyjádřené větou: Mimo Církev není spásy. Světlo a tma, bud
a nebo. Doby, kdy si lidé mysleli, že takovým postojem je možné nebo dokonce
nutné sloužit Pravdě a Bohu, naštěstí už minuly. Vlastně, řečeno přesněji, ti lidé,
kteří to říkali, už nejsou. Ostatně od začátku křesťanské éry tu bylo vědomí, i když
často značně zastíněné, že takový postoj nezachraňuje pravdu, poněvadž ji falšuje.
Vždyť Bůh chce k sobě přivést všechny lidi; a křesťanství si od počátku bylo
vědomo této universálnosti. Výmluvným svědectvím je tu na př. poměrně málo
známá postavafilosofamučedníka Justina. Byl to řecký intelektuál, hledající pravdu
všude a nakonec ji nalézající v křesťanství. Po své konversi pod rouškou soukromé
filosofické školy si otevřel katechetické středisko v Římě a zaplatil za to životem.
Důležité pro nás je, že nezavrhl vše, co před svou konversi vyznával, jak se to
stává někdy příliš rychle uzrálým konvertitům, ale naukou o rozsetém slově Božím ve své II. apologii zhodnotil své předcházející učitele: všichni, kdo upřímně
hledali pravdu, ať byli třeba atheisté jako Herakleitos, patří ke Kristu.
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A toto vědomí, staré jako Církev, ač ne vždy plně živé a nikdy příliš zastřené
našimi úzkoprsými a bázlivými omezenostmi, dochází dnes výrazu v obráceném
vyjádření věty: Mimo Církev není spásy, totiž: Kde je spása, je i Církev. A spása
je tam, kde je dobro, neboť každé pravé dobro, aťje kdekoliv, je otevřeno pro Boží
milost,
Církev totiž, tato věc položená Kristem do našich dějin, tím že plní příkaz:
To čiňte na mou památku, je viditelným znamením oné vůle Boží, která navazuje
na lidské NĚCO v jeho vlastním dynamismu, navazuje na NĚCO každého
člověka a Kristovým universálním konkrétnem je dovádí do posledních možností,
neboť: » Bylo pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přicházejícího na
tento svět.«
Ale proč potom Církev vystupuje v této viditelné formě, když vlastně většina
lidí naplňuje svůj smysl, i když v ní, přece jen bez vědomí její existence?
Proč? I když pravdivost může spasit člověka, svět muže přetvořit a spasit
jenom pravda. Dobré úmysly mohou sice svědčit o dobrém srdci, avšak samy na
uskutečnění dobrého díla nestačí. Proto je třeba najít někoho, kdo by to uměl a dokázal. To je poctivé a nutné zároveň.

PRAVDIVOST ČI PRAVDA

NĚCO, universální konkrétno, věc a jejich dynamismust tak jak jsme je pojali,
otvírají krásné perspektivy. O jednom však dosud nebyla řeč, o tom nejkonkrétnějším
pro každého z nás, o našem nejbližším vlastním já každého z nás. Má nějaký
smysl moje pravdivost, která sice mne může spasit, sama však, není-li pravdou,
nemůže přispět ke spáse světa? Omyl zůstává omylem a pravda rozhoduje, ale
potom já jsem vlastně něco bezvýznamného, nejsem-li rozhodující.
Můžeme však postavit své já na prvé místo? Je takový postoj oprávněný?
Vždyť slýcháme, že právě ve vyřazení tohoto já je začátek všeho a pravý přístup
k NĚČEMU s jeho přetvářející silou, neboť z mého já se rodí omezenost a uzavřenost. Říká se, že nezištnost vylučuje můj osobní zájem, uplatnění a hlavně
uspokojení mého já.
Proto mnozí říkají s Pascalem, že já je nenáviděníhodné. Avšak jiní, a též
mnozí, říkají naopak, že právě já je to nejdokonalejší v celé přírodě, která v lidské
osobě dochází svého završení.
Odpovíme na to tím nejvyšším, čeho je člověk schopen, totiž hlediskem lásky.
Lásku můžeme definovat jako touhu po sjednocení i jako sjednocení samo, neboť
si osvojujeme hodnotu toho, s čím chceme býti zajedno. Toto " býti " zajedno
však neznamená pohlcení druhého do sebe, tím by zanikla jeho hodnota, neznamená však ani zánik v druhém. To by také nedošlo k sjednocení. Pravá láska
znamená žiti v druhém; je to tíhnutí k životu v druhém a s druhým. Proto v každé
202

nezištnosti lásky - a není lásky bez nezištnosti - bude vždy osobní zájem. Ten
neubírá nic na této nezištnosti, jen činí lásku konkrétní a reálnou. I Boha můžeme
milovat jen proto, že je pro nás dobrem. Jinak bychom nemohli vědět, co je dobro
a nemohli bychom je ani milovat.
Mé já tak nenachází zdůvodnění své hodnoty samo v sobě, ale v moudrosti
Boží a v jeho lásce. Boží všemohoucnost ovšem není absolutní v tom smyslu, že
by ničeho nedbala, neboť i ona se řídí řádem moudrosti; a proto Bůh nikdy nenachází potěšení ve skutečném zániku a smrti. Proto ani v pojmu oběti není podstatnou
vlastností zničení nebo zánik a z toho plynoucí oslava, nýbrž základem oběti
je býti-darem-z-lásky, který ovšem někdy může něco stát. Tak vidíme, že mé já,
jako výraz osoby, ne uzavřeného egoismu, který vše pohlcuje do sebe, musí nutně
stát na počátku i na konci všeho. Nerozhoduje jen jádro věci, nýbrž i srdce věci
a proto nemůže být vyloučeno z dění ani naše lidské srdce.
Tomáš Akvinský to výstižně vyjádřil v Sum mě (2, 2, otázka 26, Či 7, k. 2):
Člověk se má Bohu připodobnit podle vztahu proporce, t.j. podle toho, co je člověku vlastní a ne podle toho, co je vlastní Bohu. Tak se může stát, že nám odpovídá něco v jiné míře, než jak to odpovídá Bohu. Na objasnění: Budeme jistě více
a živěji milovat lidi, ke kterým máme bližší osobní vztahy, ač jsou třeba Bohu
vzdálenější nebo alespoň ne tak blízcí jako někteří jiní lidé.
Mám tedy nejen právo, nýbrž i povinnost učinit své já východiskem všeho,
a to v zájmu životního díla i životního úspěchu pro vše a pro všechny. Člověk
se stává Božím jen tím, že uskutečňuje své lidství. Jinak to nejde a na tom ani
Bůh nemůže nic změnit, nemá-li si odporovat. Cesta, která by začínala popřením
mého já, je v základě pomýlená, nikam nevedoucí, poněvadž nikde nezačínající.
Kam ale dojdu se svým já, když sice pravdivost, vůle k pravdě, je může spasit,
sama však, nedojde-li pravdy, nenaplní smysl světa? Anebo platí-li věta, že jen
svou pravdivostí, tedy svou pravdou dojdu k Pravdě, dokáže mne k ní moje pravdivost skutečně dovést? Zdá se, že dějiny lidstva mluví spíše proti než pro.
Někomu by se snad mohlo zdát, že toto všechno je jen hra se slovy. Kdo se
však nad tím zamyslí hlouběji, pozná, že jsou to právě ty nejpalčivější a nejtěžší
otázky naší lidské existence.
Pokusme se tedy najít odpověd.
NĚCO nám dává tuto odpověd. Není pravdivosti bez vztahu k pravdě. I kdyby
to byl jen sebemenší krůček dopředu, je v tom pohyb z uzavřenosti ke světlu.
Universální konkrétno nám odpovídá takto: Proto jsem přišel na svět, abych
potvrdil, co napovědělo NĚCO a abych jako Světlo světa lidskou pravdivost sjednotil s pravdou a tak spasil nejen člověka, nýbrž i dal světu řád.
A konečně odpověd VĚCI bude taková: Jsem zde, abych byla znamením
jednoty mezi pravdivostí a pravdou a tak staletími usilovala a pracovala o sbližování lidské pravdivosti s pravdou.
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Jsou tedy pravda a pravdivost vždy a všude souvztažné, jak to vyjadřuje společný kořen a proto není jedna bez druhé. Pravdivost se vždy zmocňuje pravdy,
i když ji nepoznává, a pravda jen pravdivostí vstupuje do člověka a tak získává
a uplatňuje svou osvobozující moc pro svět a jeho záchranu.
Tak se opět dostáváme k nasi základní myšlence: NĚČÍM člověk vystupuje
ze své konkrétní omezenosti a stává se lidstvem. Člověk to ovsem dokáže jen díky
síle Universálního konkrétna. Sám jím totiž není a ona VĚC ,kterou jsme pojmenovali svátost, Církev, je jen vnějším, i když pravým znamením této tajemné
skutečnosti jednoty lidstva, jež se nazývá tajemné tělo Kristovo, oné síly Boží,
která pracuje v dějinách lidstva od počátku až do konce.
Nezapomeňme však, že východiskem k těmto dalekým obzorům zůstává naše
já ve své přítomnosti. Jinak se vše stává neurčitým, jak to vystihuje dobře itabké
přísloví: Kdo objímá v se, nezachytí nic. Musíme však najít ještě odpověd na otázku,
týkající se poměru pravdivosti k poznání pravdy. Je vždy člověk povinen volit
to lepší ,musí se snažit o více pravdy, o více světla? Jsou-li dvě věci, jedna dobrá
a druhá lepší, má zde přece člověk možnost volby.
Také tato otázka se zdá na první pohled příliš subtilní, až kasuistická. Avšak
i ona se dotýká našich základních lidských posic a postojů. Jde totiž o to, jaký je
vztah svobody k řádu věcí, tedy k řádu Božímu, neboi jen z tohoto řádu každý
zákon alespoň nepřímo čerpá své oprávnění.
Zde je v sázce náš základní etický postoj, otázka naší důstojnosti, která se
rodí z naší svobody. Jde tu o postoj, který rozhoduje o všem a ve všem.
Mám tedy povinnost volit to lepší, více pravdy? Nutno říci, že otázka není
správně položena, neboť ve skutečnosti není přede mnou lepší a dobré, nýbrž jen
dobré. Umění žít právě znamená umět se rozhodnout a rozhodnutí je možné
jen k jednomu činu, ne ke dvěma v jedné chvíli. Proto konkrétně není lepší a dobré,
je jen dobré. A úkolem naší tvořivosti je objevit a uskutečnit toto jediné dobro.
To však znamená, že růsti v dobru není jen povinností člověka, nýbrž je to
i jeho přirozený sklon, touha po stálém světle a tím i jeho právo a ustoupit před
touto možností znamená zříci se vlastní důstojnosti. Staré pořekadlo to dobře vystihuje : Bohu sloužit znamená vládnout.
Člověk se nikdy nemůže zříci velikých úkolů, může si jen usnadnit jejich dosažení. Mohu-li sportovní vítězství získat méně tvrdým tréninkem, dám mu jistě
přednost, ale kvůli snazšímu tréninku se jistě nebudu chtít zříci možnosti vítězství,
mám-li skutečně rád své sportovní úsilí.
Proč to zde říkáme? Žijeme v dobách, kdy se právem diskutuje o mnoha závažných problémech, kdy se mnoho přehodnocuje. Tak dochází sice k řadě různých
nových řešení, ale nelze z nic1} vyřadit úsilí o lidskou důstojnost, i když každý
rád uvítá usnadňující řešení («4 př. kontrola porodnosti).
Je tedy náš etický postoj vyjádřen tím, že svobodně v lásce jdeme za dobrem
a nebojíme se ho jako svého nepřítele, ale vítáme v něm svého osvoboditele.
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Dosud jsme vycházeli z našeho lidského aspektu, z aspektu lidské pravdivosti,
která je jádrem naší důstojnosti, našeho etického postoje, pro nás rozhodujícího.
Je zde však ještě aspekt Pravdy, aspekt Bozi. Jistě nelze oddělit jeden od druhého,
nutno však odlisovat. To žádá skutečnost.
Můžeme říci, že Boží aspekt pravdy dochází nejzřetelnějšího výrazu v realitě
VĚCI, která je viditelným znamením neviditelné milosti, onoho Božího požtidavku na člověka ve svátostném charakteru Církve. Proti etickému úsilí člověka
zde tedy vystupuje svátostný požadavek Boží se svou výzvou milosti. Etika a
svátostnost. Jaký je jejich vzájemný vztah?
Napřed je třeba zamyslet se nad pojmem milosti. Zde, právě v souvislosti s naším já, to bude nej vhodnější. Bylo už řečeno, že Bůh Kristem nejen zachraňuje
správný směr dynamičnosti našeho lidského NĚČEHO a naplňuje jeho smysl,
nýbrž že také naplňuje jeho poslední možnosti, pro něž je stvořeno, že je strhuje
do dynamičnosti trojjediného Božského života. Toto je tedy milost: Božský život
Kristův ve mně. Proto milost, jak je zřejmé z toho, co už bylo řečeno, nic neruší,
nýbrž jen utvrzuje a povznáší, zbožšáije. To není nadsázka, ale skutečnost. Milostí se věci nestávají jinými, nýbrž jen existují zcela jinak, božsky. Milost tak
jen nejplněji aktualisuje člověka tím, že naplňuje všechny jeho možnosti. Proto
E. Mersch SJ mohl tak napsat ve své teologii Tajemného Těla Kristova o milosti:
Je to nejvyšší ztotožnění sama se sebou, neboť Bůh mne nemůže nijak znovu zformovat, avšak může mne svrchovaně aktualisovat. Tam kde jsem nejvíce Boží,
jsem i nejplněji sám sebou.
Chceme-li toto nejvyšší aktualisování vyjádřit konkrétněji, řekneme, že křesťanství je setkání člověka s trojjediným Bohem v Ježíši Kristu, a to ne pouze v intimitě poznání, nýbrž - a to je rozhodující - v intimitě života : život lidský se setkává
a sjednocuje se životem božským.
Tato intimita stojí za onou svátostností věci, kterou je Církev, je jejím smyslem
a působí také, že z naší etické nezištnosti se stává živá víra.
Boží svátostnost a naše lidské etické úsilí se setkávají a projevují naší živou
vírou. To je srdce věci, to je naše lidské srdce, tlukoucí Božím rytmem.

SRDCE

VECI

Co vlastně znamená, že naše živá víra je srdce věci, že je právě tím posledním,
co rozhoduje? Znamená to, že Bůh s námi počítá, že nás bere vážně právě v naší
existenci, jakkoli omezené a někdy až příliš zatížené časem, prostorem i hmotou.
Zkrátka Bůh nás miluje tak, jak jsme a chce, abychom k Němu vystupovali našimi
lidskými cestami, láskami i zájmy. I když je pak Kristem zbožšťuje, nemění je
a tak se právě z naší omezenosti rodí neomezenost. Jen kdo konkrétně miluje, může
dosáhnout společenství všelásky.
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Toto vědomí živé víry, toto přistoupení ke Kristu skrze činné tvoření jeho
véd, Církve, se o/Jtri a vyrůstá z lidské lásky k NĚČEMU. Ono proto musí
ovlivnit náš pohled na život kolem nás, na všechen shon, štvaní, bloudění i povrchnost. Ve světle tohoto pohledu to už nebude nějaké nesmyslné hemžení zavržené
masy, končící v nicotě, nýbrž ve všem a za vším se nám bude rýsovat touha lidského srdce, která sice často hledá na nepravých místech, ale hledá a často i nalézá
právě pro svou upřímnost a pravdivost. Avšak za vším a ve všem se nám bude
také rýsovat výzva Boží lásky, která používá otevřenosti všech možností, aby
umožnila člověku dosáhnout smyslu jeho toužení a zároveň, aby sobě umožnila
dát se nám v milosti Božským způsobem.
Toto vzájemné pronikání lidského NĚČEHO a Boží lásky, které leží v základu osnovy světa, není tedy tak zcela nepochopitelné. Právem můžeme říci, že
na světě je více křesťanů než pokřtěných. To znamená: Církev, věc Boží, je jen
vnějším znamením oné veliké skutečnosti, která postupuje dějinami ve všech směrech, která má svůj životodárný střed v Kristu a bývá označována jako tajemné
mystické tělo Kristovo, společenství všech lidí, jichž se dotkla milost Boží. A kdo
by nebyl povolán? Milost pak, i když je všeobecná, je jen skrze Krista, a proto
se stalo Slovo člověkem, jedním z nás, aby člověku člověkem byly otevřeny všechny
možnosti.
Ve světle této základní pravdy můžeme dát i odpověd na otázku, která zůstala
otevřená v předcházející kapitole. Jaký je poměr mezi lidským úsilím a Božím
požadavkem, mezi lidskou etikou a Boží sakramentálností, mezi lidskou dobrotou
a životem ze svátosti, to je Církve? Je-li živá víra srdce věci, potom ona musí
dát poslední odpověd.
Tato odpověd bude jistě schopna čelit i námitce, kterou by snad někdo mohl
pronést: To vše, co zde bylo řečeno, je sice krásné, avšak poněkud odtažité. Není
v tom žádný konkrétní návod k Činu, praktické řešení problémů ani recepty na
životní úspěch, proto to asi těžko zabere, těžko chytne. To však ani nechce být
posláním těchto stránek, aby nějak zabraly nebo chytly. Usilují jen o to, abychom
domýšleli všechno to, co nás upoutává. Domýšlení je však záležitostí osobního
uskutečnění. Naše úvaha vytvořila jen určité orientační body, upozornila na osy
jsoucna a poskytla, snad bychom mohli říci, klíče k tajemství. Odemknout si už
musí každý sám a pochopitelně dm spíše vstoupit lidským krokem do Božích
možností.
Dlužíme však ještě odpověd na otázku po poměru lidské dobroty a Boží milosti ve svátosti. O této odpovědi bylo řečeno, že ji může dát jen živá víra, srdce
věci, srdce Církve. Že jsou obě nutné (totiž lidská dobrota a Boží milost) k tomu,
aby člověk dosáhl plnosti svých možností, o tom není sporu. Obtíž se objeví, když
v konkrétní situaci zkoumáme požadavky Božího života a lidských možností,
jimiž se utváří osud člověka, neboť právě v jejich spojení záleží svátostnost. Je
to tedy spor mezi dvěma JAK a ne mezi dvěma ŽE a v něm pro sebe získává větší
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důležitost lidské JAK, neboť je úžeji a podstatněji spojeno s lidským ŽE. Důsledek
i důkaz této pravdy je v tom, že bez přítomnosti našeho úsilí i milost Boží je bezmocná, kdežto ona může a chce navázat na otevřenost každého lidského úsilí,
každého NĚČEHO, které formuje k vyššímu dobru.
Konkrétně řečeno, možno žiti řadu let bez svátosti dík víře a nebýt o nic ochuzen a možno řadu let přijímat svátosti a pro nedostatek spolupráce nebýt ničím
obohacen. Živá víra nám také dá odpověd na otázku, jak často mám mít účast
v onom Kristově: To čiňte na mou památku. - Žijte tak, abyste, kdykoliv jste
přítomni, byli nejen diváky, nýbrž i účastníky, spolustolovníky, což možná nebude
každý den, neboť to objektivně nejlepší nemusí být pro nás vždy a všude to dobré.
Někdy se klade příliš velký důraz na t. zv. objektivní chválu Boží a její formy.
Avšak ze všeho, co jsme řekli, je zřejmé, že nemůže být objektivní chválou Boží
to, co je beze smyslu pro člověka. Modlitby, kterým nerozumíme, nebudou nikdy
oslavou Boží. Bůh nechce papoušky, ale lidi. A tak se může stát, že někdy chceme
zachraňovat nebo podporovat onu objektivní svátostnost i za cenu ztráty určitých
etických hodnot. Bylo to trochu ironicky vyjádřeno podotknutím: Vaše morálka
je obdivuhodná, ale vaše etika nestojí za nic. Potom se ale může stát, že někdo
jiný, věrnější NĚČEMU přítomné chvíle se stane solí země i osudu národa; ne
však my, kteří se hlásíme ke Kristu.
Pravě v této ryze objektivní chvále Boží se zapomíná, že jádro věci bez srdce
věci nic neznamená, že rozhoduje naše živá víra. Bez ní nelze nic řešit, a proto
důležitější, než zachraňovat přežívající se formy, je mít odvahu, právě dík jasnozřivosti živé víry, k novým JAK, vyrůstajícím z požadavku přítomnosti a upoutávajícím člověka. V tom není samolibost nebo planá originalita, ale jen láska k
životnosti věci, kterou je Církev. Angličané říkají: Odvaha je důležitější než
laskavost.
A stojíme tváří v tvář té poslední, nám nejbližší skutečnosti, sobě samým. I když
Církev je svátostná Boží mocí a silou, a proto nikoho nepotřebuje a nic ji nepřemůže, je v čase a prostoru živá jen naším úsilím, naší živou vírou. Neboť Církev
to jsi ty a já, to jsme my, my v Kristu a Kristus v nás, my lid Boží, a na
nás záleží, zda z jádra věci se stane srdce věci, neboť jen skrze nás se stane solí
země.
Proto poznávejte, co činíte.
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(Pokus o metajysické zhodnocení vědosloví J. G. Fichta)
» Zázrak je
dokonalá jednota
v jasné rozlišitelnosti. «

Theodor Haecker
ÚVOD

Předpokladem vědy je jednota světa a jednota všeho jsoucna. Aby byla
možná věda, aby bylo možné vůbec kauzální myšlení (a jiné myšlení není),
musí být vesmír a vše co jest, jedno. Věda ve svém složitém a rozporném
vývoji v pojetí jednoty chybovala dvojím způsobem: buď tuto jednotu
příliš racionalizovala a tím došla k uzavřenému světu, z něhož vymizela
krása, tajemství a nekonečno, k světu, který, ať jakkoliv veliký, přece jen
konečný, stal se vězením a hrobem duchovního života; nebo logický požadavek jednoty nedořešila a jednotu štěpila hlavně tím, že nenalezla pravý
vztah mezi myšlením a bytím, duchem a hmotou, subjektivitou a objektivitou.
Velká syntetická myšlenka středověku nalézala pouto jednoty nikoliv
ve světě samém, nýbrž v Principu, jenž je světu transcendentní, v němž
myšlení a bytí je přesně totéž, v subsistentní Ideji našemu duchu nepřístupné,
kterou nechápeme přímo, nýbrž pouze analogicky. Svět z této subsistentní
Ideje nevyplývá nutně, nýbrž je výsledkem neustále obnovovaného svobodného tvůrčího aktu, který každého okamžiku je vždy znovu ve svém
svěžím počátku, a jako nejvyšší Dobro je i jediným smyslem a cílem světového pohybu, jejž však opět neuchvacuje násilně, nýbrž jako dar a apel
vyvolává svobodnou odezvu svých tvorů, kteří tím, že vycházejí ze sebe,
sjednocují svou aktivitu s aktivitou Tvůrce, a tak docházejí k nadpřirozené
jednotě světa a Boha.
Tedy jednota, kterou si uvědomil, na niž nazíral a z níž duchovně žil
středověk, byla těsná a přitom svobodná nadpřirozená životní jednota, daná
jedním oživujícím principem, v níž však její složky nezanikaly ani nebyly
zmateny, nýbrž zůstávaly jasně rozlišitelné. Proto bylo možno se dokonce
s úspěchem snažit o čistě » přirozený filosofický pohled na svět, i když
i v této umělé abstrakci, i v tomto vyčlenění intelektu z celoživotních souvislostí, stále ještě pociťujeme odraz intenzivnějšího světla, než na jaký byl
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zvyklý duch Aristotelův. Zato však v praktickém ohledu středověk nedovedl
vidět smysl a cíl jakéhokoliv světového dění jinak, než jako částečnou a
podřazenou realizaci oné nadpřirozené jednoty.
Mezi širými oblastmi svobody ducha, v nichž nevládne empirickopřírodovědecká, nýbrž pouze metařysická zákonitost, zdály se středověkému
člověku poměrně bezvýznamné ony úseky, postižitelné deterministickou
příčinností, a tedy vlastní pole přírodních věd. Proto zůstaly zanedbány.
Charismatický duch středověku nedovedl pochopit a docenit význam přirozených lidských hodnot a jejich vztah k věčným hodnotám ducha, a v tom
je jeho syntéza jednostranná.
Po velkém vývojovému zlomu, signalizovaném humanismem a renesancí, novověká filosofie už nechce vysvětlovat všechno převodem na princip světu transcendentní, nýbrž hledá princip jednoty ve světě samém. Z počátku se to ještě nedaří. Descartes nemůže nalézt vztah mezi » substancí myslící « a » substancí rozsažnou «. Spinoza se snaží tyto dvě tak rozdílné skutečnosti sjednotit v jednom principu jako dva atributy jedné podstaty, která
je ovšem nadsmyslová. Paralelismus jevů psychických a fysických, který
z toho vyplývá, však nevyhovuje faktickému průběhu a charakteru těchto
jevů, jak dokázala moderní psychologie, (i) Pro Leibnize jednota vysvětlujícího principu už není jednotou podstaty, nýbrž pouze jednotou řádu.
V hierarchicky uspořádané mnohosti monad vládne předzjednaná harmonie,
tak dokonale racionální, že, kdybychom znali přesnou konstelaci sil v jednom
okamžiku vesmírného vývoje, mohli bychom z ní neomylně vypočítat
všechny události do minulosti i do budoucnosti. Naproti tomu okasionalisté
se pokoušejí zachraňovat ohroženou jednotu duchovního a hmotného prvku
ve světě stálým a přímým zasahováním Boha, který u příležitosti změn ve
hmotné řadě sám vyvolává odpovídající vjemy v lidské mysli. Je to druhý
extrém proti racionalistickéinu pantheismu, zákonitě přicházející tam, kde
pojetí jednoty duše a těla jako jedné podstaty a harmonické pojetí jednoty
světa a Boha v rámci spolupůsobení lidské svobody s tvůrčí činností Boží
bylo rozrušeno.
Velkým ideálem všech ranných racionalistů byl úplný deduktivní systém
podle vzoru geometrie. Víra v možnost takové objektivně platné vědy
utrpěla velký otřes rozkladnou analyzí empiristů. Podle nich jednota vědění není odůvodněna objektivně a ontologicky, nýbrž pouze subjektivně
a psychologicky; je založena v ideji empirického já, která doprovází všechny
naše představy, ale sama vzniká pouhým skladem našich impresí, které
všechny mají něco společného, totiž minulost našich dojmů a idejí, k níž
(I) HANS DRIESCH, Problémy moderní psychologie.
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se nové akty druží bez jakéhokoliv apriorního principu jednoty. Tak je
jednota identicky vyvozována z mnohosti.
Absurdnost tohoto řešení pochopil Kant a snažil se obnovit ztracenou
jednotu vědění a vědy. Ovsem objektivní přístup k problému, narušený
Descartesem a znovu obnovený Spínozou a Leíbnizem, byl jednou provždy
ztracen a zavržen jako dogmatický. Kant nevychází z objektivní reality,
logicky nutně tvrzené v každém rozumovém soudu, nýbrž ze subjektivní
danosti poznávacího aktu a hledá jeho apriorní, předzkušenostní principy.
Tyto principy - prázdné nazírací formy, kategorie, ideje - jsou sjednoceny
v transcendentálním, tedy nadzkušenostním Já. Není to já empiricky dané,
nýbrž Já nakolik je zdrojem kategorií poznáni.
Transcendentální Já jako princip jednoty poznání je dovoženo jako
nutná podmínka poznávacího aktu, ale jeho vztah ke kategoriím a k obsahové
stránce poznání zůstává nevyjasněný. Na tomto úkolu pracují velcí duchové
německé idealistické filosofie, stále vedeni věčnou žízní vědy - hledáním
dokonalé deduktivní jednoty.
Toto úsilí dochází svého cíle v Hegelově dialektické logice, v níž je
všechno odvozováno z jediného principu - z pojmu jsoucna - jenž je sám
v sobě rozporný, obsahuje nejsoucno, a tento rozpor je překlenut syntézou,
která jc dění. Tak se jsoucno otevírá vstříc vývoji, který jest logický (logikou nikoliv formální, nýbrž dialektickou), a tedy zcela racionální, a třebas
neomezený a nekonečný, je zcela uzavřen všemu, co by nás skutečně přesahovalo.
Ale dříve než kantovská problematika dospěla k této své konečné fázi,
setkáváme se s geniem J. G. Fichta, který se také pokouší dedukovat vědomí,
vědění a vědu z jednoho principu, totiž z aktu, kterým Já klade samo sebe,
ale uvědomuje si, že Já by neexistovalo p r o s e b e , nedocházelo by k
reflexi, k vědomí sebe, nebylo-li by určeno druhým principem, kterým jest
Ne-já, objekt. Tedy v imanenci téhož aktu, kterým Já klade samo sebe,
jest obsažen protiklad. Snad si ani není plně vědom velikosti svého objevu. (2)
Snaží se nalézt syntézu těchto protikladů, ale nikdy se mu to plně nedaří.
Tak ponechává naši bytost otevřenou k nekonečným perspektivám. Tím,
že popřel rozdíl mezi jevem a věcí o sobě a jsoucno ztotožnil s ideou, která
ve spontánní aktivitě přes sebeurčení ( = sebeomezení) nalézá sebe v jevech
vědomí, je jeho myšlení fenomenologické. Bylo by možno na něm jako
na předchůdci fenomenologie studovat specifiku tohoto způsobu myšlení.
Lákavější však je pro nás pokusit se domyslit jeho vědosloví metafysicky.
Předpoklady k tomu jsou dány, neboť jeho jevy vědomí neustále postulují

(2) OTOMAR SPANN, Philosophen-spiegel, Quelle und Meyer, Leipzig 1933, str. 114.
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něco reálního. Je to reálni činnost, absolutní (nadzkušenostní) Já, víra, mravní
instinkt... Fichtovo vědosloví je nejen fenomenologie, ale i veliký, i když
nedokončený a ztroskotaný pokus o metafysiku. Pokus tím větší a slibnější,
že jeho výslovným východiskem je jsoucno, uvědomující si sebe ve svém
tvořivém charakteru. (To je sice nezbytné východisko každé metafysiky,
jak bude podrobněji dokázáno ve HI. části této práce, ale většinou je to východisko utajené nebo neuvědomělé.) Fichtovo vědosloví je těhotné metafyzickými problémy. Kdyby se nám podařilo dokázat, že tyto problémy
proto nemohly být dořešeny, že imanentní činnost jako imanentrtí není možná
bez transcendentního Činitele (doplnění noetického idealismu) a že naproti
tomu tento transcendentní činitel by nepůsobil na imanentní činnost, nebyl-li by
obsažen v samé její imanenci (doplnění noetického relismu), nalezli bychom
syntetický princip, schopný snad vytvořit syntézu novověké filosofie.

Základní zážitek
Dr. Othmar Spann, vídeňský profesor, uvádí zajímavý doklad o základním zážitku, z něhož vzešlo Fichtovo vědosloví. Uvádím jej v doslovném překladu:
(3) » Steffens vypráví ve svých , Lebenserinnerungen '« (Diederich,
Jena 1908, str. 155): »Vzpomínám si, jak nám Fichte v úzkém důvěrném
kruhu vyprávěl o vzniku své filosofie a o tom, jak ho n á h l e p ř e k v a p i l a a uchvátila její základní myšlenka. Dlouho mu tanulo na mysli, žc
pravda pozůstává v jednotě aktu myšlení a jeho předmětu... Tu ho náhle
napadlo, že přece ten ú k o n , k t e r ý m s e b e v ě d o m í
chápe
s a m o s e b e , je přece zřejmě poznání... J á c h á p e s a m o s e b e
j a k o p r o d u k o v a n é s a m o s e b o u , poznání a jeho předmět
jsou jedno, a z tohoto bodu jednoty, nikoliv z rozptylujícího pozorování,
jemuž jsou dány čas, prostor a kategorie, vychází všechno poznání. K d y b y s n y n í , p t a l se s á m s e b e , t e n t o p r v n í a k t s e b e p o z n á n í , který je předpokladem všeho lidského myšlení a jednání,
... v y z v e d l v j e h o č i s t o t ě a vyvozoval jeho důsledky ... zda by
se neukázala táž jistota jako v matematice? Tato myšlenka ho uchvátila s takovou jasností, mocí a důvěrou, že jakoby donucen silou vzepjatého ducha,
nemohl se vzdát pokusu učinit Já principem filosofie. Tak povstal plán
vědosloví a ono samo.«

(3) Tamtéž, str. 92.
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I. část:
NAUKA

O

PRINCIPECH

První princip.

Východiskem všeho vědění a veškeré filosofie je akt, kterým Já klade
samo sebe. Idea čistého Já jinak chápána býti nemůže než jako sebekladení.
Já je pouze p r o m n e (pro jiného už to není Já, nýbrž On nebo Ty).
Já je čisté » F ü r s i c h s e i n « , bytí pro sebe. Není pro jiné ani jiné není
pro né. Já j e nesdělitelné a zvenčí neovlivnitelné. Čisté Já nemůže vyjít ze
sebe, poněvadž by už nebylo čistým Já, sebeurčujícím, sebekladoucím, pro
sebe jsoucím, nýbrž bylo by podmíněné, určené zvenčí. Čisté Já j e však
první princip, a tedy nepodmíněný, absolutní. Já klade samo sebe bez vnějšího důvodu, » s c h l e c h t h i n « .
» To, jehož podstata spočívá pouze v tom, že samo sebe klade jako jsoucí,
je Já jako absolutní subjekt.« (4)
» S e b e k l a d e n í a b y t í jsou, použity o Já, zcela totéž. Věta:
Jsem, poněvadž jsem sám sebe kladl, může tedy být vyjádřena i takto:
J s e m ( s c h l e c h t h i n), p o n ě v a d ž j s e m .
Dále: sebekladoucí Já a jsoucí Já jsou si rovny, jsou zcela totéž. Já je to,
jako co se klade; a klade se jako to, co je. Tedy: (Já) j s e m ( s c h l e c h t h i n ) , c o j s e m . « (5)
Já je základní akt (Tathandlung), nikoliv pouze základní fakt (Tatsache). Fakt totiž vyžaduje vysvědení, akt je dán sám sebou, nepotřebuje
vysvětlení; j e » schlechthin «.
»Bezprostředním výrazem tohoto aktu by byla tato formule: »Jsem
nutně (»schlechthin «), t. J.jsem nutně, poněvadž jsem; a jsem nutně to, co jsem;
obojí pro Já. « (6)
Naskýtá se naivní otázka: Co jsem byl, dříve než jsem došel k vědomí
sebe? Odpověd je zcela jednoduchá: »Nebyl jsem vůbec; neboť nebyl
jsem J á.«(7)
Othmar Spann se snaží modernímu člověku, jehož intelekt je navyklý
pohybovati se v oblasti přímého, nikoliv reflexního poznání, zpřístupnit
základní Fichtovu ideu, sebekladení (Selbstsetzung). Používá k tomu pří(4)
(5)
(6)
(7)

FICHTBS WBRKB, Felix Meiner, Leipzig 1 9 1 1 , I. Bd., Grundlage der gesamten Wissenxhaßslehre, str. 291.
Tamtéž, str. 292.
Tamtéž, stí. 292.
Tamtéž, str. 291.
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kladů z psychologie, z nichž je zřejmé, že ve svém duševním životě nejsme
pouze pasivními přijímateli, nýbrž aktivními činiteli v utváření a uvědomování vjemů, citů, myšlení, hodnocení. Ilustruje tím vlastně dávno známé
axióma scholastické filosofie: Cokoliv duch přijímá, přijímá aktivně. - Ne
dosti jasně vyzvědá zásadní rozdíl, který je mezi psychologickou reflexí
nebo introspekcí, která objevuje spontaneitu, jež charakterizuje já empiricky dané, a logickou spekulací Fichtovou, která zjišťuje možnosti myšlení,
svoje tvrzení opírá o logickou nemožnost tvrdit opak a dospívá k ideji Já
nezávisle na zkušenosti, k Já nikoliv e m p i r i c k é m u , nýbrž č i s t é mu, a b s o l u t n í mu. To je velmi důležité: kdyby Fichtovýni východiskem bylo pouze empirické já, celý jeho systém by byl zatížen subjektivismem a nemělo by velký význam snažit se jej domýšlet do důsledků,
poněvadž k ničemu objektivně platnému bychom nedospěli. A kdybychom
se v průběhu dalších postupů někdy dostali mimo dosah tohoto prvního
absolutního principu, všechny další vývody by propadly v Subjektivismus. (8)
Fichte uvádí svůj první princip, kterým Já klade samo sebe, ve vztah
k prvnímu logickému principu, principu identity. (9)
Princip identity je čistý charakter činnosti lidského ducha. Možno jej
vyjádřit vztahem mezi podmínkou a podmíněným: Je-li A, je A. Tento
vztah je v Já, poněvadž Já podle tohoto vztahu soudí (v uvedené větě »Je-li
A, je A «). Tento vztah by však neměl smysl, byl by bezobsažný, kdyby A
nebylo. Tedy A musí být kladeno v Já, alespoň nakolik je v Já kladen onen
vztah. (Vyjádřeno v termínech scholastické filosofie: Naše myšleni je nutně
o jsoucnu. Nejsoucno je nemyslitelné.) A v subjektu je totožné s A v predikátu. Obojí je v Já. Tedy v Já je něco, co je vždy sobě rovné, totožné.
(Identita Já je podmínkou všech soudů.) Tedy mohu říci: Já jsem Já. Tato
věta má zřejmě jiný význam než věta » A jest A «. Ta měla totiž obsah jen
za podmínky, je-li A kladeno. Věta * Já jsem Já«, poněvadž je totožná se
samotným vztahem identity, platí i co do formy i co do obsahu nepodmíněně. Můžeme ji tedy vyjádřit také prostě: Já jsem. Poněvadž jsme vyšli
z empiricky zjistitelného faktu, totiž, že v našem duchu nutně uznáváme
platnost principu identity, má i tato věta »Já jsem « platnost faktu (Tatsache).
Ale větou » A jest A « soudíme. Souzení je však aktivita. Tedy věta »Já jsem
Já« ( = Já jsem) je výrazem základní aktivity (Tathandlung); aktivita (Handlung) je totožná s produktem aktivity (Tat). Já v subjektu jako sebekladoucí je totožné s Já v predikátu jako jsoucím, reflektujícím. Před každým

(8) SRV.: JOSEF ŠPŮB, Ontologicko-gnoseologické základy Fíchtovy filosofie aktivity, Filosofický časopis
1967, č. 4.
(9) Tamtéž, str. 286 až 290.
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ůktem předchází črn. č i n je
dující vysvětlení.

teW

první, sám sebou kladrný, nevyža-

Tímto vztahováním k principu identity se východisko Fichtovy filosofie skutečně vymaňuje z pouhé subjektivity. Naskýtá se však ihned otázka,
má-li tento první princip, absolutní Já, platnost reálnou nebo pouze logickou. »... nemáme vůbec nic pravdivého a reálného mimo zkušenost. « (10)
Fichte si sám staví dilema, v němž nutně ztroskotává: bucf zkušenostní
a tedy reální, ale subjektivní, nebo zkušenost přesahující, předzkušenostní,
transcendentální, ale pouze jako logický princip. Fichte chce vyjít z empiricky zjistitelného faktu: princip identity je »nejvyšší fakt empirického
vědomí«, ( n ) Tak si chce získat základnu reální platnosti absolutního Já.
Ale tímto východiskem ovšem činí problematickou samu objektivní
platnost logických zákonů. Vpravdě logické zákony jsou dány před zkušeností, a priori, nezávisle na ní. Zkušenost je pouze vnějším podnětem a
podmínkou k jejich uvědomení. Tak se zdá, že Fichtovo absolutní Já je
pouhá logická forma, prázdná a bezobsažná, která nutně doprovází všechny
naše představy. Tedy by nepokročil dále, než došel Kant. V pozdější recenzi
svého vědosloví, kde vychází nikoliv z ideje Já, nýbrž z vědění jako absolutního * Fürsichsein výslovně uznává, že absolutní podstata tohoto vědění
je něco formálního. (12) V tomto díle (Grundlage ...) však se snaží dát
ideji absolutního Já nějaký obsah a odvolává se na to, že princip identity
je soud, tedy aktivita ducha, a že tedy absolutní Já je akt (Tathandlung).
Akt stejně prázdný jako Kantova transcendentální apercepce (základní forma poznání). Aby tento akt měl obsah, musili bychom aktivitu souzení
brát konkrétně, a došli bychom snad i k tomu, že toto konkrétní souzení
je určováno něčím ,co je přesahuje, co je mu transcendentní. Teprve potom
by absolutní Já mohlo mít platnost reálnou, metafysickou. Co je o absolutním
Já a jeho realitě tvrzeno na začátku vědosloví, má pouze problematickou
a prozatímní platnost a teprve během dalšího zkoumání se bude ověřovat.
» Větou A = A jest s o u z e n o . Všechno souzení však jest, podle
empirického vědomí, jednání lidského ducha.« (13) Věta A = A j e v y j á d ř e n í m principu identity. Je to věta, kterou tvrdíme princip identity.
Sám princip identity je však idea, zákon, který je dřív než každý soud, kterému podléhá všechno naše souzení. Co je však idea, zákon? Je to akt nebo
forma ? Matafysika dokazuje, že akt je natura i cognitione prior nežli forma.
A tento základní akt, který jest zákonem veškeré vědomé aktivity, si ovšem

(10) Sonnenklarer Bericht, FICHT ES WEHJCB, HI. Bd., str. 556.

(11) Grundtage, str. 289.
(ia) Darstellung der Wissenschaftsle h rt, FICHT Bs WERKE, I V . Bd., str. a i .

(13) Grundlage, str. 289.
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nedovedeme představit jinak, než jako sebekladení. Jenže v metafysice musíme ode všech představivých prvků abstrahovat. Pokud si něco představujeme pod pojmem » sebekladení«, myslíme stále fenomenologicky. První akt,
mi-li ovšem reálný obsah, je něco nevýslovně a nepředstavitelně jiného. (14)
Tak se kolem platnosti prvého principu Fichtova vědosloví kupí řada
nezodpověděných otázek. Jisté je pouze, že věta »Já jsem Já « znamená
alespoň tolik, co t. zv. věta o vědomí nebo princip imanence: » Vědomí
nemůže vyjít ze sebe«, »Všechno poznání je omezeno vědomím « a pod.
Platnost tohoto principu, s nímž každý realistický systém svádí úporný boj,
se nedá nijak oddiskutovat a musíme ji naprosto uznat.

Druhý princip.
Absolutní Já je apodikticky nutný předpoklad všeho vědomí. Samo
o sobě je však ve vlastním smyslu nep o znatelné, poněvadž je neomezené,
nedefinované, nekonečné. (15) Aby mohlo být poznáno, musí být určeno,
a k tomu je třeba nějakého druhého principu, který by je omezoval a tím
určoval. Tímto druhým principem je Ne-já. Chceme-li vyjádřiti Ne-já
jako druhý princip, vyslovíme soud: Ne-já není Já. Zcela obdobně jako
svůj první princip uvádí autor ve vztah k logickému principu identity, tak
tento druhý princip uvádí ve vztah k principu kontradikcc: Ne-A není A.
(Nikdy ovšem Fichte nepoužívá nám obvyklé formulace: Nejsoucno není
jsoucno, a pod ... Pojem jsoucna je pro něj totiž odvozený, nikoliv prvotní.)
Jako u prvního principu, tak i zde tento druhý princip svým vztahováním
k logice se vymaňuje z pouhé subjektivní platnosti, a právě tak jako v prvém
případě, tak i zde je obtíž s jeho reální platností. K reální platnosti by bylo
třeba, abychom vycházeli z nějakého prvku reality bezprostředně dosažitelného našemu vědomí, tedy reality, nikoliv jevů, a to by bylo možné
pouze v nějaké intelektuální intuici. Ta však není všeobecně sdělitelná. Zde
je patrné, s jakými obtížemi zápasí idealistické, subjektivní, i když ne subjektivistické východisko, které, ač stejně oprávněné jako realistický přístup,
vycházející z nutně afirmované objektivní reality, přece jen navozuje silný
sklon k pouze fenomenologickému pojednávání naskytlých problémů.

(14) já ovšem klade samo sebe ideálně. Ale právě v tomto sebekladení reální a ideální je totéž. »Já je
(reálně) jako co se klade (ideálně). « Proto jsou Fichtovi tyto dva pojmy sobě rovné a pouze v druhé
intenci mysli, v umělé reflexi je rozlišujeme. Z idge sebekladení odvozuje kategorii reality.
(15) O absolutním Já nemůžeme mít vlastní pojem. Mohli bychom víak si o něm vytvořit nějaký pojem
analogický k pojmu konkrétního empirického Já. Avšak Fichte analogii jsoucna nezná a tím je jeho
systém ochuzen o celý svůj možný hloubkový rozměr.
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Druhý princip je co do svého obsahu podmíněný a závislý na prvém
principu: nebylo by možno jednat o Non-A, Ne-já, kdyby nebylo dáno A,
Já. Co do formy je však druhý princip nepodmíněný a nezávislý; že Non-A,
Ne-já se staví proti A, proti Já, že se jedná právě takto a ne jinak, j e nepodmíněné ; tato forma jednání nemá žádný důvod sobě vnější, je sama sobě důvodem, je » schlechthin «.
Fichtova antitéze, Ne-já, je skutečně druhý princip, neodvoditelný
z prvého. (Naproti tomu Hegelova antitéze je implicitně obsažena v tézi
a z ní vyvozována podle zásad dialektické logiky.) To je významné. V každé
aplikaci těchto principů se totiž bude klást problém jejich syntézy. Diversa
simul unita non uniuntur secundum se, sed secundum aliquod principium
a priori. Tento apriorní princip jednoty, umožňující syntézu dvou tak protikladných principů, jednak musí vyhovovat větě o vědomí, jednak musí
být něco, co je tomu Já i Ne-já apriorní, transcendentní. Zde se otevírá nekonečná perspektiva.
Má-li být Já uvědomováno (jako, že je uvědomováno, jak víme ze
zkušenosti), musí jeho sebekladení být omezeno protikladením, jehož produktem je Ne-já. Toto protikladení nemůže být mimo Já (což by odporovalo větě o vědomí). Tedy v sebekladení je dáno protikladení, Ne-já j e
v Já. Fichte odpovídá na běžnou námitku, že totiž Ne-já vzniká abstrakcí
z objektů zkušenosti; ale jak by mohly pro vědomí existovat nějaké objekty,
kdyby vědomí je nekladlo proti sobě? Tedy protikladení j e logicky dřívější než objekt zkušenosti.
Třetí princip.
Jestliže Ne-já je v Já, tedy Já není již samo se sebou identické, ruší se.
Nemůže se však rušit, poněvadž by tím padl prvý naprosto nepodmíněný
princip. Kdyby bylo zrušeno Já, nemohlo by být ani Ne-já (neboť v Já
je kladeno všechno, cokoliv je kladeno, jak učí věta o vědomí). Existuje-li
Ne-já, musí existovat i Já, v němž by Ne-já bylo kladeno. Ale existuje-li
Ne-já v Já, Já se ruší. Tedy se ruší i Ne-já. A ruší-li se Ne-já, Já existuje (poněvadž je absolutní). Existuje-li však Já, tedy existuje i Ne-já. Tedy platí-li
druhý princip, ruší sám sebe; ruší-li sám sebe, neruší sám sebe. Jestliže
Ne-já je v Já, tedy Já již není Já, nýbrž Já je Ne-já a Ne-já je JÁ.
Dospíváme k úplné kontradikci. Jak je možno se vyhnout této kontradikci a zachovat přitom požadavky obou principů (větu o vědomí a protikladení) ? Zdá se, že je to možné jen za té podmínky, že tyto principy nebudou platit absolutně, nýbrž omezeně a navzájem podmíněně. Já je pouze
v určitých mezích Já a dále je Ne-já. Ne-já je pouze v určitých mezích Ne-já

a dále je Já. V pojmu meze je obsažena realita a negace této reality, » Něco
omeziti znamená negací zrušit realitu ne úplné, nýbrž částečné.« (16)
Pojem meze tedy spoluznačí dělitelnost. *Já právě tak jako Ne-já jsou
kladeny dělitelně (teilbar). * (17) »Jsou kladeny dělitelně«: tedy akce omezení nebo dělení nenásleduje po akci kladeni, nýbrž je svou povahou současně s ní a je s ní reálně totožná.
Máme tedy třetí princip: » J á klade v Já proti dělitelnému Já dělitelné
Ne-já.« (18) Tento princip je nepodmíněný co do obsahu (dělitelnost Já
a Ne-já). Co do formy je však, jako syntéza prvého a druhého principu,
podmíněný. Máme tedy prvý princip naprosto nepodmíněný, druhý princip
nepodmíněný co do formy, třetí princip nepodmíněný co do obsahu. Tím
jsou možnosti nepodmíněnosti vyčerpány. Více principů tedy nemůže být.
V klasické logice se mluví o principu dostatečného důvodu (proč něco je a proč
je takové jaké je). Fichte dokazuje, že tento princip není nic jiného než forma
třetího principu, abstrahovaná od obsahu: A je částečně = -A a naopak. (19)
Dostatečný důvod něčeho předpokládá důvod rozlišení (Untcrscheiduiigsgrund): že jde o dvojí jsoucno; a důvod vztahu (Beziehungsgrimd).
Fichtova syntéza Já a Ne-já, umožněná pojmem meze a dělitelnosti
obou principů, není syntéza plná a dokonalá. Plná a dokonalá syntéza by
byla identita obou principu při jejich jasném rozlišení. Jestliže Ne-já je omezením
a hranicí mého Já, tedy Ne-já již neexistuje v Já, nýbrž mimo ně. Jak by
potom Ne-já mohlo být uvědomováno? Ne-já existující mimo Já je nemyslitelné (odporuje větě o vědomí).
Identita Já a Ne-já při jasném rozlišení obou se zdá kontradiktorní.
Abychom překonali tuto kontradikci, musíme hledat nějaký princip jednoty,
který by byl a priori. Ale nic nemůže být apriorní prvnímu principu. Tedy
tento princip jednoty musí být v Já, musí být imanentní mému Já, a zároveň
být dříve, tedy je přesahovat, být jemu transcendentní. Musí být transcendentní v imanenci a imanentní v transcendenci. Musí to být něco, v čem Já
vychází ze sebe, transcenduje sebe, zcizuje se sobě, a v tomto zcizení opět
nalézá sebe. Aktivita, v níž Já se sjednocuje s Ne-já nikoliv v aktu sebekladeni, ani v aktu protikladem, nýbrž tak, že protikladení je sebeklademm a sebekladení je protikladením. Unio subiecti et obiecti secundum actum utriusque.
(16)
(17)
(18)
(19)

Grundlage, str. 303.
Tamtéž, str. 303.
Tamtéž, str. 305.
Fichte m i ovíem na mysli pouze důvod, jenž je věci vnějíí; že by nijaké jsoucno mohlo být samo
sobě dostačujícím důvodem, to nechápeme vlastním pojmem, nýbrž pouze analogicky, jak je zřejmé
z formy soudu, která takovou jednoduchou realitu děli myšlenkově v subjekt a predikát a tak ji
chápe na způsob jednoty konkretívní. Ale Fichte tento analogický přenos nezná a jeho myšleni
se pohybuje pouze v oblasti pojmů, jež jsou věcem vlastni.
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Společná aktivita Já a Ne-já je onen apriorní princip, v němž individualita
subjektu a objektu zdánlivě zaniká, aby tím více zazářila. A tato společná
aktivita subjektu a objektu musí být obsažena v absolutním Já. Absolutní
Já je totožnost subjektu a objektu ne v jejich vlastní (statické) úrovni, nýbrž
naprosto přesahující tuto statickou úroveň. Teprve touto aktivní jednotou
subjektu a objektu - nevystihlou vlastním pojmem, nepochopitelnou - se
absolutní Já stává principem v přesném slova smyslu transcendentním; a
jedině transcendence umožňu je jeho ímanenci v omezeném J á a v omezeném Ne-já.
Je-li absolutní Já princip, v němž omezené Já a omezené Ne-já se sjednocují ve společné aktivitě, má toto absolutní Já hodnotu reální a ne pouze
logickou; je více než pouhá věta o vědomí, A tato realita absolutního J á
by byla dosažitelná naší aktivitou (i když prozatím nerozřešenou zůstává
otázka, zda a do jaké míry by byla dosažitelná aktivitou vědomou). Neboť
omezené Já (individuální subjekt) a omezené Ne-já (objekt všeobecně)
jsou principy dané naší zkušenosti. Uvědomujeme si je - nikoliv odděleně,
nýbrž vždy současně a ve vzájemné opozici - v každém soudu. Soud totiž
je základní poznávací akt rozumu, v němž se poznávající subjekt sjednocuje
s poznávaným objektem. Rozumový soud je reálný úkon zároveň jednoduchý a zároveň složený (noetický idealista by řekl rozložený v principy
subjekt - objekt). Jakožto úkon jednoduchý je přímo vědomý; neboť není
nic, co by jej oddělovalo od něho samého, je plně sobě přítomný, dokonale
průzračný; úkon a vědomí toho úkonu je zde vlastně totéž. Ale tento úkon
jako jednoduchý a jeho uvědomení je závislé na prvcích rozložených v prostoru a času, tedy oddělených a postupných» Tedy to, co se z jedné strany
zdálo jednoduché a absolutní, z druhé strany je složité a podmíněné. Skutečné Absolutno je v každém soudu obsaženo jako nutit á podmínka tohoto
aktu, ale uvědomováno je pouze » vzhledem k «, podmíněni* relativně. Z rozboru soudu je možno Absolutno dedukovat, výslovně je jako logicky nutné
afirmovat, ale v samém soudu si je přímo, vnitřní zkušeností uvědomovat
jako Absolutno není možné.
V další části svého Základu (Grundlage ...) Fichte ze svých principů
dedukuje podmínky a nutné formy vědomí. Přitom se v postulátu tzv.
» čisté « nebo » nezávislé« aktivity úchvatně blíží k pojetí plné a dokonalé
syntézy obou zkušenostně daných principů (omezené Já + Ne-já), aniž
si je vědom velikosti toho, na co zde naráží. Budeme sledovat jeho výklad
se stálým zřením k tomu, zda by - nejen v podmínkách vědomých aktů,
nýbrž i v samých formách vědomí - mohlo být dáno přímé uvědomení,
vnitřní zkušenost Absolutna. Zejména v konečné a závěrečné syntéze, kde
Fichte dokazuje, že veškeré vědomí není nic jiného, než »jasně a plně určené
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sebevědomí« (20), budeme zkoumat, zda skutečně podal plné určení sebevědomí, zda nechybí něco, nějaká podstatná a nevyhnutelná podmínka,
která ukazuje naše vědomí sebe nějako uzavřené v sebe, nýbrž jako otevřené
k Absolutnu. K tomuto zkoumání nás vede jednak poznatek, že moderní
člověk je tak málo filosoficky vzdělán, že je mu nemožné spolehnout! se
na čistě spekulativní důkazy existence Boží, a proto všechna svoje přesvědčení
se instinktivně snaží opírat o nějakou vnitřní zkušenost, jednak osobní mocné
tulení, že On »není daleko od každého z nás. Neboť v něm žijeme a dýcháme i trváme... « (Sk. ap. 17, 28) A tak se stává základní vášní bolestné
moderní duše - uvědomená či neuvědomená, ryzí či přeměněná, degenerovaná - touha, » zda-li by se ho mohli dotknout nebo ho nalézt«. (Tamtéž v. 27.)

II. část:
GNOSOGONIE

NEBOLI

VZNIKÁNÍ

DUCHA

i. Část teoretická.

V prvé základní syntéze, jež je nepodmíněná co do obsahu (dělitelnost
Já a Ne-já), jsou obsaženy další syntézy, podmíněné a závislé na ní. Úkolem
vědosloví je tyto syntézy, jež jsou imanentnínii aktivitami našeho ducha,
ne vždy uvědomenými, vyvinout k výslovnému vědomí v jejich vnitřní
logické závislosti. Nejde tu ovšem o časovou posloupnost, nýbrž o rozlišení
momentů ducha, jež jsou logicky následné. Tak se vědosloví stává jakousi
vnitřní historií ducha, gnosogonií, » Werdegang des menschlichen Geistes«
(Othmar Spann).
Abychom něco pochopili jako syntézu, musíme v tom rozlišit prvky
antitetické. To se děje reflexí. Reflexe je akt, kterým duch se vrací ke své
aktivitě, klade ji pro sebe, neboli si ji uvědomuje. To není jinak možné,
než že v základní identitě absolutního Já rozliší protikladnost subjektu a
objektu a chápe absolutní dění na způsob objektu. (Veškeré poznání jde
přes objektivaci.) V této základní všeobecné reflexi jsou obsaženy další speciální akty reflexe, které objevují protikladnost v syntézách podřazených
a závislých na prvé nepodmíněné syntéze. Je zřejmé, že reflexe nic netvoří,

(20) Sonneklarer Bericht; WERKE, TU. Bd., str. 585.
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nic neklade absolutné, pouze objevuje, co j e dáno. Ony antitéze však, jež
reflexivní analýza objevuje, musí být myšleny jako dřívější než syntetický
akt (další podmíněné syntézy).
Základní syntetická věta, kterou mime analyzovat, jest tato: »Já právě
tak, jako Ne-já jsou, oboje skrze Já a v Já, kladeny jako vzájemně omezitelné, t. j* tak, že realita jednoho ruší realitu druhého a naopak.
V této větě jsou obsaženy tyto dvě:
1. Já klade Ne-já jako omezené tím Já,
2. Já klade samo sebe jako omezené tím Ne-já. « (21).
První věta předpokládá realitu Ne-já, která má být omezena. Avšak
všechna realita je v Já, Ne-já není nic. Tedy hodnota této věty j e problematická, dokud nebude její smysl přesně stanoven. To se stane v praktické
části vědosloví.
Druhá věta zakládá teoretickou část vědosloví. Naše reflexe musí v y cházet z této teoretické části, třebas praktická schopnost rozumu vlastně
umožňuje jeho schopnost teoretickou. (» Rozum svou podstatou je pouze
praktický a teprve použitím svých zákonů na jej omezující Ne-já se stává
teoretickým. « (22) Ale myslitelnost praktického principu se zakládá na
myslitclnosti teoretického principu. A právě při reflexi jde o to, co j e myslitelné. Tedy musíme vycházet z teoretické části.
Analyzujeme-1 i tuto druhou větu, objevíme, že jsou v ní obsaženy tyto
dvě kontradiktorní složky: »Ne-já určuje (činně) Já (které je tedy trpné)«
a » J á určuje samo sebe (absolutní činností). « (23) (Já klade samo sebe jako
určené.) Aby tato kontradikce nezrušila svrchu uvedenou větu a tím i jednotu vědomí, danou prvním principem, musíme nalézt nějakou syntetickou
jednotu. Tu nemůžeme ovšem vytvořit, nýbrž pouze j i reflexí ve vědomí
objevit. Poněvadž v jedné větě je tvrzeno, co v druhé je popíráno, mají
se tyto dvě věty k sobě jako realita a negace. Ty však se sjednocují v kvantitativním poměru. Tedy Já se jen částečně určuje a částečně j e určováno.
Ale obojí, totiž určovati se a býti určováno je zde »jedno a totéž, t. j . právě
v tom ohledu, v němž Já je určováno, má samo sebe určovat, a právě v tom
ohledu, v němž samo sebe určuje, musí býti určováno (24)
Tento závěr zní velkolepě, a je možno jej chápat ve smyslu plné a dokonalé syntézy, t.j. jako identitu protikladů při jejich jasném rozlišeni Ale
(21)
(22)
(23)
(24)
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Grundlage, str. 320-321,
Tamtéž¥ str. 321.
Tamtéž, str, 322-321.
Tamtéž, str. 324.

Fichte v dalším výkladu opět omezuje jeho platnost a vysvěduje jej jako
identitu nikoliv bezprostřední, nýbrž zprostředkovanou dělitelností a kvantitativním poměrem:
»Kolik dílů negace Já klade v sebe, tolik dílů reality klade v Ne-já;
a tato realita v protikladu ruší realitu v něm samém...
Tak tedy Já klade v sebe negaci, nakolik klade realitu v Ne-já, a v sebe
realitu, nakolik klade negaci v Ne-já; klade se tedy jako sebeurátjtcl, nakolik
je určováno; a jako určováno, nakolik samo sebe určuje. « (25)
Které pojetí j e správné? Úplná a dokonalá syntéza nebo tato poměrná,
relativní syntéza, zprostředkovaná dělitelností? Existence této a podobných
relativních syntéz v našem duchu je nepopiratelná. Ale nejsou sobě dostačujícími důvodem, vyžadují úplnou a dokonalou syntézu, která jim teprve
dává smysl. Nad touto poslední syntézou není v našem duchu nic vyššího.
Nad ní by mohlo být pouze Absolutno, jež by bylo našemu duchu transcendentní. Dosud však jsme neprozkoumali, zda-li si tato poslední syntéza snad
nepostačí sama; zdá se to býti možné, poněvadž v ní se projevuje nekonečnost našeho ducha. Tedy existence Absolutna a vůbec jakéhokoliv sebemenšího prvku, jenž by byl na našem duchu nezávislý, jemu transcendentní,
je dosud zcela hypotetická. Fichte by ji rozhořčeně odmítl. Uvidíme, zda
jeho vlastní principy, logicky domyšleny, k něčemu takovému přece jen
nepovedou.
Každá relativní syntéza obsahuje opět protikladné prvky, jež nebyly
sjednoceny, a vyvolávají tedy tendenci k nové syntéze. Tím pokračuje pohyb
gnosogonie, rození našeho ducha. V úplné a dokonalé syntéze se tendence
utišuje, pohyb zastavuje. V ní není pohyb, nýbrž aktivita v klidu, quies
activa. Budeme tedy sledovat další syntézy, další kroky Fichtova vědosloví,
a uvidíme, zda nás skutečně povedou blíže k cíli, který jsme zde spekulativně předjali. Co je totiž v metafysice dáno v jediném přímém pohledu,
k tomu se vědosloví blíží postupně.
a) Syntéza kauzality.
Analyzujme větu: »Ne-já určuje (činně) Já«! Určuje, to znamená:
rusí v něm realitu. To však je možné jen za té podmínky, že samo má v sobě
ten díl reality, který má být v Já zrušen. Ale všechna realita je kladena v Já,
Ne-já je pouhá negace. Tedy opět máme kontradikci, kterou můžeme vyjádřit takto: » Ne-já má v sobe realitu « - » Všechna realita je kladena v Já «.

(25) Tamtéž, str. 325.
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Tuto kontradikri nelze řešit pouze podle principu vzájemného určení,
jako v předchozí syntéze. Toto vzájemné určení totiž zcela abstrahuje od
obsahu toho, co má být určeno. Pojmy reality a negace jsou v něm brány
zcela relativně. Ne-já, jak plyne z třetího principu, je kladeno jako nějaké
kvantum. Ale každé kvantum j e něco, tedy Ne-já je reální negace (negativní
veličina jako v matematice). Nyní však pojem realita má positivní obsah.
Řekneme-li, že všechna realita je kladena v Já, je nám zřejmé, že realita pozůstává v činnosti, kterou Já klade samo sebe; naproti tomu negace reality
je nedostatek činnosti, trpnost, pasivita.
»Je-li Já ve stavu trpnosti, má-li být zachována absolutní totalita reality, musí nutně, podle zákona vzájemného určení, být stejný díl činnosti
přenesen do Ne-já «.
» Tak je tedy vyřešen uvedený rozpor: Ne-já nemá, jako takové, samo
o sobě žádnou realitu; ale má realitu nakolik Já je trpné... na kolik podléhá
nějaké afekci. * (26)

Tato syntéza je syntéza příčinnosti (kauzality). Přitom platí, že příčina
jako taková (subjekt jako působící) a účinek jako takový (objekt nakolik
je pozměněn) jsou si rovny, jsou jedno a totéž. (Fichte ovšem opět má na
mysli pouze příčinu jednoznačnou, nikoliv analogickou; ta je právě tak principem jednoty jako i rozlišení). Idem est actio in agente et passio in passo.
To je, v termínech scholastické filosofie vyjádřeno, totéž, co říká Fichte:
V příčinnosti se subjekt a objekt, Já a Ne-já, určují navzájem.
Všeobecně vzato, aktivita v subjektu je totéž co pasivita v objektu.
Z toho ještě neplyne, že subjekt a objekt samy o sobě jsou totožné. Aktivita
a odpovídající pasivita jsou jim něco přidaného, od nich reálně rozlišného,
co je navzájem spojuje jako částečná syntéza, ale neztotožňuje je navzájem
jako syntéza úplná a dokonalá. Částečná syntéza nemá dostatečný důvod
sama v sobě. Musíme totiž hledat důvod její »částečnosti«. Částečných,
kvantitativních syntéz je možno myslit nekonečně mnoho. Proč tedy právě
tato syntéza se uskutečňuje a proč ne jiná? Syntéza úplná a dokonalá, syntéza ztotožnění obou principů, zachovávající jejich rozlišnost, má důvod
sama v sobě, je něco absolutního. Je to akt sám sebe kladoucí, absolutní
jako první princip. Posledním vysvětlením každé částečné syntézy je tedy
syntéza úplná, absolutní. Vědosloví, hledající vysvětlující podmínky aktivity, se u žádné částečné syntézy nezastaví, dokud neobjeví syntézu absolutní.
Aktivita a pasivita v částečné syntéze jsou akcidens reálně rozlišné od
svého subjektu, dvě z deseti nejvyšších kategorií jsoucna, aristotelských

(26) Tamtéi, str. 330.
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predikament, proto aktivita a pasivita »predikamentální«. Kdyby byla
myslitelná aktivita, která by nic nepřidávala svému subjektu, nýbrž byla
by s ním totožná, nebyla by akcidens nějakého jsoucna o sobě, nýbrž konvertibilní se jsoucnem o sobě (s podstatou), tedy aktivita, kterou bychom
mohli nazvat transcendentální (tam late patet quam ens; transeendit omnia
genera entis), zdali bychom se tak nepřiblížili k úplné a dokonalé syntéze
subjektu a objektu, Já a Ne-já na základě příčinnosti? Podle principu: Idem
est actio in agente et passio in passo; byla by nejen aktivita subjektu, nýbrž
celý subjekt jako aktivní obsažen v objektu jakožto pasivním. Tedy objekt
jako pasivní by byl dokonale ztotožněn se subjektem jako aktivním.
Aktivita a pasivita, subjekt a objekt by byly totéž. Já a Ne-já by byly
ztotožněny, vzájemně by se pronikaly a aktualizovaly, při zachování
rozlišení mezi nimi.
Je dána nějaká actio transcendentalis ? Uvádí se, že je to případ aktivity
našeho intelektu. Rozum je totiž něco potenciálního, pouhá schopnost,
aktuálně neexistuje jinak než v myšlení. Myšlenka tedy není něco přidaného
k podstatě rozumu, akcidens reálně rozdílné od nějakého jsoucna o sobě
(potence není jsoucno, nýbrž pouze princip jsoucna!), nýbrž je to sama aktualizace rozumu, která teprve činí rozum reálním jsoucnem (kdežto bez aktu
myšlení rozum je pouhou reální potencí). Myšlení je tedy aktivita, totožná
se svým subjektem, tedy aktivita transcendentální. Aktivita vůbec (na rozdíl
od aktivity predikamentální) je - stejně jako jednota, pravda, dobro, krása transcendentální vlastností jsoucna. Myšlení má - vzhledem k ostatním
jsoucnům, která jsou rovněž aktivitou - to zvláštní ,že se vztahuje k objektu;
a proto je to aktivita vědomá sebe. Vědomí, pokud naše zkušenost a naše
poznám v pojmech věcem vlastních nám říkají, nemůžeme si představit
jinak než ve vztahu: subjekt ví objekt. Totožnost subjektu a objektu, Já
a Ne-já v jejich jasném rozlišení, oposice těchto dvou principů v imancnci
téhož jednoduchého aktu, není myslitelná bez nějakého apriorního principu
jednoty. (Diversa simul unita non uniuntur secundum se.) Tento princip
jednoty - jak jsme dovodili při pojednání o třetím principu - je nemyslitelný mimo absolutní Já. (Odporovalo by to principu iinanence nebo větě
o vědomí, tedy prvnímu principu nakolik jej bereme pouze v jeho formálně-logické platnosti.) Tedy tento apriorní princip jednoty je totožný s absolutním Já, ale absolutní Já musíme chápat jako něco reálního a transcendentního našemu empirickému já. (Kdyby nebylo transcendentní, nýbrž pouze
imanentni našemu empirickému já, nebylo by v žádném smyslu apriorní.)
Poněvadž však absolutní Já je v našem empirickém já, je mu zároveň imanentni. Tak tedy v imanenci příčinného působení bychom dosahovali absolutního transcendentního principu, ale tuto skutečnost dovedeme pouze spekulativně dovodit, nejsme si jí přímo vědomi.
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b) Syntéza substantiality.
Analyzujme větu: »Já určuje samo sebe«! Zřejmě se z ní dají vyvodit
tyto dvě kontradiktorní věty: » J á je určující« - »Já je určené«. V první větě
Já se jeví jako činné, v druhé větě Já je trpné. Činnost a trpnost se dá synteticky sjednotit vzájemným určením: » J á určuje činností svou trpnost a trpností
svou činnost. « (27) To by byla úplná a dokonalá syntéza: identita činnosti
a trpnosti při jasném rozlišení obou. Musili bychom ovšem hledat apriorní
princip této jednoty. Poněvadž i nyní máme syntézu na základě příčinného
působení jako v předchozí úvaze, bude i apriorní princip jednoty obdobný.
Tam jsme vycházeli z věty » Ne-já určuje J á n a l e z l i jsme v ní rozpory a
překlenuli jsme je syntézou pomocí principu absolutního Já, nakolik je transcendentní mému empirickému Já. Nyní vycházíme z věty »Já určuje samo
sebe «, nalézáme v ní rozpory a překlenujeme je syntézou pomocí principu
absolutního Ne-já, transcendentního našemu empirickému Já. Tento transcendentní princip, jemuž se nelze vyhnout, toto absolutní Ne-já je substance,
podstata. Je to první, co tvrdíme v každém soudu (primům affirmabile in
omni iudicio). Jako podstatu nelze myslit mimo Já, tak ani Já nelze myslit
bez podstaty, která je stavěna proti Já jako absolutní, na Já nezávislý objekt.
Mluvíme o absolutním Já (t. j. Já, jež není závislé, není určováno nějakým Ne-já) a o absolutním Ne-já (t. j. Ne-já jež není závislé, není určováno
nějakým Já). Což existuje dvojí Absolutno? To by bylo ovšem absurdní.
Jc jediné Absolutno, ale z hlediska našeho diskursivního poznání, jež se nemůže vymanit ze všeobecného schématu »subjekt ví objekt«, mu přisuzujeme dvojí atribut: Já a Ne-já. Když se takto pociťujeme jako zároveň
s Bohem spojeni a zároveň od něho odděleni, když Boha chápeme jako
sjednocení a proniknutí Já a Ne-já, můžeme ho oslovovat sladkým Ty,
jsouce si ovšem vědomi tajemného a nepochopitelného rozdílu a povýšení
nad každé pozemské ty, můžeme s ním vésti dialog, můžeme se k němu
modlit.
Fichte se ovšem neodvažuje takto radikálně domýšlet svůj problém,
poněvadž se brání do svého systému, zatíženého subjektivismem a neznajícího analogii jsoucna, zařadit nějaký transcendentní faktor. Proto se opět
pokouší o syntézu na základě kvantitativní dělitelnosti obou principů, zde
činnosti a trpnosti. Já je ovšem pouze činnost, absolutní totalita činnosti,
ale podle něho sc klade jako dělitelné kvantum, nad něž nemůže býti většího. (To jc ovšem rozpor: Absolutní totalita nemůže být dělitelná, poněvadž by byla podmíněna svými potenciálními částmi; absolutní a podmí(37) Tamtéž, str. 332.
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něné je kontradikce. Dělitelná totalita by byla jednotou mnohosti; vyžadovala by apriorní princip jednoty, tedy by nebyla absolutní.) V této » absolutní « (vlastně relativní - vzhledem ke svým potenciálním částem) totalitě
činnosti mohou být kladeny částečné činnosti, které jako částečné jsou v protikladu k úplné činnosti, a tedy jako protiklad činnosti, jako vyloučení další
možné činnosti znamenají trpnost. jako částečné realizace činnosti nemohou
existovat samy o sobě, nýbrž jen v plné, totální činnosti, jež je v Já nakolik
klade sebe. Částečné, podmíněné realizace činnosti jsou ve svém individuálním bytí nahodilé, jsou accidentia, totální činnost je nutná sama sebou, bez
jakéhokoliv důvodu, »schlechthin«; je to podstata. Podstata a případek
jsou pojmy souvztažné: jedno není myslitelné bez druhého. Absolutní činnost Já jen tím se stává podstatou, jen tím se stává totálním kvantem, že
v ni promítáme možné sféry částečných realizací téže činnosti.
Mohli bychom dále uvažovat o hodnotě Fichtova pojmu podstaty.
Dospěli bychom asi k obdobnému závěru, jako když jsme si tutéž otázku
položili při prvém principu: poněvadž podstata nemůže být nikdy dána
ve zkušenostním názoru a poněvadž Fichte nezná analogii jsoucna a tudíž
co přesahuje možnosti zkušenosti není mu reální, tedy pojem podstaty
má platnost pouze formálně-logickou; je to limitní pojem bez konkrétního obsahu.
c) Syntetické sjednocení rozporu, který je mezi oběma druhy vzájemného
určení.
Vzájemným určením na základě dělitelnosti jsme rozpory nevyřešili,
nýbrž pouze odsunuli a pohybujeme se v bludném kruhu: Neboť kladenie-li
negaci či trpnost v Já (kterými Já je určeno), je to pouze tím, že klademe
podle zákona kauzality stejný díl reality nebo činnosti v Ne-já. Ale Ne-já
nemůže mít v sobě realitu nebo činnost leč tím, že v Já je kladen stejný díl
negace nebo trpnosti, jak vyplývá ze zákona substanciality.
»Já nemůže klást v sebe trpnost, aniž by kladlo v Ne-já činnost; ale
Já nemůže klást v Ne-já činnost, aniž by v sebe kladlo trpnost: nemůže
jedno bez druhého; nemůže ani jedno, ani druhé nezávisle, nepodmíněně,
» schlechthin «, nemůže tedy žádné z obojího. Tedy:
i) Já neklade v sebe trpnost, nakolik klade v Ne-já činnost, ani neklade
v Ne-já činnost, nakolik klade v sebe trpnost: neklade vůbec (tím
nepopíráme podmínku, nýbrž podmíněné... nikoliv pravidlo vzájemného určení vůbec, nýbrž jeho použití na tento případ ...) ...
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2) Ale Já má klást v sebe trpnost, a v Ne-já tomu odpovídající činnost
a naopak, jak vyplývá z nutně platných principu. « (28)
» V prvé větě se popírá, co v druhé se tvrdí.
Obě věty se tedy mají navzájem jako negace a realita. Ale negace a
realita se sjednocují kvantitou. Obě věty musejí platit; ale musejí platit jen
z části. Tedy:
1) Já klade zčásti trpnost v sebe, nakolik klade činnost v Ne-já; ale
zčásti neklade trpnost v sebe, nakolik klade činnost v Ne-já: a naopak...
2) Já klade jen zčásti trpnost v Ne-já, nakolik klade činnost v Já a zčásti
fiťtrpnost v Ne-já, nakolik činnost v Já. (To by, prostě řečeno, znamenalo:
v Já jc kladena jakási činnost, proti které není v Ne-já kladena žádná trpnost;
a obdobně v Ne-já je kladena činnost, proti které není v Já kladena žádná
trpnost. Budeme prozatím tento druh činnosti nazývat nezávislou činností ...)« (29)
» Taková nezávislá činnost ovšem je v rozporu se zákonem protikladem
a vzájemného určení.« (30) (Je to totiž právě činnost, jež nezávisí na vzájemném určení.) Rozpory však se sjednocují syntézou na základě dělitelnosti.
Tedy zákon vzájemného určení neplatí absolutně, nýbrž pouze v jistém
smyslu. A podobně nezávislá činnost je pouze v jistém smyslu nezávislá.
Je činnost, které odpovídá trpnost, a trpnost, které odpovídá činnost.
Tuto činnost a trpnost nazývá Fichte vzájemná činnost a trpnost (WechselTun luid Leiden); vzájemně se určující činnost a trpnost. A je činnost, které
neodpovídá žádná trpnost, která není určena trpností; to je nezávislá činnost (unabhängige Tätigkeit)*
Obojí se sjednocuje touto syntézou: » Vzájemnou činností a trpností je
určována nezávislá činnost... a nezávislou činností je určována vzájemná činnost
a trpnost. (Co náleží do sféry vzájemnosti, nenáleží do sféry nezávislé činnosti,
a naopak; tedy každou sféru je možno určit její protikladnou sférou.) « (31)
Kromě této dedukce Fichte ještě jinak dokazuje nutnost nezávislé činnosti: Činnosti Já odpovídá trpnost Ne-já a naopak. Ale trpnost není něco
pozitivního, je to pouze umenšená činnost. Jaký je však nyní důvod vztahu
mezi umenšenou činností Já a umenšenou činností Ne-já? Bezprostředně
žádný. Tedy prostřednictvím totality činnosti, jejíž částí je umenšení? Ale

(28) Tamtéž, str. 343,
(29) Tamtéž* str. 344.

(30) Tamtéž* str. 344.
(JI) Tamtéž, str. 345226

ani zde by nebyl vztah, kdyby jako činnost se neshodovaly v nějakém společném znaku. A tímto společným znakem nebo charakterem je, že činnost
jako taková je kladena bez důvodu, absolutně, » schlechthin«. Ale absolutní
činnost je neomezená činnost; a zde jde o umenšenou činnost. I tato umenšená činnost jakožto činnost, jako jednání vůbec, je neomezená; není podmíněná, děje se naprosto spontánně; může být anebo nebýt. Nakolik však
směřuje k objektu, je ovšem tímto objektem určena a omezena.
Tato argumentace velmi připomíná předpoklady a postupy tomistické
metafysiky: Mezi absolutním celkem a omezenou existencí není žádný jednoznačný vztah. Může však mezi nimi býti vztah na základě analogie jsoucna,
tím že vše konečné má tendenci k absolutnímu cíli, který je naprosto přesahuje. Nakolik však konečné k transcendentnímu cíli směřuje, musí s ním
již býti sjednoceno, (musí jím býti vnitřně » určováno« - určením, které
není omezením; nemohlo by přece směřovat k cíli transcendentnímu, tedy
k cíli jemu nepodobnému, zcela jinému, nepředstavitelně nad ně povýšenému, kdyby je tento cíl » nenesl«!)
Zásadní rozdíl mezi pojetím Fichtovým a pojetím scholy je v tomto:
Fichtova » nezávislá « činnost je sama o sobě něco neurčeného, tedy nereálného. (Cokoliv je reální, musí být do posledního detailu určeno.) Nekonečno ve smyslu neurčenosti (infinitum syncategorematicum; vlastně nikoliv
infinitum, nýbrž indefinitum), co teprve stanovením konečného objektu
se stává reální činností tím, že se sjednocuje se » vzájemně se určující činností
a trpnosti«; naproti tomu »čistá« činnost (actio pura), t.j. činnost bez přimíšení pasivity, jak ji chápe schola, je něco reálního, určeného cílem, k němuž nesměřuje, nýbrž je s ním sjednocena, aktivní vlastnění transcendentního
cíle, aktivita v klidu (quies activa), aktivita jež není Absolutno, ale jako
aktivita je absolutní, nepodmíněná, i když se v přirozeném duševním životě
projevuje pouze spolu s aktivitou tendenciální, objektivní, jakožto s ní
sjednocená, ale od ní rozlišitelná.
Jak je uvědomován akt poznání? J e totiž nemyslitelné, aby poznávací akt byl uvědomován dalším poznávacím aktem téhož druhu. Kdyby
totiž tento další poznávací akt byl nevědomý ,tedy bychom si první poznávací akt neuvědomovali, naše pouze přímé, nereflektované vědomí by bylo
ztraceno v proudu dojmů jako vědomí nerozumných bytostí. Kdyby další
poznávací akt byl vědomý, vyžadoval by opět další poznávací akt, kterým
bychom si jej uvědomovali; následoval by processus in infinitum. Má-li
tedy jakýkoliv poznávací akt být uvědomován, musí být vědomý »sám
sebou «, sobě přítomný, sobě průzračný, sebe-vědomý.
V dokonalém poznávacím aktu (rozumovém soudu) si uvědomujeme
subjekt a objekt ve vzájemné opozici, neboli vzájemně se určující činnost
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a trpixost: subjekt ví objekt, subjekt je určován objektem. Tyto dva termíny,
subjekt a objekt, jsou sice uvědomovány ve vzájemně se určující činnosti
a trpnosti, nikoliv však skrze tuto vzájemně se určující činnost a trpnost;
ta totiž nedává dostatečnou jednotu, a metafysickou podmínkou vědomí
je dokonalá identita aktu samého se sebou; jen touto identitou je akt sám
sobě přítomný, sobě průzračný, sebe-vědomý. K vysvětlení aktu vědomí
musíme předpokládat nějakou dokonalejší syntézu: syntézu, která by znamenala ztotožnění při vzájemné rozlišitelnosti. (32)
K tomuto závěru jsme došli logicky nutnou dedukcí. Je podivuhodné,
že k témuž výsledku dochází E Husserl svou metodou fenomenologické
deskripce a analyzy. » Něco jiného je prostá výpověď o tom, že něco j e (nominální akt), něco jiného soud, který v žádném případě není jenom nějaká
posloupnost představ, nýbrž představuje »jednotu vědomíjež
představy
»spojuje*. » A v tomto spojení«, píše dále Husserl, »se konstituuje pro nás
vědomí, že tomu tak je « - vědomí stavu věd (Sachverhaltes). Uskutečnili
soud a být si v tomto syntetickém způsobu kladoudm něco »na něco« »vědom*
stavu věci9je jedno a totéž. Jedna téže se uskutečňuje a na to druhá nesamostatná
téže tím způsobem, že v postupném založení těchto tézí se intencionálne
konstituuje syntetická jednota stavu věci. Zřejmě je toto syntetické vědomí
zcela jiné, než když si tak říkajíc klademe něco proti sobě9 v tézi na způsob
jednoho paprsku, v možném prostém aktu subjektu, v nějaké představě«. (33)
V této pasáži Husserl rozlišuje vědomí, dané v pouhé představě, a vědomí dané v soudu. V pouhé představě je kladen » stav věci«, ale není v ní
»vědomí stavu věci«; není zde jasné vědomí objektu, V soudu je tvrzen
stav věci a tento stav je i uvědomován; v soudu je jasné vědomí objektu.
Tento závěr třeba doplnit v tom smyslu, že zcela shodně s vědomím objektu
roste a vyjasňuje se i vědomí subjektu poznávací aktivity. Subjekt ví objekt

(32) Vzájemní sc určující činnost a trpnost vytváří termíny vc vztahuji - On. Tyto termíny se navzájem
určují a omezuji; Já není On, On není Já; On rovná sc Ne-já. Ve vyšší syntéze činnosti se tyto vzájemně se vylučující termíny ztotožňují pří vzájemné rozlišitelností: On stává se druhým Já, neboli
Ty. Vc vztahu Já - On je možný pohyb a zmčna: sféra Já se může šířit na ukor sféry O n a naopak.
Ve vztahu Já - T y j e svrchovaná aktivita pronikání, překrývání, oscilace: Já - T y , T y - Já: vlastně
pouhé T y s vnitřní plností napětí a života; Já má veškerou plnost ze sebe a zároveň v celém rozsahu této plnostijc určováno tím T y , a naopak: T y j e ponecháno v plnosti své spontaneity a svobody a zároveň v celém rozsahu této plnosti je určováno tím Já, které ovšem - natura prius - aktivní
sebe určuje zcela podle onoho T y ... a tak do nekonečna tryská tento živý zdroj ducha, překonávající všechnu mdlobu, nedostatek» zlo i slabost, plný ryzí síly, moci, rozletu a radosti.
Neprávem bychom se domnívali, že tento ideální vztah vzájemného T y může být nejpřirozeněji
uskutečnili ve vztahu eroticko-sexuálním. V tomto vztahu totiž ono Ty, druhé Já, je sotva ponecháno v oné plné svébytnosti, odlišnosti, dmhosti; je příliš strhováno k vlastnímu Já. Mimo to jsou
tyto vztahy vydány stálému nebezpečí, že v druhém budeme zámčrně hledat sebe. Ale onen ideál
vzájemného T y jc ovšem oduSevnujícíin principem ve všech vztazích eroticko-sexuálních.
(33) E. HUSSERL, Logische Untersuchungen, Halle 1 9 1 3 , str. 4 7 3 ; dle MARIE BAYEROVÉ, Husserlův

intenaonality, Fil. čas. 1967, str. 39.
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a je si vědom, že ví objekt. Subjekt a objekt, dva termíny zcela protikladné,
vzájemnou aktivitou aktualizované, v téže vzájemné aktivitě se ztotožňují
ve vyšší syntéze, zachovávajíce si svou rozlišnost.
Tím je vlastně vyřešena otázka, jakým způsobem si uvědomujeme akt
poznání: Akt poznání si uvědomujeme poznáním reflexním, nikoliv přímým. Toto reflexní poznání je vyšší aktivita, v níž protikladné prvky (subjekt - objekt) jsou více aktualizovány a syntetizovány a tím uvědomovány.
Tato vyšší aktivita, nezávislá na vzájemném určení, je něco nového, ale
zároveň, jak Fichte dokazuje, touže aktivitou, jež vstupuje v protikladnost
vzájemně se určující aktivity a pasivity; je totiž pouze pozvednutá, zduchovněná, sjednocená a tím sebe vědomá vzájemně se určující aktivita a
pasivita. Tak z jednoho hlediska můžeme říci, že vědomi poznávacího aktu
je něco jiného než vědomí objektu poznání, z druhého hlediska však je i pravda,
že poznávací akt je vědomý sám sebou. Schopnost reflektovat je schopnost
vytvořit dokonalou syntézu, jež j e ztotožněním protikladů při jejich vzájemné odlišnosti. Klasicky to vyjadřuje Fichte: »Činnost, jako syntetická
jednota, je nejstručněji popsána jako absolutní shrnování a pospolu udržování
protikladu (Zusammenfassen und Festhalten Entgegengesetzter), subjektivního a objektivního, v pojmu určitelnosti, v němž jsou však zároveň také
protikladné. « (34)
Je zřejmé, že aktivita, která je jednoznačně určena ve své příčině, která
se děje podle čistě mechanických zákonů, sotva zasluhuje názvu aktivity.
Subjekt takové aktivity je totiž zcela pasivní vzhledem k přijímanému vlivu
a aktivní pouze v předávání téhož vlivu dalšímu subjektu. Není zde nic
více než »vzájemně se určující činnost a trpnost«; nepovstává zde nic nového, žádná * nezávislá « nebo » čistá « činnost. V oblasti života a vědomí
však existují aktivity skutečně spontánní, které nejsou jednoznačně určeny
ve své příčině, které vznikají - v tom neb onom smyslu - sebeurčcním subjektu na základě aktivního přijetí vnějšího vlivu, a tedy znamenají novou
dokonalost, která překračuje deterministickou zákonitost a předpokládá
schopnost tvořivou, kterou ovšem konečná bytost nemůže mít jinak než
ve spolupůsobení s tvůrčím vlivem Božím. To je ona pověstná otázka o
bezprostředním spolupůsobení Božím s činností jeho tvorů (concursus Dei
immediatus ad actiones creaturarum), nebo, z jiného hlediska, o Bohu jako
o Prvém Hybateli. V aktivitě svého ducha, zejména v uplatňování svobody,
se skutečně stýkáme s tvůrčí činností, mocí a bytostíjBoží, ale nejsme si toho
vědomi, poněvadž ona » čistá « činnost nikdy není kladena samostatně, nýbrž
vždy jen v syntetické jednotě se » vzájemně se určující činností a trpností«.

(34) Grundlage, str. 399.
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Konkrétně řečeno: světlo vědomí nikdy pro nás neexistuje samostatně,
nýbrž vždy jen jako uvědomení vztahu »subjekt ví objekt «, a samo jen
tímto vztahem je určováno, to znamená uskutečňováno, vyvoláváno v život.
Bůh je totiž naprosto nesouměřitelný s naším duchem, a není tedy nikdy
pro nás přímo dosažitelný, nýbrž pouze v jakési oscilaci ducha mezi dvěma
krajnostmi naprosto rozdílnými (subjekt - objekt; objekt je to, co j e zcela
nezávislé na subjektu), jako jejich nekonečný úběžník, jako princip jednoty,
který, poněvadž jsou to krajnosti naprosto rozdílné, musí je naprosto převyšovat, absolutně transcendovat, a poněvadž jsou imanentní témuž jednoduchému aktu poznání, musí i On býti tomuto aktu imanentní jako jeho
oživující Dech, tvůrčí Síla, aktivní Přítomnost. Je tak blízký a přece skrytý,
nejvnitřnější a přece nezachytitelný.
Poznati Boha znamená uvědomit si absolutní Transcendenci. V aktivitě
poznání si ji neuvědomíme a žádnou reflexí ji v ní neobjevíme. Zbývá nám
zkoumat, zda-li by to snad bylo možné ve svobodné aktivitě vůle. Aby
však tento náš přechod do nové oblasti nebyl libovolný, a vůbec abychom
nepředpokládali existenci takové aktivity, jejíž nutnost nebyla dosud přísnou
deduktivní metodou vědosloví dovožena, budeme opět chvíli sledovat
autora, který dokazuje, že teoretické vědomí není samo sebou plně a dostatečně určeno, a že tedy ke svému uskutečnění vyžaduje dalšího určení, kterého se mu dostává z praktického rozumu neboli vůle. Jinými slovy: dokazuje, že přechod k praktickému rozumu je nutný.
2. Přechod k praktické části vědosloví. (Syntéza představivosti)

Ve větě o vzájemném vztahu nezávislé činnosti z jedné strany ve vzájemně se určující činnosti a trpností. z druhé strany jsou obsaženy tyto tři
věty:
a) Nezávislá činnost určuje vzájemně se určující činnost a trpnost. T o zna-

mená, že střetání (Zusammentreffen) záměnných Členů je možné jen za
podmínky absolutní činnosti Já, kteroužto činností Já tyto záměnné členy
klade proti sobě a je sjednocuje. Bez této činnosti já by tyto záměnné členy
neměly žádný vzájemný vztah, a poněvadž jejich podstata je jedině v tomto
vzájemném vztahu, tedy by neexistovaly vůbec.
b) Vzájemně se určující činnost a trpnost určuje nezávislou činnost. Střetání

záměnných členů ve vědomí je podmínkou, aby nezávislá činnost Já je mohla
klást proti sobě a spojovat. Kdyby totiž nezávislá činnost nebyla nijak určena k této funkci, nekonala by ji, neboť nekonečné sebekladení Já samo
ze sebe nemá vztah k sobě protikladné vzájemně se určující činnosti a trpnosti.
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Kdyby však nekonala tuto funkci, nebyla b y to tato činnost. Tedy by neexistovala činnost J á jako na vzájemných určeních nezávislá.
Zde se naskýtá závažný problém: A b y byla možná nějaká vzájemně
se určující činnost a trpnost, musí být něco vyloučeno z oblasti subjektivního
a postaveno proti subjektu jako na něm nezávislý objekt, Má-li však být
něco vyloučeno z oblasti subjektivního, čím j e to určeno? Fichte odpovídá,
že k tomuto určení není nutné nic objektivního, stačí pouze náraz (Anstoss),
podnět, úkol pro Já, aby samo sebe omezilo, ohraničilo. K tomu není nutné
reálně existující Ne-já, ani určení existující v Já, nýbrž pouze úkol, aby Já
sebe určilo, tedy pouhá určitelnost (Bestimmbarkeit) Já. »Já je ze své podstaty
jen natolik určitelné, nakolik se klade jako určitelné, a jen natolik se může
samo určit. « (35) Tímto vysvětlením Fichte uniká nezbytnosti přijmout
transcendentní prvek k vysvětlení vědomí, ale za jakou cenu? V absolutní
Já klade potenci! Nic nepomůže, že určení se děje spontaneitou činného Já.
Tak celá praktická část vědosloví, která zde je v zárodku obsažena (úkol
k sebeurčení), je násilným nepřirozeným zásahem zbavena transcendentního
principu, bez něhož zůstává nepochopitelná.
c) Nezávislá činnost a vzájemně se určující činnost a trpnost se určují navzájem,. Podnět nebo náraz pro J á nemůže být přijímán pasivně, nýbrž pouze
aktivně. (» Cokoliv duch přijímá, přijímá aktivně.«) Tedy jedině nakolik
Já j e činné, může pro ně existovat nějaký podnět, kterým by bylo určeno
k této činnosti (nezávislé na vzájemnosti, určující vzájemnost i podnět).
Není-li podnětu, není činnosti; není-li činnosti, není podnětu.
Činnost Já je nekonečná. T u nastává náraz na tuto činnost, který j c
podnětem nebo úkolem, aby se sama určila. Kdyby tento náraz zabránil
dalšímu rozpjetí činnosti, zrušil by zcela tuto činnost. (Není-li činnost Já
nekonečná, není žádná; činnost Já totiž nemůže být určena něčím mimo
sebe, j e bezpodmínečná, neomezená, tedy musí být nekonečná.) Náraz
tedy působí pouze, že se činnost vrací k sobě, aniž by se zároveň přestávala
šířit do nekonečna. T o je možné pouze tím, že bod, v němž náraz se děje,
není pevný, předem určený, nýbrž pohyblivý; znamená hranici Já a Ne-já,
která může být posunována do nekonečna. Ale nějaká hranice býti musí.
Klade-li se totiž Já jako nekonečné, znamená to, že se určuje predikátem
nekonečnosti; odlišuje se tedy od své nekonečné činnosti (ač je s ní jedno
a totéž), klade se jako substrát nekonečné činnosti. Substrát je určen, tedy
omezen, ohraničen formou; substrát nekonečnosti je určen formou nekonečnosti, t. j. omezen hranicí, která může být posunována do nekonečna,

(35) Tamtéž, str. 405.
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tedy vlastně je zároveň omezen a zároveň neomezen, ve své konečnosti
nekonečný a ve své nekonečnosti konečný. (Není opravdu možno jinak
chápat tyto vztahy, začneme-li v nekonečném rozlišovat mezi substrátem
a formou; je zřejmé, že takové nekonečno není Absolutno. V Absolutnu j e
jednota jednoduchostí; v něm nelze rozlišovat mezi substrátem a formou.
Ale o Absolutnu nemáme vlastní, nýbrž pouze analogický pojem. A Fichtovo
myšlení se děje v pojmech věcem vlastních, analogii jsoucna nezná. {36)
Tak konečné není možné bez nekonečného, nekonečné není možné
bez konečného. Pouze toto dvojí je » schlechthin entgegengesetzt« - naprosto
protikladné; a jako takové jeho syntéza v Já je poslední podmínkou vědomí.
Já totiž musí do nekonečna jdoucí činnost, od níž se odlišuje, znovu pojmouti
v sebe, přisvojiti si ji jako svou vlastní; tím však tato činnost se stává určená,
tedy nikoliv nekonečná. Tato činnost však musí být nekonečná. Tedy musí
být opět kladena mimo Já. Já reflektované se opět sobě ztrácí.
» Tato vzájemnost (Wechsel) Já v sobě a se sebou samým, tím že se
zároveň klade jako konečné i jako nekonečné - vzájemnost, která pozůstává
v rozporu se sebou samým a tím sama sebe reprodukuje, tím že Já chce
sjednotit nesjednotitelné, teď se pokouší nekonečné pojmouti formou konečného, ted zase, zatlačeno zpět, je klade mimo tuto formu, a v témže okamžiku opět se pokouší je znovu pojmout formou konečnosti - to je schopnost
představivosti (Einbildungskraft). « (37)
» Představivost je schopnost vznášející se uprostřed mezi určením a
neurčením, mezi konečným a nekonečným. « (38) V tom pozůstává ona
syntéza představivosti. Hledáme-li paralelní místo k této partii v moderní
scholastické noetice, povšimneme si, jak je tam řešen problém hodnoty
smyslového vnímání: Smyslová představivost je schopnost, která nedává
jasné vědomí subjektu aktivity, ani neodlišuje jasně na něm nezávislý objekt.
Hodnota smyslového vnímání je tedy relativní (zcela souhlasně s Kantem)*
Fichte ovšem svou » Einbildungskraft« chápe jako schopnost mnohem tvořivější než j e nasnadě scholastickým autorům, kteří pod vsugerovaným
a nedostatečně odreagovaným věkovitým vlivem naivně realistických představ mají pochopitelný sklon stále myslit na jednoznačný vliv objektu a
tvořivá podstata představivosti jim mizí v umrtveném mechanismu navyklých způsobů vnímání. Abychom pocítili něco z přemáhající tvořivé síly
této nej základnější schopnosti, museli bychom se vrátit k prvním zážitkům

(36) Srovnej zajímavý postřeli H. Luetzelera (Filozofu umenia), který může být chápán jako vzdálená
aplikace tohoto principu o hranici posunovatelné do nekonečna: V uměni hmota je na hranici nebytí. Je v uměleckém díle vnitřně nutná, ale její účast může být omezována do nekonečna, aniž
kdy ovšem může být vyloučena úplně.
(37) Grundlage^ str. 409.
(38) Tamttt, str. 410.

dětství, k zážitku slepce, který prohlédl, nebo k zážitku toho, kdo začal
slyšet po dočasné hluchotě, a zvláště se vcítit v autentické vnímání umělců.
Snad pocítíme něco z oné metafysické hrůzy ducha, který se zcizuje sám
sobě v onom nekonečném objektivním, svézákonném, a opět se snaží toto
svézákonné objektivní pojmouti v sebe, což nemůže jinak, než že se mu
vydává ... Ale to už vlastně překračujeme oblast teoretického a popisujeme
teoretickou činnost paralelní činností praktickou, která je pro nás názornější
ze své objektivace skrze vnější skutek nebo dílo.
Uvědomení činnosti představování je nazírám. Tak z onoho vznášení
a chvění představivosti mezi neslučitelnými potivami, totiž mezi úkolem
sjednotit konečné a nekonečné, subjektivní a objektivní na jedné straně,
a nemožností tohoto sjednocení na druhé straně, vzniká rozložení stavu
Já do časových momentů (pro čistý rozum všechno je zároveň); a z rozmanitosti zároveň sjednocené i nesjednocené vzniká nazírací forma prostoru.
Představování a nazírání musí být dále určeno myšlenkovou reflexí.
Rozumové pojmy fixují představivost tím, že prostřednictvím představ
myslí stálé, nehybné, objektivní skutečnosti, postavené proti stálému, nehybnému subjektu. (39) Významový moment představ je tedy ustálen, ale
jejich představivý moment znamená vždy chvění mezi neslučitelnými. Není
myšlení bez nazírání, ani nazírání bez myšleni. {40) Rozum jde ve svém
určování dále, až dochází k představě představujícího, nebo-li k ideji čistého
rozumu, která již dalšího určení nepotřebuje, poněvadž sama se určuje bez
určení objektem. (Ale také, poněvadž není nazíratelná, není ani myslitelná
vlastním pojmem, jak jsme dokazovali už při kritice prvého principu.)
3. Praktická část vědosloví.

Viděli jsme, že k tomu, aby nekonečná Činnost Já se stala vědomou,
musí se na ni stát nějaký náraz, který ji navrátí zpět k sobě, k sebereflexi,
aniž tím zároveň ruší její nekonečné rozpětí. Je nemožné, aby tento náraz
přicházel zvenčí:
1) Já by přestávalo být absolutním, nepodmíněným principem;
2) vnější náraz by v bodě svého působení zrušil nekonečnou činnost
Já a učinil by ji jednoznačně konečnou, čímž by se zrušilo vzájemné
určení konečného a nekonečného a možnost jejich aktivní syntézy
nezávislou činností a tím vědomí vůbec.
{39) t Es ist ein Vermögen, worin ein Wandelbares besteht, gleichsam verständigt wird (glcichsarn zum
Stehen gebracht wird), und heisst daher mit Recht der Verstand. « Nepřeložitelné. - Tamtéž, str. 426.
(40) Tento poznatek je podrobně propracován v Darstellung der W-l.
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Z podobných důvodů j c nemožné, aby tento náraz byl dán v aktivitě Já
jako dané, hotové určení. Jediná možnost j e ta, že tento náraz je obsažen
v samém proudu nekonečné činností jako její pouhá určitelnost, jako úkol
daný této činnosti, aby sama sebe určila, omezila, stanovila si hranici v libovolném bodě svého rozpětí a tak se vracela reflexí k sobě, neztrácejíc možnost tuto hranici posunovat vždy dále až do nekonečna. Hranice mezi J á
a Ne-já závisí na spontaneitě J á ; v této spontaneitě se projevuje charakter
činnosti jako nezávislé na nárazu, jdoucí dále kupředu a s objektivní činností
se navzájem určující.
Absolutní Já je příčina Ne-já o sobě, totiž toho co zůstane po abstrahování
ode všech forem představy; toho, čemu připisujeme náraz na do nekonečna
jdoucí činnost Já. Ostatní určení Ne-já jsou výsledkem činnosti nikoliv absolutního Já, nýbrž Já jako inteligence.
Má-Ii se absolutní Já stát vědomým Já, musí nastat reflexe. Reflexe
však není možná bez určení, t. j. omezení druhým principem. Reflexe znamená vždy rozdvojení. Podle toho tedy musí v sebekladení J á být obsaženo
ještě něco rozlišného, což nemůže být nic jiného než protikladem, kterým
nekonečné Já se omezuje a stává se vědomým, konkrétním, empirickým Já.
Tento druhý princip nemůže být a priori dokázán, ale plyne jako jediné
vysvětlení faktu vědomí. Božství, t. j . předpokládané vědomí, v němž
by pouhým kladením Já bylo všechno kladeno, jako vědomé j e pro nás
nemysli telné. (Atheismus ?)
»Já nemá klást sebe pouze pro nějakou inteligenci mimo sebe, nýbrž
má se klást pro sebe; má se klást, jako samo sebou kladené. M á tedy, nakolik
je Já, míti v sobě princip života a vědomí. Podle toho musí Já, jakožto Já,
bezpodmínečně a nutně mít v sobě princip reflexe... « (41)
Já totiž, jež je nekonečné sebekladení, zároveň nutně reflektuje, zda
v sobě obsahuje veškerou realitu. Reflexe j e možná jen určením, omezením.
Z nekonečného sebekladení, jemuž je ukládáno omezení, vzniká úsilí, snaha
(Streben) po přisvojení si všeho Ne-já, po kauzalitě Já vůči Ne-já. Snažení
by ovšem neexistovalo bez protisnažení (Gegenstreben). » Ona nutná reflexe
nad sebou samým je základem všeho vycházení ze sebe samého, a požadavek,
aby Já vyplňovalo nekonečnost, j e důvodem snažení po příčinném působení vůbec.« (42)

(41)
(42)
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Grund/,\qe, str. 4Ö6. Srv. J. ŠPŮR, Ontohghko-gnoscologické základy.... Fil. čas. 1967, str.
Grundlage, str. 468. Zde se mimochodem setkáváme s pojmem vycházeni ze sebe, který má pro

nás velký význam. Znamená možnost a činnost duchovní bytostí, kterou ta překračuje každé dané
určení, každé stanovisko, dosažené spontánní aktivitou za objektivních podmínek, kteréžto stanovisko
znamená určitý postoj a určitou aktivní icagibilítu na objektivní motivy ve proj pich nového určení a nového postoje, který se vyznačuje včtití spontaneitou a aktivní indiferencí vůči objektivním
motivům.

449.

Určité, pevné snaženi se nazývá pud (Trieb). Bra pudu není možné
vědomi Naráží-li pud ve svém nekonečném rozpětí na překážku, vrací
se činnost jako určená pudem k sobě a nastává určitá, typu pudu odpovídající
reflexe. Do nekonečna jdoucí pud spolu s omezením, které vede k reflexi,
ale nekonečné rozpětí zcela neruší, se skládá v donucení, nemohoucnost
(Zwang, Nicht-Können). Při tom ono omezující je kladeno mimo mine.
(Kdyby bylo kladeno ve mně, nešlo by o ne-mohoucnost, nýbrž o ne-chtěnl.)
Tato nemohoucnost v Já se projevuje jako cit (Gefühl). Abychom vysvětlili
cit, musíme předpokládat něco mimo mne, co omezuje nekonečný pud.
Tak je tomu pro vnějšího pozorovatele. Pro mne samého však, jenž mám
určitý cit, toto omezující není představováno, není pro mne. Cit je subjektivní (není v něm vědomý vztah subjekt - objekt). Cit ovšem vzhledem ke
svému pociťovanému je ve vztahu i činném (nakolik je do nekonečna jdoucím pudem) i trpném (nakolik je omezován oním pociťovaným). Ale na
onen činný, produktivní vztah není reflektováno, takže Já pro sebe jako
sebe-vědomé je ve vztahu k Ne-já vždy trpné. Proto se zdá, že pociťujeme
realitu, ačkoliv pociťujeme pouze sami sebe. Vztahování citu k Já je zdrojem
veškeré reality, jak reality Já, tak reality Ne-já. » To, k čemu může mít Já
pouze citový vztah, aniž je nebo může si být vědomo názoru té věci, a co se
zdá, že je pociťováno, v to věříme. V realitu vůbec, ať realitu Já či Ne-já, můžeme pouze věřit. * (43) Je zřejmé, že tato citová víra předpokládá především velkou spontánní aktivitu, onen do nekonečna jdoucí pud.
Josef Špůr v citované studii zdůrazňuje jako význačný rys Fichtova
vědosloví primát praktického rozumu Čili vůle před rozumem teoretickým
či inteligencí. I když Fichte to tak nezbytně chápal, poněvadž svým fenomenologickým myšlením vsunul osudnou přehradu mezi aktivitu a bytí,
jež jsou metafysicky totožné, přece, pokusíme-li se domyslit jeho vědosloví,
nedojdeme snad k jinému, logičtějšímu a s jeho systémem koherentnějšímu
názoru ?
Předpokladem vědo,mí je do nekonečna jdoucí pud. Tento pud je snažení určité, pevně stanovené (» Streben, das... festgesetzt, bestimmt, etwas
Gewisses ist«). Čím však se snažení stává určitým snažením? Snažení vzniká
tím, že nekonečné sebekladení je omezeno protikladením. Určité snažení
může vznikat jediné tím, že nekonečné sebekladení je omezeno určitým
protikladením. Čím vsak je určeno protikladení? Zda-li ne představou, ideou
ve všeobecném slova smyslu? Činnost představování ovšem náleží teoretickému rozumu. Z toho tedy vyplývá nikoliv primát praktického rozumu,
nýbrž vzájemné určení teoretického a praktického rozumu. Jinak řečeno: bez
(43) Tamtéž, str. 492-493.
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poznání nemohu chtít, bez chtění nemohu (tvořivě) poznávat. Pověstná
otázka, co je první, zda Logos či Ethos, je pseudoproblém,: jedno není možné
bez druhého, jedno je určením druhého, obojí je v podstatě totožné. {44)
Jestliže vědomí není než dokonale určené sebevědomí, pak by posledním
určením vědomí sebe bylo vzájemné určení teoretického a praktického
rozumu, čili syntéza inteligence a vůle. Apriorním principem možnosti
této syntézy je něco čistému Já transcendentního. Uvidíme, co to je.
Objasnění nám dává sám Fichte ve svém populárně psaném dílku » Bestimmung des Menschen «. Tam vychází z rozporu mezi touhou po svobodě
(hlas srdce) a determinismem příčin (postulát rozumu), překonává tento
rozpor idealistickým rozplynutím veškeré reality v pouhém nereflektovaném proudu představ bez reálního nositele a reálního objektu, a zachraňuje
se z tohoto nihilirmu citovou vírou mravně fundovanou. Prožíváme totiž
bezpodmínečné puzení, mravní instinkt k dokonale svobodnému jednání,
v němž bychom sami sebe určili. K tomuto sebeurčení je však nutné, aby
naše mravní snažení naráželo na překážky a tím nad sebou reflektovalo.
Proto klademe vnější svět, jehož realita, stejně jako realita našeho Já, je předmětem víry. Pokrok na duchovní a mravní cestě člověka spočívá v tom,
že stále více překonáváme tyto překážky, jednáme vždy svobodněji, přemáhajíce determinismus psychologický, biologický i fysikální, Plná a dokonalá svoboda, zduchovnění přírody a její návrat v ducha, z něhož vzešla,
zůstane ovšem provždy jen jako asymptotický horizont všech našich snah.
Mravní instinkt je pouto, sjednocující vnější svět přírody a vnitřní svět svobodného ducha. Toto tvrzení nezní nijak nově ani neobyvkle tomu, kdo poznání skutečnosti chápe tvořivě. K autentickému pohledu na svět je vždy nutný
určitý mravní postoj, určitý vztah lásky, která je sjednocující silou a předpokladem intuitivního sjednocení, umělecké emoce, v níž subjektivní a objektivní prvek muže být zastoupen v různém poměru, ale vždy v nedělitelné
jednotě životní funkce. Co však je zarážející v pojetí Fichtově zvláště pro
nás, kteří jsme vyrostli v přesvědčení o neměnné lidské přirozenosti, která
je normou mravnosti, je jeho pojetí mravního instinktu, který není naprosto
ničím určen, než požadavkem nejvMí, ideálně absolutní svobody. Jinak řečeno:
nad jeho mravním instinktem není žádný objektivně platný transcendentní
mravní zákon. Že mravní zákon je objektivně platný, vychází ovšem ze
stanoviska, dnes již překonávaného, že lidská přirozenost je neměnně dána.
Jestliže však lidské přirozenosti podstatně náleží svoboda sebeurčení, pak
mravní zákon platný pro mne jako individuálního a historicky podmíně-

{44) Tato otázka souvisí s otázkou obsahového určení nalích představ, jejíž nedořešení ve védosloví
je naléhaví pociťováno, (Srv. O. SPANN, O. C.).
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ného člověka závisí částečně i na tom, jak já sám sebe určím, na jakém duchovním stanovisku v této chvíli dějin stojím nebo jaký postoj svobodně
zaujmu. (45) Tím ovšem se nevracíme k mravnímu relativismu: mravní
zákon jako systém zákazů, bránících degeneraci lidské přirozenosti, ovšem
objektivně platný je. Ale mravní zákon je něco více než pouhý systém zákazů: závazný ideál, apel kladený mé svobodě, výzva k dokonalosti. A tento
ideál někdy zahlédnu a někdy se mi skrývá, apel někdy nevnímám a je mi
nesrozumitelný, jindy mu vycházím vstříc se srdcem otevřeným; výzva
k dokonalosti není jednoznačná: » V domě mého Otce je nuioho příbytků. «
(Jan. 14, 2). Jiný mravní ideál strhoval člověka doby gotické, jiný uváděl
u vytržení člověka barokního; jiný ideál stál nad vyjasněným duchovním
obzorem renesance, a opět jiný, svůj ideál zoufale hledá naše zšcřclá pozdní
doba, smrtelně zápasící o základní hodnoty člověka. Objektivně platný
mravní zákon jako statický systém zákazů ovšem je dán; ale to je umělá
abstrakce. V dynamickém proudění života může být obsažen mravní zákon
pouze jako nekonečný ideál, a jako takový není dán objektivně, nýbrž vzniká
vzájemným určením osobní svobody a objektivních požadavků ucho potřeb. Snad
něco takového tanulo na mysli Fichtovi, když začal přemýšlet o hierarchii
duchů (46), ale tato idea neměla dosti síly, aby přerostla princip inianence,
z něhož vzešla.
Vzájemné určení osobní svobody a objektivních požadavků můžeme
chápat fichtovským způsobem jako syntézu dělitelnosti neboli kvantitability. Takové je také běžné pojetí sociologie, která společenský řád chápe
jako částečné omezení svobody jednotlivců, aby bylo zajištěno společné
dobro všech; přitom v mravním řádě je toto omezení svobody dobrovolné,
v právním řádu může být vynuceno. Ale tato syntéza, jako syntéza prvků
vzájemně se omezujících, je neúplná. Úplná a dokonalá syntéza znamená
(dynamické) ztotožnění při jasné rozlišitelnosti syntetizovaných prvků. V
této dynamické syntéze musí tedy být zachována plná a neomezená svoboda
jednotlivců při plném respektování objektivních potřeb a požadavků druhých: tak abych dobrovolně chtěl, co chce druhý, a tento druhý opět dobrovolně chtěl to, co chci já; abych dobro bližního pociťoval jako své dobro
vlastní, nebo lépe řečeno, abych vůbec nemyslil na sebe, nýbrž abych vycházel ze sebe, transcendoval sebe, sjednotil svou aktivitu s aktivitou druhého;
ještě lépe řečeno, aby už nebyla dvojí aktivita, ani jeden a druhý (Já a O11),
nýbrž abych se sjednotil s jiným v jediné mravní nadosobní aktivitě, která
nás oba povznáší, vysunuje z dosahu egoistických motivů, sjednocuje aniž

{45) SRV. W . MILLS, Rozum a svoboda, Seíity pro mladou literaturu, 1967, Č. 13.
{46) Nejvíce v Bestimmung des Menschen.
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mší osobní rozdílnost, takže už není Já a On, nýbrž vzájemné Ty, On je
Ne-já; T y je druhé Já: vzájemné sdílení a proniknutí, ztotožnění při zachování rozdílnosti obou. Tento vztah byl predznačen již v aktivitě teoretického
rozumu, kde vytvářel vyšší syntézu, umožňující vědomí. Nyní na úrovni
plné lidské aktivity, t.j. v aktivitě vzájemně se určujícího teoretického a
praktického rozumu, (»actus humanus est actus procedens a i° voluntate,
2° deliberata«; t.j. od vzájemně se určujícího rozumu a vůle), se tento vztah
vyjasňuje jako vědomí sdílející se aktivity; termíny této aktivity však zůstávají v šeru nevědomí. Cokoliv totiž rozumem výslovně poznávám, poznávám jako objekt. Zde však již - ex supposito - není žádný vztah subjekt objekt, Já - . O n , ani Já - Ty, nýbrž ztotožnění obou ve vzájemném Ty.
V tomto vzájemném Ty moje vlastní Já jako by zanikalo; existuje totiž
pro druhého, pro Ty, nikoliv pro mne; to co neexistuje pro mne, nejsem
Já (jáství je definováno jako » Fiirsichsein *); nezaniká však, poněvadž ono
Ty je pouze pro Já Ty, pouze pro mne; Já tedy existuje v T y a skrze T y a
nalézá se v T y ; nalézá se však jinak, než v objektivním poznání. »Diversa
simul unita non uníuntur secundum se, sed secundum aliquod príncipium
a priori.« Tento apriorní princip syntézy Já a On je ono vzájemné T y ne
jako výsledek skládání (syntézy), nýbrž jako vzájemná aktivita předem
daná, aktivita lásky. Poněvadž oba principy vstupující v syntézu - Já a On jsou chápány jako absolutně rozdílné a na sobě nezávislé, tedy apriorní princip jejich jednoty musí být jednota rovněž absolutní, nepodmíněná potenciálními částmi, tedy jednota jednoduchosti. Jako princip jednoty musí
být sjednocovaným prvkům imanentní. Nebyl-li by např. mému Já imanentní, tedy mé Já v oné syntéze by zcela zanikalo, přestávalo by býti Já,
což je proti principu identity. Imanentní nemůže být zároveň apriorní jinak,
než že i při své imancnci je nezávislé, má výšší hodnotu, transcenduje syntetizované prvky svou hodnotou, je jim transcendentní. Poněvadž zde jde o
prvky na sobě absolutně nezávislé, musí je i jejich apriorní princip jednoty
absolutně transcendovat, to znamená, že i při své imanenci se s nimi neshoduje ani v jediné vlastnosti jednoznačně, nýbrž pouze analogicky. Princip
jednoty Já a Ne-já ve vzájemném Ty, ve vzájemné aktivitě lásky, je tedy
absolutní Transcendence, Bůh. Je zvláštní, že Boha můžeme nazývat sladkým
jménem Ty.
Princip, sjednocující teoretický a praktický rozum, inteligenci a vůli,
je tedy mravní ideál, kterým je dokonalá syntéza Já a On ve vzájemném Ty,
ve vzájemném sdílení, v aktivitě lásky, která je v Bohu, jenž j e této aktivitě
imanentní (s ní totožný) i transcendentní zároveň (nad ni nevýslovně povznesený).
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4- Rekapitulace a závěr.
Aby byla možná představa (Já jako inteligence), musí na aktivitu sebekiadení být učiněn nějaký náraz, který tuto aktivitu vrátí k sobě, k sebereflexi, aniž tím ruší její nekonečné rozpětí, jež j e její podstatou. Tento náraz
nepochází od něčeho vnějšího mému Já, ani není daným určením Já, nýbrž
je obsažen v aktivitě sebekladení jako pouhá určitelnost této aktivity, jako
úkol k sebeurčení. Tento úkol pochází z aktivity praktického rozumu fli
jako vůle), který je nekonečné snažení po určení, obsáhnutí veškeré reality,
s nutností reflektovat nad tím, zda skutečně obsahuje veškerou realitu. Snažení jako reflektované je určeno protisnažením, které je nezbytné, ale může
být do nekonečna odsunováno, aniž kdy může být vyloučeno úplně. Určité,
ustálené snažení je pud, duchovní nebo mravní instinkt. Mravní instinkt je
snažení, určené představou, ideou (v nejvšeobecnějším smyslu slova, tedy
na př. přirozeností bytosti) a zpětně určující tuto ideu: v mravním instinktu
je radikální syntéza teoretického a praktického rozumu, inteligence a vůle.
V mravním instinktu je rozum a vůle totéž; v něm je základní jednota inteligence a vůle; ale inteligence, která ještě nedospěla k sebevědomí, a vůle,
která ještě není výslovné chtění. Jako takový je mravní instinkt snažení po
nejvyšší svobodě při zachování objektivních určení. Úplná a dokonalá syntéza obojího je syntéza Já a On ve vzájemném Ty, v aktivitě sdílení, v lásce.
Láska je nejvyšší mravní ideál. Apriorním principem této syntézy je absolutní Transcendence, obsažená v imanenci stvořené aktivity.
Dokázali jsme tedy, že imanenttií aktivita jako taková nettí možná bez transcendentního principu (doplnění noetického idealismu), a že tento transcendentní
princip by nepůsobil, kdyby nebyl obsažen v imanenci aktivity (doplnění noetického realismu). Tím jsme vytvořili syntézu obou teorií.
Vysvětlujícím principem (principium secundum quod) neboli základním zákonem celého vědosloví je pravidlo vzájemného určení. S tímto principem však nevystačíme, nebudeme-li jej chápat hlouběji jako vzájemné
sdílení. Aby bylo možné konkrétní vědomí, aby jakákoliv aktivita vůbec
měla smysl, musí zde být někdo druhý, ponechaný ve své transcendenci,
pro něhož to konáme, musí být základní impuls lásky, kterou vycházíme
ze sebe a sjednocujeme se s absolutní Transcendenci. U kolébky našeho
ducha stojí Bůh - Stvořitel, gnosogonie se neobejde bez Boha vnitřně přítomného všem imanentním krokům, kterými se dedukuje vědomí.
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in. část.
ZÁVŽRY

A

APLIKACE

i. Pojetí aktivity - princip klasifikacefilosofickýchsystémů.

Fichte správně usoudil, že Já ve svém kladení sebe nemůže být určeno
něčím mimo sebe, a že tedy veškeré vědomí je pouze dokonale určeným
sebevědomím. Nedohlédl však všechen dosah sebekladení a nepochopil, že
nejvyšší aktivita sebekladení transcenduje sebe, vychází ze sebe, ztotožňuje
se s Ne-já ve vzájemném Ty, v absolutní Transcendenci. Nevěděl nic o nejzávratnější svobodě, v níž dokonalé sebeurčení je identicky plným objektivním určením. Protože jeho pojem aktivity j e nedostačující, uvázl v rozpornosti imanence (jeho » náraz « jako něco cizorodého v systému imanence
mu vytýkal už Hegel) (47), učinil osudný, nemetafysický rozdíl mezi bytím
a svobodou, a proto nenalezl reální Absolutno. (Teho systém je, ač to z oportunismu nepřiznává, vlastně ateistický, jak je zřejmo zvláště v jeho Darstellung
der W-L, kde absolutní bytí a absolutní svoboda jsou mu pouhé pomyslné
limity).
Pokusil jsem se dokázat, že bytí nelze chápat jinak než jako aktivitu
(Já totiž nemůže vyjít ze sebe jinak než sebetranscendující, sdílející se aktivitou). Stupeň bytí je stupněm aktivity, transcendence, svobody. Z toho
plyne, že také transcendence a svoboda nejsou pouze veličiny řádu intencionálního, nýbrž řádu fysického. Jsou to transcendentální vlastnosti jsoucna
a platí o nich zásada analogie jsoucna. Metaťysiku, definovanou jako vědu
o jsoucnu jako takovém, můžeme tedy na př. definovat jako vidu o svobodě jako takové. Svoboda nevyplývá z nedokonalosti, poznání, které nemůže jednoznačně determinovat vůli, nýbrž svobodný j e každý duch, i
když by měl dokonalé, intuitivní poznání. Je totiž jednostranné tvrdit,
že poznání určuje chtění; poznání a chtění se určují navzájem a v podstatě
jsou totožné. Je-li svoboda transcendentální vlastností jsoucna, tedy i Bůh,
jenž z vnitřní nutnosti existuje, zárověn svobodně existuje; je Svoboda
sama, Věčné Sebeurčení bez determinujícího důvodu, Věčná Povznesenost
nad zákon nutnosti, a tato Povznesenost j e nutná, nutně je, nutně existuje.
V Bohu Svoboda a Nutnost je totéž. Podobně bychom mohli uvažovat
o transcendenci. Je-li totiž transcendence dokonalostí aktivity stvořených
bytostí, musí být eminentně i v jejich Prvé příčině. Jako stvořené bytosti
vc vrcholné syntéze aktivity vycházejí ze sebe a nalézají sebe v druhém Já,

( 4 7 ) OTHMAR SPANN, O. C.
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v Ty, tak i Bůh neustále vychází se zebe, aby týmž aktem tím více lnul
k sobě. Tak nám náš pojem aktivity otevírá jakýsi - ovšem jen analogický —
pohled do úžasného života Božího.
Jestliže velkolepě založený metafysický pokus Fichtův ztroskotal proto,
že nedovedl domyslit pojem aktivity, nemohli bychom se pokusit platnost
tohoto principu - hypoteticky - generalizovat a učinit z něho normu pro posouzení nebo prostředek syntézy různých filosofických systémů, abychom
tak dosáhli syntézy moderní filosofie? Princip aktivity je opravdu jedním
z prvních principů, které souvisejí s transcendentálními vlastnostmi jsoucna,
a tedy jsou aplikovatelné na veškeré jsoucno.
Aktivitu nejvíce omezuje empirismus a jeho metafysický korelát - mechanistický materialismus a jakýkoliv determinismus vůbec. Spontánní nebo
svobodná aktivita, tedy aktivita ve vlastním smyslu, v tomto systému neexistuje. Příčina pouze předává přijatý vliv dalšímu subjektu, který je jen
natolik aktivní vzhledem k dalšímu, nakolik je pasivní vzhledem k předchozímu. Typ této aktivity je čiře transeuntní, ani náznak imanence a spontaneity; rovněž nic se neví o aktivní receptivitě ducha. Taková aktivita ani
nezasluhuje onoho jména, je to vlastně »inerce «, převzatá z velmi zastaralého matematicko-fysikálního modelu světa.
Velké idealistické systémy chápou aktivitu jako spontaneitu a svobodu,
ale nedospívají k pojmu transcendence. Proto perspektiva vývoje, kterou
otevírají (uskutečňování mravních ideálů u Fichta, dialektický vývoj u
Hegela), ať jakkoliv nekonečná, přece jen postrádá pravý lidský rozměr, kterým je transcendentno, nemůže Člověka uspokojit, nedává smysl
životu, ani nadšení k činnosti, stává se hrobem pravého duchovního života.
Svoboda, která není transcendencí, není pravá svoboda. Dokud se člověk
neosvobodí od svého Já, není vpravdě svoboden.
Racionalistické systémy, uznávající reální existenci světa, a tedy dualistické (Descartes, Spinoza, okasionalisté), uznávají jsoucno transcendentní
našemu poznání, neznají však transcendencí v aktivitě. Proto i jejich transcendentní jsoucno je jen libovolný, nedokázaný předpoklad. Proti výtce dogmatismu, kterou Fichte činí jmenovitě Spinozovi, je těžko je hájit.
Umírněný realismus hylemorfistický obsahuje geniální myšlenku substanciální
jednoty hmoty a ducha, těla a duse, a s tím souvisící nauku o pojmech abstrahovaných ze smyslové zkušenosti; nedomyslil však jednotu světa a Boha.
Tato jednota ovšem nemůže být statická, nýbrž pouze jednota v aktivitě,
zachovávající zároveň rozdílnost obou a absolutní Boží Transccndenci.
Principy k takovému pojetí, které by mohlo být syntézou moderní myšlenky, ve scholastické filosofii obsaženy jsou. Je třeba je pouze vypracovat
k výslednému uvědomení. K tomu nám velmi napomáhá studium Fichta
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právě proto, že východiska těchto dvou systémů jsou zdánlivě protichůdná:
scholastická metafysika vychází z pojmu jsoucna (objektivního), Fichtovo
vědosloví z pojmu aktivity (sebekladení). Protichůdné se však vzájemně
určuje ve vyšší syntéze, v níž je dána jednota obou při zachování jejich
rozdílnosti.

2. Idealismus a realismus.
Problém noetického idealismu a realismu j e vlastně pseudoproblém,
pocházející z nepochopení posledních principů našeho poznání a vědomé
aktivity vůbec. Jak jsme viděli, realismus nemůže nijak oddiskutovat platnost
principu imanence neboli věty o vědomí. Myšlenka »věci o sobě « je pro
Já nemyslitelná. V myšlení se » věc o sobě « stává nutně věcí myšlenou, nebo
myšlenkou či představou věci. Abych však mohl reflektované myslit, musí
mé Já samo vycházet ze sebe a stýkat se v aktivitě vzájemného sdílení s principem sobě transcendentním, s absolutním Ne-já, s věcí nebo osobou, pozvednutou do společné tvůrčí aktivity Já a Ne-já, kterážto aktivita je v absolutní Transcendenci (v Bohu jako nejvyšším principu syntézy Já a Ne-já),
a zároveň v nejvnitřnější imanenci (je to aktivita mého Já, ne nakolik j e staticky uzavřeno v sobě, nýbrž nakolik existuje v aktivitě sdílení skrze vzájemné Ty).
Bůh jako princip nejvyšší syntézy je první a nejjistější, co je přítomno
našemu duchu. V tomto ohledu je nám velmi blízká a pochopitelná myšlenka Descartesova, který z existence Boha, kterého poznáváme prvotně,
dokazuje existenci světa jako druhotnou. T o však nic neubírá na správnosti
důkazů existence Boží (pět cest sv. Tomáše, kterými podle stop Božích ve
světě, totiž znaků kontingence a závislosti, postupujeme k logicky nutnému
tvrzení Bytosti absolutně nutné). Nejvyšší syntéza aktivity, kterou jsme definovali jako vzájemné sdílení, vzájemné T y v absolutní Transcendenci,
imanentně přítomné našemu duchu, totiž jako aktivita v klidu (quies activa)
a stav dokonalosti spočívající ve vlastnění cíle (což je možno na různých
analogických stupních), ač sama o sobě nevědomá, ve všech vědomých
aktivitách, které jsou omezené a konečné, vyvolává tendenci k překračování
sebe, spění k transcendentnímu cíli (a tím teprve se konstituuje pro nás objekt
jako objekt), a tím vlastně umožňuje tyto tendenciální neboli objektivní
aktivity (rozumové, volní); tím ovšem popření této nejvyšší syntézy jako
absolutního a transcendentního cíle tendenciální aktivity by bylo logicky
nemožné, zahrnovalo by kontradikci v řádu reální činnosti. Tedy v uvědomení tendenciální aktivity a jejího objektu je implicitně obsažena afirmace
absolutního a transcendentního cíle této aktivity. Tato afirmace je logicky

242

nutná a analyzí poznávacího aktu si ji výslovně uvědomujeme. A to je základní forma všech důkazů existence Božu
Bůh je subsistentní Idea. V něm myšlení a bytí je přesně totéž. Jestliže
Bůh j e prvotně přítomen našemu duchu (třebas si toho nejsme vědomi na rozdíl od tvrzení ontologistů), pak noetický idealismus a realismus jsou
dokonale sjednoceny.
V mé aktivitě je Bůh přítomen jako nejvyšší syntéza této aktivity, syntéza vzájemného sdílení, vzájemného T y . Jako takový není ovšem uvědomován. Přemýšlím-li o své aktivitě, dojdu k tomu, že tento nejvyšší Princip syntézy nemohu bez kontradikce popřít. Potom abstraktně poznávám
Boha, ovšem poznávám jej jako objekt (cokoliv poznávám, poznávám
jako objekt). Druhá věc, kterou nemohu bez kontradikcc popřít, j e aktuální
existence poznávacího úkonu a subjektu poznání. C o však svět mimo mne ?
J e možno dokázat více než pouze jeho reální možnost? Objektivní svět neexistuje pro mne před nejvyšší syntézou aktivity, je touto syntézou teprve
konstituován. Záleží však něco na tom, zda Bůh tvoří svět mimo mne nebo
pouze představy ve mně? Pouhou reální možností světa na mně nezávislého
je již objektivní řád zajištěn.
A b y byla možná nejvyšší syntéza jako podmínka vědomí, musí Já všechno Ne-já obsáhnout v sebe (teoretický idealismus) a zároveň Ne-já ponechat
v jeho absolutní nezávislosti na mně (uznati druhého a žít pro druhého praktický realismus).
Je zřejmé, že tato » víra « v existenci věcí o sobě je mnohem aktivnější
a svobodnější zaměření mysli než víra Fichtova, která je pouhou záležitostí
citu. Podle Fichta cítíme se omezeni ve svém snažení po určování veškeré
reality, a toto omezení připisujeme něčemu, o čem nemůžeme mít představu, totiž věci o sobě. V našem pojetí nejde o žádné omezení, nýbrž pouze
o objektivní určení naší svobody, cele přijaté, nesené a prodchnuté touto
svobodou. Tato svobodná duchovní neuvědomělá víra je ovšem vtělena
v smyslové prostředí našich zážitků, takže se nám zdá, že smyslově vnímáme
na nás nezávislé věci. Tato iluze je ovšem snadno rozptýlitelná analyzí smyslového vnímání, která ukazuje, že to co smyslové představy podávají, jsou
pouhé jevy, fenomeny, co není a nemůže být samo o sobě, nýbrž pouze
ve vztahu k vnímajícímu subjektu.
Přirozená víra, tedy víra, která není aktem, ani habitem, nýbrž něčím
co je dřívější, sama nutnost rozumu svobodně určovat sebe podle objektivního zákona, je zdrojem přesvědčení stějně mocného jako proud životní
aktivity, zaměřený k jsoucnu a transcendentnu. Rozumovou analyzí je toto
» zázemí ducha « nepostižitelné, a proto, nepostřehneme-li vnitřní dynamismus a tendenci k transcendentnímu cíli v aktivitě poznání a chtění, nedivme
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se, že všechny výsledky této rozumové analýzy jsou destruktivní a ukazují
pouze neodůvoclněnost naivního realismu.
Protiklady se sjednocují vzájemným určením ve vyšší syntéze. Tak se
postoje noetického idealismu a realismu vzájemně určují a sjednocují v aktivitě vzájemného Ty. Tato aktivita vzájemného Ty, na této úrovni naprosto
neuvědomělá, nakolik nutně obsahuje uznání absolutní nezávislosti věcí
na mně, je zdrojem našeho spontánního přesvědčení o aktuální existenci
světa kolem nás. V existenci věcí neuvědoměle a mocně » věříme«. Tato
víra je nutná, nakolik bez ní by nebylo vůbec vědomí; je svobodná, nakolik
vědomí samo je dílem ducha, který je svoboda.
Na věčnosti nebude nic existovat nezávisle na nás kromě Boha jako
transcendentního. Bůh nekonečně vznešený bude všechno ve všem, a tedy
i v našem Já. Jestliže Bůh mi bude »vnitřnější než má vlastní Já« (sv. Augustin), pak bude všechno skrze mne, závislé na mém Já a Já opět ve všech věcech, skrze ně a pro ně, svobodně závislý na všem. Nebude už Já a On,
nýbrž pouze vzájemné Ty.
3. Relativismus a

Objektivismus, metafysika a umění.

O mravním realismu a objektivismu bylo již řečeno v praktické části
vědosloví. Abstraktní mravní zásady jsou objektivně platné. Konkrétní
mravní ideály jsou v určitém smyslu relativní; záleží na nás, co si zvolíme,
jak sami sebe určíme. Mravní ideál totiž je ideál dokonalé svobody, jež však
má být plně objektivně určena (chtít svobodně dobro jiných jako jiných).
Poněvadž pak tyto »jiné« objevujeme tvořivou aktivitou skrze absolutní
Transccndenci (nalézáme je v Bohu), a poněvadž tato absolutní Transcendence nám není dána v nějakém stavu, nýbrž sjednocujeme se s ní v aktivitě,
jež je pozvednuta a zbožštěna (48), tedy způsob přítomnosti této absolutní
Transcendence našemu duchu závisí i na nás, přesně řečeno je výsledkem
vzájemného určení absolutního Já a absolutního Ne-já; proto Bůh j e nevyčerpatelně napodobitelný našemu duchu a může pro nás nekonečně růst
(» Deus semper maior «) (49). Je-li tomu tak, potom tedy i »jiné « mimo
Boha objevujeme v Bohu nekonečně různým způsobem - podle toho, kterým směrem se obrátí naše svoboda. Jsou tedy pro různá zaměření ducha
různé mravní ideály, jež nejsou všeobecně závazné; jsou totiž dílem naší
svobody. Všem těmto ideálům však je společné, že musejí být úplně objektivně určeny. Jen při tomto úplném objektivním určení je možná dokonalá
svoboda (Já vycházející ze sebe), a jen při dokonalé svobodě je možné toto
(48) TBILHARD DB CHARDIN, O bohkém prostředí.

<49) Bude takto růst v naši aktivitě poznání a chténí p o celou věčnost?
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úplné objektivní určení (které se děje ve společné aktivitě, ne v pouhém stavu).
Ve svých smyslových důsledcích se nám ovšem takový ideál bude jevit
jako relativní; ale ve své podstatě jako syntéza duchovní aktivity je něčím
výsostně objektivním.
Tyto mravní ideály jednou vydobyté a získané ovšem strhují k napodobování a tak jsou jaksi společensky fixovány v ovzduší své doby a přežívají
kratší či delší, případně i velice dlouhou dobu, dokud jsou znovu a znovu
tvořivě objevovány, až se jejich pochopení zatemní docela a zbude z nich
pouhá vnější konvence, která také zmizí objevením ideálu nového. Tyto
mravní ideály mohou existovat současně vedle sebe, aniž lze rozhodnout,
který je správnější (školy duchovního života), nebo následně za sebou (kulturní éry). Při tom j e zajímavé sledovat, jak každá velká, v sebe soustředěná
doba naprosto ztrácí pochopení pro všechno minulé, kromě toho, na co
tvořivě navazuje.
Nám však zde nejde ani tak o relativismus mravní, jako spíše o relativismus noetický. Obojí ovšem souvisí. Každé konkrétní poznání, počínaje smyslovým vnímáním a konče zkoumáním historika, je nutně relativní.
Žádné konkrétní autentické poznání není totiž bez základního mravního
instinktu, který nám zjevuje náš mravní ideál. Bez něho mohou být pouze
konvenční výpovědi o věcech, pouhá slova, důmyslný systém znaků, kombinovaných podle mechanických pravidel, z nichž však se všechno autentické
poznání vytratilo.
Je však také metafysika, poznání, které abstrahuje ode všeho vlivu poznávajícího subjektu a činí si nárok na ryzí objektivitu, a z druhé strany je
umění, význačná vysoce duchovní aktivita, která svou podstatou není poznání, nýbrž tvoření, jehož projevy jsou tak mnohotvárné, že se zdá, žc
nepodléhají vůbec žádnému objektivnímu zákonu, nýbrž žc jsou výrazem
čiře subjektivní libovůle. A přece víme, žc v každé lidské aktivitě se musí
uplatňovat jak svoboda, tak objektivní řád. Jak jsou vůbec možné tyto dva
vynikající, jak se zdá, navzájem protichůdné výkony, zřejmě extrémní možnosti ducha? A přece se projevují v každodenním životě i prostých lidí.
Každý člověk je svou přirozenou povahou metafysik a už od dětství umělec.
Každá konečná, omezená aktivita předpokládá nejvyšší syntézu aktivity, v níž Já a Ne-já dospívají své absolutní nezávislosti a zároveň se sjednocují ve společné aktivitě vzájemného sdílení. Bez této jediné společné aktivity by nebylo jejich absolutní nezávislosti, bez jejich absolutní nezávislosti
by nebyla možná jediná společná aktivita. Této nejvyšší syntézy aktivity
si nejsme vědomi. Ale můžeme se k ní blížit ve vědomých úkonech. Při
tom platí, že čím více se blížíme k této nejvyšší syntéze, tím více Já a Ne-já
jsou rozlišeny. V e smyslovém vnímání není ještě jasně rozlišen poznávající
subjekt od poznávaného objektu. Smyslové vědomí osvětluje pouze vztah
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mezí subjektem a objektem bez jasného rozlišení obou termínů tohoto vztahu;
je relativní. V rozumovém poznaní je již objekt jame odlišen od subjektu,
ale je nezbytně spjat se smyslovou představou. (Rozum se chápe smyslové
představy a myslí jí svůj absolutní objekt.) Konečně j e možná umělá abstrakce, v níž rozlišíme představivý (representativní) a významový (signifikativní) moment našich představ a tím tento významový moment odloučený
od vztahu k představě dostává jakousi neomezenou platnost. Toto rozlišení
obou momentů není jinak možné, než že zkoumáme možnosti aktivity
našeho Já, nakolik je určeno tím Ne-já. Při tom docházíme k zjištění, že
možnosti aktivity Já jsou nekonečné (v nejvyšší syntéze se Já a Ne-já nikterak
neomezují), ale že jsou pod určitým zákonem (zákonem objektivního určení
všeobecně) . Tento zákon je jen nepřímo zjistitelný. Snažíme-li se totiž všechno
popírat, zjišťujeme, že něco popírat nelze: Nelze popírat, že jsoucno má
dostatečný důvod, proč je, a proč je takové; jinak by totiž i moje popírání
jako reální aktivita mohlo být bez důvodu, neodůvodněné, libovolné; stejně
libovolně by mohl platit i opak tohoto popírání. Nelze popírat, že jsoucno
je aktivní, poněvadž bych tím popíral i aktivitu mého popírání. Nelze popírat, že nahodilé jsoucno má příčinu, poněvadž bych tím popíral samo
myšlení, které je tendenciální a kauzální. Nelze popírat existenci absolutní
Transcendence, poněvadž bych tím rušil možnost nejvyšší syntézy myšlení.
V těchto a podobných případech narážím na objektivní nemožnost, dostával
bych se do kontradikce v řádu reálním. Tímto způsobem metafysika stanoví
objektivní zákon, daný naší neomezené svobodě. Proto její tvrzení jsou
objektivně nutná, na subjektu nezávislá. Sám zákon naší svobody je jeden
(je to Láska, jež je v absolutní Transcendenci). Ale jeho vyjádření pomocí
statických pojmů je vždy neadekvátní. Proto není jen jediná metafysika, j e
více platných metafysik (aristotelská, platónská, intelektualistická, voluntaristická, meta fysika äkee inj
Kdežto metafysika se blíží k nejvyšší syntéze ze strany teoretického
rozumu, uměni k ní přistupuje ze strany praktického rozumu (t.j. snažení
nebo základní, dosud neformované a neuvědomělé vůle). Umění totiž je
činnost Já, nakolik určuje to Ne-já a to určením velmi citlivým a hlubokým,
dosahujícím objektivního zákona svobody. Je to určování neuvědomělé,
živelné a konkrétní. (V metafysice právě naopak Já si svou určenost tím
Ne-já uvědomuje, ale pouze abstraktně.) Uměni je podstatně výrazem svobody. Je to svobodné přetváření, dotváření skutečnosti. Umělecké ideje
jsou ideje praktické, spojené s představou pohybu, nikoliv objektivně dané
věci. Věčný problém, záhadná otázka, mají-li tyto ideje objektivní platnost,
má v sobě mnoho dvojznačnosti. Tyto ideje jsou určovány naší svobodou,
nikoliv pouze objektivní skutečností; v tomto smyslu by tedy byly subjektivní
nebo relativní; ale tato naše svoboda je pod objektivním zákonem. Podstata
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umění j e v hledání tohoto zákona a v pokorném podrobení se jemu, což
je ovšem (poněvadž je to zákon svobody) možno způsoby nejrůznějšími.
V tomto smyslu by tedy umělecké ideje byly eminentně objektivní.
V metafysice je absolutní Transcendence logicky nutné tvrzena, ale poněvadž není nazíratelná, nemáme o ní vlastní, nýbrž pouze analogický
pojem. V umění je absolutní Transcendence obsažena v neuvědomělém impulsu lásky (tvořívá emoce, nakolik je uvědomována, j e jenom smyslový
» obal« tohoto duchovního impulsu); tento impuls lásky, osvobozující od
egoistických zábran, sjednocuje Já s veškerým Ne-já, vyvolává horoucí
zájem o život a intensivní snahu o vyslovení všech jeho náznaků a nápovědí,
uskutečnění všech jeho možností, vroucné zaujetí a něžnou péči o jeho dotváření, stupňování a růst k plné a dokonalé svobodě. Impuls lásky je předpokladem krásy jako transcendentální vlastnosti jsoucna. Krása je vlastností
lásky. Láska a jsoucno je v základě totéž. Nazírání krásy je něco stejně tajemného jako uvědomení nejvyšší syntézy aktivity,
Metafysika a umění jsou dvě protichůdné aktivityt které by se měly v
universálním duchu vzájemně určovat v nejvyšší syntéze aktivity, jako se
určuje vzájemně teoretické a praktické Já. Tato nejvyšší syntéza je ovšem
neuvědomělá podmínka každé vědomé aktivity. Ale upne-li se speciálně
na ni pozornost a úsilí našeho ducha, bude snad přece možno nějak si ji uvědomit? A jakého druhu bude toto vědomí, a za jakých podmínek bude
dáno?
Víme již, že tato nejvyšší syntéza aktivity musí být něco tvořivého (!á
vycházející ze sebe a určující aktivně Ne-já, jako v umělecké činnosti), a zároveň něco uvědomělého (Já určované tím Ne-já, jako v metafysice). Syntéza
J á jako určujícího (praktického) a jako určeného (teoretického) je dána ve
vzájemném T y , jehož apriorní podmínkou je absolutní Transcendence, jež
j e vzájemnému T y zároveň imanentní. Je možno uvědomit si konkrétně
absolutní Transcendenci? T o je otázka, kolem níž krouží všechno naše
zkoumání.
Aktivita vzájemného T y se projevuje v dialogu. Dialog v absolutní Transcendenci, imanentně přítomné mému Já, je modlitba. Nejvyšší syntéza aktivity,
převyšující a sjednocující metaťysické poznání a umělecké tvoření, je tedy
modlitba. Za jakých podmínek jsem jí schopen, co se v ní děje a jak si ji
a absolutní Transcendenci v ní uvědomuji?
4. Možnosti konkrétního poznání Boha.
Když takto formuluji problém, je okamžitě zřejmé, že nejde o poznání
Boha, nakolik je sám v sobě. Konkrétní totiž je to, co » concrescit ex forma
et supposito «. Bůh však je naprosto jednoduchý, není v něm složitosti z for-
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my a supposita. Abstraktně-filosofickým poznáním chápeme bytnost Boží
podle analogické formy, odvozené z věcí stvořených. Představivý moment,
který s těmito pojmy je spjat, bytnosti Boží naprosto nepřísluší. O Bohu
nemůžeme mít představu formální, nýbrž pouze tendenciální. Tato tendenciální představa j e dána ve vnitřní zkušenosti modlitby.
Modlitba je buď výsledkem pouhých lidských schopností (ontologicky
přirozená), nebo se děje s Boží pomocí přesahující normální Boží spolupůsobení (modlitba ontologicky nadpřirozena). V modlitbě ontologicky přirozené
absolutní Transcendence není uvědomována. Tato modlitba zůstává pouze
v imanenci lidské přirozenosti. Absolutní Transcendence jako apriorní podmínka každé aktivity zůstává skryta za obzorem vědomí. V přirozeném náboženství není dána síla k uvědomělému vyjiti za sebe na úrovni lidské aktivity jako takové (cx voluntate deliberata), a tedy ani k výslovnému uvědomení absolutní Transcendence. Snad - v určitých harmonických rovinách i člověk žijící pouze z přirozeného náboženství dosahoval klidu rajské nevinnosti, požíval sladkého ovoce se stromu života, aniž měl nejmenší tušení,
že by se mohl ještě kamsi probořit, kde by měl nekonečně větší možnosti,
ale také by byl více ohrožen.
Musíme se tedy zabývat zkoumáním modlitby ontologicky nadpřirozené, křesťanské. Tím tato práce překračuje rámec filosofické studie. Ale spokojíme se spíše fenomenologickým popisem tohoto jevu, než abychom se
věnovali rozboru kauzálních vztahu ve věci tak jemné a složité. Přitom
budeme mít na mysli určitý zevně projevený a tedy zkoumání přístupný,
a přitom čistý a dokonalý typ modlitby, kterým je modlitba liturgická,
zvláště zpívaná, gregoriánský chorál.
První, čeho si všimneme v liturgické modlitbě, je její jednoduchost a prostota. Orace jsou střízlivě a přesně koncipovány, gesta jsou střídmá, ukázněná,
nápěv bez nejmenší stopy patosu. Bohatství a hloubka citu j e prosta jakékoliv sentimentálnosti. Cit, obsažený v melodii, j e zaměřen objektivně,
nc subjektivně; je to touha co nejdokonaleji oslavit Boha; Já dokonale otevřené, vycházející ze sebe, zapomínající na sebe. Je v tom jakési odosobnění.
Jako duch v tvoření se stává druhou přírodou, tak v modlitbě se stává obnovenou prostotou; bez tendence k poznání a chtění, a přece v dokonalém vlastnění poznání a chtění; klidné světlo, vroucnost dokonale osvobozená ode
všech subjektivních vztahů. Citové vzruchy povstávají znenáhla nebo i neočekávaně a zase se uklidňují, obnovují se samy ze sebe a vznášejí se volně,
nehmotně, bez opory, jakoby vyňaty z tíhy země. Zbožnost, která má sama
v sobě živý zdroj, má tím též sama v sobě hloubku pokoje a lehkosti.
V chorálních melodiích není vzedmutých vášní, násilných zlomů, prudkých nárazů, burcujících apelů. A přece se v nich někdy ozve energie jako
burácející bouře. Ale bez nejmenší stopy disharmonie. A proto se uklidňuje
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a usedá lebce jako křídla motýlí. VŠem chorálním skladbám j e společný
veliký pocit svobody. Jako by nebylo překážky, nebylo tíhy, nebylo starosti.
I slzy kajících zpěvů jsou zevnitř prozářeny vlídným, měkkým světlem,
i výkřiky úpěnlivých proseb jsou neseny jistotou, že Otec nás vyslyší, dříve
než promluvíme.
S pocitem svobody souvisí neustálá radost, často jemně odstíněná, ale
vždy intensivní. Radost, nikoli veselost. Veselost totiž j e jednostranná,
subjektivní, a proto nezná míry ve vnějším projevu, ač vnitřně může být
mělká a bez opory. Radost má nevývratné těžisko hluboko uvnitř; není
libovolná, je pod zákonem, ale j e to zákon svobody. Paradoxně se obnovuje i v bolesti, a j e vždy spojena a vyvažována pocitem vděčnosti, který
je mírou i zdrojem niterného štěstí. J e doprovázena vědomím, že tato radost
je darovaná, ne titansky vybojovaná.
I při vší radostnosti slyšíme v chorálu spodní tón stesku, nekonečnou
nostalg ii. J e to hojivý stesk, blahodárná otevřená rána láskyplné touhy.
A jsme-li dobře disponováni, zjeví se nám nejzákladnější tvořivá emoce
tohoto umění, které zapomíná na sebe a stává se modlitbou: j e to vroucné
lnutí lásky. Nekonečné klanění a opětné pozvedání k srdci Božímu, splynutí
v objetí při jasném rozlišení vzájemného T y , plnost štěstí při nezkaleném
jasu vědomí. Tyto líbezné zpěvy, v nichž se duše rodí a okřívá, přinášejí
nám závan opravdové blaženosti.
Gregoriánský chorál j e svědectví: svědectví o existenci vyšší krásy než
j e krása této země, o možnosti žhavějšího citu, než jsou přirozené city našich
srdcí, o přítomnosti vlitého světla, vlídnějšího a mocnějšího než světlo slunce,
v jehož záplavě všechno se stává lehkým, vzácným, drahocenným. Oddáme-li
se těmto zpěvům, unášejí nás tam, kam bychom se sami neodvážili.

DOSLOV

Pocit nesvobody se mi zařezával do duše. A nebyla to jen vnější nutnost,
ale hluboko dovnitř mi vrůstaly okovy. Nemohoucnost Myšlenky, jež
tolikrát chtěla se pozvednout, ale narážela vždy hlavou o snížený strop.
Nesmělost Citu, jenž se plížil v temnu polovědomí jako tápající rostliny
bez světla. Sestra Úzkost usedala k mému stolu a pod jejím tísnivým pohledem jen v nejvyšších, nejtišších polohách jsem se odvažoval klást otázku,
zdaje, či není ještě jiný svět. Moje Touha, tak marná, tak zakřiknutá, hrozila,
že mne zadusí.
T u však jsem zaslechl neurčitě vzdálené ťukání, které mohlo být ještě
velice daleko, ale mohlo být také už docela blízko, za nejtenší stěnou. Pochopil jsem, že existují duše bratrské, duše sesterské, a velice jsem se zachvěl.
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Se zatajeným dechem a po špičkách jsem j e obcházel a celá moje bytost
se změnila v jediné horoucí objetí, ale dotknout jsem se jich neodvážil, abych
nezaplašil zázrak. Snil jsem, snil jsem ve dne v noci, jak by bylo možno
překonat rozdělení věcí lidských, jak by dobro jiných mohlo být m ý m
nej vlastnějším štěstím. Ale když jsem měl prolomit přehradu, vždycky mi
na srdce sáhla ledová ruka Úzkosti. A ž jednou jsem se, Bůh ví s jakou nezemskou pomocí, přece jen odvážil!
Kdo popíše svěžest prvních zážitků, v nichž jsem začal postřehovat
hlubší smysl tvorstva! Kdy všechno bylo tak důvěrně známé a blízké - každý
lístek na stromě jako by žil pro mne a skrze mne, každý květ jako pohled
živého oka, odedávna připravený pro mne. Lidské tváře proniklé vnitřním
světlem a hlasy prolamující se jakousi propastnou rezonancí. Nebylo žádných
překážek: hmota zcela přístupná, prostupná duchu. Nebylo už žádné Já
a On, ve všem jen vzájemné T y . Jak rni bylo lehce, jak svobodně! Byl jsem
osvobozen sám od sebe. Nádhera a skvělost skutečnosti tak tichá, tak slavnostně samozřejmá! Myšlenky Boží zářily do mých snů.
Ta doba minula. Věčně ji hledám. Ale jen zřídkakdy nějaký úlomek,
lístek či snítku z onoho blahého ostrova objevím ve vlnách času. Ale od té
doby mám odvahu obejmout Úzkost. A ona se mi vždy v náruči promění
v nic. Vím, že nemá tělo, je bezpodstatná. A od té doby věřím. Věřím, že
jednou se prolomíme do světa, kde už nebude žádných rozdílů, kde nikdo
druhý pro mne již nebude On, nýbrž všichni budou T y , svobodný přístup
od srdce k srdci, a všechny a všechno budu pociťovat jako své druhé Já.
Bude to život oslnivě tryskající zevnitř, v jemnosti a síle, v lehkosti a energii, vzlet nedotýkající se země, ples plný vděčnosti, tvůrčí nadšení, úsměv
věcí, propasti ticha a klanění, vzmach neomezené svobody.
A pohlédneme-li dovnitř mezi sebe, spatříme jako v zrcadle planouti
Slunce Boží, jež bude všechno ve všem.
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Poznámky

k

příloze.

(1) J e patrno, že jednotlivé sloupce si symetricky odpovídají podle střední osy (IV),
která vyjadřuje nejrozvinutější obsahové určení praktické a teoretické činnosti, kdežto směrem od středu vlevo se dostáváme k principům této aktivity, v právo k jejím formálním podmínkám. Přitom každé určení vědomí j e spoluurčováno všemi ostatními, bud bezprostředně
nebo prostřednictvím nejvyšší syntézy. Celkový vzorec ukazuje rozvíjení vědomí (štěpící
se aktivity) a opět sjednocování. Tak gnosogonie nápadně připomíná myšlenku sv. Tomáše
o vycházení všech věcí od Boha a opětném jejich sjednocení v Bohu, o Bohu - prvém principu a posledním cíli všeho tvorstva.
(2) Dále si symetricky odpovídá teoretická a praktická část. Pouze ve sloupcích III,
IV, V byly kvůli větší jasnosti jednotlivé položky seřazeny tak, že si odpovídají pořadově,
nikoliv symetricky,
(3) Celá praktická část j e hypotetická, může také nebýt, závisí na svobodě Já. Avšak
k samotné inteligenci (teoretická část vědosloví), je-li ta něco více než pouhý chladný logický
či matematický řád, j e alespoň základní aktivita, praktického rozumu nutná. Konkrétní
vědomí j e totiž určováno základním duchovním nebo mravním instinktem a tvořivou silou
ducha na všech stupních syntézy. Naopak zase tvořivá síla ducha by se nepozvedla k plné
aktivitě bez uvědomělého poznání subjektu a objektu, t.j. zůstala by na úrovni nutného
pudu, nedosáhla by svobody lásky. Konečně obojí proud aktivity (praktický a teoretický)
logicky vyžaduje úplnou a dokonalou syntézu teoretického a praktického rozumu (VII),
zakořeněnou v úplné a dokonalé syntéze Já a Ne-já (I). Jakákoliv aktivita by neměla smyslu
bez lásky, duchovní láska není možná bez světla sebevědomí.
(4) Lidský skutek (actus humanus) tedy obsahuje v úhrnu všech těchto 22 určení. Pouze
podle druhu aktivity (poznání, chtění, tvoření...) j e ve vědomí zdůrazného spíše jedno než
druhé z obsahových určení (IV) ashodně s tímto zdůrazněním se uplatňují více jemu odpovídající syntézy (v dalších sloupcích). Konečné syntézy (I, VII) jsou však vždy nutné pro
plně lidský, smysluplný duchovní život. Jsou-li zanedbány nebo potlačeny, pak duchovní
život buď zplaní nebo chřadne, člověk ochuraví. V tomto případě totiž ani ostatní určení
ve svém úhrnu nemohou mít onen jas, zdraví a intensitu, jakou duchovní život lidské osobnosti má mít. (Možnost využití pro psychologii a psychiatrii.)
(5) Fichte varuje, abychom si pod jednotlivými kroky gnosogonie nepředstavovali
nějaký konkrétní duchovní akt. Tato určení jsou totiž apriorní, dedukovaná z ideje čistého
Já, bez zřetele k jakékoliv zkušenosti. Nicméně se nám spontánně vnucují při jednotlivých
určeních analogické poznatky, získané empiricky - psychologickou metodou.
Sl. III, prakt. část: »Já klade Ne-já jako samo sebou určené. «Je známo, že v uměleckém
tvoření a v odpovídajícím chápání díla nic nedokážeme ponořením se do sebe a hledáním ve svém nitru, nýbrž jedině velkodušným oddáním se objektivnímu, nadosobnímu
řádu. (Srv. L U E T Z E L E R , Führer zur Kunst).
Sl. V , prakt. část: Myšlenka trpnosti nezávislé na vzájemně se určující činnosti a trpnosti:
Termín, v nějž j e kladena tato » nezávislá trpnost«, ponechává svému protikladu větší
» prostor « k dotvoření než plyne ze statických pojmových určení, idealizuje jej, pozvedá
jej. Nezávislá trpnost j e rozpoložení ducha, vyjádřené v evangeliu slovy: » O n musí
růst, já pak se menšiti... Tato má radost se naplnila. « - Jan 3, 29n. J e to tedy svobodný
akt lásky. Klade-li J á tuto » nezávislou trpnost« v Ne-já, znamená to, že věří v jeho
lásku; klade-li j i v sebe, samo miluje. Milovat a věřit v lásku druhého se navzájem podmiňují, jedno není možné bez druhého; obojí j e v základě totéž. - Podobně v teoretické
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v teoretické části * nezávislá činnost« v objektu a subjektu znamená vzájemné aktivizování, zduchovnění, v němž dochází k jednotě vzájemné aktivity, jež j e podmínkou
pochopení.
Si. VI., prakt. část: Vzájemně se určující činnost a trpnost, t. j. skutečnost, nakolik zde,
v oblasti tvořeni, j e nazírána jako krásná, určuje nezávislou trpnost, t . j . lásku, a naopak:
láska určuje krásu. Bez linutí lásky není možno nazírat krásu, bez nazírání krásy se v
našem srdci neprobudí láska. Akt lásky a nazírání krásy se určují navzájem, jsou v základě totožné. V teoret. části odpovídajícím způsobem se vzájem ě určují světlo vědomí
(* nezávislá činnost «} a předmět poznání (vzájemně se určující emnot a trpnost). Předmět
poznání není dán předem, nýbrž konstituuje se v samém aktu poznání (idealistická teze),
i když není totožný s aktem poznání (realistická teze). Tento vztah vzájemného určení,
zde stanovený deduktivně, svou vlastní metodou objevil též E. Husserl.
(6) Si. VI., teoret. část podle Fichta, praktická část sestavena obdobně. T y t o věty však
vysvětlují svoje předchozí věty (V) zvlášť pojaté, ale ncsjednocují jejich rozpor. Tedy správně
věty ve si. V I by patřily jako bližší vysvětlení do si. V . Skutečná syntéza by měla být vyjádřena
asi takto: Činnost Já nezávislá na vzájemně se určující činnosti a trpnosti a činnost Nc-já
nezávislá na téže vzájemně se určující Činnosti a trpnosti se určují navzájem. A v prakt, části
obdobně. Tato věta iná smysl a připomíná scholastické axióma: » Intelligibile in acta ct intelligens in actu sunt idem «. Obdobně v prakt. Části: » Láska vyvolává lásku. «
{7) Si. I a VII nemohou být reflektované vědomé, poněvadž reflexe předpokládá rozdvojení, zde však je poslední jednota syntézy. Mohou však nereflektovaní" vplývat do našeho
vědomí jako v aktivitě vzájemného T y , kde vědomí vlastního Já jako by zanikalo ve ztotožnění intuice, zároveň však se nesmírně zjasňuje, jako vždy v mravním rozhodování Či v aktivitě vůle. Podmínka vědomí, totiž rozdvojení na subjekt a objekt, není zde formálně zachována; j e tu dokonalá jednota; existuje však virtuálně: v této jednotě je dvojitost jasně rozlišitelná.
(8) Si. I, VII a v prakt. části III, IV, V , V I nejsou výslovně formulovány ve Fichtovř
vědosloví. Fichte je neobjevil, a vůbec celá jeho praktická část vědosloví a vzájemné vztahy
prakt. a teoret. části jsou neujasněné. - Poslední sloupce (V, VI, VII) by mohly mít význam
pro teologii mystiky: činnost, v níž duch j e více pasivní než aktivní, jsou v něm vzbuzovány
stavy a děje bez působení druhotných příčin (trpnost nezávislá na činnosti Nc-já); exstaticnost lidského ducha, který nikdy nemůže najít sebe v nějaém stavu (statická struktura),
nýbrž jen v povznesení nad sebe v čisté aktivitě a čisté pasivitě. Přitom snad ve si. V l i j e naznačen i dvojí možný typ mystiky - nazírání a láska, jež se vzájemně určují a v nutném postulátu, ať to zní jakkoliv paradoxně, ztotožňují.
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TOMÁŠ

ŠPIDLÍK

TRINITÁRNÍ S T R U K T U R A KŘESŤANSTVÍ
V TRADICI VÝCHODU
Přístup k Neviditelnému
» Není dobře být člověku samotnému.« (Gen 2, 18) A proto lidská
bytost, svou přirozeností nutkána, hledá neustále společnost, která by zaplnila vlastní vnitřní prázdnotu. Nejvíc potrestá sám sebe ten, kdo by si
myslel, že si stačí. Začne mu vzápětí chybět mnoho z toho, co patří ke štěstí.
Bůh jediný, jak poznamenal Aristoteles, dokáže být blažený způsoben jemu
samému vlastním, tj. bez někoho jiného, ve své » soběstačnosti « (autarkeia) (1).
Všechny ostatní bytosti cítí tedy potřebu společnosti. Hodnota blaženosti závisí od hodnoty toho » druhého «, který nám má k šťastnému životu
dopomoci. Na nezapomenutelné stránce Symposia ukázal Platon mistrovsky, jak žádné částečné dobro a žádná částečná krása nemůže utišit nekonečnou touhu lidské duše. Vrozený sklon naší mysli nás přitahuje k Dobru
nejvyššímu, nezměnnému, nezničitelnému, k tomu, co »není krásné jen
z jednoho hlediska a ošklivé z druhého, co není krásné zde a ošklivé jinde,
co není pěkné pro někoho a škaredé pro jiného «. Musí to být krása absolutní,
božská. Duše lidské, hnány »božským erosem«, hledají své opravdové
Štěstí na cestě vedoucí k Jedinému, to jest k Bohu (2).
M. Harl ukazuje ve své knize o Origenovi (3), jak celé řecké a římské
kulturní myšlení v prvních stoletích po Kristu se vyznačuje žhavou touhou
po Bohu. Toto jasné vyjádření nostalgie po Bohu je jakoby poslední slovo,
které říká pohanská kultura rodícímu se křesťanství. Z tohoto hlediska je
proto poučné porovnání dvou světů, jak se jeví v Origenově kontroversi
Proti Celsovi. Ani na okamžik nepopírá pohanský filosof nutnost hledat
Boha a najít Štěstí ve spojení s ním. Posmívá se však způsobu a cestě, na které
Boha hledají křesťané. V očích vzdělaného světa se jeví jako neuvěřitelní
prosťáčkové, kteří by se chtěli dát vést k absolutní svrchované Mysli nějakým řemeslníkem z Galilee (4).
Origenes uměl odpovědět řízně povýšeneckému tónu učeného filosofa.
Problém však zůstal i nadále. Prozívali ho především křesťané vzdělaní.

(1) Etika Nikom. I, 5, 1097 b 7.
(2) 211 a.
(3) M. H A R L , Origene et lafonction révélatrice du Verbe Incarné, Paříž 1958, str. 88 násl.
(4) HAKL, str. 307 násl.
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Zůstal jakoby zatlačen do podvědomí a čas od časuje znepokojoval. Nemohli
se mu vyhnout především ti z Otců, kteří vyšli z řeckých škol- Naučili se
tam, že lidský rozum je »třetí světlo « (druhé světlo je rozum andělský,
a první je mysl Boží) (5). Toto »světlo « lidské se musí očistit a pozvednout
k nazírání prvního Světla, které nikdy nezapadá.
V životě církve mají svou důležitost i hereze. Arianismus, se svou
»technologií« a se svým nevyléčitelným teologickým racionalismem (6),
ukázal Otcům období ponicejského, kam dovede rozum svým marným
úsilím o překlenutí propasti nepochopitelná, která dělí stvořenou mysl od
Boží bytnosti (7). Je sice pravda, že duchovní spisovatelé křesťanští se dají
snadno uchvátit platónským nadšením po nazírání Světla a cítí se hnáni
& božským erosem« tak neuhasitelně, že »mysl planoucí láskou se začíná
ponenáhlu osvobozovat od těla« (8). Když však vícekrát a pozorně přečetli vypravování o viděních, která se vyskytují v Písmě svatém, nabyli
přesvědčení, že » ani Boží přátelé, ani svatí, ani andělé « nejsou s to pochopit
Boží podstatu (9).
Z toho vyplývá velmi významný důsledek: Boha, jediné naší blaženosti, nedosáhneme » po aristotelovsku «, ale jenom skrze nauku » rybářů «
z Galileje (10). Toto vědomí se zakládá na víře, že » nikdo nevystoupil do
nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka« (Jan 3,13), který
řekl: »Nikdo nepřichází k Otci, leč skrze mne.« (Jan 14, 6) Aby se tedy
mohl člověk vyrovnat s problémem pravého poznání Boha, a tím i s problémem štěstí, je potřeba, aby byl nejdříve přiveden k víře v Krista a osvícen
Duchem, protože »ekonomie (tj. dílo spásy), ustanovená velikým Bohem
a Spasitelem Ježíšem Kristem« (Tit 2, 13) dojde svého »plného uskutečnění milostí Ducha« (11). Křesťan se stává chrámem Božím, když se »zasvětil Slovu« (12) a když se připodobnil Synu přispěním Ducha, který
dovršuje blízkost (oikeiosis) a spřízněnost (syngeneia) s Bohem (13). Již 11a
hoře Sinaj se musel Mojžíš přiblížit ke skále, aby uslyšel Boží Mas. Chceme
i my zachytit alespoň nějaký ohlas Boží? Přistupme ke Skále, to jest ke Kristu
vtělenému! (14)

(5) Orat. 45, 5» PG 36, 3Ö4(6) REHOk NAZ., Orat 27, 2.

(7) Srov. T. ŠPIDLÍK, La sophiologie de S. Basile, Aim 1961 f str. 188 nísl.
(8) EVAGRIUS PONT., De oration*, 6 1 ; I. HAUSHEÄB, Lefons A'un contempíatíf, PařfŽ 1966, str. 86.
(9) &EHO& NAZ., Orat. 24, 8, PG 35» 32. A ; Orat. 28, 3, col 29 B.
(ro) Tamtéž, Orat. 23, 12, col, u ó j C .
( 1 1 ) BAŽIL V E L . , Tract .de Spir. Sancto 16, P G 32, 137-140.
( 1 2 ) ŘJIHOFT NAZ., Orat. 39, io r P G 36, 345

B.

(13) &EHOFT N A Z . , Orat. 43, 67, P G 3 6 , 3 8 5 : Carmina moralia 3 1 , v. 5-6, P G 3 7 , 9 " ; 9> V. 1 3 5 - 1 4 0 , coL 678.
(14)
OraU 28, 3, P G 36, 29 A .
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Nicejská a ponícejská teologie je skvělým vyznáním víry v Boží Trojici.
Tehdejší teologové si též dobře uvědomili význam tohoto zjevení. Bez
něho by Bůh zůstal jen jakousi vzdálenou » ideou « nebo » monádou « uzavřenou ve své soběstačnosti, autarkii. Nikdy bychom se nemohli modlit » Otče
náš «, kdyby tu nebylo Syna, který ho zjevil. Syn pak je pro nás » život«,
protože tu je i Duch » životodárce « (zoopoion).
Z tohoto pevného přesvědčení vyrostla klasická » řecká trinitární formule «: všecko dobro sestupuje shůry od Otce, skrze (dia) Syna, v (en) Duchu
svatém (15), takže » Syn je v Duchu jako ve svém vlastním obraze a stejně
je Otec v Synu
je tedy jen jedno posvěcení, které přichází od Otce skrze
Syna v Duchu svatém« (16). Naopak náš vzestup k Bohu, naše přiblížení
k němu postupuje obráceně: žijeme v Duchu a tak máme skrze Syna přístup
k Otci. Hymny svatého Efréma přirovnávají Otce ke slunci, Syna ke světlu
a Ducha k teplu. Zkřehlým prstům vrací teplo činnost. Tak i Duch svatý
oživuje lidské duše a dává jim schopnost vykonat dílo Syna a přiblížit se
k Otci (17).
Je známo, žc teologická reflexe latinského středověku se zabývala tímto
problémem z jiného hlediska. Západní teologové vycházeli z pojmu Boží
jednoty a snažili se pak vysvětlit, jak je možné, aby se na jediné bytnosti
Boží bez rozporu podílely tři Osoby. Východní Otcové vycházejí ze zjevení Písma, žc Bůh je Otec (» Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího...«).
Spekulativní problém, který se přiostřil v krizi ariánské, záležel v tom, jak
může mít na absolutní dokonalosti Otce podíl i Syn a Duch svatý, jak se
mohou stát účastnými jednoho a téhož božství, jak mohou být stejné podstaty (ousia).
Podobný, i když na jiné základně, je však i problém našeho duchovního
života: jak můžeme dospět i my k oné blízkosti (oikeiosis) a příbuznosti
(syngeneia) s Bohem? V řeckém prostředí se obyčejně užívalo výrazu theiopoiesis, zbožštění křesťana (18). Svatý Řehoř Nysský mluví též o sjednocení
(synaphcia). A je zajímavé, že totéž slovo může u něho znamenat jednotu tří
božských Osob, anebo sjednocení člověka s Bohem, které se uskutečňuje
» skrze jednorozeného Syna a jeho Ducha« (19.)
Bylo by příliš zdlouhavé sledovat tolik krásných textů, které vydávají
svědectví ve východní tradici o trinitární struktuře naší spásy, našeho života
v Bohu, života milosti. Nemůžeme však opominout alespoň jeden skvostný
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
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AT A NÁŠ VEL., I. epist. ad Serapionem 24, PG 26, 588 A.
Tamtéž, col. 577 B C ; ŘEHOŘ MYS., Adv. Maced., vyd. Jaeger III, 1, str. 109, 16-19.
E. BECK, Die Theologie des hl. Ephraem> Řim 1949, str. 42 nisl., 81 násl.
J. GROSS, La divinisation du chrétien ďaprés les Péres grecs, Paříž 1938.
Adv. Maced., III, 1, str. 109-110.

úryvek z Filareta Moskevského (f 1867): » Od věčnosti se Bůh těšil ve své
výsostné slávě ... Sláva je zjevení, projevení, odlesk, odění vnitřní dokonalosti. Bůh ji zjevuje od věčnosti sobě samému ve věčném plození svého
rovnopodstatného Syna. A tak září jednota svaté Trojice slávou podstatnou,
nepomíjející, neměnnou. Bůh Otec je » Otec slávy« (Ef 1, 17), Syn j e » v ý blesk jeho slávy« (Žid i 5 3), měl ji u Otce, dříve než byl svět (Jati 17, 5);
podobně i Duch svaty je » Duch slávy « (1 Petr 4, 14). Bůh žije v této vlastní
vnitřní slávě dokonale blažen, povznesen nad všechnu ostatní slávu, nepotřebuje tu svědky, netrpí její umenšení. Protože však touží ve své dobrotivosti a nekonečné lásce sdílet svou blaženost jiným, vytvořit si ty, kteří
by se stali šťastnými účastníky jeho slávy, jeho nekonečná dokonalost se
projevuje v tvorech, jeho sláva se ukazuje na nebeských mocnostech, probleskuje v člověku, odívá velebností viditelný svět. Dává ji těm, kteří v ní
mají účast a ji přijímají, a ona se pak zase vrací k němu, V tomto věčném
kolování spočívá, abychom tak řekli, blažený život, štěstí tvorů« (20).
Nejenom spisovatelé slovem, ale i malíři barvami se snažili na Východě
o to, aby v symbolech osvětlili lidu hluboké věroučné pravdy. Božský život,
rozlévající se na svět, posvěcující síla milosti, byly znázorňovány v podobě
Moudrosti, to jest ženské bytosti červené barvy (známka božství), sedící
pod obrazem Krista, který je Moudrost nebeská. Existuje však i jiné znázornění: jediná Boží Moudrost, obklopená zelení (symbol stvořeného světa)
s třemi hlavami, obklopená nebeskou slávou. Po předcházejících slovech
Filaretových je zřejmý význam tohoto obrazu.
I zde se tedy ověřuje vynikajícím způsobem to, co vyznačuje pravdy
víry: to, co se jeví jako neproniknutelné tajemství Boží, samým andělům
nepřístupné, když bylo zjeveno, stává se první a nepostradatelnou základnou
křesťanského života, sloupem našeho náboženství, to jest vztahu k Bohu»
Proto správně říká jedna příručka pravoslavné mravouky z minulého století:
» Boží jednotu vyznávají i židé, kteří neuznávají Krista za slíbeného Mesiáše
a odmítají křesťanské náboženství. Právě tak ji vyznávají i musulmané;
tato jednota byla vyznávána i od mnoha starých i nových heretiků uvnitř
křesťanství. Úplná nauka křesťanská, její stěžejní bod, ta nauka, kterou máme
v srdci uchovávat a ústy vyznávat, máme-li si zasloužit jména křesťanů,
záleží ve víře, že Bůh j e jediný a trojí, jeden v bytnosti a trojí v osobách.
Tato nauka je první z věroučných článků v pravém slova smyslu křesťanských, j e základ jiných článků, které se týkají našeho Vykupitele Ježíše Krista
a našeho Pos vět i tele Ducha svatého, a více méně všech ostatních pravd,
které mají vztah k naší spáse. Proto se nemůže popřít tato pravda víry aniž

(20) Citováno podle

V . LOSSKÉHO,

Essai

SUT

la théologie mystique de VÉgiise ďOrient, str.

72-73-

257

by se současně popřely všechny ostatní články, které jsou na tomto základě
zbudovány (21).«

Lidské soužití a jeho základy
Nerozdílné je spojení lásky k Bohu s láskou k bližnímu. Evangelium
a křesťanské kázání po dobu dvaceti století nás přesvědčilo, alespoň v teorii,
o tom, že obě lásky jsou nerozlučitelné. Proto se nám i vztah mezi oběma
zdá docela přirozený. Zapomínáme pak na to, že tato nerozlučnost je vlastně
jednota dvou protikladů, jednota podivuhodná, kterou se vyznačují tajemství
Boha samého.
Na prvních krocích cesty k dokonalé lásce Boží prožívali křesťané živě
existenci těchto protikladů. Jako Abrahám, věčný příklad všem věřícím
(sr. Gal 3, 6-7), staří askéti pouště opustili nadšeně své domy, příbuzné,
přátele. Toužili po tom, aby žili sami s Bohem samým (22). »Mnich
je jen ten, kdo se odloučil od všech... * (23). Ostatně samo slovo mnich,
monachos, znamená etymolgicky člověka osamoceného. Apoftegmata, anekdotická vypravování z života Otců pouště, osvětlují tuto snahu výroky a příklady. O opatu Arséniovi se čte, že žádal od Boha radu, jak by nejlépe spasil
duši. Uslyšel pak shůry výrok, který se na celá staletí stal programem východním poustevníkům: » Utíkej před lidmi, inič, zachovej si pokoj!« (24).
Provedl tuto radu tak dokonale, že se to zdálo přehnané i samým mnichům
na poušti. Opat Marek jej pak vlídně napomenul: »Pročpak před námi
utíkáš?«. Ale Arsenius stál pevně na svém: »Bůh je mi svědkem, že vás
mám rád. Nemohu však být současně s Bohem a s lidmi. Tam nahoře jsou
desetitisíce a statisíce andělů, všichni pak mají stejnou vůli. Mezi lidmi je
tomu docela jinak. Mají vůli různou. A právě proto nemohu opustit Boha
a být s lidmi.« (25)
V celé své závažnosti se jevil tento problém svatému Bazilovi, zakladateli
mnišství cenobitického, neúnavnému nadšenci pro život společný. I on se
po své obrácením utekl do samoty, na starou rodinnou vilku v Annesi
v Kappadocii. Jak jinak by se totiž člověk mohl vyhnout roztržitosti, příležitostem k hříchu, špatným společníkům, jak jinak by mohl mít » oči stále
upřené k Pánu« (Ž 24, 15) a uchovat si nepřetržitě »drahocennou vzpo-

{21) MACAIRB, Théohgíe dogmatique orthodoxe, PaHž i86o, sv. L, »tr. 193.
(23) Srov. I. HAUSHERR, Hésychasmc et prifre, ŘJM 196tí» str. 173 násL
( 2 3 ) EVAGRIUS, De orat. 124,

(24) PG 65, 88 B.
(25) Tamtéí, col. 9a A.
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HAUSHERR, str. 1 3 8 ,

minku na Boha která je základ vší zbožnosti! (26) Ovšem se přesvědčil
í o opaku, o tom, že osamocený život je zřejmě v rozporu se zákonem lásky,
kterou nám ukládá evangelium (27}, Jak rozřešit tuto potíž ? jak žít mezi
lidmi, mluvit s nimi, poslouchat jejich rozkazy, a přitom si být jist, že slyšíme
hlas Boha samého?
Když Bažil vychvaluje společný život, častěji se vrací k jednomu výroku: »Je potřeba žít s bratry jednomyslnými (řecky sympsychoi) (28).« Velmi
totiž zapůsobil na zákonodárce mnichů (29) tento verš ze Sfeiířktl apoštolů
(4, 32), který podává charakteristiku první církve v Jeruzalémě: » Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. « Bažil k tomu připojuje svůj výklad:
»Je jasné, že v tomto množství nebylo rozdělenosti, nikdo nežil odděleně
od ostatních bratří, jako by byl na nich docela nezávislý. J e také zřejmé,
že jedna odpovědná autorita všechny řídila ....« (30) Lidu tam bylo na pět
tisíc a původu tak různého, že » z hlediska lidského byli spíš nakloněni tuto
jednotu srdcí překazit. * (31)
Tento div se opakuje všude tam, kde se uskutečňuje v životě církve modlitba Kristova: » Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě,
tak i oni aby byli v nás....« (Jan 17, 21) Je tedy tato vnější jednota odlesk
vnitřního života Božího, života tří Božích osob, obraz, který obdivujeme
v jednotě církví. Nic není tak potěšujícího, myslí Bažil, než vidět lidi různého
původu, rozdílného vychování a kultury, kteří se sejdou a sjednotí v soulad
poutem lásky. (32) Tato svatá jednota se musí uskutečnit především v cenobitickém klášteře. Odtud at se vymýtí všechny smyslové náklonnosti a přátelství, která víc rozdělují, než spojuji » Ti t kteří se mají rádi v duchu, neužívají těla k tomu, aby se jeden druhému přiblížili; duchovní jednoty dosáhnou spojením ve víře. (33) « Uskutečňují vůli Kristovu jak, tak on uskutečňoval vůli svého Otce. (34)
Na Západě v pozdějších dobách se řeholní život začal nazývat slovem
* řád Přispěla k tomu silná mezinárodní organizace klášterů. I tento název
svým způsobem zdůrazňuje jednotu ducha, která tu má vládnout. Východní
kláštery se uchovaly lépe ve své původní formě. Jednota se tu má projevit
jako společenství mnišské duchovní » rodiny Ta, podle slov Josefa Voloc-

(26) Defide,PG 31, 464 B.
(27)
{28)
(30)
{31)
(ja)

Reg. Jus. tract. 7, PG 3 1 , 928-933.
Srov. La sophiobgie de S. Bastle, str. 233 nisL
Reg. fits. tract. 35, P G 31, 1008 AB.
Tamtéž.
Epist. 70» P G 32, 433 C ; COUKTONNB, str. 164.

(33) Epist. 154, col. 609 C; Epist. 133, coL 569 B.
(34) De iudicio Dei 4, PG 31, ótíoBC.
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kého (f 1515)» napodobí společenství Kristovo s jeho apoštoly; higumen,
představený, je živý obraz nebeského Otce. (35) Reformátor ruského cenobitíckého mnišství neopomenul při této příležitosti ocitovat text svatého
Bažila o podivuhodné duchovní harmonii a jednomyslnosti osob, které
mají tak různý původ a rozličné povahy.
Místo mnoha citací z duchovní literatury osvětlíme tuto myšlenku
raději i zde malířským uměním. Okolo r. 1337 byl posvěcen v lesích na sever
od Moskvy malý kostelík ke cti nejsvětější Trojice. To byl vznik pověstné
lávry nejsvětější Trojice, která existuje dodnes. Její zakladatel Sergij Radoněžský byl nadšen tímto titulem kostela, který mu »velmi přirostl k
srdci. « (36) Roku 1411 klášter zbudoval nový kostel a mnich Ondřej R u blev, » ruský Fra Angelico«, pro něj vymaloval obraz nejsvětější Trojice,
který se považuje za klasický výtvor světového umění.
Na jednom trůně, který je symbolem jedinné moci Boží, sedí tři andělé.
Je to připomínka vidění Abrahámova v údolí Mambre. (Gen 18, 1 násl.)
Andělé sedí u jednoho stolu s jedním kalichem. Podle staré východní tradice,
která pochází už od Origena, znamenají stůl s kalichem » chléb a víno nebeského Jeruzaléma «, to jest gnosi, nazírání, vyšší poznání. Jediný stůl s jedním kalichem tedy symbolizují dokonalou jednotu myšlení všech tří andělů.
Ruský malíř tu však přidal zajímavý detail. Uvnitř kalichu je zabité obětní
zvíře. Tuto oběť přináší anděl uprostřed, v podobě Syna člověka. Ale druzí
dva andělé ho jakoby podpírali laskavým pohledem. A to je provedeno
způsobem umělecky dokonalým.
V reprodukcích ruských ikon, které vydalo U N E S C O (38), se výklad
obrazu podává tčmito slovy: »Anděl ve středu je Kristus. Smutný, hlavu
kloní do leva, žehná kalich. Ukazuje tím, že je připraven k přinesení oběti.
Otec (anděl vlevo), v jehož obličeji se zračí výraz hlubokého smutku, ho
inspiruje k tomu, aby tento vrcholný skutek vykonal. Duch svatý (anděl
vpravo) je zobrazen jako věčně mladá bytost, jako « Utěšitel
Představuje
se tu tedy nejvyšší oběť, které je láska schopna: otec obětuje svého syna na
smrt. Umělec se však neomezil jen touto myšlenkou. Vymaloval současně
i skutek úplné poslušnosti, přijetí utrpení synem. Na Rublevově obrazu
se povznáší složitý teologický symbolismus k vyjádření nečeho daleko významějšího, k modelu lidského přátelství a lidské lásky. Postavy andělů představující Boha, jednoho ve třech osobách, tvoří tak těsně spojenou skupinu,
že se jim nedá jinak rozumět než jako vrcholnému ideálu jednoty. «

(35)
(36)
(37)
(38)
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Srov. T. ŠPIDLÍK, Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de la spiritualité russet Řim 1956, str. 92.
Srov, I. KOLOCRIVOV, Saggio sitlla spiritualitä in Russia, Brescia 1955, str. 107.
Trcťjakovská galerie v Moskvč.
URSS. Antiche koni russe, New York 1958, str. 27.

Úmysl tohoto vysvětlení je zřejmý: sekularizovat, zlaicizovat náboženský námět tak, aby obraz, dnes vystavený v muzeu, zachoval svou hodnotu i v očích profánního diváka. Mimoděk vsak právě tento výklad zachytil, máme-íi to tak vyjádřit, nejhlubší náboženskou perspektivu malby,
Rublev » rád nazíral na svaté ikony, a tak pozvedal své srdce a svého ducha
k svatým i ke Kristu samému. « (39) Svým spolubratřím pak tu zanechal
obraz, aby uctívali hlavní tajemství víry. Současně však měl tento obraz
vyjádřit program a cíl jejích společného života v klášteře, v jednotě mysli,
v jednotě chtění, v duchu víry a řeholní poslušnosti.
»Bratři a Otcové
píše sv. Teodor Studita {40), »nikdy nepřestanu
vás nazývat jmény vyjadřujícími bratství a otcovství. Vím dobře, že když
se mluví o vás, je tento název pravý, není to lež! jsou skutečně otcové a
bratři ti, kteří milují Boha víc než své vlastní rodiče, víc než své vlastní bratry, víc než vlastní národ a vlastní rodinu, víc než všecho viditelné. Tito
lidé začali žít společným životem, kde je jedno srdce a jedna duse, jeden
Otec Bůh a jedna vlast, nebeský Jeruzalém «

Kosmická jednota
Řecká filosofie od Thaléta až po Piotina je plna různých směni U všech
se však projevuje podivuhodná snaha najít jednotný spojující princip v mnohosti skutečnosti, kterou vnímáme smysly. Jisté je, že Thalés a první » fysiologové « byli začáteční materialisté. Přesto však jejich objev je přece jen geniální: ukol filosofa je hledat jednotu, která je skrytá pod rouškou rozmanitosti světa, který vidíme a pozorujeme. Z počátku se tento princip jednoty
jmenoval jenom * vodou » vzduchem » Apeiron « j e tajemnější, ale stále
ještě primitivní. Podivuhodné je, jak rychle přešla řecká filosofie k » číslu «
a nakonec k >/ idei«. Vesmír, jak si jej představili Řekové, se stal brzy uzákoněnou jednotou, vládne tu proporce, je krásný, je to kosmos.
Harmonii však můžeme studovat Tam, kde je pořádek, události se
dají sledovat, víme, jak bude jedna za druhou následovat* Tak vzniká věda
v pravém slova smyslu- Podle známé Aristotelovy definice je totiž věda
poznání jisté. Jisté však je jenom proto, že jeho základem jsou nezměnitelné
zákony a že je tu nutné pouto mezi příčinou a důsledkem. Mimoto je vědecká metoda syntetická. Zákonu je sice mnoho, ale dají se převést na několik hlavních základních zásad. Ty pak platí vždycky, jsou stejné pro všech-

(39) Joseph de Volokolamsk, str. 108.
(40) T E O D O R S T U D I T A , V ruské Filokalii (Dobroto!jubie)t Athos 1889. sv. I V , str, 423 násl

261

ny, pro lidi i boby. Když dospěje člověk k tomuto náhledu, začne obdivovat
velikost vesmíru. Současně se však neubrání ani pocitu tíhy a smutku. Zákon, který světem vládne, se mu projevil jako věčný, neměnný, a tedy i
neúprosný, jako jakýsi druh osudu.
V době, kdy svatý Řehoř Nysský napsal svou knížku Proti osudu {41),
byl astrologický fatalísmus vládnoucím světovým názorem (42). Jevil se jako
jediný rozumný výklad světa a jeho neměnného pořádku. Teodoret z Cyru
ukazuje ve svých Kázáních o prozřetelností, jak většina pohanských filosofů
filosofů »zastávala bezbožnou nauku« (43), takže někteří zavrhovali i samo
slovo »prozřetelnost«. Aristotelovi se totiž zdálo metafysický jistým, že
Bůh se nemůže světem obírat (44). Tento fatalismus, založený na vědeckém
světovém názoru, podlehl vlivům astrálního náboženství chaldejsko-babylonského. Ve skutečnosti však byl výsledkem vývoje vědeckého a filosofického, jeho posledním závěrem, který se zdál naprosto nevyhnutelný.
Křesťanští spisovatelé se cítí povoláni k tomu, aby v tomto prostředí
hájili dogma o Boží prozřetelnosti. Bůh se o lidi stará, jejich osudy ho zajímají. Ani ostatní svět mu neuniká. » Nic není z Boží prezřetelnosti vyloučeno.
Jeho oko nespí nikdy, vidí všecko. O všechno se on stará, všechny chce
spasit. Jeho prozřetelnost a moudrost se často projevuje i ve věcech nejmenších...« {45) Když pronášeli tato tvrzení, museli ovšem křesťané popřít
aristotelovský pojem autarkeie (46). Bylo potřeba dokázat, že Bůh do světa
vstupuje, že jej skutečně řídí. Ale jak? To byla velká otázka.
Jisté je, že po stránce spekulativní tu dodnes zůstává mnoho problémů
nevyjasněných. Řešení se tu dá snaději vycítit než přesně vyložit. Křesťanští
autoři si však byli vždycky jisti, že správnou odpověď na otázky mohou
hledat jen v tomto směru: viditelný svět je svět stvořený; i když se řídí nezměnitelnými zákony, i když tu vládnou věčné principy, přece jen se tento
svět nemůže vymknout Boží moci a vládě a stát se jakýmsi »tprotibohem 1.
Svět je naopak jakýsi druh Božího » slova «, jakési zjeveni jeho vůle (47).
Sophia tou kosmou, moudrost skrytá v každé stvořené věci, zákon dění ve
vesmíru {48) se nám jeví především z hlediska nutnosti, neměnnosti. Ale
i tato nutnost má svůj původ u Otce, který nás miluje, který hledá s námi
styk, který k nám mluví.

(41) PG 45, 145-174{4}) P, DUHBMj Le systéme du ttsonde, II, str. 404.
(43) Discours SUT la Evidence, přel. Y. A Z É M A , Paříž 1954, str. 98 nisi.
(44} Metaph. XII, 7, 1 0 7 3 a 26.
(45} SYMEON MBTAPHBASTBS, který shrnuje mySenky sv. Bažila, P G 32, 1372 nisl.
(46) Dfio Peří kornou, které popírá prozřetelnost, však není Aristotelovo.
(47) La sophiologie.... str. 8 nisl.
(48) Tamtéž, str. 27.

»Mnohokrát a mnohými způsoby« k nám Bůh mluvil (Žid i, i).
Tak jako řečtí filosofové hledali jednotný spojující princip v mnohosti viditelné skutečnosti, tak i Origenes vynaložil celé své nadání na to, aby spojil
v jednotu různá * Boží slova«: v přírodě, v Písmě, ve svědomím. Přišel
k závěru, že všechny hlasy Boží jsou různými druhy » vtělení« Božího Slova
(Logos), které proniká mnohotvárnost světa a vede rozumné tvory (logikoi)
k nebeskému Otci (49). Logos a Sophia jsou výrazy, které si jsou v Písmě
velmi blízké. Svatý Bažil raději mluví proto o různých projevech Moudrosti.
Až dodnes se východní spisovatelé rádi vracejí k těmto úvahám. Bůh, který
by byl, jak se zdá, úplně necitelný pro běh tohoto světa, ve skutečnosti svět
proniká, řídí jeho vývoj a jeho dějiny, stává se jeho Moudrostí, která se
ztotožňuje s Božím Slovem, s Kristem. Prozřetelnost, prouoia, je tedy totéž
co sophia, moudrost, která dosahuje svého vrcholného výrazu v činnosti,
která se jmenuje oikonomia, » spása lidstva, kterou vykonal Ježíš Kristus a v
které pokračuje Církev« pod vlivem svatého Ducha (50).
Viditelný svět se nám jevil z hlediska osudových zákonů jako celek
velmi spořádaný, ale studený, neúprosný. Nyní se naráz stal jakoby živou
bytostí, teplou, oduševněnou, v němž »Duch svatý je oživovatel
Pán
sám však je Život sám a dárce života« (51). Dokázat objevit tento »život«
světa se na Východě nazývalo theoria physiké, rozjímání přirozené (52).
Duchovní spisovatelé se pokoušeli odvodit slovo theoria od Theas a horanf
vidět Boha ve všech věcech. Definice je sama v sobě výborná, i když je
etymologicky zfalšovaná. * Přirozené rozjímání« je totiž úsilí člověka proniknout až k vnitřnímu logosu věcí. Nestačí ovšem znát jen jejich logos
* aristotelský «, to jest jejich pojem a definici. Je potřeba umět proniknout
až k tomu, co se jmenuje logos theoteles, to, co nás vede k Bohu, duchovní podstata věcí, jejich smysl, pochopit ono » Boží slovo #f které tam
zaznívá (53).
Toto » vidění Boha « ve stvořených věcech je jediná věda, která je přímo
duši k užitku. Duchovní spisovatelé určují podmínky, které jsou pro ně
nezbytné. Je dáno jen těm, kteří jsou čistého srdce, kteří se vycvičili ve škole
Božích přikázání, především v lásce, kteří se stali Böhu podobní. Je to poznání intuitivní, diskursivními rozumovými pojmy se k němu nedojde. V základě je to však podíl na tajemném poznání, které má samo Boží Slovo,
Boží Syn ve vnitřním životě nejsvětější Trojice.

(49) H. DB LUBAC, Hístoíre et Esprit, Paříž 1950, str. 336 násl.
srov. T . SPIDIÍK, La doärine spirituelle de Théophane le Redusf Řím 1 9 6 3 , str- 1 8 9 ,
(51) ATANÁŠ VEL., L epist. ad Serap. 23, PG 26, 524 B.
(52) Srov. LEMAITRE, La theoriá physlke, Did. de spiritualité H, 1806 C.

( 5 0 ) TEOFÁN ZATVORNIK,

( 5 3 ) M A X I M U S CONFESS OK, M

Thal

q. 3 2 , P G 90, 3 7 2 .
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Tak chápal toto poznání už Origenes. Je ho schopna jen » duše, která
nemá jiných požadavků než jednotu a spojení se Slovem Božím, která netouží po ničem jiném než po tom, aby pronikla do tajemství moudrosti
a vědění, jakoby do samého pokoje nebeského Ženicha. « Nespokojena
s nižšími učiteli » žadoní, aby se její čistá a panenská duše osvítila světlem
a byla poctěna návštěvami Slova Božího: když je totiž její mysl naplněna
poznáním a pochopením božských věcí a neděje se to skrze jiného člověka
nebo anděla, uvěří tedy, že dostává polibek od samého Slova Božího.« (54)
Toto poznání a pochopení je ovšem velmi odlišné od »holé« vědy
světské (psík gnosis), kterou asketičtí autoři podceňují jako »namáhavou
marnost« (55). Bohaté vědomosti pohanů se podobají velkému městu, které
je však zpustošeno nepřítelem, protože mu chyběla hlavní věc: osvícení
svatým Duchem, abychom mohli poznat » šířku a délku, výšku a hloubku «
(Ef 3, 18) všeho viditelného i neviditelného stvoření, tajemství skrytá v
Bohu {56).
U ž jsme se zmínili i o východních ikonách Boží Moudrosti. Bylo jich
v Rusku dosti. Kromě formy, která je zřejmě trinitární (se třemi hlavami),
je daleko častější představa jiná: ve formě anděla, znamenajícího odlesk
slávy Kristovy ve světě. Před tímto andělem stojí v obdivu Matka Boží,
Boží Logos jí spočívá na srdci; j e první, která byla uvedena do skrytých
tajemství. Na druhé straně je svatý Jan Křtitel. Který rozpoznal v lidské
podobě Ježíšově Božího Beránka. Oba tedy, Matka Boží i svatý Jan, ukazují příklad »přirozeného rozjímání«, proniknutí do vnitřního tajemství
nejsvětější Trojice; vycházejí přitom z viditelných symbolů.
Je mnoho umělých prvků v teoriích moderních zastánců tzv. sophiologie (57). Ale i v těchto vyumělkovaných spekulacích se stále cítí ve své
životní Časovosti starý kontemplativní ideál, snaha proniknout k Bohu ze
světa materiálního a materialistického. Vezměme např. tuto definici moudrosti Florenského: » Sophia je hluboký kořen celého stvoření..., jímž stvoření proniká dovnitř života nejsvětější Trojice a jímž čerpá život z jediného
pramene Života: Sophia je základní bytnost stvořených věcí, stvořitelská
láska Boží, rozlitá v srdcích našich skrze Ducha svatého, který nám byl dán
(Řfm 5i 5) : jc proto pravé «•já « toho, kdo je zbožštěn, jeho » srdce «, láska,
podobně jako láska je jádro života Božího intratrinitámího ... Sophia j e
anděl strážný stvoření, ideální osobnost světa. Ve vztahu k věcem se jeví

{54) ORIGENES, In Cant. I, P G 1 3 , 85 C
( 5 5 ) BAŽIL, Hexamer. I, 3, P G 29, 9 - 1 2 .
( 5 6 ) PSBUDO-MACARIUS, HORN. 4 2 , R, P G 3 4 , 7 6 9 .

(S?) Srov, B. SCHULTZS. Der gegenwärtige Streit um die Sophia, die göttliche Weisheit, in der Orthodoxie,
S/immai der Zeit 70 (1940), str. 318-324.
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jako exemplární mysl Boží, ve vztahu k Bohu-Mysli je vtisknutý obraz,
jeho psychologický obsah, věčně reprodukovaný Otcem skrze Syna a dokončený svatým Duchem: Bůh myšlený ve věcech « (58).
Nebylo by jistě žádoucí diskutovat o každém slovíčku tohoto textu,
který je velmi těžký k překladu, který obsahuje příliš jemné odstíny slov.
Zdůrazňuje však krásně vidění světla Trojice Boží ve světě Bohem stvořeném, jím oživovaném a posvěcovaném.
Opakujeme tedy v závěru jen tuto základní křesťanskou pravdu: tajemství nejsvětější Trojice, základní článek víry, dává nový nečekaný ráz našemu poměru k Bohu, nejvyšší bytosti, k lidem, našim bratřím, a k světu,
který je pod námi, k viditelnému vesmíru. Tím, že jsou v jediném Bohu
tři osoby, se jednota a jedinečnost Boží nijak neumenšujc. Naopak se nán
zjevuje jako bezměrná sjednocující síla, působící jednotu i tam, kde lidská
myšlenka objevila jen propast oddělení. Proto je spojen pokrok v duchovním
životě se stále hlubším pronikáním do tohoto tajemství. » Uvědomit si, že
existuje nestvořené Světlo,« píše Fiorenskij, »je první stupeň pochopení
(světa náboženského): uvědomit si, že tu existuje jednota v rozmanitosti
a rozmanitost v jednotě, to je druhý stupeň; uvědomit si, že tato sjednocená
rozmanitost a mnohost j e Trojicí, to je třetí stupeň; pochopit smysl čísla
»tři«, jeho důležitost..., to je stupeň poslední. « (59)
(Poprvé uveřejněno italsky v knize lí mistera del Dio vivente, tUm 1968, str. 230245,
pod názvem La Trinitä netta spiritualitě del fa Chiesa Orientale).

(58) P. FLORENSKIJ, Stoib i ulueriděnije istiny, Moskva 1913. str. 258.
(59) T f £ , O duchovno) isfiní, Moskva 1913, str. 524»
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K A R E L SKALICKÝ

ÚVAHA O V Z T A H U MEZI V Ě D O U A V Í R O U
Otázka vztahu mezi vírou a vědou byla ještě do nedávná jablkem sváru,
pro které povstávaly prudké hádky a polemiky. A protože veřejnost - jak
to bývá v podobných případech - která se o takové věci zajímá, je nakloněna věřit, že pravdu má ten, koho je víc slyšet, otázka se stává doménou
žurnalistů a propagandist«, kteří ji zploští na hesla, jež se potírají mezi sebou.
Základní pojmy, v nichž se otázka klade - v našem případě » víra « a » věda « ztrácejí tak svůj hluboký smysl a stávají se povšechnými slovy, pod nimiž
si každý může myslet co chce. Domnívám se, že to se stalo i s pojmy víry
a vědy, ale především s pojmem víry.
Zvyk slyšet tyto dva pojmy vždycky pospolu způsobil, že oba se začaly
považovat za pojmy stejného druhu. Jako věda je výlučně poznávací, tak i
víra se v obecném mínění začala nevědomky redukovat na pouhý prostředek
poznávání, takže všechny ostatní její podstatné stránky pomalu upadaly
v zapomnění. Je jasné, že víra se tak dostala do nevýhody vzhledem k vědě,
neboř začala vypadat jen jako ubohá náhražka vědy, jako fabulační schopnost,
jež začne se svými bájemi, jakmile věda dospěla k bodu, v němž se už nemůže vyslovit. Je pochopitelné, že víra, omylem degradovaná na pouhý
prostředek poznání, vyšla nutně ze soutěže s vědou poražená. Co však bylo
tímto způsobem tak snadno poraženo, nebyla křesťanská víra, která je docela
něco jiného než schopnost snít s otevřenýma očima, nýbrž karikatura víry.
Křesťanská víra je svobodné a drobovolné přilnutí nejen rozumu, ale
celé lidské osoby k Ježíši Kristu, v němž vyznává vtělené Slovo, jež se skrze
svou smrt a vzkříšení stalo Pánem (Kyrios), takže jedině v něm je spása pro
všechny lidi. Víra má zajistě i svou gnoseologickou stránku, neboť je také
vědění, ovšem takové vědění, které se nepřijímá z vnitřní zřejmosti své
pravdivosti, ani z nějakého slepého vnitřního puzení, ani se nepřijímá oním
iracionálním kierkegaardovským skokem (credo quia absurdum), nýbrž se
přijímá na základě autority Boha, který se zjevuje, nebo lépe, Boha, který
v Ježíši Kristu uskutečňuje a tím i zjevuje svůj plán spásy.
Avšak víra, nakolik je také vědění, cítí potřebu přemítat o sobě, a když
se toto přemítání (reflexe) stane metodickým a systematickým, t.j. když
nabude, známek vědy, stává se teologií.
Když tedy budu v dalším mluvit o víře, budu o ní hovořit pod tímto
gnoseologickým zorným úhlem, to znamená jako o vědění, které zakládá
svou platnost na autoritě Boha, jenž se zjevuje, a které může samo sebe metodicky a systematicky promýšlet.
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Abych se pokud možno vyhnul všem zjednodušujícím řešením, chtěl
bych k tomuto problému přistupovat hlavně z hlediska vědy, to znamená,
chtěl bych vycházet z vlastní povahy vědy a odtud ukázat, že mezi vědou
a vírou nemůže být rozpor, ale nanejvýš nedorozumění, které se rozplyne,
jakmile se prohloubí vědecké bádání nebo teologická reflexe.

I. Pozitivní věda a víra.
Co se dnes obvykle rozumí pod pojmem věda ? Vlastní povaha vědeckého vědění v moderním smyslu slova záleží v tom, že je dvakrát empirické,
to znamená, že nevychází jenom ze smyslových faktů, ale hledá i jejich v y světlení a pochopení, jež by bylo ověřitelné a kontrolovatelné zase pomocí
smyslových faktů. Experimentální metoda, nakolik j e právě vědeckou metodou, se tedy zakládá na pokusném (experimentálním) ověření vědecké
hypotézy. Právě tím se věda hluboce liší od filosofie. Když filosof chce dokázat existenci Boží nebo nesmrtelnost duše, vychází ze zkušenostních údajů
(v širokém smyslu slova), ale závěr, ke kterému dochází, není zkušenostně
ověřitelný. Když naopak fysik vytváří na př. atomovou teorii, tato teorie
nemá vědeckou cenu, dokud se nedá přímo nebo nepřímo ověřit a kontrolovat pomocí faktů. Smyslové jevy jsou tedy zároveň východiskem i posledním kriteriem pozitivních věd. To j e též příčina, proč pozitivní védy jsou
per definitionem naturalistické, neboť nepřekračují »přírodu« jako okruh
veškeré možné smyslové zkušenosti. Jakmile by se totiž utíkaly k nějakým
nadjevovým, metafysickým skutečnostem, a tak unikaly zkušenostní kontrole,
zpronevěřily by se svému cíli a požadavkům vědecké pravdy.
To, že pozitivní věda se zakládá na pokusném ověření vědecké hypotézy, j í dává neporovnatelnou přednost: jen ona nám poskytuje pravdu,
která j e přísně kontrolovatelná. Proto má onu neocenitelnou výhodu, že
bez velkých nesnází sjednocuje vědce a mluví k nim obecně platným jazykem, který lze vymezit s velkou přesností.
To však má i svůj rub, protože tento pozitivní charakter vědeckého
bádání s sebou nese i příčiny, které omezují oblast vědecké pravdy. Pozitivní věda používá objektivní metody a z toho plyne, že si všímá jen objektivně ověřitelných stránek pravdy, zanedbávajíc při tom všecko, co není » objektivizovatelné «, co není smyslový jev kdykoliv a kýmkoliv ověřitelný.
J e tedy zřejmé, že toto omezení, jež vyplývá z vlastní povahy pozitivního vědeckého bádání, vylučuje a priori jakýkoliv soud nebo tvrzení, které
patří do oblasti pravd víry. Víra není nic jiného než odpověcl celé osoby na
Boží zjevení, odpověcf s níž člověk přijímá Boží úradek zjevený v osobě
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Ježíše Krista a objasňující člověku jeho věčný úděl, který koneckonců záleží
v tom, aby se vrátil k tomu Tajemství, z něhož jako jeho tvor vyšel. Tento
věčný úděl člověka, nebo - jak to vyjadřuje Písmo - spása, je něco nadjevového, co stojí mimo vlastní pole pozitivních věd. Náboženská víra a svobodné
vědecké bádání se tedy nemohou navzájem rušit nejen proto, že vycházejí
ze dvou různých existenciálních rozměrů člověka, ale především proto,
že patří do dvou různých světů pravdy a hodnot. Jistěže v minulosti nechyběly konflikty mezi vědci a teology. Galileův případ je pro to výmluvným
svědectvím. Nešlo v nich však o rozpor mezi vírou a vědou jako spíš o rozpor,
který byl jen důsledkem toho, že buď věda nebo teologie překročily hranice
své kompetence. Skutečný rozpor mezi vědou a vírou, vzato doslova, nikdy
neexistoval, byly jenom rozpory mezi neúplně pochopenou vírou a vědou
nebo mezi pseudovědou a vírou.

II. Je filosofie véda?
Je ovšem ještě jiná sféra lidského vědění, která nespadá ani do oblasti
víry ani do oblasti pozitivních věd, a to je vědění filosofické. Pozitivní věda
nemůže právě pro své metody obsáhnout celou skutečnost a není s to odpovědět na všechny problémy člověka, které si klade, když se zamýšlí nad
smyslem svého života a své práce. Existují problémy, které se svou povahou
vymykají pozitivnímu vědeckém bádání. Jsou to na př. problémy vztahující
se na původ a konečný smysl vesmíru, na hodnotu života, na důstojnost
lidské osoby, na význam svobody nebo na poslední základ mravnosti. Tyto
problémy unikají pozitivní vědecké metodě, protože patří do jiného řádu.
Za vědeckým věděním je tedy místo pro vědění filosofické. I ono se
opírá o zkušenost, ale o zkušenost v širším slova smyslu, jež v sobě zahrnuje
lidské zkušenosti, které se vymykají přesnému kvantitativnímu měření, jak
jej vyžadují pozitivní vědy. Na rozdíl od pozitivních věd není východiskem
filosofie jenom měřitelná zkušenost, nýbrž něco daleko širšího, totiž veškerá
člověku možná zkušenost (totalita zkušenosti). Hlavní rozdíl je však v tom,
že zatímco vědecká hypotéza zakládající se na jevových údajích se může,
ba musí ověřit a kontrolovat pokusem, má-li získat platnost vědeckého
faktu, filosofická odpověď naproti tomu nevyžaduje, ba ani nemůže vyžadovat takové potvrzení, protože svými závěry naprosto přesahuje každý jevový
údaj. Filosofie se neomezuje a nemůže se omezovat, chce-li zůstat filosofií,
jen na svět jevů, nýbrž snaží se pochopit totalitu bytí. Tak na př. svět a jeho
experimentálně postižitelné struktury jsou předmětem pozitivních věd, které
se snaží je pochopit, vysvětlit, utřídit; v tom celkem není žádný problém;
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aie »co je pro nás nepochopitelné « - říká Einstein, mysle zájmenem my
vědce - »je to, že svět je pochopitelný «, t. j . že se vystavuje našemu vědeckému vysvětlení, nebo jinými slovy, že se může stát pravdivým. Podat vysvětlení této otázky je právě jeden z úkolů filosofie, která z jedné strany spočívá
na zkušenosti, z druhé strany ji však přesahuje do za-zkušenostna. To je
též důvod, proč se filosofie stále vrací ke konkrétnu a zároveň vytváří vyšší
syntézy a staví poslední problémy. Ale právě v tom je její největší slabina.
Nemajíc možnost pokusného ověření a kontroly, je schopna podat nejrůznější
a nejprotichůdnější výklady skutečnosti, které se potírají navzájem. Tento
neutěšený stav filosofie měl před očima Kant, když naspal: » Bitevní pole
těchto nekonečných potyček se jmenuje metafysika. « (i)
Jsou proto někteří pozitivisticky ladění filosofové, kteří by tuto slabinu
rádi odstranili tím, že chtějí přijmout za pravdivé jen ty věty, které se mohou
zkušenostně ověřit. Tak na př. věta, která tvrdí, ze Bůh existuje, by byla
podle nich neoprávněná, protože ji nelze zkušenostně ověřit. Ptám se však:
věta, která tvrdí, že všechny věty musí být zkušenostně ověřitelné, je také
zkušenostně ověřitelná? Odpověď je jasná: zásada ověřitelnosti není zkušenostně ověřitelná, takže povýší-li se na absolutní normu každého platného
poznání, vyvrací sama sebe.
Jiní by chtěli kvůli neověřitelnosti metafysických vět upřít filosofii
charakter vědeckosti a odsunout ji tak do oblasti míněm, víry nebo ideologie. To j e ovšem neoprávněné, protože se nikdy nemůžeme vyhnout,
nejenom při přemýšlení (reflexi), ale i v obecné mluvě, metafysickým tvrzením (viz příklad zásady ověřitelnosti, jež j e vlastně metafysickou zásadou)
a nemůžeme se zříci jejich metodického a systematického promýšlení, které
se právě touto metodičností a systematičností povznáší na úroveň vědy.
Nevadí, že se zde musíme řídit jinou metodou, než jakou používají pozitivní
vědy. Je-li pravda, co tvrdí základní teze tomistické ontologie, že totiž jsoucno
je analogické, je analogická i pravda a následkem toho je analogická i věda.
Filosofii tedy musíme považovat za vědu, i když její povaha a metoda je
jiná než fysiky a ostatních přírodních věd.

III. Filosofie a víra.
Tím ovšem, že uznáváme filosofii za vědu, celý problém vztahu mezi
vírou a vědou se nám vrací a klade se nám na jiné rovině, na rovině filosofických věd.
(I) IMMANUEL K A N T :

Kritik der Reinen Vernunft; Felix Meiner, Würzburg,

1960,

str.

5.
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Malé odbočení do historie problému
Problém jistě není nový. Poprvé se vynořil v celé své naléhavosti ve
středověku, když aristotelská filosofie vrthla prostřednictvím arabských myslitelů na křesťanský Západ. Filosofie, která až do té doby byla více méně synonymem moudrosti a znamenala činnost Božího Slova (Logos) v přírodě
a v lidstvu, se nyní (ve vrcholném křesťanském středověku!) vymezuje
jako věda, která je nezávislá na Božím zjevení, protože se opírá jen o přirozený rozum, o » lumen naturale intellectus « (přirozené světlo rozumu). Problém
vztahu mezi vírou a vědou se tedy kladl v pojmech přirozeného rozumu
a rozumu osvíceného vírou a jejich případné shody nebo neshody. Řešením
této otázky se zabývali nejlepší myslitelé církve. Je známá odpověd » dvojí
pravdy«, spojovaná - i když trochu neprávem, jak dokazuje Gilson (2) se jménem Sigieri di Brabanta. Proti těmto pokusům reagoval sv. Tomáš
Akvinský. Hned od samého počátku se staví na metafysickou rovinu a jde
přímo na nejhlubší kořen shody mezi vírou a rozumem. Pravda podle něj
musí být v jádře jen jedna, protože pochází od Boha, ale jsou dvě různé
cesty, které vedou k pravdě. Je cesta nadpřirozeného zjevení (uskutečněného
v Ježíši Kristu) neboli víry a je cesta přirozeného zjevení (neboť svět jako
Boží dílo zjevuje do určité míry svého Tvůrce) a ta je cestou rozumu. Obě
cesty vycházejí od Boha a obě vedou k Bohu, » První Pravdě «. V zásadě
byla tedy otázka rozřešena. Zbývalo jen dokázat, že Aristotelova filosofie
skutečně neodporuje víře, což se spekulativnímu géniu sv. Tomáše po některých úpravách řeckého filosofa přece jen podařilo.
Filosofie však neustrnula na Tomášově výkladu Aristotela. S Descartem
se rodí moderní filosofie ,která chce z kritických pozic karteziánského » cogito « znovu promyslet a přemyslet metafysický problém. Po dlouhé a pohnuté odysseji dospívá konečně evropské myšlení k poslední všeobsáhující
velkolepé soustavě, k filosofii Hegelově, která se za několik let roztříští
na množství různých filosofických proudů současnosti. Avšak přesto že
většina těchto proudů reaguje - a často velmi vášnivě, jako na př. Kierkegaard - proti Hegelovi, přece zůstávají více nebo méně uvědoměle obětí
hegelovských předpokladů. Myslím proto, že převážná část moderní filosofie,
i přes její různost a fragmentárnost, je po vzoru Hegelově snahou o spekulativní obsáhnutí totality ve světle vztahu mezi bytím a myšlením, vztahu,
který drive než se tematizuje ve filosofické řeči, je netematizovaný, nevyslovený předpoklad moderního filosofování.

(2)

ETIENNE GILSON:
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La Philosophie au Moyen Age, Paříž, Payot, 1947, str. 562 a hlavně 564.

Tři postoje moderní filosofie
Tento vztah, který prostupuje, ovlivňuje, usměrňuje a rozděluje celou
moderní filosofii, se může chápat a v důsledku toho i tematizovat třemi
různými způsoby.
První způsob chápe bytí a myšlení jako naprosto rozdílné; z toho vzniká
problém, jak je možné poznat něco, co je » mimo « myšlení, vzniká nechvalně
známý problém » mostu «. T o je postoj gnoseologismu, jenž od Descarta
až po Fichta (včetně) se marně snaží vyjít z izolace, do níž uzavřel lidské
vědomí, a nakonec vyúsťuje v agnosticismus.
Druhý způsob chápe vztah mezi bytím a myšlením jako absolutní totožnost. T o je postoj idealismu, jenž vrcholí v Hegelově filosofii a v Gentileově
aktualismu.
Třed způsob pak chápe vztah mezi bytím a myšlením ne jako totožnost, ale jako ztotožňování, t. j . jako neustálé spění našeho myšlení k totožnosti s bytím.

Je modernífilosofieslučitelná s křesůmskou vírou?
Položme si nyní před touto situací moderní filosofie, kterou jsme shrnuli
jen velmi schematicky do těchto třech postojů, náš problém vztahu mezi
vírou a vědou a ptejme se: je moderní filosofie jako výraz autonomního
rozumu ve všech těchto třech postojích ke vztahu bytí-myŠlení slučitelná
s křesťanskou vírou?
Ptám se tak proto, že nejhlubší kořeny moderní mentality, která je
nakloněna věřit, že mezi vědou a vírou je opravdová neslučitelnost, jsou,
jak se domnívám, především povahy filosofické a nikoli vědecké.
Položili jsme otázku a nezbývá nám než ji zodpovědět. Odpověď sv. T o máše, kterou jsme předtím uvedli, je v zásadě jistě správná. Mohla by se sice
zdokonalit o výsledky hlubších studií týkajících se vztahu přirozená s nadpřirozenem, jakož i o výsledky nových biblických studií o pojmu zjevení v
Písmu svatém a hlavně v evangeliu sv. Jana, ale to by nás zavedlo příliš
daleko. Ostatně, odpověď sv. Tomáše se vztahuje na filosofii jako takovou,
kdežto naše otázka je mnohem konkrétnější a ptá se, zda odpověď sv, Tomáše,
kterou aplikoval na filosofii aristotelskou , se muže ještě dnes aplikovat na
filosofii moderní. Jinými slovy se ptáme: můžeme považovat moderní filosofii, nakolik je autonomním spekulativním obsáhnutím totality jsoucna,
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za postižení onoho přirozeného Božího zjevení, které k člověku přichází
právě prostřednictvím stvořeného jsoucna, t. j . za postižení, které si stále
zachovává jakousi otevřenost pro ještě větší světlo nadpřirozeného zjevení,
jež se uskutečnilo v osobě Ježíše Krista, anebo se moderní filosofie vzpírá
a znepřístupňuje jakémukoliv jinému světlu, jež není její vlastní, a tak
se uzavírá sama v sobě a následekm toho se stává opravdu neslučitelná
s vírou?
Pokud jde o první postoj, odpověď je jasná: agnosticismus je neslučitelný s vírou, protože je zároveň neslučitelný s rozumem, Agnosticismus
je totiž jen poslední důsledek gnoscologismu, jenž j e jen velmi vratkým
a řekl bych přechodným postojem, neboť sám se usvědčí z neudržítelnosti,
jakmile začne promýšlet sám sebe, protože tvrzení absolutní rozdílnosti
mezi bytím a myšlením se nutně smekne v potvrzení jejich jakési totožnosti (vždyť rozdíl předpokládá totožnost, takže absolutní rozdíl je contradictio in adiecto).
To velmi dobře postřehl právě Hegel, který z reakce na něj zaujal druhý
postoj, t. j. postoj absolutní totožnosti mezi bytím a myšlením. I ten je ovšem
neslučitelný s vírou. Myšlení, neboli ono všeobsahující (transcendentální)
včdomí (říkám všeobsahující, neboť v myšlení bytí je potud všecko zahrnuto,
pokud se podílí na bytí) není podle Hegela překročitelné, je posledním a
nepřekročitelným horizontem, uvnitř kterého se člověku zjevuje bytí (mluveno s Heideggerem), takže člověk nemůže očekávat žádné jiné světlo,
žádné jiné poznání, žádné jiné zjevení, jež by přicházelo odjinud než z jeho
myšlení. Nějaké tajemství, které přesahuje vědomí a zjevuje se mu v určitém smyslu z vnějšku, je tomuto postoji něco protismyslného. Myslím,
že právě toto hegelovské pojetí vztahu mezi bytím a myšlením je hlavní
příčina velmi rozšířeného názoru, že věda a víra jsou neslučitelné. Potvrzuje
to skutečnost, že tento názor se houževnatě udržuje v oblasti marxistické
filosofie, která je dědičkou značné části hegelovského odkazu.
I Hegelova filosofie však hřeší proti logice filosofické řeči. Tím, že
převádí bytí na myšlení, které pak povyšuje na absulutno, dělajíc z něj jedinou skutečnost, ničí tak konečné jsoucno, a co je horší, osobní bytí člověka,
redukujíc ho na pouhý jev a moment své dialektiky, jejíž pomocí vystupuje
jako po Jakobově žebříku k absolutnu. Avšak právě tím podtrhává žebříku
své dialektiky půdu konečného jsoucna, od které se odráží, takže, vzato
důsledně, se musí nakonec propadnout v nihilismus.
Zůstává tedy třetí postoj, k němuž neujasněné směřují některé proudy
soudobého myšlení (některý existcncialisnius, fenomenologismus, personalismus, Spiritualismus a myslím i marxismus) a více méně vědomě ti filosofové, kteří se snaží na základě moderní filosofické problematiky znovu pro272

myslet klasickou metafysiku, jež je koneckonců metafysikou sv. Tomáše
(což neznamená vždycky metafysika tomistická!) (3).
Mezi bytím a myšlením tedy není totožnost absolutní, nýbrž totožnost
intencionalní (ztotožňování), t. j . bytostné spění našeho myšlení bytí k absolutní Totožnosti bytí a myšlení, která je Bytí nebo Myšlení svébytné
(subsistens), čili Bůh.
Horizont našeho myšlení totiž neustále spěje k tomu, aby se kryl s horizontem bytí, a právě tento sklon k totožnosti, jenž tkví v našem myšlení,
vyžaduje absolutní Totožnost jako svou podmínku možnosti.
Bůh jako pól tohoto vztahu je tedy v našem myšlení nějak přítomen
(je mu imanentní), ale zároveň ho přesahuje (je transcendentní). Říkám:
Bůh jako pól tohoto vztahu, neboť jedině pojem vztahu (nebo $jnrwf) je kategorie, která nám umožňuje bez vnitřního rozporu myslet tuto přítomnou
nepřítomnost nebo nepřítomnou přítomnost Boha v našem myšlení. Z jedné
strany totiž Bůh nemůže být zcela imanentní našemu myšlení, neboť by
nebyl Bůh (myšlení Boha ještě není Bulí). Z druhé strany však Bůh nemůže
být vzhledem k našemu myšlení zcela transcendentní (nemůže ho úplně
přesahovat), neboť jinak bychom vůbec nemohli myslet Boha, který přesahuje naše myšlení. Přesažno (Bůh) tedy musí nějak spadat do našeho myšlení, jinak by vůbec nebylo myslitelné (bylo by jakýmsi dcistickým supertranscendentnem). Musí ho však zároveň přesahovat, jinak by nebylo přesažnem. Toto zdánlivě neřešitelné dilema lze rozuzlit, jak se domnívám,
jedině tehdy, když pochopíme nejvnitřnější podstatu našeho myšlení, t.j.
když pochopíme, že myšlení jako intencionální (tendit in) totožnost, čili
jako neustálé spění k ztotožnění s bytím, je vlastně bytostný vztah k absolutní Totožnosti (Bůh), která tak stojí mimo myšlení, neboť je jakoby cílem
tohoto spění, ale zároveň se do něj vpisuje, neboť ho polarizuje a táhne směrem k sobě. (V tomto smyslu každé spění má a nemá svůj cíl. Nemá svůj
cíl, neboť kdyby ho plně mělo, nespělo by k němu; ale zároveň ho i má,
neboť kdyby ho vůbec nemělo, nemohlo by spět směrem k němu.)
Bůh (neboli ona absolutní totožnost bytí a myšlení) je tedy vztažný
pól našeho myšlení, a tím ho zároveň i přesahuje i do něj vstupuje; pře-

(3) Za klasickou metafysiku zde nepovažuji metafysiku wolfiánskou, na kterou reagovala od Kanta
a z po Heideggera celá moderní filosofie, pokládajíc ji za poslední nejdokonaleji výraz klasické mctafysiky. Toto neoprávněné směšování dvou metafysik je, myslím, jen důsledkem nedostatečné znalosti středověkého myšlení. Teprve novější historíckofdosořícká studia středověku ukázala na rozdíl
mezi Tomášovou a Wolfovou metafysikou a na neblahou roli, kterou v tomto procesu pozvolného
úpadku metafysik yt charakterizovaného Heideggerem jako » opomenutí bytí« (Vergessenheit des
Seins), hrála pozdní scholastika a hlavně Suarez. Viz na př. É T I E N N E G I L S O N ; Uétre et Vessence, Paříž,
1962, hlavně str. 144-186; G U S T A V S I E W E R T H : Das Schicksal der Metaphysik, Etnsiedcln, 1959-, hlavně
str. 88-191.
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sáhuje ho, neboť je jeho úběžným bodem k němuž spěje, a vstupuje do něj,
neboť z něj dělá právě veličinu, která se k němu vztahuje a která b y se k němu
jinak nevztahovala.
Z toho, co jsme řekli, tedy vysvítá, jak se v intencionální totožnosti
charakterizující naše myšlení projevuje ona imanentní transcendence (nebo
transcendentní imanence) Boha, který ačkoliv není mimo naše myšlení,
přece ho ještě přesahuje a právě v tomto přesahování se projevuje jako tajemství, které se může zjevit ještě plněji, bude-li chtít (což se skutečně stalo v
Ježíši Kristu).
Tento postoj, který plně odpovídá správnému požadavku imanence
bytí v myšlení (požadavek celé moderní filosofie), aniž tím bytí redukuje
na myšlení, není v rozporu s vírou, protože nevylučuje možnost nadpřirozeného zjevení. Z druhé strany - a tím se vyhýbá druhé krajnosti - toto zjevení nevyžaduje. Vyžaduje jenom, aby existovala přesažná Totožnost bytí
a myšlení, t.j. aby existoval Bůh. A právě v rozvedení tohoto požadavku
do metafysické řeči říká filosofie své poslední a nejvyšší slovo, za nímž dál
zůstává němá, poněvadž jí nezbývá, než stát v pozorném a vyčkávavém
naslouchání, zda náhodou tato absolutní Totožnost bytí a myšlení nebude
chtít k člověku ještě jasněji mluvit nějakým jiným způsobem. Ale právě
tento postoj, jenž vyvěrá z nejvlastnější povahy nejvyšší lidské vědy, filosofie, je otevřeností pro ještě vyšší vědu, vědu Boží, která nám byla zjevena
ve zcela určitém bodě našeho prostoru a času, t. j. v osobě Ježíše Krista.
Samozřejmě, že tento výklad, který jsem zde podal, b y vyžadoval
mnoho dalších upřesnění a objasnění, aby se mohl považovat alespoň za
poněkud úplný. T í m by ovšem překročil obvyklé meze článku a jeho logický
postup, který se snaží ukázat, že mezi autonomním vědeckým bádáním jak
pozitivním tak filosofickým a vírou nemůže být rozpor, by nebyl tak snadno
patrný. Hlavně mi šlo však o to: naznačit (víc nebylo možné), jak moderní
filosofie, která bezpochyby má některé rysy, jež nelze srovnat s nezbytnou
otevřeností člověka pro větší světlo nadpřirozeného zjevení, získává úsilím
o větší věrnost zkušenosti a zásadě totožnosti onu » neodporujícnost« vůči
nadpřirozenému zjevení. Toto úsilí, které někteří myslitelé odvážně vyvíjejí (4), má ovšem ještě některá temná místa, jež vyžadují další objasnění,
ale základní úmysl: z dialektiky bytí-myŠlení dojít k Přesažnu, j e jasný.

(4) Jen pro příklad uvádím nřkteré z nich: J. M A R É C H A I : Le Point de départ de la Métaphysiqut, Paříž.
1949, hlavně 5. svazek; J . B. LÖTZ : Metaphysica operation is kumanae, R i m , I95&; A od téhož autora:
Ontologia, Herder, 1963; K. RAHN ER: Geist in Welt, Mnichov, 1957; A od téhož autora: Hörer des
Wortes, Mnichov, 15)63; E. NICOUBTTT: Esistenza ed essen, Ř J m , 1968; E. CORETH, Metaphysik, Innsbruck, 1961.
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To, co svého času udělal sv. Tomáš vzhledem k filosofii Aristotelově,
rozšířiv její obzory, které měly také sklon se uzavírat do vlastní soběstačnosti,
se musí udělat, a už se dělá, uvnitř moderní filosofie. Je však třeba to provést
s daleko větší důsledností než za časů sv. Tomáše; s tím větší důsledností,
čím důslednější bylo ušití některých moderních filosofů (hlavně Hegela)
převést jakoukoli transcendenci na absolutní metafysickou imanenci bytí
v myšleni
Můžeme tedy udělat tento závěr: nemůže být opravdový rozpor mezi
vědou a vírou, může být nanejvýš nedorozumění a někdy hluboké a tragické nedorozumění. Aby k němu nedošlo, je třeba mít stále na zřeteli to,
co vyjadřuje pastorální konstituce II. vatikánského sněmu Radost a naděje
těmito slovy: » Ať tedy věřící žijí v nejtěsnějším spojení s ostatními lidmi
své doby a snaží se dokonale obeznámit s jejich způsoby myšlení a cítění,
které se vyjadřují kulturou. AC uvádějí v soulad znalost nových věd a nauk
i nejnovějších objevů s křesťanskou mravností a s křesťanskou vzdělaností,
aby náboženský život a mravní poctivost šly u nich ruku v ruce s vědeckým
poznáním a s nepřetržitým rozvojem techniky; tím pak budou schopni
posuzovat a vykládat všechny věci v plně křesťanském smyslu. * Obávám
se, že v tom zůstáváme stále ještě pozadu.
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IVAN JELÍNEK

NOVÁ A VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ
Motto:

»Nemůžeme říci, že duha jako část světa je zamýšlena jako
zdroj živých barevných efektů; avšak snad můžeme říci, že
lidská mysl jakožto část světa j e zamýšlena duhu takto vnímat. «
Sir

ARTHUR

S.

EDDINGTON

O problému vědy a náboženství bude dobře se zamyslit z hlediska
nové védy na rozdíl od hlediska staré védy. Příkrý rozdíl mezi starou a novou
vědou vytyčil zvlášt ostře vynikající anglický fysik a astronom Sir Arthur S.
Eddington (1882-1944) a odvodil z toho dalekosáhlé důsledky filosofické.
Budu obšírně citovat pouze z jedné jeho knihy, a to z díla Povaha fysického
svéta (The Nature of the Physical World, London, 1928.)
Tato nová přídavná jména nová a stará mají pro tuto úvahu rozhodující důležitost. Stará mechanická věda, jež poskytovala ovšem také základ
pro novodobý materialismus i pro Marxův socialismus, je mrtvá. Stará
věda, která byla důvodem dosti umělého konfliktu náboženství a vědy,
hleděla na fysickou přírodu jako na cosi, co j e zcela venku, mimo člověkovo vědomí, nebo chcete-li duši; jako na shluky solidní hmoty v prostoru
a času. Stará věda si byla skálopevně jistá, že realita j e plně poznatelná; že
obsahuje řetězy dějů, spojených kausalitou; že všechno, co j e vně člověka,
ale i v jeho nitru, j e determinováno; z e j e to plně popsatelné a tedy předpověditelné; že tato transcendence a imanence j e obepsána ocelovým svěrákem
determinismu; že vesmír, v němž není ani stopy po svobodě, člověka i lidskou společnost lze přesně vyjádřit hmotnými modely. A tu pojednou přichází filosof Francis H. Bradley a ve svém díle Zdání a realita (Appearence
and Reality, London 1893) k tomu píše:
» Stará věda, jež představovala přírodu jako shluk slepě bloudících atomů, tvrdila,
že zobrazuje úplně objektivní vesmír, zcela vnější a oddělený od mysli, jež jej pozoruje.
Moderní věda si nic takového neosobuje, otevřeně připouštějíc, že předmětem jejího
studia je především naše poznávání přírody, nikoli příroda sama. N o v ý obraz přírody
musí tedy nevyhnutelně obsahovat mysl stejně jako hmotu - mysl, jež pozoruje a
hmotu, jež j e pozorována - a proto musí být víc mentální ve své povaze nežli dřívější klamný obraz. ... Pozorujíce postupnou metamorfosu starého obrazu v nový,
neviděli jsme přidávání mysli, nýbrž spíše naprosté mizení hmoty, alespoň té hmoty,
z níž starší fysika stavěla svůj objektivní vesmír.«

Důrazně upozorňuji, že Bradley toto napsal roku 1893, t e c fy 0 něco
více než deset let předtím než Einstein a Minkovský a po nich Rutherford
opravdu starou vědu nahradili novou. V letech dvacátých jiný slavný
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anglický fysik James Jeans, stoje na základě nové vědy, píše ve svém zajímavém díle Tajemný vesmír (The Mysterious Universe, 1930 (London) tato slova:
»Podle staré vědy stav částice jako elektron byl specifikován, známe-li jeho posici
v prostoru a jelio rychlost v tutéž chvíli. Tato data determinovala prý celou budoucnost elektronu. K d y b y toto bylo dáno o celém vesmíru, celá budoucnost vesmíru
by se dala předpovědět. Nová veda podle Heisenberga tvrdí, že tato data pro samou
povahu věcí nelze získat. «

Povšimneme si zajímavé potíže, kterou stará věda nepoznávala, ale na
níž musili moderní vědci upozornit, totiž že nelze nikdy znát v tutéž chvíli
pozici i rychlost částice. Toto poznání se vždy může týkat jedině minulého
stavu. J e tedy jasno, že filosofické důsledky z toho plynoucí jsou nezbytně
vadné. V e světě částic snad běží o nicotný omyl. Avšak toto se nezbytně týká
celého vesmíru! Jeansovi z nové vědy nevyhnutelně vyplývá také toto:
»Již nebudeme přemýšlet o vnější realitě jako o stroji; podrobnosti jeho chodu
snad mohou být mechanické, avšak v podstatě to asi bude realita myšlenky ... Obraz
vesmíru, který poskytuje nová fysika, dosud poskytuje víc místa než starý mechanický obraz života a vědomí, takže mohou existovat uvnitř toho obrazu, a to zároveň
s atributy, jež j i m obecně přikládáme, jako svobodná vůle a schopnost dělat vesmír
malou měrou naší přítomností jinými. «
•

*

•

Zde malou odbočku. Materialismus, marxismus spočívající na staré
mechanické vědě, která byla v oposici proti náboženství - toto slovo označuje příliš široký a nevymezený pojem jak vysvítá například z toho, že sovětský komunismus j e v konfliktu s katolicismem, pravoslavím, islámem
a čínský nebo indický komunismus v rozporu s budhismem, lamaismem a
brahmanismem - ztratil jakýkoli nárok nazývat se vědecký, což o sobě tak
rád samolibě říká. Nárok nemá, protože prostě neudržuje krok s pokrokem
vědy, s její racionalitou. Ergo přestal být spásonosným. Stará věda a na ní
založená filosofie materialismu věřily v determinismus; obě vázalo přesvědčení
o jejich všemohoucnosti. Toto j i m mimo jiné mělo též umožnit plné vysvětlení člověka a jeho potřeb. Zde také - a ne jinde - spočívají zdroje » fatálních
deformací « z nichž první j e : přistoupit ve víře ve vlastní neomylnost k manipulování člověka směrem k jeho vlastnímu štěstí. O tomto problému
psal v devátém čísle Literárních listů Ivan Klíma v článku Jeden projekt a
jedna strana. Jeho slova uvádím jako doklad osudných důsledků » sporu náboženství a vědy. « Podle Klímy vědecký socialismus, který si natrvalo přivlastnil označení vědecký, se provinil fatálním omylem. Klíma píše: » ...doby
víry ve spásonosnou racionalitu vědy, víry, která strhávala Boha a eschato277

logický mythus a toužila j e nahradit. Dokonale racionální organisace umrtvuje
jakýkoli myšlenkový a společenský pohyb a j e počátkem konce stejně jako
dokonalý chaos. Zatím nás všechny zkušenosti přesvědčily, že v okamžiku,
kdy miliony... jsou organisovaně včleněny k jedinému obrazu dokonalosti,
k jedinému cílí, k jedinému štěstí, kdy se nad nimi počíná klenout jediný
Bůh, jediný Rozum, jediný Plán, nebo jediná Ideologie, blíží se katastrofa «.
A zde s poukazem na nevhodnost snad povinného vsunutí Boha do tohoto
chmurného obratu skončím tuto digresi, užitečnou, jak se domnívám, ježto
nám velmi ostře osvětluje myšlenkové a praktické důsledky staré vědy,
staré vědecké ideologie.
* *

*

Fysická příroda byla podle staré vědy stroj, reprodukovatelný hmotnými modely; z toho odvozená, nebo tím modifikovaná filosofie neměla
nejmenŠího důvodu věřit, že člověk a lidská společnost nejsou stroje. Z
tohoto hlediska bylo možné filosofii věřit, že člověk a jeho společnost jsou
plně předpověditelní a že, jsouce determinovaní, jsou manipulovatelní.
Avšak co si počneme, jestliže vědecký substrát theorie a filosofie ustoupí
od konceptu determinismu a kausality? C o si počneme, jestliže foton anebo
elektron se jednou chovají jako částice, kdežto jindy, anebo což j e ještě horší,
také současně jako vlny ? C o s tím, jestliže » vnější objektivní« příroda podléhá dvěma souborům zákonů? Zbývá asi jediné: obírat se myšlenkou,
do jaké míry nová věda ovlivňuje a mění filosofii. Nebudeme v tom ani
zvlášt původní: fysici Eddington a Jeans při vědecké práci to začali dělat
před čtyřiceti lety a nyní je v tom následuje astronom Hoyle.
Všimněme si nyní otázky determinismu, o kterém Eddington ve svém
zmíněném díle píše dosti zevrubně. N a jednom místě praví:
»Je jc sotva co divit, že fysika vypracovala pojetí světa složeného z celků ztmule
spoutaných matematickými rovnicemi, jež tvoří deterministické schéma... Determinismus fysikálních zákonů jednoduše obráží determinismus postupů odvozování.
Taková bezduchá povaha vědeckého světa nemusí dělat těžkou hlavu těm, kdož
jsou přesvědčeni, že hlavní významy našeho okolí jsou duchovnějšího rázu.«

Problém Eddingtona pochopitelně při jeho vědecké práci neopouštěl
Dává to najevo na příklad takto:
»Za starého konfliktu mezi svobodnou vůlí a determinismem se dosud zdálo,
že fysika se pádně staví na stranu determinismu... Ve védě však na«»*1a nová situace.
Následkem příchodu kvantové theorie fysika již není zavázána podporovat schéma
zákona o determinismu. Determinismus docela vypadl z neposlednějších formulací
theoretické fysiky, a je přinejmenlím možno pochybovat, zda kdy bude uveden
zpátky.«
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A jinde:
> Zatím jsme ukázali, že moderní fysika se vzdaluje od postulátu, že budoucnost
je předurčena, ignorujíc jej spíš než vědomi zavrhujíc. S objevem principu indeterminacy se tento postoj stal vyhraněněji nepřátelský. < (Podstatou principu je, že částice
může mít polohu nebo rychlost, avšak nemůže mit v žádném exaktním smyslu obojí'
Pozn. autora.)

Takovouto analysou důsledků moderní védy, jež musí zajímat filosofii, Eddington dospívá k závěru:
» Z filosofického hlediska je hluboce zajímavé, jak to (t. j. tato analysa) ovlivňuje
svobodu lidské mysli a ducha. Úplný determinismus hmotného vesmíru nelze rozlučovat s determinismem mysli... Není možné plně deterministické ovládání anorganických jevů, jestliže determinismus nevládne mysli samotné. Opačně. Chceme-li
osvobodit mysl, musíme do jisté míry emancipovat i hmotný svět. Nikde již nelze
hledat překážku takovéto emancipaci... <

A z takového hlediska Eddington může oprávněně položit otázku:
•Jak mohu být příčinou událostí v absolutní budoucnosti, jestliže budoucnost
byla determinována než jsem se narodil? «

Jde o svobodu lidské vůle; o pojem odpovědnosti člověka; o poměr
mezi logickým myšlením; mezi inspirací v nejširším smyslu slova (tímto
problémem se hodlám ve svědě »nové « vědy obírat v jiném článku); o
přímé intuitivní poznání a realizaci mystikovu; o pocit takzvaného uspokojení, jejž by Sokrates nazval »mlčící daimonion« a jemuž Eddington
říká »sankce.« Jde též o svízelný problém kausality, příčiny a následku.
Co nám po této stránce pravi Eddingtonova filosofie? Praví jaksi úvodem
k tomuto problému:
»Ježto se to hodí, budeme nazývat poměr následku a příčiny kausad, kdežto symetrický poměr nerozliSující mezi příčinou a následkem kausalitou.«

V rámci »staré« vědy, spočívající na newtonovské fysice, kausalita
byla absolutní. Nelze popřít, že tato vlastnost »absolutnosti« značně uspokojovala myslitele klonící se k materialistické koncepci. Ježto absolutno
transcendentně-imanentní bylo mimo jejich koncepci, hledali je v konkrétním a aktuálním. Pro svérázný rys západního analytického myšlení, pro
jeho oblibu rozdělovat, rozlišovat je těžké asi dodnes přijmout důsledky
zavržení kausality. Eddington píše:
»Značně vážným následkem zavržení kausality ve vnějším světě je to, že te tak
ocitáme bez jasného rozlišování mezi přirozeným a nadpřirozeným ... Dospěli jsme
k závěru, že nikde není striktní kantáíní chováni. Sotva můžeme popřít obvinění,
že odstraněním sudidla kausality otvíráme dvéře divným démonům. Je to vážný krok,
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avšak nemyslím, že znamená konec vší pravé vědy. Koneckonců, jestliže se (démoni)
pokusí vstoupit, můžeme je opět vyhostit, jako Einstein vyhostil váženého démona,
jenž si dával jméno gravitace... Jestliže zákony fysiky nejsou striktně kausální, lze
tvrdit pouze to, že chování vědomého mozku je jedno mezi možnými chováními
mozku mechanického. Přesné tak: a rozhodování mezi možnými chováními je to,
čemu říkáme chtění.«

Jak ovlivňuje » nová « věda Eddingtonovy úvahy o lidském poznání? O
jednom z jeho zdrojů, smyslovém pozorování mluví takto:
»Je nutno si stále připomínat, že všechny poznatky vědění o našem okolí, z nichž
je postaven svět fysiky, vstupují do sídla vědomí ve formě vzkazů přenášených nervy.
Je samozřejmé, že vzkazy cestují jako kódy. Když vzkazy o mém stolu cestují nervy,
nervový vzruch v nejmenším nepřipomíná ani vnější stůl, který je původem neutrálního dojmu ani koncept stolu vznikající ve vědomí... Tímto velmi nepřímým a
hypothetickým odvozením se staví všechna naše udánlivá známost o světě a naše
theorie o světě mimo nás. Jsme seznámeni s vnějším světem, protože jeho vlákna
vbíhají do našeho vědomí; jsou to pouze naše konce vláken, jež skutečně známe; z těch
konců více méně úspěíně rekonstruujeme zbytek, jako paleontolog rekonstruuje
vyhynulou obludu z otisků jejích nohou.«

Obsah vědomi je Eddingtonovi složen z výsledků přímého smyslového pozorování, z inference i z intuitivního poznávání. Dává si však velmi
záležet na tom, aby rozděloval - pouze z ohledu na vědecký postup - poznávání získávané již popsaným pozorováním plus konceptuálním myšlením.
Eddington říká:
» Obsah mysli je agregát vztahů a údajů, jež tvoří stavivo světa fysiky.«

Dejme dobrý pozor: světa fysiky, nikoli celku mezi dvěma říšemi,
»vědeckou a mimovědeckou.« Rozdělení není moje; Eddington sám na
ně na mnoha místech klade veliký důraz. Píše v tomto kontextu:
»Zlom mezi vědeckou a mimovědeckou říší zkušenosti je, jak jsem přesvědčen,
nikoli zlom mezi konkrétním a transcendentním, nýbrž mezi metrickým a nemetrickým... Vědu nelze odsuzovat, že je úzkoprsá, jestliže odmítá zabývat se prvky
zkušenosti, které nejsou přizpůsobeny jejímu vysoce organisovanému postupu; též
jí nelze vyčítat, že hledí svrchu na poměrnou neorganisovanost našeho vědění a metod
uvažování o nemetrické části zkušenosti. <

Celková zkušenost pro Eddingtona nabývá leckde tvářnosti » worldstufF« (látka světla) a »mind-stuff« (látka mysli.) K tomuto pro naše poučení praví:
» Abych vyslovil závěr bezohledně - látka světa je látka mysli. Látka mysli je ovšem
cosi obecnějšího nežli jednotlivé vědomé mysle; avšek smíme být názoru, že její povaha není zdaleka cizí citům v našem vědomí. «
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Jde o poměr Logos a duše. Eddington píše dále:
» Realistická hmota a silová pole staré fysiky jsou zcela k ničemu - s jedinou v ý jimkou, a to, že látka mysli sama upředla tyto představy. «

Eddington odmítá identifikovat obsah mysli s vědomím. Jasně se to
projevuje na příklad v této pasáži:
» Avšak víme, že v mysli jsou vzpomínky, jež nejsou právě ve vědomí, ale jež
mohou být do vědomí povolány. Nejasně jsme si vědomi toho, že věci, na něž si
nemůžeme vzpomenout, se kdesi povalují a mohou se objevit ve vědomí každý okamžik. Vědomí není ostře ohraničeno, nýbrž pozvolna přechází do podvědomí; a za
ním musíme postulovat cosi neurčeného, avšak přece souvisejícího s naší mentální
povahou. {Viz Henri Poincaré, definice prostřednictvím postulace, pozn. autora.)
To pokládám za látku světa. Někdy se naléhá, aby se základní látka světa označovala
slovy » neutrální obsah « spíš nežli obsah mysli, ježto prý je té povahy, že jak mysl
tak hmota v něm mají svůj původ... Termín »obsah mysli« lze jistě zlepšit; avšak
» neutrální obsah « se nezdá být to pravé. Nepřímo to totiž znamená, že člověk má dvě
cesty vedoucí k pochopení povahy obsahu. Máme jen jedinou cestu, totiž prostřednictvím přímého věděni naší mysli. Domnělý přístup prostřednictvím fysického
světa vede pouze do cyklu fysiky, kde se honíme jako kočka za svým ocasem a nikdy
nedosáhneme obsahu světa. «

O důsledcích objevů nové vědy Eddington shrnuje:
» Hlavní body, jež zasluhují podle mne filosofické úvahy lze shrnout takto:
1. Symbolická povaha entit fysiky se všeobecně uznává; a schéma fysiky se dnes
formuluje tak, že j e skoro samozřejmé, že to je částečný aspekt čehosi širšího.
2. Striktní kausalita v hmotném světě se opouští. Naše představy o řídících zákonech se předělávají a nelze předpovědět, jakou formu nakonec dostanou; avšak vše
nasvědčuje tomu, že striktní kausalita vypadla jednou provždy. To nás zbavuje dřívější nutnosti domnívat se, že vědomí podléhá zákonu determinismus, anebo jinak
že můžeme odstranit zákon determinismu v hmotném světě.
3. Tím, že uznáváme, že fysický svět j e naprosto abstraktní a postrádající aktuálnosti mimo té, která vyplývá ze spojení s vědomím, vracíme vědomí jeho základní
místo, místo toho, abychom j e vydávali za nepodstatnou komplikaci, jež se tu a tam
nachází v neorganické přírodě v pozdním stadiu dějin evoluce.
4. Sankce za to, že uvedeme v poměr » skutečný « fysický svět s jinými city, jichž
jsme si vědomi, se nezdá lišit v podstatě od sankce za to, že uvedeme v poměr duchovní
domény a jiné stránky naší osobnosti. «

Eddington je si vědom toho, že tento závěr může vyvést z míry obzvlášť
fysika. Píše:
» Věcnému fysiku j e nesnadné přijmout názor, že podklad všeho je mentální povahy. Ale nikdo nemůže popřít, že mysl je první a nejbezprostřednějŠí věcí naší zkušenosti, zatím co vše ostatní j e vzdálené nepřímé odvozování - inference bučí intuitivní
anebo promyšlená. «
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Eddington zde zřejmě cítí, že tato myšlenka si na něm žádá hovořit
o jejím základním důsledku pro něho jako vědce: Píše:
» Tento názor o poměru hmotného a duchovního světa snad do jisté míry ovlivňuje napětí mezi vědou a náboženstvím. Fysika se zdá zaujímat říši soběstačné reality
při sledování, jež j e nezávislé a lhostejné k tomu, co v našem nitru hlas prohlašuje
za vyšší realitu. Žárlivé si střežíme takovouto nezávislost. Jsme znepokojeni tím,
že by měl zřejmě být jen na sobě závislý svět, v němž Bůh by byl nepotřebnou domněnkou. Přiznáváme, že cesty Boží jsou nepochopitelné; avšak není přece v nábožné mysli něco z cítění starých proroků, kteří vzývali Boha, aby potvrdil své kralování a znamením nebo zázrakem prohlásil, že síly přírody jsou pod jeho příkazem?
A přece, kdyby vědec se kál a připustil, že j e třeba pojmout mezi činitele vládnoucí
hvězdám a elektronům všudypřítomného ducha, od něhož odvozujeme posvátné
stránky vědomí, nevznikla by pak ještě vážnější obava? T o bychom pak podezírali
úmysl zmenšit Boha na systém diferenciálních rovnic, jako jiné činitele, se kterými se
v různých dobách přišlo, aby se obnovil ve fysikálním schématu řád. «

Takováto představa o Bohu by připadala tomuto vědci-filosofovi přílišně naivní. Za žádnou cenu nechce zahodit cenu a význam a instrument
rozumu; a v tomto světle se zamýšlí nad zdrojem náboženského citu v člověku; má to pro něho další význam z hlediska jeho »sankce«. Eddington
/V
pise:
»Je nezbytné dále prozkoumat povahu přesvědčení, z něhož vyvěrá náboženství;
jinak by se mohlo zdát, že přijímáme slepě odmítnutí rozumu jako vodítka k pravdě.
V myšlenkovém postupu, jak musíme přiznat, j e přeryv; avšak sotva se to dá označit
za odmítnutí myšlenkového postupu. V myšlenkovém postupu a fysikálním světě
j e naprosto týž přeryv, jdeme-li dosti daleko dozadu. Můžeme myslit jedině, jestliže
máme data a ultimátní data nám musí být dána postupně - vědomím toho, co j e v
našem vědomí. Abychom mohli začít, musíme si něco uvědomovat. Ale to nestačí;
musíme být přesvědčeni, že uvědomování j e významné. Nezbytně musíme tvrdit
pokud se týče lidské přirozenosti, že inspirována bud sama sebou nebo mocností,
jež j e mimo ni, j e schopna dělat oprávněné a něco znamenající soudy. Jinak bychom
nedosáhli ani fysického světa. «

Jinak by nedosáhl svého materialismu ani materialista.
Lidská mysl, inspirovaná » bucf sama sebou « anebo » mocností, jež j e
mimo ni«, má vrozenu tendenci transcendence. V tom spočívá tajemství
jejího neúnavného hledačství. Pud transcendence nepřipouští ani chvilkové
zastavení. Eddington v této souvislosti praví:
» Popud k našemu hledání j e základní částí naší přirozenosti: j e to výraz smyslu,
jímž jsme posedlí. J e to přesně to, co jsme měli na mysli, když jsme usilovali stvrdit
realitu vnějšího světa? Pochybuji, zda opravdu uspokojíme koncepce, které jsou za
tímto požadavkem, pokud nepostavíme odvážně doměnku, totiž že hledání a vše,
Čeho j e dosaženo, má hodnotu v očích Absolutního Hodnotitele.«
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N a jiném místě píše o témže a ještě jasněji formuluje své pojetí * sankce.«
»Východiskem víry v mystickém náboženství je přesvědčení, že usilováni, jež
je ve vědomí, má význam, nebo jak jsem to řekl dřív, že dává sankci. To je třeba
zdůraznit, neboť odvolávání na intuitivní přesvědčení tohoto druhu je po všechny
věky základem náboženství, a já si nepřeji působit dojem, že jsme nyní našli za to
nějakou novou, vědečtější náhradu. Odmítám myšlenku dokazováni náboženské
víry bud daty fysické vědy nebo postupem fysické vědy ... *

Klade-li si otázku reality v jejím transcendentním smyslu, jak praví,
veden...
»... k perspektivě, z níž vidíme člověka nikoli jako soubor smyslových vjemů,
nýbrž jako vědomého si dle a odpovědnosti, jimž je vnější svět podřízen. Z této perspektivy uznáváme duchovní svět vedle fysického světa. Zkušenost, to jest Já aim
prostředí objímá víc než může být zachyceno do fysického světa, omezeného jak
tomu je na soubor metrických symbolů. «

A své úvahy ve svém zmíněném díle Eddington utavírá takto:
» Asi se řekne, že závěr, který lze odvodit z těchto argumentů z moderní vědy je,
že náboženství se pro rozumného vědce stalo možnosti kol r. 1927. Jestliže se osvědčí
naše očekávání, že totiž rok 1927 byl svědkem konečné porážky kausality Helsenbergem, Bohrem a jinými, pak tento rok jistě bude představovat jednu z největšich
epoch vědecké filosofie. Avšak ježto vidíme, že před touto osvícenou dobou se lidé
dovedli přesvědčit, že musí tvořit vlastní hmotnou budoucnost bez ohledu na její
striktní kausalitu, můžeme zrovna tak používat stejného modu vivendi v náboženství.«

A na tomto argument ponechávám.
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Poesie a literatura

K A R E L BRUŠÁK:

POPELEČNÍ STŘEDA
(Úryvek)
" Cor con tritum quasi tínis „

okamžik popela majícího nekonečný soucit s ohněm
okamžik středu majícího nekonečný soucit s počátkem a koncem
srdce hrstka popela srdce chvíle středu
mající nekonečný soucit oběti s viníkem
soucit s Bohem toužícím jako narkoman třesoucí se na injekci
v této pomíjivé chvíli středu mezi světem a tmou
mezi nocí a dnem stvořeným v třetí fázi stvoření
aby tento popel a tento střed trvaly věčně
aby nebylo stísňující myšlenky na vzkříšení
jen popel a jen střed
popel zvuku popel větru popel vzduchu popel bolesti
popel vody popel touhy popel něhy popel vědomi
popel světla popel soucitu popel času popel pokory
popel lásky popel pýchy popel duhy popel utrpení
popel prostoru popel soucitu popel myšlenky Boha o Bohu
nepoužitelné stavivo ke změně
bytí v nebytí
existence v neexistenci
srdce hrstka popela
nikoli zkroušené ale jásající
srdce hrstka popela
nikoli kající ale spasené
běda jen v jediný pomíjivý okamžik
popcleaií středy
Karel Brušák, narozen r. 1913 v Praze; žije v západní Evropě
od r. 1938. Básník a kritik Překládá poesii z angličtiny,
francouzštiny, španělštiny, ruštiny, řečtiny a sanskritu. Docent
na fakultě moderních a středověkých jazyků university v
Cambridge.
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JSVGENIJ

JBVTUŠENKQ

ZLOVĚSTNÉ BANDERILLY

Neměnná barva tora - vrozené znamení smutku,
neměnná cesta tora — boj arény, jazýček vah.
Jestliže příroda vyřkla rozsudek smrti, smrt mečem,
pamatuj: lišce, ne býku přísluší lstivost a strach.
Příteli, jen ten, kdo uměl umírat čestně a radii
umírat v boji než v pláči, pro strach svých nepřátel žil.
Tak jako tak bílá křída po smrti na desku značí
nekrolog chvalně známý: tolik a tolik kil.
Na kila váží se tělo, odvaha na pouhé gramy,
tělo se mění v maso, odvaha se mění v čin.
K čemu je odvážné tělo, když jeho čelo je tupé?
K čemu je zbabělé tělo, když zhyneš a když víš čím?
Vrhni se střemhlav k té tlupě, která z tvé krve šílí,
nebo ti benderilleros pro dav a pro podlý cíl
zlověstné banderilly, zlověstné banderilly,
pochodně věčné hanby zákeřně zarazí v týl.
Co je? Proč předstíráš marně záchvěvy náhlých křečí?
Nohy máš ještě dost pevné, dost sil máš a tak jako tak
simulant nejsi zvlášť dobrý, byli tu jiní, lepší,
a stejně je všechny čekal nakonec řeznický hák.
Hlupáku, co tím chceš získat? Pár minut v tom hnusném ději
Ten, kdo se v boji bojí, nenajde únik a lék.
Záletné jalové krávy něžnými zvonky tě chtějí
z corridy zlákat k sobě, od nich jdeš - do jatek.
Když už tě musí zabít, aspoň ať vydá dost dechu,
námahy, potu a krve každý ten křepčící kat.
Ty buď svůj, ty bud toro, neklesni k úpadku mravů,
k řetězům, k chomoutům tupých, zbaběle poslušných stád.

V e světě corrid, kde lidé nacpaní do vlastních ohrad
čest a stud ztrácejí dřív než před tebou blýskne hrot meče,
můžeš být jistý, že všichni s tebou by museli prohrát,
dokud jsi v aréně, toro, dokud jsi statečně živ.
Kdo z nich dal světu pár gramů odvážné, bojovné síly?
Jen v závětří ohrad a hesel, jen za plotem dovedou stát a zlověstné banderilly, zlověstné banderilly
jak z chvějivé býčí kůže trčí jim z ohnutých zad.
Přeložila Olga Mašková

LUDVÍK KUNDERA

PTANÍ, PTANÍ
Svist a svist
v siestálním čase
Ptám se na zítra
Sviští to asfaltem
Ptám zvuk a řeč
s výše se snáší dokonavé
sloveso
Málem bych byl
pozapomněl
V prázdném domě
dřímání upadá
v hřímání
Byl bych býval
nepoztrácel
nedoztrácel?
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Urknu jednou?
A co po mně?
Nedopovím
V e škvírečce mezi slokou
co se blyští?
Tr
v • v9
Kocia
Lepši než srdce
prorosdé ametystem
nedomykavé přemírou
prázdna

Ptaní:
s bičištěm do mlýna otázek:
moučný prach pak
z mlýna ven
Ptaní:
s dlaní nastavenou:
střípek slídy
zbytek krovky tesaříka

CORDULA

HAHNOVÁ

PRAHA
To habsburské město
muselo zhynout vyčerpáním
klesnout do šedivé řeky pod ostrov ze smutečních vrb
Most se musel zřítit
pod tíhou nohou vojáků
a vytvořit železný oltář
okolo světce

Hrad musel klesnout
pod hanbou zašpiněných oken
by hrdě odhalil katedrálu
aby rozprostranil prostranství
T o město muselo zajít
vždyť se dusilo náhrdelníky z drátů
aby zvrátilo své zapomenuté vnitřnosti:
náměstí vozíky se zeleninou
skleněné vázy hlasy předků
zpečené balvany
Aby zvrátilo slavnostně vrátilo

BEZ

NÁZVU

Prosím jen šálek kávy s cukrem
- teto která tak ráda jezdíš na kole teto cyklistko jež musíš nahrazovat
jiné tety neboť opravdových tet již není
T y se vdaly a porodily děti
Avšak tato teta nalévá kávu
šeptem pronáší vznešené myšlenky
a zpívá přes zuby hrubá slova
Její manžel a děti kráčejí nechtěni
skrz zadní dutinu její panenské lebky
Avšak ona j e přece teta která musí nahradit mnoho jiných
kteří jsou v nejlepším případě pouhá čísla
a dosud se třesou pro znásilnění
a nikdy již nerozeznají svůj popel
rozvátý mezi budovami travou a hladinami
Avšak tato teta nosí gumové punčochy
a díry rybám v zamrzlých rybnících
posléze ptačí klícku v zimavém vzduchu
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Má teta cyklistka s přikrývkou na sedle a pláštěm do deště
má nahradit ty kteří byli navždy zahubeni
ale dál žijí v hrůze a v zapomenutí starých modliteb
A pronášejí mazlivě modlitby
dumajíce idealisticky o budoucnosti jež nikdy nebude
obětiyíce děti opouštějíce manžely
Avšak já piju kávu u své tety cyklistky
se strýčky bratránky a sestřenicemi z této farnosti
Pfeložil Ivan Jelínek

• *

•

Autorkou těchto dvou bd$n(> 0 Praze a 0 Holandsku je mladá
žena, jejíž národnost nelze jett tak určit; není to vlak jeden
z význačných a příznačných rysů soudobé Evropy? Pfcce
však se dd Uci, že Cordula Hahnovd je smíšeného židovskočeského a německého původu: slovem český se zde myslí Bokemiař Země Česká. Avšak Hahnovd sc narodila 1/ Holandsku,
kde se její rodiíe ukrývali před nacisty. Vyrostla a chodila
do školy v Holandsku a je trojjazyčná. Před časem začla psái
básné holandsky v Itálii, kde studuje němčinu.

GOLD

BÁSNĚ
Mám stále v živé paměti tu chvíli
kdy jsi promluvil ústy
nejnehodnějšího: Hle
už nejsou ohrady nikde už
není žádný drát Zpívali jsme
dlouho do noci a dokonce
i příští den jsme zdili broukajíce
nejveselejší sloky
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A přeplněni radostí a volností
dodnes

plížíme se k místům

bývalých překážek šeptajíce: Dříve
jsme směli až sem
A s pohledem
upřeným do dálky
odstupujeme pozpátku
s modlitbou: T y který všechno vidíš
věcí nás neustále kupředu

•

•

•

A stálo tam ještě C o
j e přirozenější: světlo
či temnota? Temnota? Ale
ukažte mi tmu
do níž b y nesvítilo
něco A tak i svoboda
usíná s drápkem otroctví a
otroctví chřadne
zevnitř
T o tvrdili řečí
němých znalí
písma Ale kterak
nás chcete přesvědčit?
křičeli slepci
Z e zoufalství
oslepili jsme se navzájem
blahořečíce ti
po paměti

Recense glosy
Z vyjádření spisovatelů k československým událostem jsme nemohli včas uveřejnit dopis jednoho z
nejdůležitějších anglických básníků starší generace Wystana H. Audena (lijícího v Rakousku) a
anglický originál jeho básně August 1968, inspirované srpnovými událostmi, jakož i příspěvek německého spisovatele Dr. Heinricha Kuhna. Litujeme toho a činíme tak alespoň dodatečně.

W Y S T A N H . AUDEN,

nejdůležitějií anglický básník starší generace.

Thank you for your letter of Sept. 6th
which reached me this morning. As you
will see from the adresse, I have been neighbor to recent events in Czechoslovakia. I
don't know if you saw the following poem
which appeared recently in The Observer.
(I have made two slight changes.) If it
is of any use to STUDIE, I should be very
happy.
A U G U S T 1968
The ogre does what ogres can,
Deeds quite impossible for man,
But one prize is beyond his reach:
The ogre cannot master Speech.
About a subjugated plain,
Among its desperate and slain,
The ogre strusts with hands on hips,
While drivel dushes from his lips.

Děkuji Vám za Váš dopis z 6. září, který
mě stihl dnes ráno. Jak vidíte z adresy,
jsem sousedem posledních událostí v Československu. Nevím, zda jste viděl tuto
báseň, která byla nedávno v Observru. (Udělal jsem dvě malé změny.) Budu spokojen,
jestli se Vám bude hodit pro STUDIE.

S R P E N 1968
Obří čin obra, jak se čeká,
j e nedostupný pro člověka,
a přece obr sebe větší
se nemůže stát pánem řeči.
I když se nad dobytou plání
nad zoufání a umírání
vypíná v póze zpupníka,
jen žvást mu od úst uniká.
Přeložil Karel Brušák

HEINRICH K U H N ,

německý spisovatel

Als ich an jenem denkwürdigen Augusttag morgens in den Rundfunknachrichten
von dem Einmarsch der Truppen von 5
Staaten des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei hörte ,war ich überrascht und
bestürzt - wie jeder.
Das, was hoffnungsvoll begann, endete
ohne Hoffnung. Dabei war es eigentlich
vorauszusehen, wie man so manches, das
einer Analyse zugänglich ist, und in etwa
vorherbestimmen kann. Aber das bei dieser
Analyse Entscheidende wollte niemand wahr-

Když jsem ráno onoho památného srpnového dne slyšel v radiu o vstupu vojsk
pěti států Varšavské smlouvy do Československa, byl jsem překvapen polekán, a jako
každý.
To, co nadějně začínalo, skončilo beznadějně. Přitom se to dalo předvídat, jak tolik
jiných věcí, jež jsou přístupny analýze a
mohou se předem určit. Ale to, co při
této analýze je rozhodující, to si nikdo
nechtěl přiznat: že ve sféře sovětského mo-
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haben: daß innerhalb des Einflußbereiches der von der anderen Weltmacht stillschweigend zugebilligten - der Sowjetmacht, Sozialismus und Kommunismus sich nur insoweit auf einem eigenen Wege entfalten
können, als dies nicht eine Schwächung der
eigenen Machtposition bedeutet.
War dieser, seit Januar ij»68 offenkundig
gewordene und seit einigen Jahren sich unter
der Oberfläche vorbereitende Weg des Kommunismus in der Tschechoslowakei ein so
gravierender Schritt abseits vom Wege der
J» sozialistischen Gemeinschaft «? War er wirklich ein bedrohlicher Schritt zur »Kontrarevolution «?
Wenn man der Publizität, die diesem
politischen » Präger Frühling «in den Massenmedien einiger Staaten des Westens gewidmet war glauben kann, dann war es ein
»Erneucrungsprozeß * des Kommunismus,
der Versuch, die »humanitären « Ideale dieses Weltbildes von der politischpragmatischen Erfahrung der Vergangenheit zu substrahieren, um als Destillat jenes pulsierende
Elexicr zu finden, das die Fortschrittsgläubigen seit Jahrhunderten als die » neue, bessere
Ordnung * anzunehmen nur allzu leicht geneigt sind.
Dies vorauszusetzen heißt aber zugleich,
die Frage zu stellen, daß »Ideen von oben «
kaum einen » adäquaten« Impuls von » unten « finden. Oder, war dieser Prager politische Frühling nicht nur eine romantische
Schwärmerei, die die Hybris in sich barg in
dem Augenblick, da das berauschende Gefühl den Boden der Realitäten unter den
Füssen verlor?
Der Taumel der Begeisterung in der Tschechoslowakei um Dubček und Svoboda war
echt; nur war er ein Taumel und keine
Realität. Oder glaubte Dubček allen Ernstes,
»sein V o l k K o m m u n i s t e n wie Nichtkommunisten, zu einem eigenen Weg des
Sozialismus führen zu können, der einmal,
den » demokratischen Sozialismus « auf sein
Panier erhebend, die Gefahr eines jähen, gewaltsamen Endes in sich bergen müßte?
Gerade, daß die Führer des »Reformkurses « der uneingeschränkten Zustimmung
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cenského vlivu, - druhou světovou velmocí
mlčky uznávanou - se může socialismus a
komunismus rozvíjet svou vlastni cestou jen
potud, pokud neznamená oslabení sovětské
mocenské pozice.
Byla tato československá komunistická
cesta, která se stala od ledna 1968 zjevnou
a po několi let se pod povrchem připravovala, takový neuvážený krok mimo cestu
* socialistického společenství «? Byl to skutečné tak hrozivý krok ke kontrarevoluci?
Může-li člověk věřit publicitě, která byla
tomuto politickému pražskému jaru věnována ve sdělovacích prostředcích některých
západních států, pak to byl obnovný proces
komunismu, pokus oddělit humanitní ideály tohoto světového názoru od polirickopragmatické zkušenosti minulosti, aby se
na způsob destilátu našel onen pulzující
elixír, který lidé věřící v pokrok jsou až
příliš ochotni přijmout jako »nový, lepší
řád «.
Předpokládat tento stav věcí znamená zároveň. tázat se, zda » československá srpnová zkušenost« spíše neučí, že * ideje se
shora« sotva nacházejí přiměřený impuls
» ze spodu«. Anebo bylo toto pražské politické jaro nejen romantickým blouzněním,
které skrývalo v sově hybris právě v okamžiku, když opojný pocit ztratil pod nohama
půdu skutečnosti?
Nadšené opojení z Dubčeka a Svobody
bylo v Československu opravdové, jenomže
to bylo jen opojení a žádná skutečnost.
Anebo věřil Dubček vážně, že bude moci
vést » svůj l i d j a k komunisty tak nekomunisty, po vlastní socialistické cestě, která,
když udělala z » demokratického socialismu «
svou zástavu, musela v sobě skrývat nebezpečí náhlého a násilného konce?
Toto nebezpečí v sobě skrývala právě
proto, že vůdcové reformního kursu si byli
jisti bezvýhradným souhlasem převážné
většiny. Kdo chtěl proto zastavit do
pohybu uvedený balvan, který jako lavina

der überragenden Mehrheit sich gewiss waren, barg in sich diese Gefahr. Wer wollte
den einmal ins Rollen gebrachten Stein, der
wie eine Lawine alles mit sich zu reissen
schien, bremsen, wenn der Weg dorthin
führen müßte, w o die Partei selbst von der
Automation dieses Phänomens mitgerissen
würde ? Demokratie und Kommunismus
schliessen einander aus. Auch wenn das
tschechoslowakische Exempel noch nicht bis
zum Ende geführt werden konnte. Es wäre
reizvoll gewesen, dieses Ende mitzuerleben.
Aber gerade deshalb, weil Moskau diese
Alternative kannte, mußte es zum August
1968 kommen.
Die Geschichte der Völker der Tschechoslowakei ist deswegen noch nicht zu Ende.
Aber die Entwicklung zu ihren eigentlichen
Werten für lange Zeit unterbrochen. Was
haben die Völker Böhmens nicht alles in
den vergangenen Jahrhunderten erlebt! Immer wenn sie gemeinsam einen Weg beschreiten, waren es Epochen der Blüte. Ünd
wenn sie sich gegeneinander wandten, folgte
der Verfall. Und die Exulanten aus Böhmen!
Jan Amos Comenius ist ein leuchtendes Beispiel nie versagender und verzagender Heimatliebe. Und ich möchte auch die Sudetendeutschen als böhmische Exulanten bezeichnen. Auch sie lieben ihre Heimat, können
sie nie vergessen, selbst wenn ihnen das
Schicksal jener Flüchtlinge erspart blieb,
nach den tiefen Schatten, die 1948 über
dieses Land fielen, zu fremden Menschen
vertrieben zu werden. Gerade die Gemeinsamkeit des erlebten Schicksals sollte alle,
die an Böhmen hängen, Deutsche wie Tschechen, jetzt in dem Bemühen vereinen, jenen
Brüdern zu helfen, sie zu ermuntern, die
1968 ihre Heimat verloren haben.
Wie bedeutungslos ist heute der Streit
um » München « geworden! Wie weit liegt
der 15. März 1939 zurück - und doch, er
hat seine Parallele gefunden! Nur waren
es diesmal die Nachbarn aus dem Osten,
die brutal in das Schicksal im Herzen Europas eingriffen.
Hoffnung ist schwer, wenn man sieht,
wie wenig Hoffnung es gibt! Aber glauben

hrozil strhnout sebou všecko, když jeho
dráha musela vést tudy, kde by byla
sama strana stržena samocinností tohot
fenoménu?
Demokracie a komunismus se navzájem
vylučují. I když československý příklad nemohl být ještě doveden až do konce. Bylo
by to vzrušující prožívat tento konec. Ale
právě proto, že Moskva znala tuto alternativu, muselo dojít k srpnu 1968.
Dějiny národů Československa nejsou proto ještě u konce. Ale jejich vývoj směrem
k vlastním hodnotám j e nadlouho přerušen. Co všecko národy Cech v minulých
stoletích prožili! Vždycky když společeně
kráčeli nějakou cestou, byly to doby rozkvětu a když se obrátili proti sobě, následoval úpadek. A exulanti z Čech! Jan Ámos
Komenský j e zářný příklad obětavé a v y trvalé lásky k vlasti. A já bych označil za
české exulanty i sudetské Němce. I oni
milují svou vlast, nemohou na ni nikdy
zapomenout, i když byli ušetřeni osudu
oněch uprchlíků, kteří byli vyhnáni k cizím
lidem, když v roce 1948 padly na zemi
hluboké stíny. Právě tento společně prožívaný osud by měl všechny, kterým záleží
na Čechách, jak Němce tak Čechy, sjednotit
ve snaze o to, aby oněm bratřím, kteří
v roce 1968 ztratili svou vlast, pomohli a je
povzbudili.
Jak se stal boj o Mnichov bezvýznamný.
Jak j e vzdálený 15. březen 1939, a přece
našel své odbody. Jenomže tentokrát to byli
sousedé z východu, kteří brutálně zasáhli
do osudu v srdci Evropy.
Naděje j e téžká, když člověk vidí, jak
je málo naděje. Ale všichni musíme věřit,
zde i tam, komunisté i nekomunisté, Češi,
Slováci i Němci. Věřit ve vlast, ve které,
i když my už nebudeme naživu, budou
lidé, socialisté i nesocialisté, opět žít pokojně a svobodně v řádu, který za to bude
stát. V demokracii - při čemž demokracii
chápu ne jako jedinou možnou formu stá-
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sollten wir alle, hüben wie drüben, Kommunisten und Nichtkommunisten, Tschechen,
Slowaken und Deutsche- Glauben an die
Heimat» in der einmal wieder, auch wenn
wir nicht mehr leben, Menschen in Frieden
und Freiheit, Sozialisten und Nichtsozialisten,
leben werden in einer Ordnung, die lebenswert sein wird- In einer Demokratie - wobei
ich die Demokratie durchaus nicht nur als
die einzig mögliche Staatsform, aber als die
einzig mögliche Form des menschlichen Zusammenlebens sehe - in der Sozialismus als
eine Alternative zu anderen Ideen besteht,
im Wettstreit um eine bessere Zukunft.
Wenn dies die Lehre aus den Augustereignissen ist, dann dürfen wir unseren Glauben an die Heimat nicht verlieren.

tu, nýbrž jako jedinou možnou formu bratrského spolužiti - v níž socialismus existuje
jako alternativa jiných idejí, v soutěžení o
lepší budoucnost.
Je-li tohle naučení ze srpnových událostí,
pak nemusíme ztrácet nasi víru ve vlast.

S bolestí vzpomínáme na prof. Václava HLAVATÉHO, vynikajícího českého matematika,
který zemřel náhle u . ledna ve Spojených státech. Narodil se 27. ledna 1894 v Lounech, kde též chodil do školy a maturoval. Po absolvování vysokoškolských studií
působil 11a Karlově universitě, kde byl později jmenován řádným profesorem matematiky. Již v Československu vynikl hlavně v oboru diferenciální geometrie. Světového věhlasu však nabyl teprve ve Spojených státech (kam se uchýlil v roce 1948)
jako spolupracovník Alberta Einsteina, pro jehož některé rovnice z teorie relativity
nalezl řešeni Hlavatý se však neomezoval jen na matematické problémy. Znepokojovaly ho i otázky filosofické a náboženské. Svá zamýšlení nad záhadami bytí vyjádřil
v mnoha článcích, publikovaných v různých časopisech. Při těchto rozsáhlých teoretických zájmech neztrácel však prof. Hlavatý smysl pro národnostní stránku vědy
a kultury. O11 byl v roce 1958 jedním z hlavních iniciátorů založení Československé
společnosti pro vědy a umění ve Spojených státech a po jejím založení i jejím prvním
předsedou. On byl vždy ochotným přispívatelem českých exilových kulturních časopisů. Jeho ochotě se těšily i Studie, které v 16. čísle přinesly jeden jeho příspěvek,
možná vůbec poslední, jenž je vzácným výrazem jeho horoucí a přece ukázněné a
tím vysoce kulturní lásky k národu. » Čechoslovák v zahraničí - píše Hlavatý o srpnové okupaci Československa-je v přítomné době ve stejném duševním rozpoložení
jako milenec, kterému zločinec znásilnil milenku. Je zoufalý, zuří, touží po pomstě,
je irracionální. Snažil jsem se poctivě zatlačit irraeionáiní city pod práh vědomí. Je
to těžké, ale nutné, neboť užívání siláckých výrazu v bezpečí je nedůstojné této tragické chvíle v životě národa.« Zde cítíme bít Hlavatého vlastenecké srdce, které
vždycky bilo pro vlast, ale nakonec dobilo ve vyhnanství, v Bloomingtonu ve státě
Indiana.
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I V A N JELÍNEK

BÍDNÍCI IVANA GOLDA
Je to již hezká řada literárních děl, ve kterých se skutečně tvořiví spisovatelé ve střední
a východní Evropě pokusili zachytit a zobrazit formou poesie anebo románu či povídky
realitu života je obklopujícího. Byl to Ludvík Kundera se svou knížkou Fragment, mimochodem docela nefragmentovitou; je to Alexander Solženicyn svým pozoruhodným
románem Oddělení pro rakovinu, jenž vyšel v září v anglickém překladu v Anglii; byl to mladý
pražský básník Ivan Gold se svou sbírkou Minotaur us, která vyšla loni v Mladě frontě. Je
to Siňavský se svou povídkou Rampouch.
Gold nadepsal sbírku Minotaurus citátem z Marca Aurelia, který dnešku hodně říká:
Je jedno, jsme-li svédky tohoto divadla sto nebo tři Uta. Zarámoval sbírku dvfma krátkými básnířkami, čistou subjektivní lyrikou, která se ostře odráží od objektivní lyriky obsahu. Gold píše:
Stavím z dýmu
na pisku
Kdo mne navštíví
nenalezne mne
A na konci jsou tyto verše:
O lem £e jsem to chtěl
mluvit?
vlastně
je to tak v pořádku
Srdce feíi
bije v hrudi milení
Srdce milení
dává život felt
Hostino ticha
Opoj mne v této době
slov
Básníkův postoj zde vyjádřený je důležitý pro pochopení jeho poesie. Gold vyjadřuje
překvapivě základní, skoro starozákonní pocit Židů pochodujících z Egypta do země zaslíbené;
přesně umísťuje děj a pocity básní do pouště, hlubin a labyrintu. Jasně říká, že hledač takto
smýšlející je viditelný jen výjimečně; nelze jej naleznout, aby byl přiveden k rozumu. V závěrečné básni opět formuluje svůj postoj k řeči obecně - v této dobé slov. Slovo mu iije v
mlčení; a srdce, které je za slovy, pudí slova na naše potřísněné rty; slova mohou být očištěna
jedině tichem.
Sbírka Minotaurus vyjadřuje obludnost života, skryté ale všudypřítomné psychologické
reality, kterou vyjádřili stejně tak, třebas jinými prostředky, Kundera nebo Solženicyn či
Siňavský. Pro Golda jde o zkušenost pouště a snad docela beznadějného pochodu do zaslíbené země. Co to je ta zaslíbená země, se ponechává čtenáři. Je to však cosi, co by sc dalo
označit slovem spasení. Je to víc, nežli jen voda, úrodná země, stín stromů a svoboda. Podle
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Solženícyna by to byla správná odpověd na otázku, pro co člověk žije. K spasení vedou posvátná slova. Nomádi, lidé táhnoucí do zaslíbené země, nesou na svém pochodu pouští slova,
to nejcennějíí, co měli. Slova vlak byla vystavena krutým zkouškám a změnila se. Básník
praví:
A pospíchali jsme pouM sužováni
žízní v ústech
hrst horkého písku kryjícího pár
sežehnutých slov dáviw neschopných
pohybu tam
kde naši mrtví otcové prý opustili
vodu
cestou
vyznačenou kostrami koní a lebkami
lidí bratrů
našich otců sami značkujíce
cestu tily mrtvých starců a
dStí žízniví
k smrti
pospíchali jsme za soumraku
Nás hrstka détí které
jsme osiřely pod třemi
palmami horoucího
poledne sňala
s mrtvých rodinné amulety uschovala
je na svrklých hrudích ...
Děti dospívají v muže a plodí další pokolení, aby pochod pokračoval. A děti:
... Mnohé
umíraly velice brzy aby
svými béloužkými télílky ukazovaly
cestu
žíznivým
nérným bratřím a sestrám na cesté
za vodou
němých otäJ.
Zde má básník důležitý obraz: bílá tělíčka jsou variantou rudé niti, která se objevuje
v klasickém prostředí labyrintu, kde má soudobý Theseus děsivé utkání s Minotaurem,
sebou samým. Avšak zůstaňme na chvíli na poušti, která je v kámen, písek, dým a prahnutí
proměněným člověkem. Ale ani za těchto krajních podmínek nepřestává básník směřovat
k čisté metafysické transcendenci. V básni Klesající zdviž:
Dříve než vyletí ptdlek
vstoupíme do kámene
jako luliltník na Ivu z Tel Halafu
postava z Hazoru
bojovnici dobývající Lakiš
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býk z Haulty
vůz z Ugaritu
kozorožci lvi
anebo
stíny na schodech -

Je si vědom, že tyran si chce podrobit i říši stínů, básníkovu realitu. Báseň pokračuje:
Dfwe než vyletí fiajtři
a poženou nás po těch schodech dolů
POPLACH
dobývat říši stínů
NA ZTEČ
NA
BODÁKY
Goldův člověk je zotročen pod babylonskou věží. A zde se často tento Člověk must
svlékat z lidského těla; musí se měnit v dravé supy.
Kdo umí ještě pfeifst
abecedu z trusu našich těl
podoby ptáků?
Nicméně i v supech trvá paměť na lidský úděl:
K zalknutí z malátnili
na krátko uvědomujeme si svůj původ:
hladem pomatení
slétali jsme se k troskám
obrovitého krntítka
abychom se nasytili ostré drtě
již pak roznáší vítr
na úrodnou prsť
ALE TO JEN
NAKRÁTKO.
I člověkovi, proměněnému v supa, je tato strava nesnesitelná.
Po nestravitelné stravě
úpíme na viditelném místě...
Gold titulkem další básně této skupiny V babylonském zajetí objasňuje, že opravdu jde
o zajetí. Bídníky v tomto zajetí nabádají stráže V Ý Š T Y RUCE. Zajetí trvá již tak dlouho ty tři, nebo těch sto let Marca Aurelia. A v něm se již některým zdá, že nikdy ani neviděli
ostnatý drát, vězení nebo samopal; že nikdy neslyšeli výstřel anebo výkřik. Je to jen zdání
zástupu, který chodí a pracuje. Přece však existují jedinci, kteří se pokoušejí vyrazit z tohoto
sevření přes riziko smrti jedinou cestou; to jest kolmo vzhůru.
Jen jednou kdosi vyrazil
vzhůru Kolmo
nahoru Pronásledovali ho
Byl rychlejší než stfely To nebylo
hezké A s podřezanýma
rukama pod ostnatým drátem
po sténání a chropotu
nelezli jsme ho k ránu.
Pohřbíváme vždy na úsvitě.
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V zajeti, v pouštích, pod babylonskou věží, na vyschlých babylonských řekách, u obrovských krxnítek, v prostorách podsvětí potkáváme našeho llověka - psa Kerbera.
I za těch mučivých podmínek však člověk žije, třebas sebevíc« zpitvořený. Plodí na
poušti. Plodí i za horších okolností jak to ukazuje báseň Někam dolů.
Ve škvíře
mezi dvěma betonovými kvádry
vystrčil napřed
nasliněný ukazováček
a pak hlavu a obé nohy
Ale možná
£e tady jen tak stál
a£ po dešti
všechno ztvrdlo na beton
a jemu škvírou
nohy zarostly
někam dolů,
Ale jemu nevadilo nic
Dokonce se mu zde podařilo
zplodit syna
Bídník si nedělá iluse o světě, do kterého se rodí jeho synáček
Představoval sí jeho hry
na veliké
betonové desce
kde kotouly vedou k branno stu
Toto prostředí je kraj před potopou; dosud v něm čnějí barvami hýřící totemy. Kolem
však už je prázdno,
A vůbec je tu prázdno
Prázdno po něčem Prázdno
před nělím
A dřevěné sloupy
s dřevěnými představami
dřevěného světa
který by proplut
potopou
V životním prostoru, kde potopa stále na sebe nechává čekat, existují básníkova slova,
lidská slova.
Slova
potácející se a chroptící
sestavená z chromých a nemocných lásek
zsinalá bolestí
zanikající
na ústech
umírajícího
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V tomto životním prostoru básníkovi odborníci, jindy nazývaní frajtři, jsou dodavateli hrůzy.
Naslouchajíce jejich kroku
trnou rmSe tíht jako klína
jako dřevo jako mramor
pod dechem sochařovým Už
přicházejí
květ alkoholu v zubech Nejdou
TanH Pohybují se krokem
mistrů baletního umění
A jak se klátí starte se
že jim pod koíilí zafinlí
náhrdelník s trofejemi Jeden
ze samých pravých uM Druhý
ze samých levých wlf Třetí
z nosů
odborníci A ten ntíslabSi
na tenkých zakřivených nožkách
s brejličkami a vůbec
ne s bilfkem a
vůbec ne s okovanými podrážkami
na krku nasi samé zlato
umflé chrupy zlaté zuby
To je nejvýííí odborník
s nejvyžjí kvalißkaci
A jejich jemné bílé ruce...
O neforemná hmoto natích hlav
trnoucí jako mramor jako dfevo
jak hlína pod rukama
mistrů in seacula
seaculorum

Také zde, v davu bídníků jsou stateční. Jeden se již vztyčil kolmo vzhůru, zatím co
druhý ...
Dlouho vybíral zed
Naleznuv vhodnou
polál vrhat hrách.
To je však nesnesitelné přizpůsobeným už bídníkům, kteří potrhlého zahrnují nádivkami,
ba volají na nSho policii. Odvážlivec nepřestává házet hrách, dokud zeď nepadne. Do zajetí
se pojednou vřítí vesmír, Boží svět.
Vzduch se dal do pohybu
aby zaplnil místo
které zabírala
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Zároveň
bylo možno pozorovat cosi
limu až mnohem později
by lo dáno jméno
hvězdy.
Slovo je zprzněno, neboť jeho vladařem je fakir,firajtr,jednooký vládce. A když kdesi
zuřila bitva u Marathonu, přibíhá odtamtud posel: jenomže je bez jazyka, takže nemůže
říci, kdo v bitvě zvítězil a kdo byl poražen. Všechno totiž, jak ví básník, má mnoho významů- Nevíme, kdo to křičí na zajaté, aby pozdvihli ruce vzhůru. Volá to prorok k modlitbě?
Vybízel to hlas k boji proti zlu? Hrozil to žalářník? Jsme v prostoru předstírání, kde svobodníci, vzbouřívSí se proti generálům, přijali jejich hodnost. Nic naplat, potom ani vojáci nejsou opravdu vojáci, skutečný potlesk není potlesk.
Ale netií-li vládce jak mohou být ti
jímž je vládnuto ?
Otázka je důležitěji! nežli pouhý sardonický homor, jejž také vyjadřuje. Zde se básník
dotýká toho, co dává realitu zdání moci a zdání otroctví. Ví, že otroctví nespočívá v biči,
hrobu, řeči, betonu, nýbrž v srdci toho, kdo křičí: Jsem zotročen! Básníkovi v tomto kontextu činnost je v nečinnosti, a to v nejsubtilnčjSíni smyslu slova. Nečinnost tak zvaných
činů je zlá, což líčí Gold na starci, jenž natahuje pendlovky. Když hodiny odbijí, stařec je
umenšen o příslušný polet úderů a přec se choulí ve svém bídném loži s pocitem dobře vykonané práce.
Babylonské zajetí totálního zotročení lidstva má u Golda variant; jednou z nich je variant sklepa. Na dně sklepení ...
Ale protože naši otcové a
otcové našich oleů
si zde zbudovali domovy
i my tu žijeme
VXimnime si dobře, že tento stav, tyto podmínky i tyto příbytky si první osoba množného čísla sama vybudovala; asi si toho přála a v to věřila. A tak nyní jen pošetilý sen, iluse
dává smysl jejich práci, množení a shonu. Neboť tam vládne iluse
O nádherných
dřevěných vyprahlých půdách
kde bychom oslepli sluncem
a zatkli se horkým
tetelícím se vzduchem.
Zas: není to volné nebe nad půdami. Ideál je opět jen částečný, zbabělý. Je to zatuchlina,
ersatz, je to jako by. Nelze se tedy divit, že jednoho dne předkové, kteří kdysi vyrazili ze
sklepení, když bylo zatopeno, nedospěli ke svobodě, třebas vyrazili na ty půdy.
Když ubili stráže
na mramorových schodištích
hnali se o překot vzhitru
k půdám
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Vylomili dveře
nadechli se zatuchlého vzduchu
a poklekli
Klečeli a cítili jako by jestliže bylo dosaženo jenom takového osvobození »není divu, že jakýsi bezzubý stařeček
přemluvil rebely smutné postavy k návratu: jakpak by mohli opustit kosti předků pohřbených ve skiepeních? A tak se zase sestupuje od libcralisa&íího snu, jak viděl věštecky básník,
dolů do sklepů, Protože jenom tam
je možno se oddávat snu
o nádherných dřevěných půdách
kde bychom oslepli sluncem
Opravdová svoboda by spálila oči a srdce homunkula. Je to zas dřevěný svět ideologic místo
myšlenky a citu, svět vyčkávající potopu. Nicméně i v tom sklepení jsou jedinci, asi omylem, ponechány určité možnosti volby. Všechno přec nejsou jedině stalinské kosti předků,
jde o volby někdy docela praktické, navlečené na občánka anebo dokonce na vysoké funkcionáře co nejvrchnostnějšími pořadateli právě pro prozkoušení absolutní spolehlivosti. Této
situaci dává autor formu Paridova soudu. Prověřovaný a prověřující v jednom nedá jablko
Afroditě, nýbrž Héře, manželce nejvyššfho. A tu bohyně se chraplavě zasmějí, strhnou přestrojení a » Paris « nyní tedy hledí na demaskovanou, opět jen částečnou, opět jen rádobyskutečnost. Neboť vidí pořadatele s obrovskými dlaněmi od škrcení a s rozedřeným letem od výkonu povinné úcty před nadřízenými Ale jak by mohl být Paris Paridem tam, kde generálové
jsou vlastně svobodníci? Proto nežebrá se Skytáním o milost, nýbrž,..
Odhodil škrabošku
Parida Byl to
nejvyšší pořadatel Zadupal
všichni tfi
si obrovitými dlaněmi
vzájemně sáhli na krky
Milost zachroptěli stahujíce si hrdla.
A tu nejvyšší pořadatel rozevřel maličké dlaně, ve kterých se blýskaly tři vyznamenání za
vzorný výkon služby. Ten, jenž však už dochroptěl, byl pohřben se státními poctami.
Vystaveny takovýmto pořadatelům, musí si ovšem masy dávat velice dobrý pozor...
šli jsme vyřízeni
podle posledních řádu i předpisů
nohy osvobozeny
kvtlivou pochodovou písní
Erinyí...
abychom neustále měli na paměti...
že je třeba jít rychle před hněvem
Erinyí.
Masy pochodují krajinami, ve kterých lopotí, kde za přispění jakýchsi Priapů shromaždují šťavnaté krmě. Avšak jímá je děs; zjišťují, že výsledky jejich práce a plahočení pohltily
havrani, na kterých je nyní řada padat a vyloupená pole. Tak opět v tomto světě dvojsmyslů
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a smrtonosných změn významů urodou je hřbitov havranu, vrabců a sarančL Egyptská
rána vládne tomuto kraji Erinyí. Když si putující básník vytáhne po příkladu Odysseově
z uší vatu, neboť se mu zdá, že už minul záhony Lotofagů, Héiiovo stádo a sirény, chápe,
že zpívající Erinye jej pohnuly k účinné lítosti Hlásí se, aby vykonal pokání, o úklid
velké chodby
až nám zasalutuje strážný Thanatos
a vstoupíme do kasáren
věčného spánku
Levá
Z tohoto podsvětí básník posílá světu, aby podal zprávu o svých bědách, List z láhve.
Je to mimochodem zajímavá shoda se Siňavským, nebot Siňavský také posílá svou novelu
Rampouch do světa jako list zapečetěný do láhve vržené do moře. V jeho prostředí je právě
neděle; je klid v zemi obrů-Polyfému, jak dlužno dodat pro přesnost, jež čtenáři napoví,
co se dá čekat.
Jednoocí vládci promenovali mezi zástupy tich
které kdysi dávno připravili o zrak
neboť to bylo podmínkou prohlédnutí
V naSí době neoslepil Odysseus Poiyféma, nýbrž obr jeho. Polyfémos se nyní může s uspokojením procházet mezi svými ovečkami, jež naučil, jak se má vidět. Polyfémovi je vše
dovoleno: znásilňuje ženy, a když je doba oběda, tito jeho vidoucí dostávají řízky, jež právem budí jejich nedůvěru. Nedůvěra je plně oprávněna, neboť když hodující si utírají zamaštěné ruce o kalhoty, náhle ztrnou v poznání...
Svalstvo s obou stehen
už bylo také odkrojeno
Jak dlouho se ještě takto uživíme? ...
Nicméně pravili jsme (odloživše ubrousky)
nejstaršímu z nás patrně vůdci
Nechť nás netýrají tímto způsobem
a nechají naše těla na pokoji
if málo na tom
být sužován na svobodě?
Je to situace Odyssea a jeho druhů v sloji Polyfémově, jenže patřičně přizpůsobená současné
životní úrovni. Zde básník, jehož kosti jsou pečlivě v tomto autokanibalismu pokrokové
společnosti budoucnosti obrány
... s bolestí zkřiveným obličejem
opaloval v ohni své pahýly do špičky
nepřestávaje pozorovat vidoucí oko věznitelů
Běda, neměl však, po příkladu Odysseově, dosti času vybodnout tímto rozžhaveným kůlem
oko Polyfémovi, ježto byl dále upraven v pochoutku » žírným slepým rozplozovatelkám* «
Citoval jsem obšírně. Jednak pro hodnotu Goldových básní, jednak pro lapidární v ý stižnost tragického vidění dnešní reality. Na závěr několik slov o dlouhé básni Zápas s Mino-
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taurenu Na tento zápas je básník připraven svými rozhodnutími, která v básni Genese vyslovuje takto:
Ale ještě si vzpomínám
Ještě zbývá
párkrát tě zapřít
aby byl pokoj
Má pokoj? Dosáhl jej? Asi sotva. Neboť křičí do tmavých půd o svých nálezech a až druhý
den zjišťuje své ztráty, jež neopomene hlásit. A tak nás dovádí básník Jiří Gold posléze k svému domu světla. Je to labyrint, a básník si přeje, abychom byli svědky, jak jde za nás a s námi v přestrojení za Thesea do smrtícího zápasu s Minotaurem* A jeho výsledek? Kdo jc Theseus a kdo je Minotaur?
A není snad Theseus Minotaur a obráceně? Copak to není možno v Goldově světě
jinotajů? Výsledek, podle něho, je pro Thesea tento;
... Velmi zvolna
jsem si zalal
ohmatávat hlavu
protáhlou kupředu
pokrytotí tuhou srstí
s vlhkými nozdrami
Přesto že mi bylo do pláče
vydal jsem jenom bučivý zvuk
na nějž mi z nejbližších pater
odpovědělo několik jiných ...
A zde končím rozbor psychologického pozadí tvorby básníka Jiřího Golda - pokud
je mi známa - s lítostí, že na rozbor jeho formy mi již nezbylo místo. Omezím se na jediné
pozorování. Forma je často kostrbatá, zvláště tím, žc Gold zhusta nelogicky trhá souvislost
věty nebo výkřiků na řádky docela libovolné. To škodí plynulosti výrazu. Odnesl jsem si
dojem, že Gold dosáhl vnitřně nejlogiČtějšího a pro Čtenáře nejuspokojivčjStho druhu formy
v básni Zápas s andělem. Tato forma také skvěle vyhovuje jeho zvláštní až nečeské ironii.
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FJEIDC M I K U L A :

DIL A N X K R A T O C H V I L :
DIE KOMMUNISTISCHE HOCHSCHULPOLITIK IN D E R TSCHECHOSLOVAKEI
(*Komunistická vysokoškolská politika v Československu«, 2 .vy<L, München. Str. 271).

nismu, poskytl syntesi jeho principů, které
uplatňoval na vysokých školách (99); dočteme se, jak komunističtí vládci týrali duchovní
hodnoty, posmrtně »pohřbívali« vědecké
osobnosti, žalostně otročili schopné vědce
žijící, jako byÜ napL Mukařovský (127)
a Trávníček (129). Brno, kde autor rostl
a studoval, poskytuje typický příklad drsně
bezohledného zákonodárství - nebo spíše
nezákonných praktik - komunistů (151).
Heslo jejich školské politiky neznělo » marxismus «, nýbrž spíše »služba Sovětům«.
Následky si dovede každý představit.
Ještě bychom rádi upozornili na velmi
Titul knihy platí doslovně pouze o její
informativní podrobnosti knihy. Najdeme
podstatné částí. Jako celek možno ji pojmev ní předlouhou řeč ministra školství Lad.
novat strulnou kulturní historií poválečného
Československa^ protože si všímá téměř všech Štolla (býv. žurnalisty), která nepokrytě
hlásá sovětisaci čsl. školství (49ss). Dočteme
oblastí vědy a umění. - V době 1948-53*
se, jak se zacházelo s památkou T. G. Makdy komunismus vládl tak dravě radikálně,
saryka (8a), literárního historika Arne Novychrlil ze sebe cclý labyrint školních zákováka (86), dějepisce Jos. Pekaře (116), věřínů a předpisů, takže sami profesoři z toho
cího
spisovatele Jana Čepa, který se zachráměli v hlavě pouze zmatek (str. 37). Líčení
nil v exilu (122), jak studovali u nás posluonoho neblahého období zdařile proplétá
chači z jiných světadílů, např. Číňané (146).
autor osobními zážitky.
Pro církevní instance mají zvláštní význam
Kniha tedy vyjadřuje skutečnosti, které
dva dokumenty, které líčí právní vznik a
ležely autorovi nejen v hlavě, nýbrž i na
postavení degradované pražské bohohoslosrdcí. Podle vlastních zkušeností a také podle
vecké fakulty.
výpovědí uprchlíků nebo návštěvníků z vlasti
Jsme rádi, že se našel autor, který důa dalších pramenů vylíčil ponurou atmosféru
kladně vystihl, zvážil a dokumentoval nena Čsl. vys. školách, duchovní desorientaci
studujících (57), nezdařilý experiment s děl- bezpečí ideového a politického komunismu
pro duchovní hodnoty. Ujišťujeme: Kniha
níky na universitách (68); vyslovil svůj
je
čtením poučným i poutavým.
postoj (i cítění) vůči teoretickému komu-

Autor, který se představil exilu už více
publikacemi, je synem známého brněnského,
křesťansky orientovaného filosofa. Pracuje
už dlouhá léta v dokumentačním oddělení
Radio Free Europe v Mnichově. - Po » únoru« 1948 byl vyloučen ze všech vysokých
škol v Československu (akademický titul
získal v cizině), takže měl k předmětu přítomné studíc poměr těsně osobní. Prameny
měl rovněž po ruce jako málokdo jiný.
Kniha zůstane trvale časová už kvůli bohaté
dokumentaci, jakou bychom těžko našli
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O REHABILITACI J A N A H U S A
sileji Češi se sněmem dohodli na kompaktáBenediktin Paul de Vooght, clen kláštera
tech. Avšak papežové je odmítali ratifikovat
Regina Coeli v belgické Lovani, sídle dávné
a Pius II je definitivně odsoudil r. 14Ó4.
katolické university je uznávanou autoritou
Tím se česká utrakvistická církev octla mina Mistra Jana Husa, jeho učení a husitismus.
mo římskou církev.
Nakladatelství university v Lovani vydalo již
de Vooglitovi dvě jeho díla, výsledky jeho
Autor pak připomíná křižácké výpravy
výzkumu, a to L'Héresie de Jean Hus (Kacířství Jana Husa) a Hussiana. Na letostnía píše dále: » V očích katolické církve celé
husitské hnutí bylo divoké schisma i karok spadá 600 výročí narozenin Jana Husa
cířství. Základní teze husitismu se samy o
a v rámci této příležitosti Paul de Vooght
sobě nepříčily evangeliím. Avšak většina
uveřejnil I. února v anglickém katolickém
husitů odmítala poslušnost papeži a po přítýdeníku T A B L E T článek, z něhož vyjíchodu Českých bratří odmítla svátost kněžmáme podstatné.
ství, tradiční obřad mše, ústní zpověď a
Paul de Vooght začíná slovy, že Druhý
očistec. Husité všech odstínů pokládali Husa
vatikánský sněm je inspirací k přehodnocení
za příkladného křesťana, za příklad a osobrůzných událostí v dějinách katolické církve.
nost,
která nabádala k vskutku evangelickéPíše: »Dnes nás dějiny'učí něčemu jinému
mu životu. Hus jim představoval čistotu,
nežli včera, ne proto, že události by se byly
nezájem o majetek, znamenal křesťanství,
změnily, nýbrž proto, že se změnilo naše nav němž evangelia znamenala víc nežli orgazírání na ně. Z toho vyvěrá veliká sebekritinizace církve a v níž Ježíš byl důležitější
ka církve s obzvlášť bolestnými kapitolami o
schismatech a jejich dějinných příčinách. Tak nežli papež a preláti. Hus byl všeobecně
zbožňován. V srdci celého národa nebylo
se objevují křesťanské hodnoty, o jejichž
pochyb, že římská církev kráčí nesprávnou
existenci jsme neměly potuchy. Naše názory
cestou. Tak byl Hus po smrti obviněn ze
na iniciátory velkých schismat nebo na ty,
solidarity s husitismem, který hledal inspikdo nesouhlasili v určité době s církví,
raci v Husovi. Během dějin jeho skutečná
ztratily nelítostné ostří. Církev rehabilitodoktrína, ač zachovaná ve stovkách dokuvala Johanku z Areu a uznala, že pravdu
mentů, zmizela za jeho obrazem. Zůstal
měl Galileo a nikoli ona. Nekanonisovala
pouze prorok, který odsoudil zkažené prevšak Luthera nebo Calvína. Me.' ~mito
láty a jejich humanistickou tradici, tak jak
dvěma extrémy je případ českého
lěze
Jana Husa, upáleného r. 1415 na rozkaz Ježíš se postavil proti fariseům a jejich legalisms Hus tak jako Ježíš obhajoval pravé
Kostnického koncilu, obzvášť dvojznačný.«
náboženství proti titulárním zástupcům a tak
De Vooght dále píše, že husitismus se
jako
jeho Mistr též podstoupil násilnou smrt
oddělil od Řáma nejprve pod tlakem exdíky těm, které obvinil. Tento udánlivý
trémního křídla, táboritů, když táboriti si
kacíř vyznával katolickou víru v jejím celku.
zvolili za biskupa Mikuláše Biskupce zPelhř"
Zemřel, recituje vyznání víry. Přiznal opravmova r. 1420 a hledali vlastní cestu kde.
dovou přítomnost a transubstanciaci. Jako
mezi katolicismem a konserVativním pražkatolickv kněz nikdy nerozdával večeři Páně
ským husitismem na jedné straně a sektářjinak
nežli pod jedinou způsobou chleba.
skými Picardy a Adamity na druhé straně.
Neměl námitek proti ústní zpovědi a byl
Druhá roztržka následovala, když Žižka pohorlivým zpovědníkem po celý život. Je
třel tábority v dubnu r. 1421 a Jiří Poděpravda, že jeho učení o církvi bylo zmatené
bradský opět r. 1452. I umírněné křídlo
a že některé jeho výroky týkající se otázky
representované Jakoubkem ze Stříbra a R o primátu
byly a zůstaly nepřijatelné. Ale v
kycanou směřovalo stále rychleji k roztržce
těchto otázkách bylo mnoho zmatků v době
s Římem. Na čas nastal smír, když se v Ba-
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smírčího hnutí a v době Kostnického koncilu, který prohlásil, že je nadřazen papeži.
Struktura církve nebyla tehdy zvlážt propracována ...«
Autor si podrobně všímá Husova poměru
k oxfordskému mistru Johnu Wiclifovi a
píše: »Jestliže se Husova doktrína prozkoumá dopodrobna, krajně nečekané je jeho
spojení sWildifem.« De Vooght se zmiňuje
o rozhojnění styků mezí Čechami a Anglií
po té, kdy sestra krále Václava Anna se
provdala za anglického krále Richarda. Shledává že již koncem 14. století čeští theologové byly Wiclifem ovlivněni.
»Hus velmi brzo t, píše de Vooght,
» znal Wíclifovy spisy. Jestliže se zběžně projde Husovo dílo, najdou se tam celé, přesně
přepsané pasáže z Wiclifa, a to bez udání
pramene, což ve středověku bylo obvyklé.
T o Husovi nelze zvlášť předhazovat. Avšak
v Husově případě se objevily pokusy dokázat nedostatek jeho originality a servilnost,
ježto prý Hus nekriticky převzal Wiclifovo
kacířství. Není pochyby, že pravdou je
pravý opak. Hus opisoval z Wiclifa pečlivě,
vždy se vyhýbaje jeho heterodoxním výrokům. Jak Wiclif tak Hus mluvil o eucharistii, avšak Hus neopakoval Wiclifovu tézi,
Že hmotný chléb zůstává na oltáři po posvěcení beze změny. Ač trval na nezbytnosti
pastýřských ctností pravých biskupů, nikdy
jako Wiclif nezastával názor, že sacerdotální kněžství neexistuje mimo údobí v ý konu pastýřských povinností, žádaných evangeliemi. Stejně tak nenásledoval Wiclifovy
názory pokud se týče odpustků...«
» Husitismus dosáhl jednolitosti po Husovi.
Jeho samého by bylo třeba řadit, v souladu
s katolickými hodnotami, spíše po bok Panně
Orleánské než Luthera a Calvína. Taková je
dvojakost jeho významu. Byl katolík svým
osobním vyznáním víry, avšak v proudu
dějin měl protestantský význam. Jeho život
a heroická poslušnost, když se dobrovolně
dostavil před Kostnický koncil, dosvědčují,
že byl věrným synem katolické církve. Jeho
příkladná smrt z něho udělala mučedníka
evangelií, obětovaného preláty oficiálního
náboženství. Čistě právnická rehabilitace by
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nepochybně měla v jeho případě jen druhořadý význam. Avšak mělo by být možné
smířit v Husovi jak osobnost tak dějiny,
takže jednoho dne katolíci i husité budou
moci včlenit Jana Husa, takového, jaký byl,
do nové křesťanské osnovy d5jin, kterou měli
snovat společně.
Hus byl tedy podle de Vooghta horlivý
a svatý katolický kněz, který se sice dopustil některých naukových omylů v učení
o církvi, ale to bylo za tehdejších zmatků
pochopitelné. Osudné mu proto nebyly jeho
bludy, ale jeho nesmiřitelné kárání zlořádů
v církvi, a to hlavně u vysokého kléru, který
se mu za to nakonec odplatil hranicí. Když
se tedy později husitské a protestantské hnutí
odvolávalo ve svém odporu vůči katolické
církvi na tohoto ryzího katolického kněze,
šlo vlastně o nedorozumění, jež je z hlediska
historického velikým paradoxem, neboť ten,
jenž byl katolík, působil pak v dějinách jako
husita a protestant.
Kdyby tato De Vooghtova teze platila,
mohli bychom být my, Češi a katolíci,
spokojeni. Nebylo by přece potěšitelné, že
ten, který byl nám Čechům předhazován
jako kacíř, se nakonec ukáže jako dobrý
a svatý kněz; a ten, který byl nám katolíkům vydáván za dostatečný důvod pro rozchod z církví, je nakonec sám pravověrný
katolík? A není tato teze oním potřebným
lékem na Husův problém, jenž je stále nezacelenou a mokvající ranou v našem národním
svědomí? A není konečně tato teze, jež
nedělá čest Kostnickému koncilu, snadněji
přijatelná právě dnes, kdy církev ve snaze
zbavit se všeho triumfalismu neváhá dělat
autokritiku a připustit své chyby a poklesky?
Není pochyby, že pro nás, české katolíky,
je dnes tato teze - vzato z hledisek dobové
výhodnosti - velmi lákavá.
Při všech sympatiích, které k ní mám,
jsem však přece jenom nucen zapochybovat
o její historické pravdivosti. Nezdá se mi,
žc odsouzení a upálení Mistra Jana Husa
by bylo motivováno jen záštím nehodných
prelátů, které Hus tvrdě káral. Příčiny tohoto
procesu a jeho tragického vyústění jsou

myslím hlubší, než jen uražená kněžská samo- proti neřestem prelátů a kléru, které se bohužel
příliš rozmohly, nedělají to však rozumně;
libost. Tyto příčiny nejsou rázu osobního
nebo morálního, nýbrž společenského. Marozvážná horlivost tedy snáší a oplakává ty
lým dokladem pro toto tvrzení je nám
hříchy, které z Božího domu (rozuměj z círdopis Jeana Gersona, kancléře pařížské unikve) nemůže vymýtit; Nemohou se totiž vyversity, pražskému arcibiskupovi Konrádu
mýtit nepravostí a bludem, protože démoni se
z Vechty. Jean Gerson spolu s kardinálem
nevymýtají jménem Belzebuba, ale prstem Bopisánským a remešským, mnoha biskupy
žím, jenž je Duch svatý, který chce, aby při
a doktory zkoumali některé kodexy, které
napravování se zachovala rozvaha.« (str.
přinesl do Paříže Petr Pražský, Výsledek
165-166).
svého zkoumání pak vyjádřil takto: » Blud
Gerson, o jehož mravních kvalitách jistě
ze všech ostatních nejzhoubnější... se mi zdá
nelze pochybovat, byl tedy zajedno s Husem
být ten, že člověk předzvěděný k zavržení
pokud Šlo o nápravné snahy, ale nesouhlasil
(praescitus) nebo zlý, žijící v těžkém hříchu,
s jeho učením, kterým chtěl tuto nápravu
nemá žádnou vládu (dominationem), právo
uskutečnit. A uvážlme-li ještě, že Kostnický
(iurisditionem) nebo moc (potestatem) nad
sněm nebyl skupinou prelátů hájících své
ostatním křesťanským lidem. Zdá se mi, že
bezprostřední životní zájmy, ale shromážděproti tomuto bludu by měla povstat veškerá ním lidí usilujících o reformu církve, jeví
vrchnost, jak duchovní tak světská, a vyhladit
se De Vooghtova téže ještě nepravděpoho spíŠ ohněm a mečem než všetečnou disputací dobnější. Myslím, že by bylo velmi uži(curiosa ratiocinatione). Postrádají rozum a
tečné všimnout si, kdo vlastně byli Husovi
zdravý smysl ve věcech veřejných (in re publica), soudci. Kromě Gersona, který byl po dlouhá
kdo s tak domýšlivou a buřiČskou opovážlivostí
léta uctíván jako světec, jím byl na příklad
pošetile jdou proti onomu apoštolskému a filoi kardinál Zabarella, o němž r. 1417 prosofickému : budte poslušní svých pánů, i zlých hlásil slavný humanista Poggio Bracciolini:
(discolis); politická vláda se zde na zemi ne» Byl velikým milovníkem a zastáncem sprazakládá na tom, že někdo je předurčen ke
vedlnosti, matky všech cností. Nenajde se
spáse nebo že má lásku (in titulo praedestinažádná nepravost, jíž by se byl dopustil slotionis vel caritatis), protože by byla nejistá a
vem nebo skutkem. Žil podle předpisů rovratká, ale ustanovuje se podle církevních a
zumu, nikdy nejednal proti právu, nikdy
občanských zákonů odjinud«. (Jean Gersnon,
nezašel dál než velí čest. Není věru pochyby,
Oeuvre complétes, Vol. IL, L'oeuvre épiže kdyby byl déle žil, stal by se papežem. «
stolaire, Paris, 19Ó0, epist. 35, str. 162-163).
(Zemřel totiž na sněmu) Nelze tedy tak
Jak je vidět z této citace, neznepokojovalo
snadno předpokládat, že by byl koncil, jenž
pařížského kancléře Husovo kárání rozmasoustřeďoval též lidi vysokých mravních
řilého života kněží, nýbrž učení, které pokvalit, usilujících o reformu církve, tak tvrdě
píráním autority představeného, jenž není
zakročil proti Husovi z tak nízkých a mělpředurčen ke spáse nebo žije v těžkém hříkých pohnutek. De Vooght sice připouští,
chu, podrývalo samy základy středověké
že v Husově učení nebylo všecko v pospolečnosti a společnosti vůbec. Ostatně není
řádku, ale omlouvá to tehdejší nejasností v
jasné, jaký zájem by bývali měli pařížští donauce o církvi. Avšak články, za které byl
ktoři na tom, aby nařkli Husa z neskutečHus odsouzen (hlavně cl. 30, sr. Enchyridion
ných herezí jen proto, že Hus v Čechách
symbolorum 656), byly tehdy všem jasné,
káral rozmařilý život kněží. V tomto ná- jak svědčí slova citovaná z Gersonova dozoru mě utvrzuje to, co Gerson dodává
pisu, a soudci si uvědomovali jejich spolepo výčtu dvaceti mylných článků, vybračensky rozvratný dosah. Nemáme sice akta
ných z Husova spisu De Ecclesia. Řiká:
procesu (tj. přímý zápis výslechů, výpo» Kdo řečené články veřejně a tvrdošíjně zastávědí a jednání), která by byla daleko uživají, jsou heretici... I když se zdá, že horlí
tečnější pro důkladnější vniknutí do onoho
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ovzduší, v němž se proces odehrával, než
jen akta kauzy a lícení (ostatně dosti podrobné) Husova stoupence Petra z Mladenic
(který ovšem nemusel být oboustranně informován), na které jsme jedině odkázáni.
Přesto však shora naznačené důvody nám
nedovolují tak bezvýhradně přijmout De
Vooghtovo tvrzení. Zdi se mi totiž, že
v jeho interpretaci se Husův spor s koncilem zplošťuje na čistě osobní záležitost mezi
ním a řevnivýmí preláty, zatímco šlo zřejmě
o věc daleko hlubšího celospolečenského
dosahu, totiž o otázku autority, a tedy o
sám základ na němž tehdejší společnost spočívala. Odsouzení a tvrdý trest se mi tedy
nezdá být výsledkem osobní msty těch,
kterým mohlo být Husovo kázaní nepoho-

dlné, takže jeho naukové odchylky byly jen
záminkou k jeho likvidaci, ale výsledkem
jakéhosi obranného reflexu tehdejší společnosti proti těm naukám, které ohrožovaly její stabilitu. Tento závěr nám potvrzuje
skutečnost, že koncil nechtěl dokázat Husovi
neexistující herese, za něž by ho pak mohl
odsoudit, nýbrž chtěl naopak dosáhnout
Husova odvolám, aby ho mohl osvobodit.
Proto mu í všemožně vycházel vstříc. Marně. Došlo k tragedii. Její kořeny jsou však
hlubší než jen nedorozumění nebo zlá vůle.
Myslím, že jimi je vědomí ohroženosti tehdejšího společenského řádu. Proto se mi jeví
De Vooghtova teze pouze lákavá.
ij-ks

PROBLÉM S A M O T Y
Problém samoty na Britských ostrovech
dosáhl rozměrů jako dosud v žádném národním společenství, V tisku se mnoho
píše o břemeni samoty, která tíží zvlášť
obyvatelstvo Londýna, jenž je klasické středisko samoty v organizované formě. Na
nedávné poradě ženských organizací se jednalo o problému samoty; mluvilo se o tom,
že k samotě přispívají snobismus a přehnaná
sebeúcta. Mnoho lidí, bydlících v klubech
nebo všemožných domovech odmítá mluvit s bližními s odůvodněním, že * nepatří
do jejích sféry,« Před časem napsal list Sunday Times: » Z a posledních dvacet let roste
počet lidí trpících samotou. Lékaři, psychiatři a
sociální pracovníci již uznávají samotu za děsivý ledovec společenské choroby v zemi, který
zároveň s růstem pohyblivostí se stávi stále
neosobnější Zatím je vidět jen jednu devítku tohoto ledovce, a to zlořmnou složku,
vyhýbající se družnosti, totiž duševně choré,
kteří v Britannii zabírají celou třetinu nemocničních Iňžek a pak oněch patnáct Mdíf kteří si
zde demtě sáhnou tm život
« Samota není
forma oddělení, jež si člověk sám zvolí.
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Spočívá v tom, že postižený se cítí jaksi
oloupen; je to prázdnota v lidech, toužících
po spojení s bližními: takových, kdož pro
různé okolnosti nebo povahové rysy nemohou družnosti dosáhnout. A také se musí
počítat s něčím, co lze označit za krutost
vůči sobě samému. V jižní Evropě je nepředstavitelné, že by někdo žil zcela neznám
sousedům v některé městské čtvrti po celá
léta; že by jej nikdy nespatřil am mlékař;
že jeho smrt by se zjistila jedině proto, že
se u jeho dveří již řadu dni hromadí láhve
mléka. Jsou známy případy lidí, kteří leželi
nemocni řadu dní ve své tísnivé samotě;
a po jejích smrti to trvalo hodně dlouho,
nežli se přišlo na to, že již nejsou mezi
živými. Byli bez přítelfčka; nikdo o ně
nedbal. Skoro nic o nich nebylo známo.
Často žili pod změněnými jmény ; jejich
rodiny byly rozváty do všech koutů světa,
a oni sami nikdy se ani nepokusili navázat
s někým styk.
Jedna z nejpodivnějších stránek zločinů
páchaných v Angln je zarážející nedostatek
pohnutek; nešlo o unáhienost, nešlo o žár-

livost, Jcterá člověka rázem oslepí. Tyto
vrahy žene často pouze íaedium vitae, přání
provésti pokus, čistě mechanický postoj zmechanizované mysli, jež by ráda přišla na to,
jak to, že lidské tělo vůbec funguje? Tato
stránka moderní civilizace je asi nejtísnivější. Neboť jde o pouhou zvědavost, která
chce být svědkem tajemného děje, objevu,
jak se to dělá a co člověk cítí, když zasahuje
lidské bytosti smrtící ránu.
Angličan v celku přistupuje k sféře citové
s nedůvěrou. Určité city dovede vyjádřit

písemně mnohem lépe nežli ústně - proto
má Anglie tak ohromnou lyrickou poesii.
Na jihu se city a vášně pokládají za něco,
s čím se zápasí; do nich se Člověk hrouží
s nadšením; o tom lze do nekonečna hovořit. Seveřan má zvláštní vlohu pro samotářství. Nikdo ho nepřekoná v umění stavět
ulitu, jež chrání před vetřelectvím světa.
Ulita však až příliš často se projeví jako
prokletí, jež nedovoluje rozvoj člověkovy
citové sféry: je zdrojem inhibicí.
Anglické rčení: nebučíte osobní, mluví
za celé svazky.

THE P E N G U I N C O M P A N I O N T O E U R O P E A N L I T E R A T U R E
Toto je název druhého dílu literárních
slovníků známé britské nakladatelské firmy Penguin, která je světovou průkopnicí
levných brožovaných knih. Penguin Průvodce k evropské literatuře vyšel 27. února
zároveň se čtvrtým dílem tohoto na čtyři
svazky rozvrženého slovníku. Čtvrtý svazek obsahuje starou klasickou literaturu a
literaturu orientální. Jak j e přirozeno u podobného díla, neví se přesně, kdy vyjde
třetí svazek, jenž má obsahovat literatury
obou Amerik, a první svazek věnovaný
literaturám anglické a zemí Britského společenství.
Československou veřejnost a slavisty na
celém světě potěší, že druhý svazek Penguin
Průvodce k evropské literatuře obsahuje též
66 hesel věnovaných české a slovenské literatuře. Nejsou to zdaleka všichni čeští a slovenští spisovatelé, kteří by si byli zasloužili jednoho z těch krátkých, velmi koncisních a informativních článků, avšak zde
Karel Brušák, docent české a slovenské literatury a dějin na universitě v Cambridgi
a Robert Auty, profesor srovnávací slo-

vanské filologie na universitě v Oxfordu
byli omezeni redaktorem pouze na těchto
66 hesel. Karel Brušák sám napsal 54 z 66
příspěvků. Krom podrobných životopisných
údajů, výčtů a zkratkovitého ocenění hlavních děl uvedených autorů j e v článcích
uvedena i řada základních knih a odborných
prací, z nichž zájemce může podrobněji
čerpat vědomosti a informace o díle toho
kterého autora. Je potěšitelné, že v tomto
svazku slovníku Penguin j e přece jen česká
a slovenská literatura zastoupena úplněji a
vědecky objektivněji nežli v kterékoli dosavadní anglické poublikaci tohoto druhu.
Čeští autoři jsou uvedeni nejstarším českým
kronikářem Kosmasem a jdou až po Milana Kunderu, zatím co slovenští autoři jsou
sledováni od Bernoláka až po Ladislava
MňaČka.
Jedna okolnost však nepříjemně kazí dobrý dojem, který si čtenář tohoto slovníku
českých a slovenských autorů získává. Jsou
to názorové rozpory, které se objevují v
článcích, které vedle Karla Brušáka spolupodepsal profesor Robert Auty.
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CO

ZNAMENÁ

VĚÍUT

Počínaje Leibnitzem, mají filosofové ve zvyku rozlišovat tři druhy zla: zlo fysické
zlo mravní a zlo metafysické. Objasněme to. Fysické zlo j e nedostatek nějakého dobra: zdraví,
bohatství, inteligence atd. Mravní zlo je » hřích «, malý nebo velký. Metafysické zlo není
nic jiného než »konečnost« stvořeného jsoucna; tvor není Stvořitel.
Stejným způsobem můžeme rozlišit bez velkého obrazotvorného nebo rozumového
úsilí tři druhy dobra: dobro fysické, dobro mravní a dobro metafysické. Fysické dobro spočívá ve vlastnění určitých předností, které uskutečňují » dokonalé « jsoucno jak, ho chápali
Rekové, neboli jsoucno » konečné, jemuž nechybí nic k dokonalosti«, totiž k tomu, aby
bylo to, čím má být. Mravní dobro spočívá v tom, že máme cnost; velkodusnost, kterou
měl svatý Vincenc z Paoly a která chyběla Harpagonovi, byla mravní dobro. Dobro metafysické je Bůh sám, nestvořené bytí.
Těmto třem druhům zla a třem druhům dobra odpovídají tři druhy osvobození: osvobození fysické, osvobození mravní a osvobození metafysické. Fysické osvobození je získání
jakéhokoliv dobra, jež nás » doplňuje «. Uzdravení je dobro, a také pochopení je dobro.
Osvobození mravní j e snaha člověka zbavit se mravního zla; osvobození, které si vyprošujeme na Bohu v modlitbě » Otče náš « slovy: » ale zbav nás od zlého. Amen « Osvobození
metafysické ... co je? Logicky plyne, z e j e - nebo by melo být - lidskou snahou vyprostit
se ze způsobu bytí člověka a podílet se na bytí Božím. Ale stačí vyslovit větu: »je lidskou
snahou vyprostit se ze způsobu bytí člověka a podílet se na bytí Božím «, aby byla tato snaha
prohlášena za neúčinnou a nemožnou. Člověk se nemůže vymknout ze svého lidského bytí,
nemůže přeskočit svůj stín.
A přece se o to pokouší.
» Málokterý člověk dokáže snášet svůj úděl člověka.« » ... v člověku není žádostivost
spravovat, nýbrž podmaňovat... být víc než člověkem ve světě. Nikoliv jen mocným, ale
všemocným ... Všichni lidé sní o tom být Bohem. « (A. Malraux).
A svatý Jan nám říká, že tato touha po zbožštění je povinností. » Všem, kteří ho přijali
(Krista), dal moc stát se Božími dětmi.« Touha po zbožštění není tedy pro sv. Jana bláznovstvím; je první povinností křesťana. Výstup k Nekonečnu, jenž je nemožný člověku samotnému, se stává možným člověku, kterého Nekonečný zajišťuje svou milostí, kterého Bůh
zajišťuje » milostivě «.
Co tedy znamená věřit? Sociolog a teolog mohou odpovědět. Znamená to uznat i) že
Bůh je, 2) že Boží zjevení je pravdivé, 3) že zbožštění člověka je možné a 4) že člověk po
něm touží. Víra je tedy souhlas rozumu a osobní rozhodnutí směřující k náboženskému
osvobození.
(A.
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Le civilisé peuí-il croire?, Paris, 1963, str. N - 1 2 )

