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Na počátku stvořil Bíth nebe a
Bíili fehl:

» Bud svitlo!«

I-Idcl, že světlo je

zemi...

/1 bylo světlo.

N<J poiátku bylo Slovo ...

dobré,

a oddělil světlo a tmu.

i' hAh byl

(C>cn 1-3)

život,

ť? teti život byl světleni

lidi

A světlo ve tmě svítíf
a tma je nepojala.

Cyril Stávci

(Jan i, 1-5)

Stvoření svČtla

,4/ť inaW w&o ještě pevnějšího,
dbáte jako

totiž výroky proroků,

na světlo, foerč jfíří

a jitřenka vám nevzejde v srdci.

dťtóe dobře, když na ně

//<? temném místě, dokud se nerozhfeskne den

(Petr i, 19)

... a ukázal tni svaté město Jerusalem, jak se snásí s nebe od Boha ... /4 to město
nepotřebuje na osvětlování slunce ani měsíc, poněvadž velebnost Boží je osvítila
a jeho světlem je Beránek.

(Zjev 21, 10. 23;
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„ Pravda vás osvobodí "
(Jan 8,32)

1970

Studie a články

j

PAVEL ŽELIVAN
EXPERIMENT

S VÍROU

VE

SVĚTĚ

Romano Guardini si jednou položil tuto otázku: může dnes čestný a upřímný
člověk ještě po křestansku věřit? A to u vědomí své plné odpovědnosti za svou existenci a za svět ? (Der Heilige in unserer Welt, Würzburg 1956, str. i f ) . Otázka
se ovsem netýkala jen osobního zájmu velkého křesťanského myslitele. Oslovuje
i dnes naše životy a zadírá sc do tkáně našich myšlenek. Nesmíme ji chápat jenom
v jejím psychologickém vymezení, jako by dnešní člověk nakažený racionalismem,
promrzlý skepsí a unavený životem nalézal v sobě stále větší překážky a zábrany,
aby mohl skutečně věřit a svazovat svůj osud s Bohem. Bezpochyby běží i o tuto
psychologickou stránku problému. Její skutečné kořeny jsou však hlubší. Leží i pod
sociologickou a jevovou tváří naší doby; sahají až k nejhlubším vrstvám dějinné
existence moderního člověka; obepínají jeho lidské drama i jeho tragickou situaci;
pronikají až k poslednímu uzlu jeho bytí, kde se rozhoduje o jeho polidíťování nebo
odlidšťování, o jeho imanentizaci nebo vykročení ze světa věcí a nutností do říše
svobody, o jeho vítězství nebo prohře se světem, svým odvěkým soupeřem.
Poměr člověka a světa, světa přírody, ale i světa kultury, civilizace, dějin není
poměrem rajské harmonie. Je to spíše zápas, napětí, střetávání a srážka. Člověk
nemůže uskutečňovat svůj úděl jinak než v historickém Čase, tedy ve světě a se světem. Ale svět není jen jakousi nezúčastněnou kulisou na osudovém dramatu člověka.
Paradox tkví v tom, že člověk zachraňuje sebe i svět tím, že přesahuje svět, že
vítězí nad jeho danostmi a nad jeho tíživou nezbytností. Člověk vítězí nad světem
nejen v jeho vnější skutečnosti a vládě. Přemáhá jeho panství ve své vlastní duši:
osvobozuje se od světa, ale též ke světu. Toto překračování světa a vykračování
z jeho imanence má mnoho tváří a děje se mnoha způsoby. Jednou z osových cest
překračování svěra a přesahování jeho hranic je úkon víry, úkon náboženský.
Apoštol Jati (j, 4) napsal: » Toto je naše vítězství, které přemáhá svět: víra naše«
Svět se ovšem nechová jen trpně vůči člověku; nenabízí mu své věrné a pokorné služby; tím méně je němým nezúčastněným jevištěm lidských dějin. Svět
má svou skutečnou moc, má svou magii - přitahuje, svádí, naléhá, panuje. Svět

dovede zaútočil zvenku mnohými způsoby. Příroda může být kruté macešská
a vášnivě ničící. Svět civilizace a organizované společnosti může člověka přímo
podtít v jeho biologických kořenech, nalomit jeho zdraví, narušit jeho celistvost.
Největší drama se odehrává na rovině duše: magická moc světa vytváří samy předpoklady našeho myšlení a ustanovuje často i měřítka našeho hodnocení, určuje svým
neustálým tlakem naši vnímavost pro to, co je opravdu skutečné a podstatné. Svět
nás obklopuje a obléhá ze všech stran, prostupuje naši bytost, proniká našimi smysly
do samého středu naší duchovní osobnosti a usiluje o to, aby nás naplnil svou přítomností: svou krásou, silou, hlasem a vůní. Když se světu podaří zlomit náš
odpor, nebo ještě lépe: když nás svede bez odporu, když nás uspí svým opiem
a omámí svými drogami, prostoupí náš duchovní prostor a čas svou skutečností,
pak nemůžeme už opravdu věřit - být svobodní od světa a ke světu: nemáme už
možnost ani sílu přesáhnout jeho meze a zachránit sebe.
Přemáhat, ohýbat svět a vládnout mu, bdít a dohlížet na jeho moc bylo vždy
údělem člověka: vždy bylo třeba polidšťovat lidskou existenci, snímat s člověka
břemena ujařmení a nutnosti, osvobozovat jeho ducha a jeho srdce od temné, opojné
a neúprosné moci světa. Vždy musel člověk získat a vydobýt si odstup od světa,
vystoupit z jeho zákonitosti a dát plný lidský smysl svému pobytu a svým věcem.
V citovaném eseji Guardini naznačil, že tvář vítězícího náboženského úkonu
a víry tramcendující svět byla v různých dobách nestejná. Na úsvitu dějin svět
vládl člověku svým mýtem. Bylo třeba rozlomit jeho temné obrazy a démonické
představy. Ve středověku úkol náboženského a věřícího člověka spěl k tomuf aby
politický a kulturní chaos vzniklý v důsledku barbarských invazí se proměnil v lidský řád, v kosmos. V moderní době nadšené odevzdání a vzdání člověka Bohu se
opřelo rozběsněné svobodě a moci individua. Vždy bylo dosaženo vítězství a svět
byl opět spoután. Ze světla, které vytrysklo v hloubce duše a srdce, z vnitřního
rozhodnutí svobodné osoby vztah člověka schopného a ochotného věřit i světa dostal
nový tvar a novou tvář.
Naše soudobá krize, která zneklidňuje nejcitlivější a nejhlubší duchy Západu
í Východu, svědčí o dovršení moderní doby a o zrodu věku pomoderního, nového
a doposud nemajícího jména ani tváře. Tato krize v podstatě tkví v tom, že moc
světa se prudce a nezvykle rozmnožila, narostla do obrovitých rozměrů, přerostla
přes své obvyklé meze. Ohrožuje dnes svou tíhou a dravostí člověka v jeho duchovním, lidském, svobodném středu. Člověk je stále ve větší míře ponižován a pokořován, porážen a pleněn. Zdá se, že prozatím prohrává člověk, jak ho známe
z klasického a křesťanského humanismu, a že vítěží na celé kulturní světové frontě
svět jako zcela autonomní, odlidštěná a odvěcněná soustava, jako magicky svůdná
a neporazitelná fantasmagoríe vyzbrojená samým člověkem, útočná, dravá, nezadržitelná, démonická.
Naše otázka proto musí dnes znít takto: můžeme ještě prolomit mohutné hradby,
do nichž nás uzavřel svět - můžeme ještě prorazit zed, která nás sevřela, a vyjít
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tak vítězně ze stavu obležení? Je možno skutečnou náboženskou vírou opět přemoci dnešní svět, ohnout jeho moc, překročit vítězně jeho rozsáhlé hranice a osvobodit, zachránit člověka, jeho lidskou tvář, jeho svobodu a jeho pravou podobu ?
Tuto otázku si denně klademe a bolestně hledáme odpověd na její tíživou výzvu.
Vyslovujeme-li dnes slova svatého Jana: * Toto je naše vítězství, které přemáhá
svět: víra naše*, pak to není útěcha poražených, nýbrž otevřená otázka a životní
program pro dnešek. Mnozí z našich přátel stojí na pokraji beznaděje. Jejich potemnělá, vyhasínající duše tuší nevyhnutelnou konečnou porážku člověka a jeho
tragický zánik. Prožívají děsivou přesilu organizovaného technologického násilného světa, který obsazuje poslední tvrze humanistické kultury; vědí dobře o své
bezmoci, únavě a bezradnosti. Jiní mluví s naivním a téměř dětsky nadšeným optimismem o novém, vědeckém, pomoderním humanismu. Ale jejich slova zní nepravě,
nepřesvědčují a hlavně vyhýbají se přímému střetnutí se skutečnou situací člověka
ve světě strojů, počítaček, násilí, organizace a masových prostředků.
My se snažíme doufat a věřit. Naše křesťanská víra je snad doposud slabá,
nezkušená; doposud tápá v tomto novém přicházejícím světě. Zůstává nám však
jako jediná spolehlivá síla, jíž můžeme překročit imanentní uzavřené hranice
světa: je to jediná nenarušená cesta, na niž můžeme opět vykročit a po níž lze
vkročit na území osvobozujících hodnot. Pokoušíme se tedy opět o opravdovou
víru, která je vítězstvím člověka nad světem: o víru plnou, svěží, o víru bez komplexů, probolenou, někdy třeba ponořenou do drásavých pochyb, o víru zraňující
svou prudkostí a svou novostí.
Je třeba ovšem hned dodat, že tvrzení » svět musí být opět přemožen « neznamená, že svět má a může být ještě doposud přemáhán, jako by jednotliví křesťané,
jimž se podařilo jakýmsi zázrakem přežít minulé náboženské doby, byli ještě
schopni věřit a propojovat svůj soukromý i veřejný život v Kristu s Bohem, kdežto
větší část naší společnosti už není schopna opravdového náboženského křesťanského
postoje. Naše vítězství vírou nemůže tkvít ani v tom, že bychom vědomě zavřeli
oči před skutečností světa a žili jakýsi uzavřený, uměle konzervovaný, skleníkovitý
život. Tím méně můžeme chápat svou křesťanskou víru po způsobu zoufalého
paradoxu, který si na jedné straně uvědomuje, že v našem dnešním světě jsou všechny
cesty k Bohu definitivně přerušeny, a na druhé straně požaduje v jakémsi zoufalém,
iracionálním hrdinství překročit svět a setkat se s Bohem. Tato vnitřní rozpolcenost
a tragická roztržka duše, jak správně poznamenává Guardini, jsou dnes umírající
postoje náboženského romantismu. Nám běží o něco zcela jiného.
Přišel čas, abychom opět otevřeli oči v této naší době a v tomto dnešním světě.
Ptáme se: jak se tomu má s dnešním světem, který byl nazván světem naprosté
manipulovatelnosti o ovládatelnosti? NaŠe doba, viděna ve svém celku, se ztotožňuje se svým historickým časem, který pokládá za jediný a za výlučný, za nímž
a nad nímž není už nic. Náš svět považuje přírodu za danost, za stavební materiál, za energetickou zásobárnu pro svou výrobu a spotřebu. Kultury, civilizacet
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společnost sekularizovaná liturgií a novou mytologií oslavují sebe samy, své úspěchy
a svá domnělá vítězství v pevném přesvědčení, že už rozluštily nebo vbrzku rozluští
poslední taje světa, propočítají skrz naskrz člověka, zorganizují jeho spásu, štěstí,
zrození i smrtelnost. Sní o své vsemohoucnosti a o konečně dosaženém a uskutečněném mýtu Prométhea.
Člověk - to znamená: já, ty, my... - v tomto světě odpňrodněné přírody,
odlidštěného člověka, odvěcněných věcí stojí před svým základním naprostým
podstatným úkolem: musí opět znovu proniknout zrakem a srdcem a nikoli rukama, radarem, metrem či raketou vesmír přírody i vesmír kultury a dějin; a zahledět
se na celek světa v perspektivě jeho nejvnitřnějšího původu. Můžeme to říci i jinými slovy: musíme se opět naučit číst tvary světa, chápat jeho poslední souvislosti
a rozumět jeho Šifrované řeči i vidět propojenost, směr, zakotvení a základ všeho
v celku - a celku v Bohu - Bytí.
Víra začíná tam, kde opravdu vidím; nejen myslím, nejen tvrdím, ale opravdu
vidím s výma vlastníma očima ducha, že svět není jen příroda, ale že je předně a hlavně stvořené dílo Boží - že svět i příroda jsou tvory.
V perspektivách víry
příroda není zcela a naprosto soběstačnýt výlučně svébytný a do sebe uzavřený vesmír. Věřící člověk vidí, že bytí světa je otevřené a vertikálně rozevřené, zakotvené
v transcendentním základu, i když jeho jevová, horizontální tvář je pevně uzavřená, spojená, stmelená a bez přeryvů. V perspektivě vertikální průhlednosti
a transcendentní rozevřenosti svět vyjevuje své tajemství a zjevuje se jako
slovo,
které vypovídá o poslední skutečnosti a nejvlastnějším bytí. Rozevírání a otvírání
světa do vertikality bytí se dokonává v Člověku, v jeho duchu, v jeho poznání a lásce.
Proto člověk není a nemůže být uzavřen do světa věcí, ponořen do jeho imanentní
látky a nutnosti; člověk se může vynořit ze světa, vyjít z jeho prostoru a času,
vykročit svobodně nad svět a za jeho podobu.
Překračování světa a vystupování z jeho moci se neděje tím, že člověk naráží
ve své zkušenosti na mezery v příčimiostních řetězech. Všechny pokusy proniknout
do transcendence zkušenostní vědou nebo dokonce technikou, otevřít jakési okno ve
stěnách nušeho vesmíru a setkat se s Bohem na empirické rovině jsou zrovna tak
dětsky bláhové jako chtít dokazovat zkušenostními poznatky, ze Bůh neexistuje,
protože ho kosmonauti nevyfotografovali. Příliš horlivá obrana křesťanské víry,
ale i primitivní pseudovědecký ateismus vycházejí z mylného předpokladu, že
Bůh patří do světa a ke světu jako jeho součást. Zapomínají také na to, že tímto
předpokladem, často nevědomým, ruší skutečnou transcendenci.
Osvobozující a vítězící překračování světa se uskutečňuje teprve tím, že člověk je opět schopen vidět
svět jako tvář, jíž vyhlíží Bůh. Ve světle tohoto
pohledu člověk je s to zahlédnout transcendentního Boha a je schopen zprůhlednit
v něm sebe i svět, vytvořit ve světě i v sobě opět volný, svobodný duchovní prostor,
uskutečnit onen stav ticha mlčení, aby mohl slyšet a přijmout Slovo Boží, které
se zjevilo v Kristu.
II6

FRANTIŠEK

RÝPAR

V Í R A A C Í R K E V V S E K U L A R I Z O V A N É M SVĚTĚ
Pod názvem »sekularizace« se dnes obyčejné rozumí proces, kterým
se svět vymaňuje z převážného vlivu posvátna, uvédomuje si sám sebe a stává se tak ve vlastním slova smyslu »světským «, tj. opravdu svým, zůstaveným sám sobě a své vnimí zákonitosti. Není zajisté třeba připomínat, že
j e to jev místně i časově velmi rozsáhlý, pronikavý a mnohoznačný, který
zahrnuje v sobě plno různých problémů. » Proces sekularizace - praví W . H.
van de Pol - probíhá dnes v celém světě a ve všech náboženstvích; pomalu,
ale jistě narušuje a podkopává staleté představy, formy zbožnosti a kultu,
postoje k světu a bližnímu. J e to proces, který se šíří způsobem podzemním,
skrytým v podvědomém životě člověka« (i). Tato skrytost sekularizačních sil není však nikterak na újmu jejich účinnosti. Podle H. Coxe je to opravdové revoluční hnutí: »Je to sekularizační revoluce, která dnes přihlíží k tomu, jak je kontestována nadvláda církevních mocností, jak se vynořuje
v Americe opravdový pluralismus a jak jsou káceny feudální, aristokratické
církve v Evropě a v Latinské Americe « (2).
Účelem tohoto pojednání je I) podat výklad sekularizačního procesu
jakožto jednoho z nej typičtějších duchovně-kulturních jevů dneška a II) ukázat, jak se k němu staví dnešní křesťané a hlavně katolická Církev.
I)

SEKULARIZAČNÍ

PROCES

Vzhledem k veliké složitosti tohoto jevu považujeme za vhodné podat
napřed podrobnější výklad terminologie a ukázat postupně, jak se sekularizace konkrétně projevuje v nejrůznějších oborech lidské činnosti: v poměru Církve a státu, v postojí člověka k náboženství a v jeho celkovém
životním stylu, a nakonec v jeho filosofickém myšlení.
1) Terminologie
V souvislosti s naším tématem se vyskytují obyčejně dva výrazy: sekularizace a sekularismus, které jsou si navzájem sice podobné, ale každý
z nich má svůj zvláštní význam.
Sekularizace znamená v širším slova smyslu každé zesvětštění zasvěcené
osoby nebo věci (kupř. vystoupení z řeholního stavu, zrušení klášterů, pro(1) W. H. VAN DE P o l : La fine del er ist innesitno convenzionale, Srcscía 1969, ftr. 1 6 1 .
(2) HAEVEY COX: God's Revolution and Maris Responsability, franc, překlad Responsable! de la rfvolution
de Dim, Paiíž 1969, str. 37.
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fanace kostelů, posvátných rouch nebo nádob). Hovoří se též o sekularizaci
ducha a smýšlení v případech, kdy se naruší anebo zpřetrhají vztahy jednotlivců, společnosti anebo celé kultury k Bohu a k nadpřirozenému řádu
vůbec.
V užším slova smyslu se pod tímto výrazem rozumí zcizení a jakýkoliv
z církevního hlediska nedovolený převod církevního majetku do světského
vlastnictví nebo užívání. V tomto užším smyslu bylo použito slova * sekularizace « po prvé při vyjednáváních o vestfálský mír (1648). Od té doby se
tento termín stal běžným k označení zabírání a zcizování církevního majetku,
jak tomu bylo kupř. za meroviňských králů, za dob luterské reformace,
francouzské revoluce, anebo i za komunistického převratu v našich zemích.
Vedle tohoto více méně právně-politického významu má však slovo
sekularizace i význam obecnější, jehož se užívá k označení historického
procesu, který vede od sakrálního pojímání světa a společnosti k pojetí čistě
světskému (saeculum = svět). V tomto smyslu sekularizace znamená tolik
co » sekularizační proces t na poli kultury a ducha, jehož konečným výsledkem a cílem j e materialistický světový názor, pojímající svět jako nejvyšší
a zcela autonomní skutečnost, ovládanou výlučně jen svými vlastními zákony.
Tento způsob nazírání na svět se nazývá obyčejně sekularismus. J e to
světový životní názor, který zasahuje pronikavě do nejrůznějších oblastí
lidského života a zdůrazňuje zásadní dospělost a soběstačnost světa. Zatím
co se lidstvo kdysi řídilo ve svých nejrůznějších situacích vírou v trojjediného
Boha, řídí se dnes tím, co uznává za přiměřené rozumu a přírodním zákonům. Tak nabývá v kultuře, v hospodářství a politice rozhodujícího vlivu
to, co odpovídá rozumu a přirozenosti, co se odvozuje ne z nějakých v yšaších nadpřirozených principů, nýbrž z požadavků nutnosti a vnitřní zákonitosti dotyčných úseků lidské činnosti. » Z této „ plnoletosti světa " se dají
vysvětlit mnohé jevy, které patří k podstatě novověku a dají se shrnout
pod společný název sekularismu: pokrokářství, kulturní optimismus, víra
ve všeobecnou platnost lidských práv, povstání mas k sociální a politické
revoluci, naturalismus, atd. Tento proces, zahrnující všechna životní pole,
se projevil zvláštním způsobem hlavně v ideách a událostech francouzské
revoluce « (3).
Poněvadž sekularismus nepočítá již s křesťanstvím při uspořádávání
soukromého a společenského života Udí, bývá též mnohými moderními
mysliteli označován za typický projev po-křesťanského období lidstva. Dle
nich j e rozšíření tohoto životního stylu či názoru neklamným znamením,
že křesťanství skončilo v tomto světě svou úlohu, že není již schopno inspi(3) FRAN*-MA*TIN SCHMÖLZ:
1966/67» st*. 360-261.
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Der Verbat der Transzendenz, v Salzburgs Jahrbuch für Philosophie, X / X I ,

rovat jeho myšlení a činnost. Podle toho b y byla sekularizace a z ní plynoucí
sekularismus nezadržitelným soumrakem nadpřirozena, pomalým blednutím
a konečným zánikem myšlenky Boha. B ů h ustupuje, mízí, a na j e h o místo
nastupuje člověk, aby se ujal svých práv a užíval jich ve svůj prospěch bez
jakýchkoliv ohledů na vyšší mocnosti jiného světa.
z) Sekularizace v poměru Církve a státu
První a nejnápadnější oblastí, ve které se projevovaly sekularizační
tendence j i ž dávno v hlubokém středověku, j e poměr mezi autoritou církevní a světskou. Stačí jen letmý pohled na dějiny středověku, abychom si
uvědomili, na j a k nejisté a vratké základně se uskutečňovaly snahy o v y b u dování všeobecného křesťanského společenství, zvaného »respublica Christiana «, v němž podle vzoru starozákonní theokracie Církev jakožto duchovní
mocnost měla zaujímat postavení nadřazenosti nad státem. V e skutečnosti
poměr mezi papežem a císařem, rozvíjející se v rámci »svaté říše« a charakterizovaný jednotou trůnu a oltáře, byl obyčejně plný napětí, dramatických
bojů a zápletek, v nichž svět a sama lidská přirozenost se nejednou hlásily
důrazně o svá práva. Ideál společnosti, v níž duchovno postavené na vrchol
pyramidy všech hodnot mělo vykonávat rozhodující vliv na všechno, a tedy
i na pozemské státní zřízení, byl neustále ohrožen a nezřídka zůstával jen
pouhou fikcí. J a k píše P. Brezzi, » v e skutečnosti pod v e l k ý m zevním leskem
nebylo pevné soudržnosti. V tomtéž okamžiku, kdy se uplatňovala světská
moc papežů, dostával se do proudu její rozkladný proces, protože gregoriánská reforma ... j i ž dávno před tím rozbila pojem křesťanského státu
(respublica christiana). J i ž tehdy se počínaly objevovat obrysy Evropy,
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v mz se život rozvíjel m i m o koleje vymezene dvěma nejvyssimi mocnostmi:
papežskou ze strany Církve a císařskou ze strany světa « (4).
Prvním větším průlomem do universalistického a sakrálního pojetí
císaře jakožto » křesťanského « panovníka byl samostatný a nezávislý postoj
Friedricha II., který víc než císařem se cítil sicilským králem a byl neúprosn ý m zastáncem autonomie státní moci vzhledem k papeži. C o j e však na
tomto prvním pokusu o sekularizaci státu zajímavé, j e okolnost, že byl doprovázen v oblasti kultury založením první nezávislé státní university, jakož
i mohutným pronikáním aristotelské filosofie do evropské kultury, a v oblasti
praktického života návratem k ideálům antiky, j e m u ž se obecně říká » Štaufský postoj k životu« (staufisches Lebensgefühl). » C e l o u štaufskou epochu
j e nutno chápat j a k o vzepření starému augustinsko-klunijskému učení
(4) PAOLO BREZZI: Realta e mito delVEuropa, R i m 1954, str. 29-30. Srov. též: A. MIRGELER: Rückblick
auf das abendländische Christentum,

Mohuč 1961, str. 114.
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o podřazenosti přirozeného řádu a pohrdáni světem: „ Celá dvorská a r y tířská kultura a poesie vrací světu a vezdejšímu životu jeho práva "« (5).
Pokud se pak týče účinků aristotelismu, je jeho zásluhou, že postavil před
oči oněch desítiletí » ani ne tak přirozený rozum, jako spise přírodu a přirozenou skutečnost stvořeného světa « (6).
Po tomto prvním silnějším, výbuchu lidské přirozenosti a » světskosti«
následovaly v různých odstupech další. Pod vlivem nacionalistických tendencí se hroutila ponenáhlu autorita císaře a s jejím oslabením nastaly i pronikavé změny v poměru Církve a státu. Každý král se začíná cítit srvchovaným vládcem ve své zemi dle zásady »rex in regno suo est imperator«;
stát objevuje důvod svého bytí a uvědomuje si svůj specifický účel. » Vyjádřeno v právních termínech, se dá říci, že základní problém vypracovaný
v politickém myšlení Evropy mezi XII. a XIV. stoletím je zrození moderního státu « (7). Hlavním výsledkem tohoto úsilí je však hluboká proměna
v celkovém nazírání na smysl lidského života a jeho kulturní tvorby. » N o v ý ,
modernější, národnostní pocit se zmocnil v té době vlády nad občanským
evropským světem, i když sám o sobě nenarušil ještě smysl pro vzájemnou
solidaritu mezi křesťanskými národy. Tato „ respublica christicolarum " ....
ztratila vzhledem ke středověkému křesťanstvu ve vlastním slova smyslu
jednotu kultury a podřízenost veškeré lidské činnosti náboženskému cíli,
aby vyhradila místo požadavkům autonomie různých studijních odvětví
a povolání. Především však si byla již vědoma, že Evropa k tomu, aby se
mohla uplatnit jako zvláštní charakteristický celek, byla schopna si najít
základnu v jiných hodnotách, v užším slova smyslu lidských a laických,
jako kupř. v občanské svobodě, ve vědeckém bádání a v civilizování jiných
zemí « (8).
Hlavní mezník v poměru Církve a státu však znamená rozpad církevní
jednoty způsobený vystoupením Luthera r. 1517. Rozdrobení velkých oblastí Evropy na místní národní církve, které přinášela reformace s sebou, zasadilo poslední ránu všem snům o vytvoření jednotné křesťanské společnosti, »corpus christianorum«, podřízené společným duchovním ideálům
a církevní moci. Každá z reformovaných církví se stala velmi záhy církví
státní, omezenou na určité území, kde si hleděla především zabezpečit svůj
vliv. V roce 1648 byla stanovena na vestfálském míru zásada » cuius regio,
illius et religio «. Od té doby se začalo uznávat v teorii i v praxi, že neexistuje nějaká absolutní forma církevní příslušnosti, platná pro všechny ob-

(5)
(6)
(7)
(8)

120

JOSEF PIEPER: Hinfihrwtg zu Thomas von Aquin, Mnichov 1958, str. 70.
Jos BP PIEPER: (it. dito, str. 7 1 .
P. BREZKI: ÍIL. dílo, str. 30.
P. BREZZI: rit. dílo, str. 3 1 .

čany. Uznávalo se, že se členství v církvi může měnit. Zpočátku to byl stát,
který volil pro své poddané církevní příslušnost ve shodě sc svými politickými zájmy. Později však, když náboženské spory a války pominuly, stát se
začal projevovat čím dále tím více tolerantnější vůči náboženským menšinám, až se stal úplně nadnáboženským vzhledem k jakékoliv náboženské
formě.
Tento sekularizační proces se však dá považovat za skončený teprve
tehdy, když se sami poddaní začínají domáhat práva na vlastní autonomii
vzhledem k absolutistickému státu. Americký boj za svobodu a francouzská
revoluce daly těmto požadavkům volný průchod. Náboženská svoboda se
stává základním právem každého jednotlivce, jež stát musí zaručovat a chránit. Před zákonem všichni lidé jsou si rovni. A proto se stává samozřejmostí
požadavek, aby stát byl po stránce náboženské nestranný, aby nepřikládal
náboženské příslušnosti svých občanů žádný zvláštní význam, tak jako jej
nepřikládá kterékoliv jiné jejich druhotné vlastnosti. Tak se stalo, že tato
zásada vešla i do deklarace lidských práv Organizace spojených národů,
dle níž » všichni lidé se rodí svobodní a rovní ve své důstojnosti... bez jakýchkoli rozdílů rasy, pleti, pohlaví, řeči, náboženství, politiky nebo jiného přesvědčení (čl. i, II, i) «.
Tím, jak je vidět, Církev skončila svou úlohu nadřazeného činitele
veřejného života. Pro moderní stát náboženská příslušnost ke katolické
Církvi nebo jiné náboženské společnosti nehraje žádnou roli. A tam, kde
by tato příslušnost měla padat na váhu, nemohlo by se tak stát, aniž by to
bylo pociťováno ze strany ostatních občanů jako zásah proti základní svobodě lidské osoby. T o je dnes všeobecně rozšířené přesvědčení sekularizované společnosti, jemuž neubírá nic na váze okolnost, žc je ve skutečnosti
jen poměrně málo států, které berou náboženskou svobodu opravdu vážně.
3) Sekularizace kultury a denního života
Sekularizace tak, jak jsme ji mohli sledovat ve vzájemném odcizování
a konečném odloučení Církve a státu, zasahuje Člověka spise v jeho vnějších společenských vztazích. V následujících odstavcích si však ukážeme,
jak se tento novodobý jev vkrádá i do soukromého života dnešního průměrného člověka, do jeho celkového životního stylu a kultury. Dnes máme
víc než kdy jindy možnost pozorovat, jak tento zesvětšťující proces prolíná
celým člověkem a jak v mnohých prostředích mu zalézá až přímo do morku
kostí. J e to skutečnost, která není nikterak nová. Již na začátku tohoto století Leon Bloy při pohledu na vzrůstající odkřesťanění a všeobecnou desakralizaci lidského života bolestně zvolal: » Stvořitel je vzdálen z měst, venkova, zákonů ... umění... mravů. Je vzdálen i z náboženského života, a to
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tak, žc ti, kdož míní být ještě jeho nejdůvěrnějšími přáteli, nemají zapotřebí jeho přítomnosti« (9).
Tato slova psaná v době, kdy závratný rozvoj techniky a urbanizace
byl ještě v počátcích, zní téměř prorocky. Jsou jasnou předtuchou toho, co
plně prožíváme teprve dnes. Podle názorů některých znalců naší doby sekularizace denního života dosáhla takového stupně, že » nutí křesťanství volit
bucf mezi radikální obnovou do všech důsledků, anebo úplným zánikem
s odumírající kulturou, z níž čerpalo sílu pro své myšlení a svůj život« (10).
Je samozřejmé, žc sekularizace jakožto jeden z nejpříznačnějších rysů
dnešní doby soustřeďuje 11a sebe pozornost myslitelů všech směrů a odstínů,
kteří hledají pro něj přiměřené vysvětlení. Jeden z nej zná měj sich a nejvíce
vyhraněných teoretiků sekularizace, baptistický theolog Harvey C o x , začíná svou knihu » The Secular City«, věnovanou tomuto námětu, takto:
» Vznik městské civilizace a zhroucení tradičního náboženství jsou dvě charakteristické známky dnešní doby a zároveň dva proudy, které si navzájem
odpovídají. Urbanizace mění od základů způsob lidského soužití a byla
umožněna ve své nynější podobě jen díky vědeckému a technickému pokroku, který zase, pokud se ho týče, má svůj původ v rozpadu tradičního
pojetí světa. Sekularizace, která je podobným příznačným jevem dneška,
se zrcadlí v těchto změnách jakožto zvláštní životní styl, jakým lidé utvářejí
své vzájemné vztahy. Rozmohla se teprve tehdy, když kosmopolitická
skutečnost městského života vynesla na světlo relativní hodnotu mythů,
jež sc kdysi zdály být lidem jisté nade vší pochybnost« (11).
Sekularizace jako těžká opona zastřela člověku výhled k nebi, nedovoluje
mu zírat na jiné obzory než pozemské. Je to kategoricky zamítavá odpověď
na otázku transcendentna. Dům, který dnešní průměrný člověk obývá, má
jen přízemí, není založen tak, aby mohl mít i vyšší patro. »Jc-li nutno mít
dnes nějakou transcendcnci, třeba křesťanskou, může se tak stát, ale jen
v mezích časné oblasti a skrze ni... Je-li třeba najít milost, musíme j i hledat
v tomto světě a ne nad ním. Vznešené nebe vyšších skutečností, jež skýtalo
duchovní příbytek duším lidí až do osmnáctého století, se zřítilo« (12).
Zdá se, j a k o b y občan »sekulárního města« neměl nic jiného 11a programu
než to, co si již kdysi dávno vytknul za svůj životní cíl stárnoucí Goethe:
»obracet se neustále k viditelnému světu «, anebo, jak se vyslovil André
Gide, »být věrným synem této země« (13).
(0)
(10)
(11)
(13)

Srov. Kard. E. SHHA.RO: Le sens de Dien, Paříž 1948, str. 6.
\V. H. VAN DB P o t : iii. dílo, str. U>3-i<>4.
H. C o x : The Secular City, it. překlad La Cit ti secolare. Hörende 1968, str. 1.
AMOS N . WILDER: Art and Theological Meaning, v The New Orpheus: Essays toward a Christian Poetů-, N e w York i9ť»4: dt. v H. C o x : La Citt.) secolare, str. zt>2.
(13) Srov. CHARLES MOBILE»: Litterature du XXe siede et christianisme, it. prekJ. Letteratura moderna ecristianesimo, I, Milán 1956, str. 153.
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» Sekularizace nastává - pokračuje H. Cox - když člověk odvrátí svou
pozornost od nebeských výšin a přikloní se k tomuto světu. Je přesně tím,
co Dietrich BonhoefFer nazval r. 1944 „ dospělým věkem člověka "... Sekularizační síly nemají žádný zvláštní zájem na pronásledování náboženství.
Sekularizace náboženství jednoduše obchází a podlézá tím, že se obrací
k jiným věcem. Zrelativizovala náboženské představy a tím je zneškodnila.
Náboženství se stalo soukromou záležitostí: bylo přijato jako názor jednotlivce nebo skupiny. Sekularizace provedla to, čeho nemohlo být dosaženo
ani ohněm ani řetězy; vnukla nábožensky přesvědčenému člověku myšlenku, že by mohl být na omylu, přesvědčila věřícího, že jsou na světě
ještě důležitější záležitosti než umírat pro víru. Bohové tradičních náboženství žijí sice ještě dále jako soukromí fetišové nebo jako patroni stejně
smýšlejících skupin, ale ve veřejném životě sekulární metropole nehrají již
žádnou významnější roli « (14).
Prvním a přirozeným důsledkem sekularizace pro člověka je tedy to,
že se přiklonil ve svém denním životě k tomuto světu, k jeho drobným
radostem a strastem. Žít » po světském způsobu « znamená pro něj » přijímat bez velkých iluzí a nároků život, který je mu dán; lidi, kteří jej obklopují; věci, jež mu jsou k službě. T o vše mu působí již samo o sobě dost velké
problémy, takže se staví téměř instinktivně proti všemu, co budí dojeni,
že by jej mohlo odvrátit od tohoto světa, a tedy v prvé řadě proti křesťanství.
V tomto smyslu je tedy možno nazvat dnešního člověka „ po-křesťanským '*« (15).
Kromě toho jsou však i jiné důvody, proč se dnešní člověk uzavírá
a zahrocuje proti náboženství, proč si právě proti němu žárlivě střeží a chrání
své pomíjející pozemské štěstí. Je si totiž velmi dobře vědom, že to, 11a co
je velmi hrdý a k čemu se cítí tolik poután, je ovocem dlouhých, vytrvalých
snah a bojů. Cítí se dědicem, a v mnohých případech přímo živým článkem,
staletého revolučního procesu, který přivodil neobyčejný rozmach přírodních věd, stvořil techniku, továrny, velkoměsta; osvobodil třetí stav,
umožnil přístup ke vzdělání a kultuře širokým vrstvám, dal sociální zabezpečení slabým a bezbranným, zasadil smrtelnou ránu rasovému odlučování
a kolonialismu. Přitom je mu též známo, že v celém tom obrovském zápase
byl odkázán sám na sebe, necítil se v něm nikdy podporován náboženstvím
a Církví. A i kdyby to vše, jak se dnes stále častěji konstatuje, obsahovalo
ve svém jádře kvas evangelia, nemá již pro něj zrak a cit, není schopen, aby
to uznal. Pro něj se nový technický svět zrodil z jeho vlastních myšlenek

(14) Cit. dílo, str. 2-3.
(15) Skupina theologů: II problema della ucolarizzazione, v souborném svazku: Dio i morto?, R i m 1968,
str. 148.
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a krůpějí potu; při jeho vzniku nestál ani Bůh ani Kristus. » Církev - jak
praví Hans Hoekendyjk - nebyla přítomna ceremonii, když byl kladen
první základní kámen k moderním průmyslovým městům« (16). Proto
též mrakodrapy metropolí a vysoké komíny průmyslových čtvrtí nejsou
modernímu člověku symbolem transcendentna, nýbrž spíše odporu a revolty,
jež hárají hluboko skryté v jeho nitru.
Jc-li svět, do něhož se dnešní člověk uzavřel, převážně technický, stává
se technickým i jeho vnitřní svět, vlastní jádro jeho duše. Člověk podlehl
svému prostředí: stal se objektivním, suchým a chladným vypočítávcem.
Osvojil si svrchovaně finančnické a statistické smýšlení, jež se vztahuje i na
pole náboženské. Bůh, který byl již úplně vyloučen z vědeckého vysvětlování přírodních a kulturních jevů, byl vyloučen postupně i z lidského života,
ze zábavy a práce. Pokud nad naší společností nevisí hrozba přírodních
katastrof, nevyléčitelných nemocí, těžkých hospodářských krizí a atomické
války, je schopna obejít se s klidem bez Boha a náboženství. Zrychlené
tempo moderního života nedopřává lidem oddechu, neposkytuje jim času,
aby se mohli zamyslit nad Bohem a pozvednout k němu své zraky.
4) Sekularizace vefilosofickémmyšlení
Neříká se nadarmo, že myšlenky hýbou světem. Všechna velká hnutí
se všemi důsledky, jež s sebou nesou pro veřejný i soukromý život, mají
obyčejně svůj původ v tichých pracovnách vědců a filosofů. To platí i o sekularizaci a sckularisniu, i když nemůžeme přesně říci, který z myslitelů
minulosti byl jejich skutečným otcem. Někteří spatřují tento počátek v oživení aristotclismu ve 13. století, jiní jej zase posunují o století dozadu a odvolávají se na Abelarda (f 1142) (17). Ve skutečnosti se však první opravdu
konkrétní projevy sekularizace dostavují ve větší míře teprve s příchodem
humanismu, renesance a hlavně protestantské reformace. Od té doby se
veškeré myšlení začíná soustřeďovat na člověka a jeho problémy, na jeho
skutečné i domnělé nároky a práva. Dá se říci, že každé století novověku
zaznamenalo v tomto směru určitý pokrok: nejvíce však 18. století se svým
osvícenstvím a 19. století vyznačující se racionalismem a filosofickým pozitivismem.
Člověk zaujal střed vesmíru a pokládá za dokázané, že jeho osudem
vládnou ne nadpozemské, tajemné síly, nýbrž zákony přírody a že je ve
svém mravním jednání odpovědný ne Bohu, ale jedině a výlučně sám sobě,

(16) TamUi, str. 150.
(17) OTTO WEISS: Der Rückzug der Kirche ins selbstgewähltes Gheto, v Orientierung, c. 23/24, 1968, str. 261.
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svému rozumu, nebo společnosti. Jen to, co se dá zvážit, změřit a matematicky dokázat je pro něj skutečností. Opravdovou vědou je mu jen přírodověda, která je jedinou pevnou základnou všech filosofických úvah a jejíž
metody jsou pro něj jedině správné. V zednářských ložích a v četných tajných
učených společnostech se rozum přehnaně povyšuje na jediné pravé náboženství, jež je šířeno nadšenými apoštoly volné myšlenky, hlavně mezi aristokracií a inteligencí.
Veškeré tyto tendence novověkého myšlení se dají charakterizovat
takto: » Touha po jistotě vědění, víra v možnost radikální přeměny světa,
vůle ovládnout přírodu, odmítnutí a popření všech oblastí skutečnosti, které
nezapadají do těchto schémat, především zamítavý postoj k problematice
transcendence. Tento postoj se projevuje dvojím způsobem: bucf v jednoduchém odezírání od náboženských představ, anebo v aktivní formě vzpoury proti Bohu, tak jak ji hlásá Marxova kritika náboženství, jež strhuje božství masku a prohlašuje člověka za nejvyšší bytost světa« (18).
Z hlediska sekularizace je velmi zajímavé pozorovat, jak v evropském
myšlení minulých dvou staletí proráží stále na povrch a opakuje se v nejrůznějších obměnách myšlenka, dle níž člověk je sám sobě účelem. Tato zásada,
formulovaná jasně Kantem, j e vlastní jak racionalismu tak i německé » životní« filosofii (Lebensphilosophie), filosofii hodnot (Wertphilosophie), pozitivismu a jiným směrům, jichž by se dala vypočítat celá řada. Kant tím,
že popřel možnost postavit lidskou morálku na vůli Boží, prohlásil člověka
v jeho jednání autonomním. Člověk a svět si jdou svou cestou, Bůh nemá
na ně žádného práva. Stejně negativní postoj k Boží transcendenci zaujímá
i Hegel, pro nějž ztělesněním božství je stát a první povinností lidí je být
jeho dobrými občany. I když se u těchto dvou ncjvýznamnějšxh myslitelů
novověku nehovoří výslovně o sekularizaci, přece se mohou považovat za
její velké zastánce. Tím, že jejich filosofické systémy vyloučily myšlenku
transcendence, uzavřely člověka do tohoto vezdejšího světa »o jednom
přízemním patře « a ponechaly ho sobě samému (19).
Během minulého století se však vyskytly i některé filosofické proudy,
které se nazývají přímo sekularistické a vzaly si sekularismus za svůj program.
Prvním význačným filosofem tohoto směru byl angličan George Holyoake,
který k šíření svých idejí založil r. 1846 časopis »The Reasoner «, jenž byl
později v r. 1874 přejmenován na » Secular Review«. Jeho programem
bylo hájení a uplatňování zdravého lidského rozumu proti nadvládě nábožensko-politické ortodoxie. Přitom Holyoake nebyl zvlášť bojovým atheis-

(18) F. M . SCHMÖLZ: Der Verlust der Transzendenz, na uv. místě, str. 263.
(19) F. M . SCHMÖLZ: cit. dílo, str. 263-264.
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tou nebo sekularistou, který by se zřekl úplně křesťanské morálky a víry.
Uznával zásady křesťanské morálky, nakolik jsou ve shodě s obecným blahem
lidské společnosti. Šlo mu hlavně o to, aby zajistil plná práva občanu sekularizované společnosti tím, že je učiní nezávislá na podmínkách stanovených
náboženskými systémy. Z toho důvodu byl např. proti soudní přísaze, jejíhož
zrušení také skutečně dosáhl v r. 1869.
Avšak již Bradlaogh, jeho nástupce v předsednictví spolku » National
Secular Society «, dal celému hnutí ráz útočného volnomyšlenkářství a radikálního atheismu. Tento celkový sklon sekularismu byl ještě dále přiostřen
Robertsonem, který prohlásil, že každá theologie vede na scestí. V jeho
formulaci se křesťanství a sekularismus jeví jako dva nesmiřitelné protiklady.
Dle něj svět může přijít k sobě jen důsledným vymýcením všeho duchovního.
Téměř současně vystoupil ve Francii Victor Cousin jako rozhodný
zastánce svobodného vyučování. Měl na mysli v prvé řadě »svobodné sekulární vyučování filosofie oddělené od theologie a od veškerého církevního
vlivu «, a to vše jakožto » důsledek sekularizace státu « (20).
Podobné myšlenky zastávali v Německu Friedrich Jodl, Ernst La as,
Gustav Ratzcnhofcr a jiní, kteří založili » Německou společnost pro etickou
kulturu « (Deutsche Gesellschaftfür Ethische Kultur), která se měla stát základnou
k šíření angažovaného německého pozitivismu. Tato organizace spolupracovala úzce s » Německým volnomyšlenkářským spolkem «, vedeným Ludvíkem Biichnerem, která spolu s ním dala podnět k založení pověstného » M o nistického spolku«, proslaveného jmény jako E. Häckel a W . Ostwald.
I když výrazy sekularizace a sekularismus nebyly v okruhu těchto německých
společností běžné, přece jen nacházíme u nich sekularizační požadavky
a zásady formulované ve velmi vyhrocené formě. Jim všem šlo o vymanění
vědy nejen z vlivu učitelského úřadu Církve, ale o celkovou emancipaci
člověka ze všech životních podmínek a struktur vytvořených a ovlivňovaných náboženstvím. Lidský rozum se svou schopností neustálého zdokonalování a pokroku j i m byl nejvyšlí mravní hodnotou a normou.

II)

KŘESŤANSTVÍ

A

SEKULARIZACB

Přestože je sekularizace společenský úkaz velmi starého data, stala se
předmětem theologických úvah poměrně nedávno. Je zajímavé, že několik
málo myslitelů, kteří se v novější době pokoušeli o rozbor a výklad sekularizace z křesťanského hlediska, zůstalo po léta bez povšimnutí, a bylo zapotřebí
teprve nárazu z vnějšku, aby se dostali na světlo. Největší zásluhu o to má
(ao) F. M . SCHMÖLZ: rif. dílo, str. 265-366.
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malá knížka » Honest to God « (vyd. r. 1963), jejími autorem je anglikánský
biskup J . A. T. Robinson. Tato revoluční kniha, jejíž obsah vystihuje dobře
článek uveřejněný krátce před jejím vydáním v nedělních novinách » Observer « s významným nadpisem » Naše představy o Bohu musí zmizet«, byla
opravdovou událostí. Byla pro mnohé překvapením a pohoršením, stala se
však zároveň účinnou propagandou německého protestantského theologa
Dietricha Bonhoeffera, který byl do té doby téměř neznámý. Nyní je tento
myslitel všude středem zájmů a je považován vedle K. Bartha za vlastního
původce theologie sekularizace. C o Robinsona při četbě tohoto autora silně
upoutalo bylo to, že našel v jeho díle věrný a do určité míry prorocký popis
sekularizovaného Člověka a zároveň radikální formulaci problému týkajícího
se vhodného zpřístupnění evangelia tomuto typu lidí. Toto je též pravá
pohnutka, proč Robinson přes mnohé myšlenkové kontrasty sympatizuje
silně s autory tak různorodými, jako jsou kupř. P. Tillich, R . Bultmann,
P. Teilhard de Chardin, H. Cox, Peter Berger nebo Gibson Winter. Všem
těmto myslitelům je totiž společný zájem o člověka, tak jak se nachází v konkrétním prostředí dnešní společnosti: člověk stádovitý, zesocializovaný,
ohrožený moderním otroctvím masy. Každý z nich se dotýká nějakým
způsobem problémů dnešního sekularizovaného světa a snaží se dát na ně
více méně křesťanskou odpověď.
Pro lepší přehlednost si všimneme v následujících odstavcích postoje
k sekularizaci u některých theologů 1) protestantských, 2) katolických
a nakonec 3) se pokusíme nastínit něco, co by se mohlo nazvat obecným
stanoviskem katolické Církve.
1) Sekularizace u protestantských autorů
Různá novější pojednání o theologii sekularizace označují obyčejně
Karla Bartha za jejího vzdáleného původce a Dietricha Bonhoeffera za bezprostředního otce. Oba tito autoři jsou považováni za první, kteří odkryli
v sekularizačním procesu kromě záporných prvků též světlé stránky a snažili se v nich najít východisko k záchraně a prohloubení křesťanství v dnešní
době. Podle nich, anebo správněji řečeno, podle jejich některých vykladačů,
odpor dnešního člověka vůči různým náboženským formám, tradičním
zvyklostem a institucím, tak jak se projevují v církevním zřízení, má své
určité odůvodnění. Zdá se jim, že instituce, které se nakupily během staletí
kolem evangelia, zakrývají pravou podstatu křesťanské víry. Podle nich
veškeré náboženské instituce a struktury jsou pro pravou víru jen přítěží;
víra se může rozvinout a přinést své plody jen tehdy, zbaví-li se náboženských
forem jako je kupř. liturgie, přesně formulované dogma, tajemství, soustava
morálních předpisů, modlitební formule, a stane-li se autentickým postojem
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velkomyslné, sebeobětovné disponibility vůči Bohu. Podle toho pravým
ideálem skutečné čisté víry by byla víra bez konkrétního náboženství, k níž
právě směřuje a účinně napomáhá dnešní sekularizační proces.
K této stručné charakteristice základního postoje obou zmíněných theologů je třeba poznamenat, že ne všichni jejich znalci s ní souhlasí (21). Ať
už je však skutečný obsah jejich učení v tomto bodě jakýkoliv, jedno j e jisté,
že velmi mnoho jejich epigonů a žáků j e chápe v tomto smyslu a podle toho
stanoví svůj sekularizační program. K těmto záměrům se j i m hodí zvlášť
dobře Dietrich Bonhoeffer, který se k otázce sekularizace vyslovil s velkou
otevřeností na nejednom místě svých spisů a postavil ji za úkol emancipovaným »dospělým« křesťanům budoucnosti. Jeho myšlenky jsou dnes pro
mnohé hodně přitažlivé též proto, že nesou na sobě pečeť osobní zkušenosti
autora. Tento inteligentní a horlivý pastor byl na začátku svého působení
velmi hluboce dotčen úkazem novodobého sekularismu, jejž považoval
z křesťanského hlediska za povážlivý úpadkový zjev. Ve své » Etice «, vydané
posmrtně r. 1949, píŠc: » Západ projevuje sklony odhodit pryč své historické
dědictví. Západ je nepřátelský vůči Kristu. Toto je zvláštní situace naší doby;
jc to opravdový úpadek * (22).
Avšak ve vězení, které skončilo popravou, nastává u Bonhoefřera vzhledem k sekularizaci radikální obrat. Ve svých listech z vězení neklade již
počátek sekularizačního procesu do šestnáctého nebo sedmnáctého století,
nýbrž do třináctého, kdy proniklo do západního církevního světa řecké
filosofické myšlení. Co jc však přitom nejdůležitější, j e změna jeho názorů
11a podstatu a význam sekularizace. Jak vysvítá ze zmíněných listů, j e to
nutný a přirozený proces, který křesťané musí přijmout. Je přirozené, tvrdí
nyní Bonhoeffer, že oficiální Církev to nechápe. Církev se uzavřela do sebe
a obrátila se zády k světu. Církev zaujala vůči světu úzkoprsý odmítavý
postoj. Vinu za vytvoření propasti mezi církví a světem není třeba dávat
světu, ale církvi. Úkolem církve by mělo být vyjít vstříc světu s láskou
Kristovou a říci lidem: » Vaše věci jsou věcmi Božími. Ať už jste si toho
vědomi nebo ne, ve všem, co se děje v našem století, je činný Bůh. V jeho
plánech mají místo nejen církev a křesťané, nýbrž celý svět a celé lidstvo.«
Podle BonhoefFera toto nové pojetí světa a sekularizačního procesu se
stává téměř samočinně společným vlastnictvím všech křesťanu, kteří si stále
více uvědomují, že křesťanská » pospolitost« se nekryje jen s křesťanstvem
sdíltdm jednu a tutéž naději, nýbrž s celým lidstvem. Bůh nevylučuje nikoho
2 tohoto společenství, má zájem o každého člověka, má pochopení pro starosti a úzkosti lidské existence; má opravdovou otcovskou účast na osudu
{ i t ) Srov. kupř. H. DE LUBAC: Foť, croyance, religwn, v Nouvclle Revue Theohgique, 4 (1969), str. 344.
(aa) D . BONHOEFŘER: Ethik, Mnichov 1963, str. 1 1 5 .
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každého jednotlivého člověka a celého lidstva. Sekularizace, která je všude
na postupu, je jeho dílem a vztahuje se zrovna tak na křesťany jako na všechny
ostatní lidi. Je proto povinností křesťanů vžít se do ducha Kristova a v souhlase
s jeho vůlí spolupracovat na rozvoji jednotné světové kultury, který je v proudu. Aby křesťan mohl splnit tento ideál, musí zaujmout vůči světu nikoliv
postoj opozice nebo povýšenosti, nýbrž pokorné úslužnosti a bratrské spolupráce se všemi lidmi.
Taková změna v postoji křesťanů vůči světu, vynucená sekularizací,
není však podle BonhoefFra slučitelná se schématy tradičního, konvenčního
křesťanství. Proto též sekularizace znamená nezadržitelný a neodvratný
konec těchto forem, jejich více méně brzkou smrt. Z toho plyne, že úkolem
dnešního křesťanství je učinit místo ve světě pro Boha a pro Krista takovým
způsobem, aby je tento svět mohl opravdu přijmout. Neběží zde proto
o filosofický obraz Boha vytvořený během minulých staletí, ale spíše o jeho
původní ideu v biblickém pojetí, dle níž je Bůh opravdový Otec a Kristus
jeho Syn. A aby BonhoefFer ukázal, že nepočítá s obnovou rozpadávajících
se náboženských forem, hovoří o * křesťanství beznáboženském«. Tradiční
církevní křesťanství dalo biblickým termínům smysl a význam, který je pro
lidi dnešního světa nesrozumitelný. Je proto třeba vyložit » sekulárně « pojmy
jako např. pokání, víra, ospravedlnění, znovuzrození, posvěcení. Je třeba
vyložit sekulárně celé evangelium. Jedním slovem: BonhoefFer chce, abychom se dívali na sekularizaci křesťanství ne jako na nebezpečí, jemuž je se
třeba vyhnout, nýbrž jako na nový, zcela zvláštní úkol, plný pozitivního
obsahu a smyslu.
Když Dietrich BonhoefFer formuloval tyto své požadavky odluky
křesťanství od náboženství, sotva asi tušil, že tyto jeho ideje povedou velmi
rychle i k odlučování křesťanství od víry. Tento přechod se udál právě
v těchto posledních létech u některých amerických theologů, kteří jsou
reprezentováni jmény jako např. Vahanian, Altizer, Hamilton a Van Büren.
Tito autoři jsou též známí pod jménem theologů » smrti Boha «.
Podle nich, hlavně však podle Van Burena a Altizera, křesťanská víra
se dnes může vzchopit nanejvýš k tomu, aby se zapojila do situace, která
jí byla vývojem vnucena, a aby hledala své uplatnění v různých shodách
mezi oblastí náboženskou a světskou. Toto setkání se však uskuteční takovým
způsobem, že posvátno bude pohlceno Časností (a ne naopak), aby v ní
úplně zaniklo. Ohledně víry v Boha a Ježíše Krista, jejich sekularistický
výklad se dá shrnout přibližně takto: Bůh zemřel v Ježíši Kristu v tom smyslu,
že ztratil veškerou svoji transcendenci ve prospěch imanentního přebývání
v lidstvu. Ježíš Kristus pak zmařil sám sebe pro člověka, anebo se s ním smísil v tom smyslu, že to, co nábožensky prožíváme, se stává skutečnou » epifanií těla Kristova «. Tímto způsobem se uskutečňuje přechod od křesťanství
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bez Boka k jakémusi křesťanství bez Krista, od křesťanství bez náboženství
ke křesťanství bez víry, v němž Bůh a Ježíš Kristus si podržují jen význam
původců a podněcovatelů dějinného pokroku lidstva.
W. Hamilton ve svém eseji » Co je to smrt Boha? « ukazuje na jednom
příkladě vzatém z Pasternakova »Doktora Živága«, jak je třeba chápat
takový druh křesťanství čistě imanentistického, bez opravdové víry v trascendentního Boha. Ve zmíněném románě Boris Pasternak klade do úst strýci
Mikulášovi: »Jak jsem již řekl, musíme být věrní Ježíši Kristu. Nyní ti
však řeknu, jakým způsobem. Je opravdu nepochopitelné, že je možné být
ateistou, nevědět, zda Bůh existuje a proč existuje, a přece věřit, že historie,
tak jak ji známe my, začala s Kristem a evangelium je jejím základem. C o j e
historie? Jsou to dějiny systematického úsilí o rozřešení tajemství smrti
s úmyslem zvítězit nad ní. Toto je důvod, proč člověk objevuje matematické
nekonečno a elektromagnetické vlny; důvod, proč skládá symfonie. Avšak
tímto směrem není možno kráčet bez určité víry. Není možno uskutečnit
takové objevy bez duchovní přípravy. A základní principy takové přípravy
se nacházejí v evangeliu. Které jsou tyto principy? Na prvém místě: milovat
svého bližního, to je nejvyšší forma životní energie .Sotva tato naplní lidské
srdce, nejde to jinak, než že překypuje a se stravuje. A za druhé: dva ideály
moderního člověka, bez nichž je nemyslitelný: idea svobodné osobnosti
a život chápaný jako oběť« (23).
Máme zde příklad * křesťanství« zcela horizontálního, v němž Bůh
a Ježíš Kristus jsou zredukováni 11a součinitele sociálního pokroku lidstva.
Jejich význam je čistě jen historický; jejich transcendence nikoho nezajímá,
nezdá se mít nějaký zvláštní význam v současné situaci lidstva. Spíše naopak,
ztráta transcendence má prý znamenat pro lidstvo zisk. Jak praví W.Hamilton,
sotva přeneseme ctnosti, skutky a činnosti, které jsme kdysi připisovali Bohu,
na člověka a lidskou společnost, můžeme zažít pozoruhodné události. Smrt
Boha » vede okamžitě a konkrétně ke změnám politickým a revolučním,
vede k tragediím ale i slastem tohoto světa « {24).
2) Sekularizaci' a katolická theologie
Je přirozené, že novodobý jev takové hloubky a takového rozsahu
jako je sekularizace, nemohl zůstat bez účinků na katolické theology. I u nich,
i když ve slabší míře než u protestantů, dnešní sekularizační proces vyvolává
touhu po radikálních změnách jak ve strukturách Církve, tak i v samém
nazírání na poměr mezi duchem a hmotou, mezi řádem nadpřirozeným
(A.0 W . HAMILTON: Cosa é la * mořte di D b » ? , ve svazku Dio é morto?, Ř.ím 1968, str. 189-190.
(34) Tamtéi, str. 190.
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a časným. Mnozí z nich živě pociťují, jak sama doba se svou kulturou a se
svým celkovým životním stylem si vynucuje když ne úplný převrat, přece
jen dalekosáhlou modifikaci křesťanského způsobu života se všemi vnějšími
projevy náboženství. Pro ně stejně jako pro příslušníky jiných křesťanských
vyznání sekularizační proces znamená důležitý zlom v dějinném vývoji,
radikální skoncování s některými formami minulosti. V této souvislosti se
hovoří obyčejně s oblibou o konci konstantinské epochy Církve, o odumírání konvenčního křesťanství, o konci novověku, o vzniku úplně nové éry
jak pro Církev tak pro celé lidstvo: »Jsme svědky toho, jak se rodí nové
lidstvo světových rozměru, které j e stále úžeji spojené všeobecnou kulturou,
objímající všechny lidi a věci. Žádná stránka lidského myšlení a lidské činnosti se nemůže vymknout na delší dobu vlivu tohoto jevu, nemůže se mu
tedy vymknout ani náboženství. Mnohé staleté konvenční formy křesťanství
se staly neudržitelnými a jsou nepoužitelné. Zastaralé konvenční křesťanství
dospělo ke svému konci velmi rychle a definitivně. Tato skutečnost staví
křesťany všech církví a celého světa před jeden společný úkol: vytvořit
nové formy víry a křesťanského života, aby evangelium v budoucím světě
mohlo být i nadále božskou silou, schopnou přispět podstatně k výstavbě
nového světa a k zřízení Božího království na této zemi tak, aby ekumene
obsáhla celou zemi « (25).
Je pochopitelné, že sekularizační sklony na půdě katolické Církve, na
kolik se udržují v mezích pravověrnosti, se netýkají převratů a změn v obsahu víry, nýbrž mají spíše na zřeteli změny v některých formách náboženského života. Tak je kupř. podroben kritickému zkoumání poměr Církve
a státu, problém specificky katolické kultury a vědy (otázka katolických
universit a škol), zásady o charitativní činnosti a sociální akci a vůbec všechny
oblasti, kde se stýkají zájmy náboženské a časné. Pod vlivem sekularizace
nové názory se začínají šířit a prakticky uplatňovat i v oboru laického apoštolátu, působení a života knězi a dokonce i řeholního stavu. Co je všem těmto
často nesourodým a protichůdným hlasům společné a co vytváří jejich jakýsi
základní tón, je úsilí a nové pojetí vztahů mezi řádem duchovním a časným.
Za současného stavu věcí se na tomto poli nedá zaznamenat ani tak nějaká
systematická, jasně vypracovaná nauka, jako spíše jakési nové všeobecné
ovzduší, nový způsob nazírání, hodnocení, bádání a práce. Jsou to jakési
napolo skryté základy a obrysy budoucí budovy, o jejíž konkrétní podobě
nemáme zatím ještě jasných pojmů.

(25) W . H. VAN DE POL: cit. dílo, str.

11-12.
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a) Nový náhled na duchovní »sakrální« oblast
Co je v tomto ohledu na první pohled zajímavé, je určitá změna perspektiv, přesunutí těžiště v celkovém oceňování duchovna a časnosti na
žebříčku hierarchie hodnot. V těchto posledních létech se totiž vytvořilo
určité všeobecně převládající hledisko, jež v jakési snaze po harmonickém
sjednocení věcí usiluje o sblížení roviny duchovních nadpřirozených hodnot
s rovinou časnosti, a to tak, že jejich rozdílnost (již žádný katolík nemůže
popřít) míní překlenout určitým vzájemným prolínáním nebo dokonce
shodou některých jejich cílů. Výraz » primát duchovna « činí dnes mnohým
lidem potíže ne snad proto, že by zdůrazňoval přespříliš duchovno, ale proto,
že v nás obyčejně vzbuzuje představu, jakoby je umísťoval prostorově někam mimo život. Konečně se zdá, že toto hodně běžné a vžité rčení odporuje denní zkušenósti člověka. Není tomu snad ve skutečnosti tak, že se
nám v určitém smyslu napřed vnucuje časnost, svět se svými událostmi
a ději, zatím co se nám duchovno představuje teprve po nich a skrze ně?
Toto vědomí dnes hodně rozšířené působí, že se moderní člověk brání starému, příliš naturalistickému schématu, dle nějž » Bůh k nám přichází z jiného světa « a snaží se jej spíše hledat na horizontální rovině: v lidech, v událostech denního života a ve věcech, v nichž působí a žije. To vše platí především o poměru k vtělenému Bohu, Ježíši Kristu, který se stal s lidstvem
zcela solidární, v něm žije a vzbuzuje nejlepší ideály a touhy.
Tato změna perspektivy má však samozřejmě též hodně konkrétní
důsledky pro náboženský život. To platí hlavně o těch, kteří v něm zaujímají první, odpovědné místo. Kněz a apoštolsky angažovaný laik tím, že
obracejí své zraky více k věcem, jež vytvářejí a charakterizují denní lidský
Život, se cítí stále méně přitahováni k tomu, co je v jejich očích málo životné
a konkrétní a co se nachází vzhledem k nim v pozadí. Projevují proto stále
menší pochopení pro Církev jakožto viditelnou instituci s její lidskou organizací, s jejím správním aparátem, s jejím duchovenstvem rozlišeným jak
mezi sebou tak i vzhledem ke společnosti, s jejími chrámy vyčnívajícími
nad příbytky lidí, s jejími svátostmi a různými esoterickými obřady, postrádajícími jakékoliv spojitosti s běžnými lidskými gesty... atd.
Tyto pocity a názory katolických theoretiků sekularizace se samozřejmě neprojevují tak, že by byly namířeny zásadně proti všem církevním
institucím, anebo že by se s jakousi povrchností zdráhali rozlišovat mezi
tím, co je v těchto zřízeních důležité a méně důležité. Oč jim však hlavně
běží, je to, aby tyto vnější opory Církve nevyčnívaly příliš a zbytečně nad
běžnou hladinu společenského života, aby se nelišily vždy a zásadně od normálních lidských forem. Jde jim v tomto ohledu spíše o jakýsi soulad a souzvuk věcí. Přejí si, aby vše, co se týká náboženství a duchovního řádu, bylo
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vhodným, diskrétním způsobem ponořeno do proudění a tepu života, jako
skryta žíla životodárných vod, která propůjčuje životní mízu a plodnost
přírodě, aniž by j i bylo vidět. Je proto docela přirozené, že se ve svém praktickém náboženském životě a v činnosti zajímají více o vnitřní náplň, o » ducha «, jak říkají, o » inspiraci «, o » základní autentické zkušenosti a zážitky«,
než o dějinně podmíněné struktury, organizaci, úřady a vrchnosti s jejich
právními předpisy. Tento vyhraněný směr se však neprojevuje jen v pouhé
netečnosti vůči autoritě a institucím, nýbrž nabývá kolikrát i nejrůznějších
forem odporu a dokonce i anarchie, nakolik se tato lidská zřízení zdají být
na překážku vlastní kráse a průhlednosti křesťanské pravdy. » Církevní vrchnost - píše P. de Certau - se jim zdá být málo věrohodná, protože budí
dojem, jako by ztotožňovala obsah poselství (evangelia) se (společenskými)
strukturami. Přitom se jejich kritika neobrací ani tolik proti zaostalosti církevních institucí nebo proti nutnosti zaručit jejich organizaci s opravdovou
kompetencí. Co jim však vadí, je sám princip těchto institucí: vztah, který
se spontánně vytváří mezi otázkou pravdivosti a organizací určité společnosti.
T o se projevuje v praktickém hodnocení: Misionáři, hlasatelé evangelia?
Jeho svědkové? Ano! - Církev? Ne! Krizí autority se tedy dostává do nebezpečí jak sama podstata křesťanské pravdy, tak i Církev jakožto společnost. Tato krize se však netýká přímo ani tak stuktur samých o sobě jako
spíše jejich způsobilosti a vhodnosti být pro člověka znamením, prostředkem
a cestou k odkrytí a sdílení pravdy. Dá se říci, že » sekularizace «, chceme-li
použít tohoto výrazu, nám i zde ukazuje jednu ze svých tváří...« (26).

b) Nový poměr k světu
Nové pokusy o vymezení poměru člověka k nadpřirozenému řádu
a jeho vnějším projevům, nesou však s sebou nutně i ncjrůznějŠí pokusy
o novou definici vztahů křesťana k světu. Historická bádání, vliv některých
protestantských teologů, nebývalý rozvoj přírodních a antropologických
věd a v neposlední řadě i celkové sekularizované ovzduší přispěly k tomu,
že se katoličtí theologové začínají čím dále tím více zamýšlet nad tím, co
je to vlastně svět, jaké jsou jeho hodnoty, jeho vlastní určení a práva. Je to
pracovní pole poměrně nové a dosti obtížné, na kterém někteří pionýři
podnikají první kroky. Je to důležitá, konstruktivní práce, která byla umožněna teprve nyní po dlouhých staletích napětí a bojů, ztížených různými
historicky danými situacemi a předsudky. Na tomto úseku theologie je
vidět - píše Y . M.-J. Congar - »jak je pravdivá skutečnost, že se k řešení
(26) P. DE CEBTAU: Structures sociales et Autorités chrétiennes, v Etudes, 7 (1969), str. 132-133.
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pravých problémů nedá přistoupit s patřičnou vážností, leč po překonání
určitých společenských nebo ekonomicko-politických situací« (27).
Kolem otázky poměru Církve a státu, křesťanství a světa bylo v minulosti mnoho temných mraků a mnoho zvířeného prachu. Svět se osamostatňoval a dospíval k své plnoletosti ve znamení odporu a nepřátelství vůči
Církvi a Bohu. Teprve dnes, kdy se tento emancipační proces světa chýlí
prakticky ke konci, a kdy i Církev ze své strany opouští gheto, do nějž pod
vlivem historických okolností byla částečně zatlačena a částečně též dobrovolně odešla, vzduch se pročistil do té míry, že je možno uvažovat o nejrůznějších problémech v přirozenějším, objektivním světle. Dnes, kdy má
theolog před sebou po prvé v dějinách svět opravdu » světský«, ve své
vlastní podobě, ve svých opravdových rozměrech i mezích, může se pustit
do skutečné theologie světa.
První, kdo se podjal systematicky tohoto úkolu, byl belgický theolog
Gustav Thils, který si ve svém díle » Theologie pozemských skutečností«
vytkl za cíl objasnit smysl časných hodnot, dát správnou orientaci » těm,
kteří chtějí pochopit hluboký, opravdový a autentický význam pozemských skutečností, které je obklopují, uprostřed nichž žijí, a jež mají za úkol
přetvořit anebo zlepšit« (28). Konkrétně mu šlo o to, aby vysvětlil »se vší
jasností ... smysl světa, společnosti, rodiny, povolání, kultury a mystiky,
umění a techniky, práce a zábavy, peněz a časných statků. Co znamenají
tyto stvořené věci v očích Boha, Krista, Ducha, Církve, milosti a věčnosti? * (29).
V těchto svých úvahách se však tento autor nedostal za obzor běžných
názorů zděděných z minulosti, dle nichž je třeba svět vytrhnout nějakým
způsobem z jeho • světskosti«, vtisknout mu podobu Boží, pokřesťanit jej
a zduchovnit. » Pozemské hodnoty - píše G. Thils - slouží Pánu dříve než
Člověku a slouží člověku jen proto, aby uskutečnily Boží řád a sloužily tak
Bohu. Nic není jasnějšího pro toho, kdo v duchu bible a středověké scholastické synthesy se otevře kosmickému pohledu na vesmír« (30).
Ve stejném myšlenkovém okruhu se pohybuje i A. Auer, který při
svém úmyslu vytvořit v křesťanech dneška předpoklady pro otevřenější
a nepredpojatý postoj k světu zdůrazňuje zároveň nutnost přivést tento
»světský svět« opět k Bohu a zakotvit jej v tajemství Krista (31).
V tomto pojetí světa se u obou zmíněných autorů projevuje zároveň
nepřímo i jejich postoj k dnešnímu sekularizačnímu procesu. Tyto i jiné
(27) YVBS J . - M . CONGAR: Le ContiU au jour le jour, III, Paříž 1965. str. 152.
(28) G. THILS: La ThMogie des réaliUs lerrestres, I, Paříž 1946, str. 33.
(29) Tamtéž.

(30) Cit. dtto, I, str. 90.

(3 T) A . A u ML: IVeltoffěncr Christ. Grundsätzliches zur Laienfrönimigkeit, Düsseldorf 1963.
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podobné názory totiž »předpokládají s větší nebo menší samozřejmostí,
že světskost světa je sama o sobě něčím, co se původně příčí křesťanskému
pojetí světa a co musí být proto zcela překonáno v křesťanském smyslu;
je j i m všem společné jejich zásadní ne k posvětštění světa tak, jak nastalo
v nové době a jak se přiostřuje v naší současné situaci« (32).
Dnes však, po delším období zdrženlivého a kolikrát i otevřeně negativního postoje ke všemu, co souvisí s emancipací světa z vlivu Církve a posvátna, se začínají čím dále tím více prosazovat v katolické theologii hlasy,
dle nichž je nutno » spatřovat ve světskosti světa nejen - a to prvotně a nutně
- negativní prvek dějinného vývoje v křesťanském pojetí, nýbrž konec konců křesťansky kladnou hodnotu« (33). Tomuto obratu v názoru na sekularizaci odpovídá např. these, kterou si postavil německý theolog J . B. Metz,
a v níž - jak říká - » chce zároveň zaujmout stanovisko k všeobecnějšímu
thematu světa v pojetí víry« (34). Tato these zní: »Světskost světa, tak
jak se projevila v novodobém sekularizačním procesu a jak na nás dnes globálně zírá v přiostřené formě, se prosazuje v podstatě (nikoliv však ve svých
jednotlivých dějinných projevech) ne proti křesťanství, ale skrze ně; je to
původně křesťanská událost, která dosvědčuje vnitřně dějinnou moc „hodiny Kristovy", působící v naší světové situaci« (35).
Podobně se vyslovil již o několik let před ním i K. Rahner. Po hlubokém
rozboru dnešního emancipačního procesu v lidstvu a v jeho nové celosvětové kultuře závěrem praví: » Křesťan se může dívat na planetárně sjednocené dějiny světa pod zorným úhlem naprosto pozitivně křesťanským a křesťanstvím přímo chtěným. Má-li světová Církev být nebo se stát opravdovou skutečností... pak toho křesťanství může dosáhnout jen skrze vytvoření
(v něm a s ním) této planetárně sjednocené světové historie. Proto se též
křesťan nediví, že toto sjednocování dějin všech národů nevyšlo z jiného
místa než právě přímo odtamtud, kde křesťanství povstalo a kde po prvé
v tomto světě a v jeho dějinách zapustilo kořeny, totiž na Západě. Je-li tento
svět s historií budoucnosti svět racionálního plánování, svět zbavený mythů,
svět pozemské profánnosti, polem a látkou pro činnost člověka, pak celý
tento moderní postoj je, může a musí být, při všem co se mu může v jednotlivostech vytkout, v podstatě křesťanský« (36). » Duch vyvstávající budoucnosti před námi není tedy ve svém nej vlastnějším jádře tak nekřesťanský,
jak si často pesimisté a ustrašené dušičky myslí« (37).
(32) J. B . METZ: Versuch einer positiven Deutung der bleibenden Weltlichkeit der Welt, v dfle: F. X . AKNOLD,
K . RAHNEB, V . SCHUH, L. M . W E B E » : Handbuch der Pastoraltheologie, Freiburg 1966, iv. II/2, str. 242.
(33) J . B . METZ, cit. dílo, str. 244.
(34) J . B . METZ: tamtéž.
(35) J . B . METZ: tamtéž.
(36) K . RAHNER: Das Christentum und der »Neue Mensch *, v Schriften zur Theologie, Freiburg, 1966
sv. V , str. 178.
(37) K . RAHNEB.: cit. dílo, str. 179.
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Podle toho svět má právo dorůstat do svých vlastních rozměrů, může
a má být světský. Má být takový, jak jej zamýšlel a vytvořil jeho Tvůrce.
Proto J. B. Metz neváhá tvrdit, že čím bude svět autentičtější, světštější,
tím bude i křesťanštější. Tento požadavek neznamená samozřejmě nějaké
» světáctví« v mravním slova smyslu, ale spíše naopak vymýcení a potlačení
hříchu, protože hřích znetvořuje svět a je proti němu. »Pokřesťanit svět
znamená v původním slova smyslu „posvětštit" jej, uvést jej do toho, co
mu patří, co je jeho vlastnictvím, dopřát mu všech sotva naznačených a tušených výšin i hlubin jeho světskosti, která je z jedné strany umožněna milostí, a z druhé zastřena a zasypána hříchem. Neboť právě hřích odcizuje
svět sobě samému. Hřích má v sobě cosi násilného, co vnucuje světu něco
jiného než jeho vlastní světskost« (38).
Ale jako je třeba odstranit s tvářnosti světa škraloup zla a hříchu, tak
je třeba též strhnout z ní a z nejrůznějších odvětví lidské činnosti i roušku
posvátna, kterou byla během dějinného vývoje přikryta. »Církev musí
mít odvahu připustit, aby „světský s v ě t " byl opravdu světský« (39), musí
vyklidil pozice všude tam, kde se v minulosti sakrální prvky protlačily do
oblasti čistě světské, kam svou povahou a svým původním určením nepatří.
3) Sekularizace v hčblé nauce Církve
Po tomto panoramickém přehledu dnešních sekularizačních proudů
s jejich celkovou nevyrovnaností a různými výstřelky je si třeba všimnout
blíže toho, co se v jakémsi nevlastním slova smyslu odvažujeme nazvat
» katolickým « stanoviskem, nebo běžnou naukou Církve. I když, jak jsme
řekli, se zde nacházíme na novém pracovním poli, kde je vše ještě v plném
pohybu, přece jen existují některé pevné dogmatické pravdy i výslovná
prohlášení učitelského úřadu Církve, jež nám mohou naznačit v této málo
jasné situaci spolehlivou cestu.
ťi) První bod, na který je třeba v dnešní situaci upozornit, je nutnost
rozlišovat mezi sekularisnicin jakožto životním světovým názorem a opravdovým sekularizačním procesem, jehož prostřednictvím se některé dějinné
jednostrannosti dnes uvádějí na správnou míru. Tento druhý aspekt sekularizace se dostává v těchto posledních létech (zvlášt po druhém Vatikánském
sněmu) stále více do popředí a je často vážným předmětem theologických
úvah. Různé dějinné vlivy totiž přispěly značně k tomu, že je možno dnes
vidět v historickém sekularizačním procesu nejeden kladný rys a přiřknout
(38) J. B. MBTZ: cit. díle, stí. 266.
(39) K. RAHNER: Der dii/irjj Jer Kirche irt der bleibend säkularen Welt, v díle: F. X . ARNOLD, K. RAHNER,
V. SCHUH, L . M . WEBER: Handbuch der Pastoraltheohgie, Freiburg 1966, str. 35,
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mu i křesťanský původ. » Příliš dlouho se přezíralo - píše Hans Pfeil - že
první činitel, který tento proces vůbec umožnil, bylo křesťanství. Nehledě
k tomu, že křesťanská víra kromč transccndence hlásá i iinanenci Boží ve
světě, svou naukou o podstatné rozdílnosti Boha a světa desakralizovalo svět
jako takový. Osvobodilo jej ode všech zbožňujících tendencí, zdůraznilo
jeho vlastní specifické bytí, jeho vlastní zákonitost a hodnotu a ukázalo jej
tak v jeho vlastní svébytnosti « (40).
Pro křesťana svět opravdu není božský. T o je základní nauka, s níž
se setkáváme lined na začátku Bible. Již první kapitola Geneze nám ukazuje
svět jakožto stvořený a odnímá tak zemi, slunci, hvězdám a zvířatům jakékoliv právo na zbožňování a různé náboženské pocty, jež byly ve starověku
u východních národů běžné. Celé působení starozákonních proroků, veškerá
zbožnost žalmů se nese stejným směrem. Žalm 113. se přímo vysmívá těm,
kteří by chtěli tvory uctívat a obestírat je tajuplným pláštíkem božství:
»...jejich modly jsou jen pouhé stříbro a zlato, jsou výrobky lidských rukou:
mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší ...Jim jsou podobni,
kdo je vyrábějí, všichni, kdo na ně spoléhají! « V tomto smyslu víra v Boha,
tak jak ji předkládá starozákonní a novozákonní Zjevení, působí sama o sobě
sekularizačně. Je to systematické a důsledné » odčarování « a » oddemonizování « stvořeného světa (41).
Tento její důležitý rys byl Ježíšem Kristem ještě více zdůrazněn a rozšířen i na sociální oblast. »Dávejte tedy, co je císařovo, císaři; a co je Božího,
Bohu« (Mt 22, 21). Tento výrok Kristův znamená jasně, že císař nemůže
být považován za jednoho z bohů pantheonu, který sám o sobe nemá smyslu:
» neboť třebas se mluví o bozích jak na nebi tak na zemi - jak vskutku je
mnoho „ b o h ů " a mnoho „ p á n ů " - pro nás přece jest jeden Bůh: Otec ...
a jeden Pán, Ježíš Kristus « (1 Kor. 8, 5-6). Císař je tedy křesťanstvím » desakralizován «, »sekularizován«; nemůže si činit nároky na to, co patří výlučně Bohu; je pouhý tvor a nic více.
Tím desakralizační proces, zahájený Starým Zákonem, dosahuje svého
vrcholu. Ježíš narýsoval hranici mezi věcmi lidskými a božskými, mezi
Tvůrcem a jeho tvory. A tento jeho desakralizační vliv se šíří a proniká
všude tam, kam proniká jeho náboženství, kde se uchycujc a prohlubuje
křesťanská víra. Projevuje se v misiích, ale i uvnitř Církve.
Sekularizační proces v Církvi ve výše naznačeném smyslu se shoduje
v podstatě s tím, co se dnes běžně nazývá dozníváním konstantinského období.
Je to opravdové » třídění duchů «, důkladná revize postavení Církve zejména
na poli světské politické moci, kulturní činnosti a sociální peče. Běží zde
(40) HANS PFEN.: Christsein in säkularisierter Welt, v Anzeiger für katholische Geistlichkeit, i (1969), str. 14.
(41) F. M . SCHMÖLZ: cit. dílo, str. 268.
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o přesnější rozlišení právoplatných zájmů sféry náboženské a světské. Církev
buď pod tlakem událostí nebo i z vlastního rozhodnutí se postupně stahuje
z pozic, na které se kdysi dostala nebo byla i vtažena shodou historických
okolností. V době rozkladu a konečného pádu římského impéria, kdy se
křesťanství ukázalo jako jediná schopná instituce, která jak po stránce organizační tak kulturní mohla odolat tehdejším zmatkům, mnoho úkolů čistě
světského rázu přešlo automaticky na Církev a její klérus. Církvi připadlo
za úkol pěstovat vědy a umění, zajistit stabilitu společenského života, vytvořit
instituce hospodářského pokroku a sociální péče. Církev se tak stala na
dlouhá staletí velkou mocností, odpovědnou téměř výlučně za celkové utváření světa. Zasahovala hluboce do světské oblasti, nevyhnula se klerikalismu.
Avšak, jak praví B. de Margerie, »je vždy těžké se stáhnout zavčas
z úlohy, která přestala být pouze zástupnou, anebo odolat pokušení klerikalismu. Tím, že Duch Kristův dopustil antiklerikální sekularizační proudy,
chtěl jenom upomenout Církev na čistotu jejího evangelizačního poslání
a ujasnit její cíle. Pronásledovatelé, jakkoli se ukazují nespravedliví a nevděční,
mohou být kolikrát nástroji oslaveného Krista ..., který „ desakralizuje "
nepatřičný rozsah „ církevního posvátna
aby jej navrátil profánní světskosti chtěné Bohem. Je nám snad zakázáno dívat se takto na sekularizaci
církevního státu v 19. století? Což nehovořil i Pius XII. v r. 1958 o „zdravé
laickosti " státu?« (42).
Dnes však není zapotřebí, aby se oprávněná sekularizace různých oblastí
společenského života musila prosazovat násilím a proti vůli Církve. Vyspělost laické společnosti a její kultury stačí sama o sobě k tomu, aby ji přivedla
na tuto cestu (43). »Postupem času se dospělo ke stále jasnější zkušenosti
a k hlubšímu poznání svobody a plnoletosti lidské společnosti, přirozených
práv a povinností jak jednotlivců tak organizovaných skupin; stále zřetelněji se rýsuje před námi charakteristická svéprávnost nejrůznějších sociálních
a kulturních oblastí « (44}. T o se projevilo zvlášť 11a druhem Vatikánském
sněmu, který v tomto ohledu znamená pro Církev historický mezník.
Abychom si o této nové situaci, vytvořené koncilem, učinili aspoň nějakou představu, všimneme si kupř. jeho postoje k laikům. Tak např. dogmatická konstituce o Církvi zdůrazňuje se vší jasností » světskou povahu « laiků,
která jo jim vlastní a jíž se liší od » členů posvátného stavu «, který je prvořadě
zaměřen k náboženským funkcím. »Vlastní a zvláštní vlastnost laiků j e
jtjich časný ráz. Členové posvátného stavu se sice někdy mohou zabývat
časnými záležitostmi, ... ale pro své zvláštní povolání jsou určeni hlavně
(4A) B. DB MARGERIE: Le Christ, la secularisation et la consecration du monde, v Nouvelle Revue
gique, 4 (1969). str. 373.
(43) K. RAHNER: Der Auftrag der Kirche in der bleibend säkularen Weit, cit. dílo, sv. III2 str 39
(44) HANS PFEIL: rif. dílo, ni uv. mistě.
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Thtolo-

a vlastně k posvátné činnosti« (45). Proto »zc zvláštního povolání laiků
vyplývá povinnost, aby hledali Boží království při práci na časných hodnotách, usměrňujíce je podle vůle Boží. Žijí ve světě, to je ve všech světských
povoláních, a činnostech, a jejich život je jakoby protkán obvyklými podmínkami rodinného a společenského života« (46). To je tedy »svět«, oblast
časnosti, podle druhého Vatikánského sněmu. Tento sněm si však dává zároveň záležet na tom, aby ukázal pravou povahu časných statků. Podle něj
totiž hodnoty časného řádu, které jsou předmětem činnosti laiků, nejsou
jen pouhým prostředkem vzhledem k poslednímu cíli člověka: » Všechny
věci, které vytvářejí časný řád: hodnoty života a rodiny, kultura, hospodářství, umění a povolání, instituce státní společnosti, mezinárodní vztahy
a jiné podobné věci se svým vývojem a pokrokem, nejsou jen pouhými
pomůckami člověka na cestě k věčnému cíli, ale mají svou vlastní hodnotu,
vlastní zákony i uspořádání... věci časné i věci, které jsou předmětem víry,
pocházejí od jednoho a téhož Boha « (47).
Tento koncilní zásah ve prospěch zdravé autonomie a svéprávnosti
pozemských skutečností představuje jeden z důležitých předpokladů pro
apoštolskou práci křesťana; ukazuje nám, jak je třeba chápat při dnešní sekularizaci » posvěcování« světa. Podle toho je totiž možno zaměřovat »světskost « stvořených věcí k Bohu tak, aniž tato byla nějakým způsobem narušena a zkrácena, aniž ztratila něco na svém přirozčnem významu a své vlastní
ceně. Tím se stává východiskem apoštolské práce ne podceňování světa,
ale prostý a nepředpojatý zájem o objektivní řád a pravdivost věcí, stanovenou jejich Tvůrcem. Dogma o stvoření se zde stává pevným orientačním
bodem, zdrojem světla, které nám ukazuje cestu.
b) Je-li druhý Vatikánský sněm zastáncem a podporovatelem určité
sekularizace ve správném slova smyslu, je zároveň odpůrcem sekularismu.
» Rozumí-li se slovům „ autonomie časných skutečností " tak, že stvořené
věci nejsou závislé na Bohu a že jich člověk může používat bez vztahu ke
Stvořiteli, pak každý kdo uznává Boha, cítí, jak takové názory jsou mylné « (48). Církev a katolíci vůbec se proto nemohou stavět k sekularizačnímu
procesu zcela jednoznačně bez jakéhokoliv rozlišování. Vyslovují-li se k němu pozitivně, pak to neznamená, že schvalují úplné a po všech stránkách
sekularizaci v jejích konkrétních formách, jež bývají bohužel velmi často
ovlivněné a popoháněné kupředu sekularismem. Koncil, aniž by užíval
slova » sekularizace«, ukazuje jasně, že si je vědom těchto dvou různých
(45)
(46)
(47)
(48)

II.
II.
II.
II.

VAT.
VAT.
VAT.
VAT.

KONCIL:
KONCIL:
KONCIL:
KONCIL:

Dogm. konstituce: Svitlo národů, 31.
tamtéí.
Pastorální konst.: Radost a nadéje, 36.
tamtéž, 36.
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aspektů dnešních sckularizačních proudů: » Nové podmínky ovlivňují i náboženský život. Na jedné straně pronikavější soudnost ho očisťuje od magického pojetí světa a od pozůstatků pověry; proto není málo těch, kteří docházejí k živějšímu smyslu pro Boha. Na druhé straně se však rostoucí masy
s náboženstvím rozcházejí. Na rozdíl od minulých dob není to už něco neobvyklého a ojedinělého, když se popírá Bůh a náboženství, nebo když se na
ně nedbá; dnes se to nezřídka považuje za požadavek vědeckého pokroku
a jekéhosi nového humanismu. To všechno v mnohých zemích se vyjadřuje
nejen v naukách filosofů, ale dalekosáhle zasahuje literaturu, umění, výklad
humanitních věd a dějin i samy občanské zákony, takže mnozí jsou tím
zmateni « (49). Vzhledem k těmto účinkům není divu, je-li sekularizace
u velmi mnohých křesťanů spíše předmětem kritického zkoumání než obdivu.
Říká-li se proto někdy, že křesťanství je vlastní příčinou a hybnou pákou sekularizace, nesmí to být nikdy míněno v tom smyslu, že bychom j e
činili odpovědným za všechny výstřelky sckularizačních proudů, které směřují proti Bohu a Ježíši Kristu. Křesťanství je náboženství svrchované transcendence Boží, jeho absolutní vlády nad světem. Je to náboženství Božího
zásahu do lidských dějin, který se viditelně projevil v osobě Ježíše Krista
a projevuje se účinně i nadále v Církvi. Odpovídá-li Boží vůli vnitřní hodnota
a autonomie časných věcí, odpovídá ji stejně tak i potřeba míst, dob a osob
zasvěcených výhradně Jemu a jeho poctě. Kristus chce budovat neustále
zde na zemi svou Církev, která není světská a nemůže být nikdy posvětštěna, »sekularizována «. Jejím účelem není stáhnout Boha na zem a ponořit
všechno transcendentní a nadpřirozené v časnost, nýbrž usměrňovat a vést
člověka i s jeho časností k Bohu, jeho konečnému cíli. Toto spásné dílo Církve zahrnuje v sobě i určitou sekularizaci, na kolik mu jde o konsolidaci
a obnovu řádu, vloženého Tvůrcem do světa a jeho věcí; totéž dílo však
znamená zároveň i neustálé úsilí o vytrhávání světskosti světa z vlivu sekularismu, protože Církev musí bojovat proti zlu a hříchu, jejž sekularismus
s sebou přináší. Církvi jde o to, aby zaměřila celou časnost světa k » budoucímu věku « (Mt 12, 32), který nynějšímu přechodnému věku dává celý
obsah a smysl.
Sekularizace v pravém křesťanském smyslu nemá určitě nic společného
se sekularizací » theologů smrti Boha «, nebo kupř. s názory H. Coxe, který
hovoří o nutnosti odstranit » náboženský nátlak na člověka ať už v jeho
formě mythologické či inetafysické« (50), o nevyhnutelnosti »zpřetrhat

(49) H. VAT. KONCŮ.: tamí/i, 7.
(jo) H. C O X : La Cittú stcolare, Florencie 1968, str. 259.
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pouta s jakýmkoliv náboženským přesvědčením, uskutečněným konkrétně
v dějinách ... přikročit k přetvoření našeho vyjadřování o transcendentnu
takovým způsobem, aby se nám jevilo jakožto pouhá naprosto otevřená
budoucnost pobádající absolutní svobodu člověka k tomu, aby si vytvořil
budoucnost podle svého...« (51). Náš křesťanský Bůh je totiž Bůh závazného zjevení, který vyžaduje z naší strany jasně a důrazně víru i poctu,
projevenou v přesné, konkrétní formě. Proto též nemůže být pro nás přesvědčivé tvrzení, dle nějž » Bůh se zajímá více o svět než o náboženství«
a »Ježíš z Nazareta byl první, kdo uvedl v pochybnost bezpodmínečnou
autoritu náboženského náhledu na svět« (52).
Sekularizace, která si klade za cíl přivést člověka k » beznáboženskému «
křesťanství, je zřejmě protikřesťanská. Ve své zdánlivé snaze o větší čistotu
a vetší sociální účinnost víry, podkopává a ničí každou víru. To platí o radikálním požadavku sekularizace theologů » smrti Boha « stejně tak jako určitých » puristů« evangelických či katolických, kterým každý vnější projev
náboženství v symbolice a v institucích je podezřelý, jako by byl překážkou
opravdové víry. » Dnes - píše kard. J . Danielou - mnozí křesťané vidí ve
všech přirozených projevech náboženství, v jeho spontánních potřebách
sakralizovat důležité okamžiky lidské existence, v jeho posvátném pohledu
na vesmír, prvky nečistoty, kterých nás věda nyní blahodárně zbavuje a od
nichž musíme očistit naše křesťanství. Předhazuje se nám jako pozůstatek
pohanství to, že ctíme Pannu Marii a modlíme se růženec. Říká se nám,
že to, co zbývá ještě z křesťanských obyčejů, jako kupř. svěcená voda, krucifix v našich příbytcích a svíčky, je pověra, s níž musíme skoncovat. J e
třeba se toho zbavit jako nečistých zbytků, abychom se dopracovali ke křesťanství opravdu čistému, tolik čistému, že bude téměř nedýchatelné pro takové ubohé pohany, jakými jsme my « (53).
Ještě s větším důrazem poukazuje na protikřesťanskou povahu těchto
sekularistických sklonů H. de Lubac, který ukazuje jak všichni tito »teoretikové podezřívání « uskutečňují ve jménu » dospělé víry « přechod od transcendence k imanenci, anebo - jasněji řečeno - od křesťanství k atheismu (54).
» Přesto, že nechtějí dospět k takovému radikálnímu popření a přesto,
že se tomu dokonce i brání, jejich starost o dokonalejší transcendenci, jejich
určitý purismus ve víře, který se může zdát na první pohled ovocem vysokých duchovních nároků, jim otvírá cestu, která je k těmto důsledkům
vede. To, že odmítají veškeré » vlastnění« jakož i veškerou jistotu; to, že
(51) H. C o x : On not leaving it to snake, franc, překlad Ne le laissez pas au serpent, Paříž 1969, str. 1 1 8 .
(52) H. C o x : Cod's Revolution and Man's Responsability, franc, překlad Responsables de la révolution
de Dieu, Paříž 1969, str. 35, 37.
(53) Card. J. DA.VIELOU: La foi de troujours et l'homme ďaujourďhui, Paříž 1969, str. 82-83.
(54) H. DE LUBAC: Foi, croyance, religion, v Nouvelle Revue Théologique, 4 (1969). stí. 345.
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obírají víru o každý »náboženský« prvek, považovaný za příliš lidský,
příliš zištný, příliš zatěžkávající a příliš nečistý, není při nejlepším ničím
jiným, než intelektuální fikcí. Víra, která ponenáhlu dospívá k tomu, že
neobsahuje ani vnější znamení, ani bohoslužbu, ani společenské instituce,
ani žádné vztahy k dějinám, ani objektivně vyjádřenou nauku, ani cit, neodpovídá již víře ani prostředního křesťana, ani oficiálního exponenta Církve
ani světce. Po dvacet století žádný věřící v Ježíše Krista si nevytvořil takový
názor a nikdy k tomu ani nesměřoval. Tento názor, jsa příliš vzdálen nauce
Písma i tradice, má za předpoklad neznalost jak lidské přirozenosti tak i univerzální povahy křesťanství, jež musí být hlásáno všemu tvorstvu. Víra
zbavená tímto způsobem nejen každé opory, ale i potřebných prvků, jimiž
se živí, umírá zadušením. Sám Bůh mizí z jejího obzoru. Ježíš Kristus, myslí-li
se ještě na něj, jen jen jejím pouhým vzdáleným původcem. Tak nezbývá
z víry nic než vratká ideologie, nazvaná „ otevřeností vůči budoucnosti
nebo nějak jinak. Je ještě známkou poctivosti, přizná-li někdo tímto způsobeni, že se zde hovoří o něčem jiném než o křesťanské víře « (55).
3) Jakkoli je pro věřícího člověka bolestné dívat se na na dnešní všeobecnou ochablost ve víře, doprovázenou odpadem mas, pres to všechno nemá
důvodů, aby podléhal skleslosti a strachu. Bůh je živý, neumírá, drží pevně
v rukou vládu i nad tímto sekularizovaným světem. Jak se ukázalo na II. Vatikánském sněmu, Církev se neleká dospělosti světa, nestahuje se do obranných pozic, neutíká před ním. Mezi kulturně-vědeckým dospíváním světa
a vírou nejen že není rozporů, nýbrž naprostá shoda. Křesťan se může a má
radovat z každého opravdového pokroku vědy a techniky, protože ve své
podstatě je k prospěchu jak světu tak i víře. Poměr křesťana k světu, stanovený
11a II. Vatikánském sněmu, se má vytvářet ve smyslu setkání a dialogu, ne
antagonismu. Církev je si vědoma všeho dobra, které dává světu a které
od něj ze své strany přijímá (56). Daleka toho, aby se stahovala dobrovolně
do gheta anebo do katakomb (jak by chtěli nmozí stoupenci sekularismu),
představuje se světu jako společnost se všemi svými viditelnými známkami,
které jí byly dány Kristem. » Církev totiž tím, že je viditelnou, historickou
a sociální skutečností, může vykonávat vliv 11a běh sekularizovaného světa
a přispívat tak k dobru lidstva. Zde se jí naskýtá nové pole působnosti « (57).
Dostává se tím samozřejmě do situací často zcela nových, které si vyžadují
prozorného studia, nového přizpůsobení, nových prostředků a struktur.
Běží o průkopnickou práci, která není prosta rizika a nejistoty. Není to již

(5$) H . DB LUBAC: tamtéi.
(56) II. VAT. KONCIL: Pastorální korat. Radost a nadfje, 4 a 44.
(57) R . LATOURELLE: ThMogie du Salut, Bruges-Paříž 1968, str. 263-264.
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vedení, poroučení, ale prostý skutek lásky k bližnímu, služba. Církev není
vedoucí silou sekularizovaného světa. Co jí však její funkce strážkyně a nositelky Božího zjevení zaručuje dnes i pro zítřek j e to, že může být pro tento
svět spolehlivou rádkyní a světlem
»Jestliže se Církev dívá s vážností na výstavbu časné budoucnosti tohoto
světa a spolupracuje na ní, je to proto, že spatřuje tajemnou souvislost mezi
pokrokem lidské rodiny a příchodem Božího království. Což nejsou snad
nejlepší plody lidského úsilí (rovnost, svoboda a bratrství) vhodným materiálem k tomu, aby byly očištěny a přeměněny v plody spravedlnosti, míru
a lásky?« (58).
Svět přes všechnu svoji »dospělost« není a nebude nikdy soběstačný,
nebude se nikdy moci obejít bez Boha a jeho pravdy. Proto Církev i s náboženstvím, které hlásá, podrží i v tomto světě vždy svoje místo a svou
platnost. Až sekularizovaný svět projde všemi zkouškami, které si sám připravil a svobodně zvolil, ukáže se, že Církev a evangelium Kristovo mu
nejsou tak cizí, jak se v některých dějinných okamžicích snad zdálo.

(58) R . LATOUKELLE: cit. dílo, str. 264.

43

TOMÁŠ ŠPIDLÍK
ZNIČÍ VĚDECKÝ P O K R O K

KŘESŤANSTVÍ?

Námitky L. N. Tolstého
Tolstoj vypravuje skutečný případ o dvou důstojnících, kteří se ubytovali spolu na noc. Jeden z nich se před spaním pokřižoval a pomodlil.
Druhý se na nčho udiveně podíval a prohodil: »Ještě to děláš?« A bylo
to naposledy. Od té doby se už nikdy nemodlil ani první důstojník. Nedovedeme si představit, jak správně Tolstoj poznamenává, že by někdo mohl
ztratit víru pro jednu malou poznámku, která nebyla výsměšná. Ten člověk
ve skutečnosti už dávno nevěřil. Zachovával ze zvyku, jakoby setrvačností,
některé vnější náboženské projevy. Z malé kamarádovy poznámky se poučil, žc už není vůbec potřeba, aby se zachovávaly. Proto hned přestal. J e to
cosi podobného, jako když někoho upozorníme, že nemusí smekat, když
zdraví. Přestane a zjistí, žc je to tak snazší.
Tam, kde je víra svázána s tradičním způsobem života a vnějšími občanskými zvyklostmi, je vždycky v nebezpečí, že se sama stane jenom vnějším zvykem, způsobem života a sociálním projevem. Změna prostředí a přirozený vývoj světa přivádějí ovšem takovou víru do stavu krize. Proto se
vždycky vybízeli křesťané navzájem, aby se jim víra stala pravým vnitřním
přesvědčením, které by si nesli v srdci po celý život, za všech okolností.
O tom, kdo ztratil víru, říkáme vždycky, žc o ní nebyl dostatečně » přesvědčen «, že byla jenom vnější, udržovaná prostředím nebo náladami.
Je to divné, ale velká většina lidí je skálopevně přesvědčena o tom, že se
víra, která se stala » opravdovým vnitřním přesvědčením «, nemůže zviklat.
Než právě o tom pochybuje Tolstoj nejvíc. Podle něho se naprosto důsledně
musí zviklat víra, která se opírá o přesvědčení.
Život přináší změny a ty neustále zasahují i do vnitřní struktury člověka.
Kdo myslí, stále přizpůsobuje své názory a náhledy. Z v y k a tradice je cosi
relativně nehybného. Proto se lidé poměrně snadno sjednotí ve víře zvykové, alespoň na Čas. Osobní přesvědčení je však neobyčejně různé a měnivé, podle povah, kulturní vyspělosti a mravní hodnoty lidí. Jak by se
mohlo stát základem spojení v jednotě církve? Myslit znamená žít a život
se mění. Tolstoj poukazuje na tuto potíž v korespondenci s inteligentní
přítelkyní, která se výslovně a vědomě hlásila k víře lidu. Vzdělání, jak sama
tvrdí, ji nemůže nijak překážet, aby nevěřila zrovna tak pevně a jistě jako
»baba Akulina « (symbolické jméno staré venkovanky). Tolstoj se ovšem
nemíní dát přesvědčit tímto svědectvím. Považuje je za jakýsi druh iluse.
Kulturní člověk nemůže své přesvědčení oddělit od svého vzdělání. Může
144

se snad oblékat po stáru nebo po selsku, ale nemůže po stáru a po selsku
myslet a věřit. Víra se tedy nutně mění s kulturou a vědou.
Teolog by na tuto závažnou námitku odpověděl dlouhou a jemnou
analysí ctnosti víry. Přenesl by nás přitom ovšem do jakéhosi jiného prostoru, zbudovaného na jiných základech uvažování. Tím však se jeho důvody
stávají nepůsobivými pro ty, kteří ho nemíní sledovat do jeho oblasti. Námitka Tolstého nás naopak staví tváří v tvář zdánlivě prosté a jasné skutečnosti, a to důkazem, který je přístupný všem. Pokusme se tedy zůstat
v této sféře myšlení. Nebudeme důvody, které se zdají tak jasné, vyvracet,
ale spíš v nich pokračovat a rozvádět do dalších důsledků.
Fenomenologický základ víry
Už, Ciceio uvádí jako důkaz pro víru v božstvo fakt, že je u všech národů světa jakési náboženství. Všichni nějakým způsobem věří. Zdá se,
že to má i psychologické odůvodnění. Víra totiž dává lidem jakýsi jednotný
pohled na svět. Zjednodušuje mnohost, ukazuje cíl a smysl života. Proto
má víra sílu takřka živelnou. Pro víru se celé národy zvedaly a táhly do
války, pro víru se dávají lidé věznit, mučit. Máme to obdivovat? Racionalista skepticky pokrčí rameny. Vždyť tu jde o jakýsi pud sebezáchovy. Člověk bez víry by skutečně neměl vnitřní pojítko, neměl by nic stálého, podléhal by náhodám a neustále novým zkušenostem, které ho nutí ke změně
názorů. Nevyvinul by se nikdy v jednotnou osobnost. Podvědomě cítí
důležitost víry pro sebe, a proto se jí tak houževnatě drží, aby byl a zůstal
tím, čím byl a je.
Člověk však je i tvor společenský. Proto normálně utkví v té víře,
která je v rodině, okolí, v národě, v rase. Víra je totiž pojítko i společenské.
Mohlo by se dnes např. mluvit o arabských národech, kdyby nebylo v dějinách islámu? Byla by Evropa tím, čím je, bez křesťanství? Protože lidi sjednocuje dobro a naopak rozdvojuje zlo, je pochopitelné, že si lidé představují
nejvyššího Boha jako zosobněnou dobrotu. S dobrým člověkem je možný
styk, dialog. Proto se věřící snaží o dobrý poměr k Bohu. Hledí si získat
jeho přízeň a zajistit si tak pevné a dobré místo ve světě zdejším i budoucím.
Z hlediska fenomenologického se tedy zdá, že hlavní důvod a základ
víry je potřeba jednoty v měnivém toku života, jednoty osobní, prostorové,
časové, společenské. Proto přirozený vývoj všech náboženství směřuje k monotheismu, k víře v jednoho Boha. Jediný svrchovaný vládce na nebi řídí
všemocnou rukou osudy všech lidí na zemi, poroučí větrům, souši, moři,
dává svítit slunci a posílá déšť. Zdá se tedy, že lepší a solidnější jednoty světa
si nikdo nemůže přát ani nic lepšího vymyslet.
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Rozpor vědy a víry
Přes všechny psychologické výhody má víra v Boha jednoho zásadního
odpůrce: tím je to, čemu se dnes říká »vědecké vysvětlení světa«. Není
náhodné, že ruský časopis, který si vzal už po léta za úkol propagovat ateismus, má titul Věda a náboženství (Nauka i religija). Staví totiž své čtenáře
neustále jakoby na rozcestí, dává jim na vybranou. Budf se rozhodnete pro
» vědecký světový názor « nebo náboženské pověry. Obojí není slučitelné.
V čem má být tento zásadní rozpor? Věda je podle známé definice
poznání, které je zákonité, ověřené, které hledá příčiny jevů a stanoví všeobecně platné zásady a sjednocuje tisíceré rozptýlené zkušenosti denního
života v jeden celek. Tím se ovšem velmi podobá víře. U primitivních
národů náboženství absorbovalo všecky poznatky tehdejší » vědy «. Pokrok
však přináší diferenciaci, specialisaci. Poznání profánní rostlo, oddělilo se
od »teologie «. Ukázalo se, že i ono dovede vykreslit jednotný pohled na
svět, a začalo právem kritizovat » světový názor «, který jim doposud dávalo jen náboženství. Ukázalo se jasně, že se nedá spojit vědecké vysvětlení
světa s primitivními polytheistickými náboženskými představami. Slunce
a hvězdy nemohly zůstat » bohy «. Stala se z nich jen tělesa, která se pohybují podle astronomických výpočtů. I od blesku lépe ochrání bleskosvod
než oběti Perunovi. Jeho osobní vměšování do bouří by nemohlo působit
nic dobrého, leda astronomické poruchy a katastrofy.
Není proto divu, že všecka polytheistická náboženství mizejí, že prožívají nevyléčitelnou krizi všude tam, kde proniká kultura a vědecké myšlení.
Nemůže nám jich být ani líto, protože tu jde o pokrok v poznání a pravdě,
dochází tu lidstvo k lepší jednotě, než zaručovala primitivní víra. Pro nás
však je závažná otázka, není-li postup vědeckého myšlení na újmu i náboženství křesťanskému. Nejsou ovšem všichni vědci ateisté, není jich ani
většina. Zdá se však, že by jim lépe vyhovoval theismus francouzských
cncyklopedistů z doby revoluce. Bůh, který je kdesi daleko, jenom jako
první příčina světa a jeho zákonitosti, který není » Otec «, leda ve smyslu
velmi obrazném, ovšem neruší přírodní zákony, nevměšuje se do života
lidí. Ponechává tedy vědě volné pole stanovit v číslech a poměrech v ý v o j
prvků, rostlin, živočichů a dokonce i mravního vývoje člověka. Vždyť i tu
je určitá zákonitost vývoje myšlenek, pokroku, úpadku, kriminality. S touto
zákonitostí se ovšem, jak se zdá, zásadně nesrovnává křesťanská představa
Boha Otce, který je na nebesích, s kterým mluvíme, kterého prosíme, který
slyší a vyhovuje a činí všecko, oč ho požádáme s věrou, i kdyby šlo o přenesení hory (sr. Mt 17, 20).
Populární italská humoristická kniha Don Camillo to vyjadřuje způsobem banálním, ale názorným. Člověk sklouzl na koleji při přechodu trati
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a nemůže vstát. Slyší hukot vlaku a modlí se, aby vlak jel na druhé koleji.
Opravdu je tomu tak. Vlak minul a člověk děkuje Bohu za záchranu. Jaký
smysl mohou mít takové modlitby? Vždyť vlak už vyjel a Bůh ho z jedné
koleje na druhou zázračně nepresadí. Kdyby ho i zázračně přesadil, kolik
zmatku by pak vzniklo ve světě modlitbami zbožných lidí! Byl by tu chaos,
na který si nevybranými vulgárními výrazy stěžuje sám bůh Perun v Havlíčkově Křtu sv. Vladimíra.
Pole nutnosti a pole svobody
Aby se vyhnuli nepříjemnému konfliktu, pokoušejí se křesťanští apologetikové rozlišit dvojí skutečnost, dvojí svět: nutnosti a svobody. Kde
platí nutné zákony, tam je obor vědy. Kde je svoboda, tam je mravnost
a náboženství. Tím se rozporům mezi vědou a vírou zdánlivě vyhneme.
Podobají se velkým mocnostem, které si rozdělily svět na dvě sféry zájmu,
aby zažehnaly konflikt. Nikdo nechce, aby se opakoval příklad Galilcův,
kdy chtěli otázku otáčení země řešit exegeté Písma, nebo zase naopak
případ věřících vědců, kteří na počátku tohoto století aplikovali šest geologických dob na šest dní stvoření světa v Genesi. I v občanském zákoníku
se vykázalo patřičné pole církevním společnostem a jiné svobodné pole
universitnímu bádání.
Toto zažehnání boje mezi vědou a vírou má ovšem své velké nevýhody.
Z » války horké « se přešlo k » válce studené «, která znamená omezení styků
a vzájemné odcizení. Druhý vatikánský sněm má zřejmě na mysli tuto nenormální situaci, když mluví tolikrát o nedostatku styku křesťanství se
* světem «. Kromě toho je v této situaci nevyhnutelné, že církev, náboženství, křesťanství postupně ztrácí půdu pod nohama a pomalu vyklizuje posice. Vědecké bádání totiž nezadržitelně roste. Proniká i do těch oblastí,
které náboženství považuje za svůj nedotknutelný suverénní prostor: studuje
vnější projevy náboženské, překontrolovává prameny zjevení, údaje Písma
i tradice, popisuje vznik kultů, struktury církevní společnosti, dokonce se
odvažuje i do analyze vnitřní zákonitosti mravního jednání. Pravověrní
teologové se sice dívají s úsměškem na bombastické plány nadšenců, kteří
chtějí » vědecky« vysvětlit všecko, přesto však uznávají, že jim o krůček
ustoupit musejí pokaždé.
Perspektiva do budoucna?
Díváme-li se na situaci z tohoto hlediska, dá se objektivně a nestranně
říci, že věda nenahradí náboženství nikdy úplně. Přesto však se zdá pravděpodobné, že je zatlačí do malého skrovného koutku, kde se malá hrstka lidí
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bude modlit » Otče nás, který jsi na nebesích« uprostřed světa, ve kterém
jinak platí zákony, statistiky, čísla, neoblomná nutnost a pořádek.
Tato perspektiva ovšem není lákavá pro náboženství, které věří ve Spasitele, který se má stát světlem světa a v němž se má sjednotit všecko, co j e
na nebi i na zemi. Někteří teologové však se s ní chtějí smířit. Vidí tu dokonce pravé uskutečnění evangelia. Křesťanství nemá být »triumfující církev «, ale má zůstat malé množství kvasu pro budoucí chléb (srov. Lk 13, 21),
»svatý zbytek « předpověděný Izaiášem (6, 12). Rozklad, úpadek a podrobení politického království Davidova na konci Starého zákona má být předobraz církve na konci Nového zákona, před druhým příchodem Kristovým. Opuštěnost Ježíšova a kříž předcházely zmrtvýchvstání. Toto tajemství
se musí projevit, jak říkají, i v dějinách církve.
Snad jsou tyto úvahy i správné. Bývá však pochybný pokus vztahovat
příliš snadno biblická proroctví na skutečné události a situace. Věříme-li,
že » Antikrist« před koncem světa převládne, těžko by se nám chtělo věřit,
že má být tímto »Antikristem« zatlačujícím víru v Krista právě vědecké
poznání světa, inspirované touhou poznat všecko jistě, v příčinách a důsledcích. Zdá se, že si velká část lidí nesprávně představuje poměr vědeckého zákona nutnosti a vroucí modlitby Otčenáše. Zbožní lidé snadno obviňují vědu, že nechápe hloubku náboženské problematiky a chce ji přesto
řešit. Ale je možná i jiná chyba. Zobrazujeme náboženský poměr člověka
k Bohu tak, že se vůbec nehodí do rámce vědeckého názoru na svět. A tato
druhá chyba se může stát osudnější než první. Bude proto i pro křesťany
užitečné, když si znovu ověří autentický význam slov evangelia a pojem
Božího otcovství, který se tu učí.
Otcovství Boží v Novém zákoni
Snadné j e říci, že Bůh j e náš Otec. Jsou to slova, která nás naučil sám
Kristus, nad která není nic dojímavějšího a prostšího. Prostota zjevených
pravd však není plytkost. Povrchní zjednodušování významu vede k úplnému nepochopení. Tak by tomu bylo i v tom případě, kdybychom rozuměli
výrazu » Bůh Otec « jen obrazně a ozdobně, asi tak, jak se mluví o » otci
vlasti«, o » otcích lidu «. Pak by ovšem zbylo málo z pravé podstaty křesťanství. Dá se ovšem chápat Boží otcovství i ve smyslu skutečnějším, po způsobu dobrých pohanských božstev (i římský Jupiter nosí jméno složené
z deus-pater, bůh-otec). V porovnání s »otcovstvím« božstev pohanských
má Bůh křesťanský přednost tím, že jeho otcovství je univerzálnější, dobrotivější, mírnější, ochotnější. Tento pojem se tedy rozhodně lépe hodí pro
lidství, které pokročilo v dobrotě a jemnosti a humanitě. Za to se tím méně
hodí do celkového obrazu světa, načrtnutého vědeckými principy, a proto
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prožívá krizi, kterou se zabýváme, Dobrotivý Otec, který zasahuje všude,
se rozhodně nehodí do spořádaného vesmíru, kde vládnou čísla a výpočty.
V rodinné nebo kmenové pietě toto » otcovství« Boží tolik nerušilo.
Musíme si tedy dobře ověřit správnost a dosah pojmu, zjeveného v evangeliu. Těm, kterým se zdá velmi snadné nazývat Boha Otcem, poukazuje
Merton na opovážlivost a bláhovost tohoto pokusu, kdyby vyšel jen z naší
strany: »Nikdo se nestane mým otcem jenom proto, že já ho tak nazvu.«
Ale i opačný pokus nemusí mít úspěch. Nazve-li mne synem někdo, kdo
je mně příliš vzdálený, bude toto » synovství « snad pro mne čestné a výhodné,
ale málo opravdové. Mezi námi a Bohem pak je propast taková, že ji žádné
slovo a žádný titul nepřekročí.
Jaký význam má tedy zjevení Nového zákona? Čtemc-li dobře texty,
zjistíme, že se tam Bůh jmenuje Otec ve zvláštním speciálním smyslu: j e
Otec našeho Pána Ježíše Krista (2 Kor 1, 3). On jc jediný Syn milovaný,
v němž Otec našel zalíbení (Mt 3, 17). Pro nás, všechny ostatní lidi bez výjimky, je Bůh Stvořitel, Pán, vládce, král. A přece zvěstuje svatý Pavel Efesanům velké a neslýchané zjevení o Kristu, prostředníku mezi Bohem a lidmi,
že totiž »skrze něho máme my i v y přístup k Otci, když jsme ve spojení
s jediným Duchem«, že jsme tak »členové Boží rodiny« (Ef 2, 18-19). Jsme
tedy synové Boží i my, ale jen natolik, kolik jsme sjednoceni se Synem pravým. Toto spojení se Synem se uskutečňuje přítomností Ducha svatého,
kterého nám poslal. Nejsme to tedy vlastně my, ale je to Duch svatý, který
v nás volá: Abba, Otče! (Gal 4, 6; Řím 8, 15). Poměr člověka k Bohu se
tedy stává otcovským jedině v Kristu. Jenom v něm máme přístup k Otci
(sr. Ef 3, 12).
Zákon - » vychovatel« pro Krista
S tím, co předchází, nevyhnutelně souvisí druhá důležitá otázka: Jak
se dostáváme k Synu? Odpověď svatého Pavla j e zdánlivě jednoduchá,
protože se opírá o historickou skutečnost: za vychovatele pro Krista jsme
měli Zákon (Gal 3, 24). Slovo »Zákon «je ovšem pojem typicky židovský.
Soustřeďuje se v něm všechna činnost Boží v dějinách vyvoleného národa
připravovaného ponenáhlu na příchod Krista. Jeho podstatná část však j e
»zákon« v užším smyslu, tj. předpisy, morální principy, souhrn norem.
Jaký byl poměr Kristův k Zákonu, víme z evangelia: » Nemyslete, že jsem
přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřisel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.
Skutečně, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné
písmenko ani jediná čárka ze Zákona« (Mt 5, 17-18). Připravena na příchod
Kristův byla tedy ta hrstka »spravedlivých« israelitů, ve kterých nebylo
»lsti« (sr. Jan 1, 47), kteří se všude a ve všem podřizovali Božímu Zákonu,
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zjevenému Mojžíšovi a jiným vůdcům národa. Byli také židé skálopevně
přesvědčeni, že mimo tuto cestu není spásy, není cesty k Bohu.
Odvedlo by nás to příliš od problému, kdybychom sledovali, jak se
tato mentalita zračila v prvních křesťanských dobách. Nehledě k tomu, že
už na »prvním sněmu jeruzalémském « bylo rozhodnuto (sr. Skt n ) nezavazovat pohany starozákonními předpisy, jakousi morální obřízku museli
prodělat všichni, kteří se přibližovali k evangeliu. Je to až zarážející, jak se
vzdělaní Řekové odříkávají »pohanské moudrosti«. Nemyslí se tím jen
polytheismus, pověry, pohanský kult, ale i všecka věda a filosofie, které
se vykázalo nečestné místo v koutku moudrosti, kterou Bůh zatratil (srov.
i Kor i, 19). Tato situace však nemohla trvat dlouho.
Jedinečnost Zákona Mojžíšova?
Snad si ani dost neuvědomujeme, jak závažné místo má v dějinách
evropské vzdělanosti Klement z Alexandrie. I on je křesťan, pravý a nadšený
obdivovatel evangelia. Sotva kdo ve staré době vyjádřil lépe než on jednotu
všeho dění v Kristu, který vede celý vesmír k Bohu. Na vykrystalisování
jeho myšlenky snad působilo trochu i národní sebevědomí, víc však ještě
osobní zkušenost a schopnost širokého rozhledu. Rozhodně to byl on, který
se postavil proti ustálenému všeobecnému přesvědčení o jedinečnosti židovského Zákona jako přípravy ke Kristu. Přesvědčil se, že tu jsou, abychom
tak řekli, i jiné zákony. » Plato byl Mojžíš mluvící řecky. « Není to náhoda,
že tolik vynáší právě Platona. Byl to totiž zakladatel Akademie, který v y zýval nadšeně svět k poznání »idcí«, tj. věčných, neměnných zákonů, řídících vesmír. Přípravou k jejich objevení byla Platonovi matematika a všecko
to, čemu dnes říkáme » exaktní vědy «.
Hlásá tedy i Plato jakýsi » Zákon «. Klement pak chce přesvědčit své
současníky, žc i ten je » vychovatelem ke Kristu «. » Idee «, principy, normy
se stávají abstraktním, vysněným ideálem, nespojí-li se v jednu konkrétní
ohromující realitu. A tou je, jak krásně učitel z Alexandrie ukazuje, Kristus,
Logos, věčné Slovo, Idea Otce, stvořitel a zachovatel všeho bytí, jednota
všech idcí částečných a neúplných.
Smysl zákonů vědy
Po této dlouhé divergenci se však konečně vraťme k prvnímu problému,
který jsme si položili 11a počátku. Klement jej vidí průzračně a jasně. Poznání
idcí (v našem slovníku bychom řekli: poznání vědecké, matematické, filosofické) musí vést k jednotě, tedy ke Kristu. Kristus pak vede k Otci. Je tedy
nesmyshié stavět proti sobě z jedné strany vědeckou nutnost, zákonitost,
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a z druhé strany » synovský poměr k Bohu Otci«, jako by šlo o dvě cesty,
které jsou vedle sebe. Pak by rozšíření jedné znamenalo zúžení druhé. Potíž
Tolstého vychází z této nesprávné dvojitosti. Zůstaneme-li vězet v této
představě, pak je skutečně těžko odpovědět na námitku. Ve skutečnosti
však jde o dvě cesty, které na sebe navazují. Druhá pokračuje první. Vědecké poznání dospívá k poznání » ideí«, které řídí svět. Ale nesjcdnotí-li
se tyto idee v Kristu, stane se vesmír dokonalým strojem, ve kterém vládne
fatalistická nutnost, bude se podobat lesklému, spořádanému paláci, kde
najde člověk všecko, kromě Otce.
Křesťanští apologeti proto právem vybízejí vědce, aby našli ideál všeho
v Kristu. Zapomínají však, při napomínání druhého, snadno i na své vlastní
nedostatky. Sami jsou si příliš jisti, že vedou lidi ke Kristu. Jakou cestou?
Nemuseli bychom se dnes bát přiznání, že naším » vychovatelem ke Kristu «
(Gal 3, 24) je ještě příliš mentalita z dob Zákona Mojžíšova. Zatím však
jsou i v dnešní vědě * Mojžíši mluvící anglicky, francouzsky, česky... «
Náboženství, které by s nimi nechtělo počítat, bude jisto jistotně vytlačeno
ze světa. Nebude pro ně místa na zemi, kterou oni považují za své zaslíbené teritorium. Nenávratně zanikne víra v » otcovský poměr k vyšší bytosti «, která se zásadně staví proti vědecké nutnosti, kterou dnešní » zákonodárci « hlásají.
Z přítomné situace se snad můžeme odvážit i toho dohadu, že většina
náboženských systémů světa s pokrokem vědy opravdu zanikne. Zaniknou
i mnohé představy, které vnikly do křesťanství vlivem příliš prostoduchého
postoje. Utrpí touto krizí i samo křesťanství? T o záleží od toho, nakolik
silná bude touha po » O t c i k t e r ý se čím dál tím beznadějněji ztrácí v řadách čísel, statistik, počítacích strojů, analýz. Na konci Starého zákona se
vyskytli knižnici a farizeové, kteří se utopili v předpisech morálních a zapomněli na jejich cíl. I dnes se vyskytuje mnoho » farizeismu vědeckého «,
máme-li tak nazvat ty, kteří se vědeckými výpočty už tak vyčerpali, že
v sobě ubili touhu po tom, kdo j e poslední resultát vší vědy. A přece touha
po Otci umřít nemůže ani dnes ani zítra. Ta žhavá touha po někom živém,
kdo mluví a slyší, pak najde i toho, který je * brána k Otci « (srov.Jan 10, 9),
v němž se všecky zákony světa sjednocují a dostávají cíl, v němž se světová
nutnost přetváří v svobodu Syna - kosmický Kristus.
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VLADIMÍR NEUWIRTH
VÍRA A

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ

KULTURY

(K duchovnímu vývoji Čech od baroka k dnešku)

Památce Alberta Vyskočila a Josefa Vašici
I. - O KULT UŽ E BAROKA

a. Definice stylu
Kultura je práce lidského ducha ve službě určitého ideálu. Přivést všechny věci v řádný vztah k onomu ideálu znainená vytvořit životní styl. Zodpovědět otázku, co je to styl, je možno na základě vysvětlení tří pojmů: řádu,
jednoty a formy. Pojem řáduje vlastně totožný s pojmem jednoty. Je možno
říci řád je jednota a jednota je řád. V termínu řád je podtrženo množství
prvků, z nichž se řád skládá. V termínu jednota j e podtržena nadřazenost
jednoho prvku v tomto množství.
»Dvojího si žádá řád, totiž odlišnosti a začlenění odlišných (prvků)
do celku,« praví sv. Tomáš (In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio. Lib. XII, lect. XII.). Řád tedy vyžaduje prvky odlišené, to
znamená určitou autonomii prvků. Kde jí není, tam nemůže vzniknout
jednota, nýbrž pouze uniformita. Kde dochází k nadhodnocení a nadřazení jednotlivých prvků a nebere se náležitý ohled na celek a na prvek ústřední,
tam dochází k rozbití řádu. Sv. Augustin podtrhuje v řádu jeho ústřední
prvek, kentron - střed. Ve svém dialogu O řádu používá přirovnání z geometrie a praví: *... v kruhu, ať je jakkoliv rozsáhlý, j e vždy jeden bod,
v němž se všechno sbíhá; matematikové jej nazývají středem (kentron).
Ačkoliv můžeme dělit obvod kruhu do nekonečna, přesto existuje jen jeden
střed, který umožňuje měřit všechno ostatní stejnými dílci a který nad všemi
dílci vládne jakýmsi právem rovnosti. Proto také pochopíme, že budeme-li
chtít opustit tento bod pro kterýkoliv dílec, ztratíme všechno v té míře,
v jaké se vzdálíme středu. Tak duch, rozptýlený mimo sebe, je rozbit nesmírnou mnohostí a upadá vpravdě do bídy, protože jeho přirozenost ho nutí
hledat všude jednotu, zatímco mnohost mu nedovolí, aby ji našel. « (Lib. I,
cap. II.)
Množství prvků se začne pořádat v řád tím, že se každý z nich uvede
ve správný vztah k onomu středu. Správný vztah k tomuto středu je také
počátkem správného spořádání mezi ostatními prvky navzájem.
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Základem, každého stylu je jednota a řád. A přece jednota a řád nejsou
ještě stylem. Styl je promítnutí jednoty a řádu do formy vnímatelné smysly.
Styl vzniká tam, kde se jednota a řád, skutečnost nadjevová, postižitelná
rozumem, promítne do formy, skutečnosti jevové, postižitelné smysly.
Vztah mezi jednotou a formou má v sobě něco tajemného. Je možné jej
v konkrétním případě logicky ex post vysvětlit, není však možno jej logicky
usuzujícím intelektem vymyslit.
Barokní řád a styl vznikl z nového uvedení všech věcí ve vztah k tajemství vtělení. Barok pokračuje v úsilí gotiky. V Martenově dialogu » Nad
městem« praví cizinec Alan (modelem k Alanovi byl Pavel Claudel), že
když se vracel po letech problouděných v dálkách (to znamená z Dálného
východu do Evropy), poznal v Praze první město rodného západu. Zde
pochopil, že barok a Bossuet jsou obnovenou silou gotiky.
Někdo může namítnout, že je přece rozdíl mezi stylem gotickým, a barokním. Jistěže rozdíl je. V tajemství vtělení jde o Bohočlověka Ježíše Krista.
V soustředění na něho mohu jednou více podtrhnout stránku božskou,
jindy stránku lidskou. Barok ve srovnání s gotikou podtrhuje více stránku
lidskou. Barok je totiž i dědicem renesance a jejího humanismu. Barok
přetvoří renesanční humanismus člověko-středný v humanismus bohostředný.
Barok je obnoveným vědomím souvislosti s gotikou. Odtud ono zdůraznění tradice v době barokní.
b. Definice tradice
Co je tradice? Tradice je tvořivé opakování určité ideje, dávající lidskému myšlení, jednání, tvorbě a životu pevný výchozí bod a jednotu.
Idea je z řeckého eidos - obraz. Jde tu o obraz skutečnosti. Dnes idea znamená pojem nebo souhrn pojmů. V našem případě dáváme slovu idea nejširší význam: zahrnuje v sobě obraz či představu, pojem i souhrn pojmů,
respektive souhrn představ a pojmů. V tradici je obsaženo vždy určité poznání, které přijímáme z minulosti. Poznání určité pravdy, postoje, námětu
nebo formy musí být tvořivé. Poznání přijaté z minulosti musí se rozrůst
při střetnutí s novou skutečností. Z toho vyplývá, že tradice v správném
slova smyslu se liší od svérázu nebo staromilství. Svéráz znamená opakování starých forem bez pochopení jejich obsahu. Staromilství je kapitulantstvím před problematikou přítomnosti.
V definici tradice mluvíme o lidském myšlení, jednání, tvorbě a životu.
Při slově myšlení jsme měli na mysli především filosofii a teologii. Při slově
jednání jsme mysleli na mravní řád, při slově tvorba na umění. Tradice se
týká konečně života jako celku. Tak celý křesťanský život je založen na
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tvořivém opakování. Neboť co jiného je imitatio Christi et sanctorum napodobení či následování Krista a svatých?
Tradice dává člověku pevný výchozí bod. Jde totiž o to, aby člověk
nebloudil nebo aby neobjevoval Ameriku.
Tradice dává člověku jednotu. Jednota tradice se projevuje především
jako vědomí souvislosti. Spojuje minulost s přítomností a budoucností. Ona
vytváří ze skupenství lidí národ. Na toto tvořivé opakování j e třeba myslet
při Březinově definici národa jako souručenství živých, mrtvých a nenarozených. Souručenství tu znamená prácí mnoha rukou na společném díle.
Český katolický barok vyrostl ze vzpomínky na českou katolickou
gotiku. Proč píše Balbín svá díla Bohemia sancta a Bohemia docta? Bohemia
sancta j e obnovením staleté souvislosti českého katolického duchovního
života a úsilí o dokonalost. Bohemia docta je obnoveným vědomím souvislosti českého kulturního úsilí. Český katolický barok vrcholí v svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Barokní typ člověka a světce je zde promítnut
do světce doby gotické.
c. Myslitelský přínos baroka
Bylo by třeba zkoumat stylotvorný význam tridentského koncilu. J e
na něm zodpovězena řada otázek souvisejících s oním kentron, kterým j e
Kristus. Posledním velkým činem Evropy byl tridentský koncil, praví Emanuel Rádi ve své Útěše z filosofie, kdy byla na oltář vedle Bible položena
Summa Tomáše Akvinského. Trident je vyvrcholením reformního úsilí
elity a počátkem reformy davů. Obnova diecézí začíná v plné míře tehdy,
když přijmou dekrety Tridentu,
Kulturní dílo baroka začíná obnovou teologie. Vzpomeňme např.
P, Lainezc, který na jednom zasedání koncilu citoval »jakoby jedním dechem třicet šest starých autorů se všemi jejich svědectvími. « (Jacobi Lainez
Disputationes Tridentinae, ed. Hatrm. Grisar, tom. I, 1886, p. 20.) Kulturní dílo baroka končí, když na nově vznikající otázky teologové přestanou odpovídat - to je v druhé polovině 18. stol.
Dosud nebyl náležitě zvážen myslitelský přínos českého baroka. Byly
k tomu vykonány první kroky, např. z iniciativy Eduarda Wintra. Všeobecně se už uznává původnost české barokní hudby a její přínos evropskému
hudebnímu vývoji. Uznává se krása a velkolepost barokní architektury.
Byla už částečně zvážena hodnota barokní malby a sochařské tvorby...
Dosud se však do značné míry zapomíná na jedno: že velkému uměleckému vývoji předcházelo a jej provázelo velké intelektuální úsilí na poli teologie a filosofie. Málo toho víme o obnoveném zájmu o patrisdekou literaturu u nás v době barokní. Málo víme o navazování na tradici scholastickou.
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Kdysi se říkalo: Videre Pragam et non videre Arriagam - nihil vidcre. R o v něž málo víme o práci tohoto jezuity, světla university. Náležitě nebylo
zváženo myslitelské úsilí Jeronýma Hirnhaima, kterého Winter nazývá
českým Pascalem...
Zajímavý j e čilý styk tehdejších Čech s intelektuální Evropou. Dosud
nebyla zvážena práce a myslitelský přínos tehdejší pražské university a řady
pražských bohovědných učilišť.
Zvláštní zmínky zasluhuje
d. Barokní homiletika
Barokní homiletika je zvláštním uměleckým žánrem. Dílo jejích předních reprezentantu charakterizuje to, co charakterizuje pravé umělecké dílo:
velkolepost koncepce a láska k detailu. Veškerý život vidí barokní kazatelé
jako součást velkého theatrum mundi, v jehož středu stojí Bohočlověk JcžíŠ
Kristus. Barokní vidění tohoto divadla světa je pořádáno do tří scén - narození, umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Co jiného jsou velké barokní betlémy než divadlo světa, v němž každý má své místo a každý přichází ke svému středu - Ježíši Kristu, narozenému a položenému do jeslí. Kristovu utrpení věnuje barok mimořádnou pozornost. Svědectvím toho je obecné rozšíření křížových cest v 18. století. Laštovkova kniha o umučení Páně » Čtvrtý
článek víry ... « (Trnava, 1748) j e souborem postních kázání, která měl po
dvanáct let. Utrpení Kristovo vidí Laštovka jako veliké drama, jehož středem je Kalvarie s nahým, odřeným Kristem. Všechno zlo světa je zasazeno
do tohoto dramatu a je tam viděno ve své pravé podobě, zlo osobní i sociální.
Getsemany a Kalvarie jsou neúprosnými soudci člověka a lidstva. Všimněme
si jednoho úryvku z Laštovkových kázání - o hoře Kalvarii: » Ptám se tebe
tuto s tvým Augustinem: Co jsi učinil, nejsladší dítě?... čehož jsi se dopustil,
nejsladší mládenečku, že tak tvrdo zacházeli s tebou? ...Jaké je to hrozné
divadlo! Stojí syn Boží na hoře Kalvarii, na místě v celém světě nejopovrženějším, na kterém stávají ti nejhorší lidé na světě, zloději a lotři, zbojníci,
čarodějníci etc. Na místě popravním, na kterém leží tolik mrtvých oběšencův kosti, kus šibenic, polámaných kol, hlav umrlčích, hnátův, žeber.
A tam na tom ohavném místě stojí sám, ode všech opuštěný, nahý, před
očima tolik tisíc lidů, celý potrhaný, krví politý; studený vítr na něj fouká,
třese se zimou, pláče a Čeká s bolestí kata poručení, brzo-li mu káže, aby
lehl na zem, položil se na kříž, roztáhl ruce, vytáhl nohy, dal se přibiti na
kříž. C o - má to býti syn Boží? Má to býti to Všemohoucí Slovo, kterým
na počátku stvořil Bůh nebe i země (řekl: fiat: staň se; ipse dixit, et facta
sunt. On řekl, a stalo se všechno), jenž nyní čeká na poručení kata. Má to
býti ten, před kterým tremunt potestates, třesou se mocnosti, a nyní sám
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se třese strachem katův? Má to býti ten, který bude seděti, na stolici velebnosti v oblacích, a bude souditi živé i mrtvé, jenž nyní sám jako zločinec
svou poslední exekuci čeká ? Má to býti ten, kterému od Boha je dána všeliká moc na nebi i na zemi, jenž se sám poddal moci katův židovských?
Není to národům bláznovství? Židům pohoršení? To je pěkný zámek,
palác, pro tak velikého Všemohoucího Krále nebe i země, hora Kalvaria,
popravní místo. O víro! Čemu nás učíš, že takový člověk, ten Ježíš, jenž
na hoře Kalvarii nahý stojí, víc z kůže odřené mrše než člověku podobný,
má býti a je syn Boží, náš Spasitel? Že ten nás má smířiti s Bohem, odevříti
nebe, ukrotiti hněv Boží? Ten má býti ten světu slíbený Mesiáš? Ten tak
mizerný člověk? Ten, který na hoře Kalvarii s dvouma lotrama stojí, ten
má býti náŠ Bůh? Ovšem ten, to nás víra učí, které náš rozum poddati, a tak
skrze víru Bohu se líbiti a spaseni býti máme. « (Str. 466-7.) Toto místo
patří v Laštovkových kázáních k nejpatetičtějším. Má sílu prožitku mystikova a sílu slova velikého básníka.
V pozůstalosti Alberta Vyskočila se nachází list s těmito poznámkami
o Laštovkovi: »L. hlásá Krista stále přítomného. Kristus není minulost,
za kterou se díváme s renanovským steskem obráceným k dávné Palestině,
ale ustavičná přítomnost od počátku věků až do jejich konců (obraz věčnosti, bezčasí stálé přítomnosti). Kristus obsažený a zrcadlený ve všech obrazech a podobenstvích od prvopočátku, celým Písmem, celými dějinami,
až do skonání.
Herodes oblekl Pána v roucho bílé. Význam a obrazy tohoto roucha
od počátku až po dnes a navěky.
Toť je vnitřní základ Laštovkova kázání stavěného do podoby fugy
s ustavičným opakováním jednoho a téhož motivu, a přec vždy nového
(ustavičnost). Kristus mluvil, stále mluví. Jeho slovo j e nevyčerpatelné,
ustavičné.
Odvaha přirovnání a obrazů. Ježíš - marnotratný syn. Hra konkordancí a světel, vzájemně se osvěcujících. Učenost kazatelova, zběhlost v
písmech.«
Pozoruhodná j e živost Laštovkovy řeči. Čteme-li tyto Laštovkovy
texty z první poloviny 18. století a srovnáme je s texty z první poloviny
19. století, řekli bychom, že Laštovkovy texty jsou mladší. Čeština mnohých
spisovatelů první poloviny 19. století budí v nás dnes mnohdy dojem papírové řeči. Čeština kazatelů barokní doby se více napájela ze zdrojů živé
mluvy lidu. Slovu věnují barokní kazatelé velkou pozornost. Dvořák z Boru
se zmiňuje na jednom místě, že tak dlouho přemýšlí o některé větě, až se
mu slova uspořádají do náležitého pořadí. Je to svědectví o stylotvomém
úsilí, které vymizelo z české homiletiky doby naší.
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Řekli jsme, že do scény utrpení Kristova vidí Laštovka zasazena
všechna dobová zla. Níže budeme citovat jeho výpad proti nedbalosti šlechty.
Na jiném místě mluví o moci peněz, vykresluje před námi výjev v domě
radního pána.
Třetí scénou velikého divadla světa je vzkříšení Krista. Zvláštní radost
tryská baroknímu člověku z tohoto tajemství. Tato radost tryská z velikonočních písní baroka, prosvětluje realitu smrti, vítězí nad smutkem v barokních dřevorytech s náměty o utrpení Páně, dává zazářit lunetovitému oknu
se žlutým sklem nad oltáři v některých kostelích ... a dává ještě v minulém
století inspiraci k Alšovu obrázku: Hřbitove, hřbitove, zahrádko zelená.
Lidová oslava vánoc, pašijového týdne a vzkříšení má u nás dodnes ještě
něco z tohoto dechu baroka. Má jisté zvláštnosti, se kterými se setkáme jen
v našem středoevropském prostoru.
Život národní vidí barokní kazatelé na pozadí nebeského Jeruzaléma.
Pravá velikost národa a jeho víra v budoucnost stojí na národních světcích
a patronech. Je to pojetí, založené na Apokalypse sv. Jana, který praví o nebeském Jeruzalému, že do něho bude vnesena sláva a čest národů (Zjev 21, 26).
Kdyby nebylo intelektuální práce barokních teologů, filosofů a homiletiků, nebylo by v jistém smylu velkých děl barokního umění. Bez náležitého teologického poučení by nemohl Braun vytvořit sochy neřestí a ctností.
e. Barok a sociální otázka
Dosud bylo věnováno málo pozornosti sociálnímu úsilí baroka a barokních kněží. V rukopise K. B . Hiršmencla z r. 1698 čteme veršované » hádání
sedláka s měšťanem o přednost stavu «. Vítězí v něm sedlák poukazem na to,
že jeho stavu náleží nejvyšší důstojnost proto, že je nejstarší; už Adam obdělával půdu. Jestřabský píše »Vidění rozličné sedláčka s p r o s t n é h o H á j í
v něm lid selský, mluví o jeho potřebnosti a užitečnosti a uvádí, že ze sedláků
pochází veškeré lidské pokolení, totiž z Adama a Kaina. (Viz A. Neumann,
Kulturně-vlastenecké postavy mor. kněžstva. I. Z rukopisu velehradského
kronikáře P. Hirschmenzla. Věstník jednot duchovenstva, brněnské a olomoucké. Brno 1935, f oč. 28.) Laštovka píše spis De iure et iustitia. Vicrius
píše román Kristoslav, v němž vykresluje ideál křesťanského panovníka ...
V této poznámce chceme jen poukázat na to, že s moderní sociální energií
nepřichází teprve osvícenství a francouzská revoluce, nýbrž už barok. Osvícenství podloží tuto energii novou metafysikou, využije ji a rozvine.
f. Poznámky
Nositeli barokní kultury byli u nás především kněží. Ve století XVII.
hlavně kněží řeholní, ve století XVIII. kněží diecézní. Zajímavé jsou testa157

menty knězi z XVIII. století. Z toho, co odkazují, vidíme, čím se zabývali.
V jejich pozůstalosti se nacházejí knihy, hudební nástroje, fysikální přístroje
atd. Prokop Divis se svými přírodovědeckými zájmy není jevem zvláštním.
Mimořádným je, že vynalezl hromosvod.
O typu barokního kavalíra, o barokním měšťanu a sedláku už bylo
u nás psáno.
Protože se o době barokní kdysi rozšířilo mínění jako o době duchovní
a kulturní letargie národa, je nutno se zmínit, co znamenala kanonizace
a úcta k svatému Janu Nepomuckému. Každá doba si vytváří svůj ideální
typ lidství, svůj hrdinský typ. Dnešní křesťanský typ byl ovlivněn ideálem
svaté Terezie z Lisieux. Je poměrně málo kostelů, kde by nebylo její sochy.
Mnoho prostých lidí zná její Příběh jedné duše (nesprávně: Dějiny duše).
Svatý Jan Nepomucký se stal do značné míry ztělesněním ideálu barokního
lidství a křesťanství. Přispěje-li národ k formování takového ideálu v určité
epoše, není to projevem jeho letargie, nýbrž jeho duchovní aktivity. Se
sochami svatého Jana bylo a dodnes je možno se setkat v různých zemích
světa: na březích Bodamského jezera, v Německu, Francii, Itálii, Španělsku,
Jižní Americe a jinde.

II. -

K PŘÍČINÁM ROZPADU

BAROKA

Klade se otázka, proč došlo k rozpadu baroka. Podíváme se na věc
především v její nejzazší perspektivě. Dvojí láska vytvořila podle sv. Augustina dvě města: Láska k Bohu vedoucí až k pohrdání sebou vytvořila město
nebeské; láska k sobě vedoucí až k pohrdání Bohem vytvořila město pozemské. Město nebeské i město pozemské jsou u Augustina realitami mystickými. Město nebeské j e souhrnem těch, kteří budou spaseni, město pozemské
je souhrnem těch, kteří budou zatraceni. Není možno říci, že by všichni
členové určité společnosti na světě byli jen občany pozemského města, jsou
však společnosti, které svými cíli a svým úsilím se blíží nebo takřka ztotožňují s tím nebo oním městem.
Hlavní zásluha 11a rozbití baroka náleží osvícencům a zednářům. V encyklice Humanuni genus věnované zednářům, vyvolává Lev XIII. na počátku
vidinu města pozemského a města nebeského. Činnost zednářů uvádí v souvislost s městem pozemským. (Nemluvíme zde o vědě a národním hospodářství. Osvícenci a zednáři měj i velký podíl na jejich rozvoji. Mluvíme
zde o řádu života, který je základem určitého životního a uměleckého stylu
a který vzniká krystalizací kolem určitého kentron.)
Vraťme se znovu k základům. Existuje mystérium iniquitatis, tajemství
zla. Existuje nctečnost zastánců věci obce Boží a horlivost zastánců obce
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pozemské. K povinnostem prvních patří úsilí o zachování a hájení souhrnu
pravd. Ti, kteří se o to mají snažit, mohou být v jisté době slepí vůči určité
částečné pravdě, na kterou j e doba soustředěna. A jsou horliví zastánci částečné pravdy, kteří ve jménu této pravdy ničí celý souhrn pravd. Goethe praví:
» V každém století, ba v každém desetiletí jsou činěny významné objevy,
dochází k nečekaným událostem, objevují se výborní lidé, již šíří nové názory. Protože se však takové události vztahují obyčejně pouze na předměty
částečné, je k nim přiváděna celá masa lidí a jejich pozornost. Podobná,
více méně výlučná zaměstnání odvádějí takový věk od všeho ostatního,
takže lidé nemyslí ani na to nejdůležitější, co tu už bylo, ani na to, co je třeba ještě vykonat, až pak konečně ono partikulární, těšící se přízni, dostatečně
zpracováno vstoupí rovněž do všeobecného okruhu známých věcí a nyní
působí tiše dále, aniž nadále budí zvláštní živý zájem.« (Materialien zur
Geschichte der Farbenlehre. Goethes Sämtliche Werke. Bd. 6: Karl Prochaska. Teschen; S. 484-5.) - Můžeme tedy říci, že v dějinách působí dva
principy: integrační a protestační. Klady a zápory jejich reprezentantů působí
progresivním nebo retardačním způsobem na dějinný vývoj.
Vraťme se ještě k otázce ospalosti, jak se projevovala u vedoucích reprezentantů křesťanské společnosti. T. X . Laštovka mluví v souboru kázání,
o němž jsme se již zmínili (Čtvrtý článek víry...; vyd. v Trnavě r. 1748);
o tom, jak apoštolé v zahradě getsemanské spali, zatímco jeho nepřátelé
bděli. A pokračuje: »...nepřátelé Boží, velicí hříšníci, často v noci nespí,
a starají se, jak Boha hněvati mají. Nespí zloděj, chodí v noci, leze do cizích
komor, krade. Nespí lotr, mnoho mil v noci běží, aby nějakého boháče
vybral. Nespí zamilovaný kozel, toulá se po nocích, a hledá jako pes nějaké
své známé moechaberis. Nespí marnotratný syn, skáče, tancuje, některý
do půl noci, některý celou noc. Nespí ožralec, žere v noci, ve dne spí. Nespí
karbaník, ani se mu spáti nechce, sedí mnoho hodin v noci, taky někdy
celou noc na jednom místě; vyhazuje kostky, karty, straší, pravé strašidlo
anjelův, ošklivý očím Božím. Nespí často zlí lidé po celých nocích, jako
židé v Jeruzalémě na Zelený čtvrtek, starají se, jak svůj lehkomyslný oumysl
přivedou v skutek; ale jak dobrý skutek nějaký vykonati mají, jak přikázání Boží, přikázání Církve zachovati mají, jak almužnu dáti, jak nuzným,
nemocným, bídným křesťanům spomoci mají, jak svůj statek od cizího
odděliti a dáti každému, co jeho jest, mají, o to j e jejich nejmenší starost,
proto oni dobře spí v noci. Nestarají se páni, aby nedali zlého příkladu
svým poddaným, ale dobrý; aby chodili napřed k službám Božím, aby jich
viděli jej ich poddaní, měšťané své radní pány, sedláci vrchnost; v kostelích jsou
často prázdné panské stolice, obzvláště při kázání, třebas jsou pozlacené,
jako hrob Krista Pána po jeho z mrtvých vstání - non est hic (není tuto
milost pán, snad ještě ráčí ležeti, nebo pije kafe). Mnozí mají svá oratoria,
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domácí kaple, a v nich plné měchy knížek, ale ještě žádného takového za
svatého nevyhlásil papež. Jsou povinni páni ke všemu dobrému dáti svým
poddaným ze sebe příklad a je commendirovati dobře, jako dobrý generál
svou armádu. Nestarají se oni, ani ve dne, ani v noci, jak své poddané k dobrému, k ctnostnému křesťanskému životu přivésti, jak zlé mravy z obce
vykořeniti mají. Oni trpí na svých statcích lichváře, židy, cikány, kmíny,
s. v. kurváře, kurvy v svých šenkách, proto, že mají z nich užitek. Tak jest:
Cum dormirent homines, když jsou zesnuli lidé, praví Kristus Pán, venit
inimicus et superseminavit zizania, přišel nepřítel a našil koukole mezi přenici.« (Str. 2ón.)
Otázka, jíž se Joseph Eichendorff zaměstnával po celý život, zněla:
Proč došlo k rozpadu starého, barokního řádu, a proč došlo k nástupu nového světa revoluce. V první části svého dílka Erlebtes, nazvaném, Der
Adel und die Revolution, Eichendorff praví: »Malá venkovská šlechta
praktikovala náboženství pouze jako chvályhodné řemeslo a blamovala se
tím nemálo před velkorysými muži pokroku. Naproti tomu šlechtické
vrstvy domněle vzdělanější, jimž se směšnost vždy jevila coby smrtelný
hřích nejméně odpustitelný, bratřily se dávno se svobodomyslnými francouzskými autory, přijaly mlčky nové osvícenství jako nezbytnou věc módy
a slušnosti, stejnou jako moderní plynové osvětlení svých salonů, a ulekly
se, když bylo pozdě, zcela neslušných konsekvencí, když jejich Francouzové odstranili Boha a postavili na oltář ztělesněný nahý rozum. Jak se však
nyní měli v rozpačitosti a když byli sami pravou zbraň pustili z ruky, vzepřít
nespoutaným nanucovatclům? Nemohlo tomu být jinak: nový svět kráčel
nevšímavě přes jejich zcela ohromené hlavy ... « V posledním odstavci svého
eseje praví Eichendorff:» Mezitím obojí, tento úsměv i ono chvastounství,
najednou strašně skončilo, když na konci minulého století veškeré osvícenství, to pravé i to falešné, se najednou rozběhlo z knihoven do celého
světa. Nyní se už nejednalo o to či ono, nýbrž o bytí a nebytí; Satan měl
být vyháněn Belzebubem; byla to válka všech proti všem. Hrubý materialismus zápasil s netělesným abstraktnem, něžná humanita se bratřila s bestiálností lůzy horující pro svobodu, umíněné lidstvo bylo štváno krvavými
psy ke své nové blaženosti, filosofie, pověra a ateismus zběsile se napadaly,
takže nakonec nikdo nevěděl, kdo je přítelem a kdo nepřítelem. V tomto
velikém zmatení dělala šlechta právě to, co bylo nejméně vhodné. Místo,
aby se odvážně a silou vyšší inteligence chopila otěží, poletujících v bouřlivém větru, izolovala se v pýše a hněvu a domnívala se, že přemůže nenávistí a pohrdáním řítící se dobu, která ji přirozeně nechala sedět v jejím
rozhněvaném koutku.« (Joseph v. Eichendorff, Sämtliche Werke, Bd. i o ;
Historische, politische und bibliographische Schriften des Freiherrn J . v. E . ;
J . Habbel, 1 9 1 1 , Regensburg, S. 399 u. 404-5.) Eichendorff ukazuje v cito160

váném díle, že se šlechta neprovinila tak přímým konáním zla, jako jistou
netečností.
Laštovkovo kázání se týká poměrů v první polovině 18. století, Eichendorffův esej poměrů v druhé polovině tohoto století. Z Laštovkova zájmu
o sociální otázku vznikl i jeho spis De iure et iustitia. (Oba autoři se narodili
blízko Ratiboře ve Slezsku.)
Počátek novověku je poznamenán vznikem protestantismu. Protestantismus nadhodnotí zjevení na úkor poznání přirozeného. V počátcích protestantismu vznikne i jeho protipól - deismus, který nadhodnotí poznání
přirozené na úkor poznání ze zjevení. Vedle deismu se začíná ve vzdělané
společnosti šířit i bezvěří. Tyto své skupiny předcházejí osvícence 18. století. Silou baroka bylo působení těchto dvou skupin omezeno, ale neustalo.
C o říká Gottfried Wilhelm Leibniz, filosof doby barokní, o těchto lidech
na konci století sedmnáctého: »I když žádá slušnost, abychom šetřili osob,
žádá zbožnost, abychom na patřičném místě ukázali na špatné působení
jejich nauk, jestliže jsou škodlivé jako ono učení, které napadá prozřetelnost dokonale moudrého, dobrého a spravedlivého Boha a nesmrtelnost
duše, která činí lidi vnímavými pro výroky jeho spravedlnosti - o jiných
nebezpečných názorech na morálku a stát nemluvě. Vím, že výborní a dobře
smýšlející mužové zastávají názor, že ony teoretické domněnky méně ovlivňovaly život než se myslí, a rovněž vím, že existují lidé výborného charakteru, jež tyto domněnky nikdy nesvedou k něčemu nedůstojnému, jako
vůbec ti, kdo došli k těmto bludům spekulací, nemají od přírody tak blízko
k neřestem, jimž je přístupná masa, nehledě k tomu, že pečují o dobro sekty,
jejíž hlavou zároveň jsou: A tak můžeme např. tvrdit, že Epikuros a Spinoza vedli zcela vzorný život. Tyto důvody však nepůsobí u jejich žáků
a napodobitelů, kteří, protože se domnívají být povzneseni nad nepohodlnou
bázeň před bdící prozřetelností, povolují uzdu svým hrubým vášním a myslí
na to, aby i ostatní svedli a zkazili. A jestliže jsou ctižádostiví a trochu tvrdého
charakteru, pak jsou s to, ke svému potěšení nebo prospěchu, zapálit svět
na všech čtyřech stranách. Sám jsem znal lidi toho druhu, kteří už teď nejsou
naživu. Docházím dokonce k závěru, že názory podobných lidí - jaké se
dnes vkrádají ponenáhlu do okruhu lidí vysoce postavených, podle nichž
se řídí ostatní a na nichž jsou závislé státní záležitosti, a jaké se vkrádají do
módních knih - připravují všechno k obecnému převratu, jímž je ohrožena Evropa, a zničí úplně to, co ve světě zbývá ze vznešených názorů Řeků
a Římanů, kteří stavěli lásku k vlasti a k obecnému blahu a péči o potomstvo nad své štěstí a dokonce nad svůj život. Těchto »public spirits «, jak
je nazývají Angličané, ted valem ubývá a vyšli tecT z módy, a ubývalo by
jich ještě více, kdyby již nebyli podporováni dobrou morálkou a pravým
náboženstvím, jemuž nás učí sám přirozený rozum. Nejlepší lidé z protivné
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strany, která tecf začíná vládnout, nemají naproti tomu žádný jiný princip
než ten, který nazývají ctí. Znamení čestného muže spočívá podle nich
v tom, že se nedopustí ničeho nízkého - chápají ovšem nízkost po svém.
K d y b y však někdo prolil ze ctižádosti nebo nálady moře krve a postavil
všechno na hlavu, bylo by to považováno za maličkost, a nějaký Herostrates nebo Don Juan z Kamenného hosta by platil za heroa. Pohrdá se láskou
k vlasti, zesměšňují se ti, kdo pečují o obecné blaho, a když se dobře smýšlející
zeptá, jak to bude s budoucností, dostane odpověď: » Zítřek se o sebe postará. « Mohlo by se však stát, že se oni lidé sami dožijí pohrom, o kterých
myslí, že jsou vyhrazeny druhým. Vyléčí-li se lidé zavčas z této epidemické
nemoci ducha, jejíž zhoubné následky již začínají být viditelnými, mohou
se snad ještě oněm pohromám vyhnout; bude-li se však choroba rozrůstat
dále, bude napravovat prozřetelnost lidí převraty, které z toho musí vzejít...«
(Leibniz, Nouveaux essays, kn. IV, kap. IÓ).
Osvícenci, kterými začíná rozklad baroka, začali nazývat toto období
temnem. Jirásek zvolil jako motto ke své knize Temno verš z proroka Izaiáše: »Nebude pro ně ranního světla.« Aplikuje tuto větu především na ty,
kteří přispěli podstatným způsobem k formování barokního člověka, na
jezuity. Abychom porozuměli Izaiášově větě, je třeba znát její kontext.
Zní takto: » Zdaliž se nesluší dotazovati se spíše Boha než mrtvých na živé.
K zákonu raději a ke zjevení: Nebudou-li mluviti podle tohoto hesla, nebude pro ně ranního světla. I budou tudy blouditi, potloukati se a padati
hlady, zlořečíce proti svému králi a Bohu.« (Iz 8, 19-21). V rozvrácené
době chtěli židé znát, co přinese budoucnost. Nedotazovali se však Boha
a jeho proroků, nýbrž spiritistů, kteří vyvolávali duše zemřelých. IzaiáŠ
vyzývá židy, aby se obrátili k zákonu a ke zjevení jako ke zdroji pravého
poznání. Kdo se neobrací k zákonu a ke zjevení, bude postrádat ranního
světla - to znamená nebude mít hlubokého poznání ze zjevení, Jirásek však
zvrací smysl Izaiášovy věty, aplikuje ji na ty, kdo šířili poznání ze zjevení
a žili z něho. Hic, proton pscudos, základní lež, která se rozšířila v české kultuře. Světlo bylo nazváno tmou.
Je užitečné sestoupit do minulých staletí a seznámit se s jejich naukovými zápasy, chceme-li plněji pochopit určitou nauku, jež začne bojovat
proti křesťanství Či církvi. Osvícenství je svou podstatou příbuzné gnosticismu křesťanského starověku. Gnostikové pohrdali křesťanstvím pro jeho
víru v tajemství. Oni měli poznání jasné - gnosi, křesťané měli poznání
temné - pistis, víru. Gnostikové byli proto pneumatiky, křesťané psychiky.
Osvícenství je * zjevením« přirozeného rozumu. Dokud lidé měli rozum
nerozvinutý, potřebovali, aby jim Bůh určité pravdy zjevil. My však už
zjevení nepotřebujeme, protože se rozum rozvinul. Lessing np. vykládá,
jak je pro rozum samozřejmé, že Bůh j e v Trojici. Dříve lidé k tomu po162

třebovali zjevení a víry, dnes to víme. (Viz Die Erziehung des Menschengeschlechts, § 7onn.) Osvícenství dovršuje dějiny lidstva. Do jisté míry zde
spolupracovalo eschatologické očekávání příchodu Ducha, žijící v Evropě
od doby Joachima da Fiore. (Viz G. E. Lessing, c. d., § 86nn.) Osvícenství
bud výslovně proti zjevení bojuje, nebo odsouvá zájem o ně na druhou kolej.
V životě velkých světců vidíme zdůrazněno to, co době chybí, v čem doba
protiřečí Bohu. V době, kdy mysl evropské inteligence ovládá osvícenství,
dostane se Kateřině Emmerichové tolika zjevení, jakých se v takové míře jak j í Bůh sám zjevil - nedostalo žádnému člověku před ní.
Vraťme se k Čechám. Jaroslav Prokeš píše ve svém díle Počátky České
společnosti nauk do konce XVIII. stol. o dovozu zahraniční literatury, která
byla jednou z příčin duchovní proměny Čech. » T o bylo umožněno hlavně
tím, že se dozor nad dováženou literaturou podstatně uvolnil, takže pražští
knihkupci mohli zorganizovati podloudnou dopravu zakázaných knih a časopisů ve velkém, aniž bylo jim v tom pražskou censurní komisí vážněji překáženo. (Díl I, 1774-1789, Praha 1938, str. 159-60.) Mezi Berlínem a Prahou
existovaly čilé styky. Pruský dvůr byl pod vlivem zednářství a pod jeho
vlivem byla i pruská zahraniční politika. Pruská činnost vzhledem k českému království se projevovala v oblasti politické, vojenské a kulturní. Zajímavé
je sledovat činnost pruské diplomacie, jež předcházela a provázela odtržení
většiny Slezska. V mírových jednáních s Marií Terezií měl Bedřich Veliký
zvláštní zájem na odtržení východních Čech. Poznámka v dopise K. E. Fürstenberka, kterým doprovodil zabavenou zásilku berlínských tiskovin, jež
poslal do Vídně nejvyššímu kancléři, svědčí zároveň a vědomí pruského
nebezpečí. » Fiirstenberkova poznámka o jistém politickém nebezpečí zednářských lóží, namířená proti Prusku, j e charakteristická - vzpomeňme, že
v této době také odpor proti nekatolictví, proti » pcrlinčanům «, byl místy
podbarven stejně politicky proti Prusku a proti Berlínu; pruský král byl
pro habsburské a především pro české země ztělesněným nebezpečím a jeho
protektorát nad zednářskými lóžemi a nekatolíky vzbuzoval z politických
důvodů námitky i proti věcem, jichž se zastával - stejnou mentalitou byla
řízena i česká politika r. 1866. « (Jaroslav Prokeš, c.d., str. 159.)
Vliv zednářů se projevuje i v činnosti Královské české společnosti nauk.
Z oblasti jejího studijního zájmu j e vyňata teologie. Česká věda se tedy
vyvíjí bez kontaktu s teologií. Stejný vliv se projevuje i ve zrušení více jak
sedmi set klášterů v Rakousku a v akci, jež připravila zrušení jezuitského
řádu.
Zajímavým dokladem je historie generálních seminářů. V Cinkově
díle O probuzení moravského kněžstva jsou podrobně popisovány poměry
v olomouckém semináři na Hradisku. Jako plně pravověrného z hlediska
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katolického považuje autor pouze jediného člena učitelského sboru, profesora Františka Poláška. Činek o něm praví, že byl v osvícenskojansenistickém učitelském sboru výjimkou. Jen tri profesoři znali česky. Ve čtyřech
letech poklesl počet posluchačů asi na jednu devítinu (1786: 1 7 7 ; 1790: 2 1 ) .
Osvícenci Seibt a Kindermann měli v rukou nižší školství v Čechách.
Oba byli kněžími. První pocházel z Horní Lužice, druhý z litoměřické diecéze. V knize Bolzano a jeho kruh poukazuje Eduard Winter na zvláštní
podíl severočeské roviny (litoměřické diecéze) na vzniku a rozšíření vlivu
náboženského osvícenství nejen v Čechách, nýbrž v celém Rakousku.
Osvícenství odsunulo do pozadí zájem o křesťanské zjevení, nebo j e
dokonce popřelo. Rozšíření idejí Febroniových uvedlo církev v služebnictví vůči státu. To jsou kořeny t zv. austrokatolicismu a hlavní příčiny
úpadku křesťanské kultury ve starém Rakousku a v Čechách 18. a 19. století.

III.

-

ÚTŽK

PŘED T V Á Ř Í SV.

JANA

Před časem napsal V. V. Štech stať o tradici (Výtvarná práce, 1965).
O české tradici praví, že se v minulosti soustřeďovala a promítala do tří
postav: sv. Václava, Jana Husa a sv. Jana Nepomuckého. Tento poslední,
poznamenal Štech, je dnes mrtev. A musíme mu dát do značné míry za
pravdu. Sv. Jan Nepomucký zmizel z českého obzoru. Jak se to mohlo stát?
Vždyť nebylo vesnice, nebylo snad kostela, aby v něm nebyla socha tohoto
světce. Nebylo pražské čtvrti, aby v ní nebyla celá řada jeho soch. Pražský
rodák, německý básník Rainer Maria Rilke, věnoval svou první sbírku
rodnému městu a nazval ji příznačně Larenopfer - Oběť Lárum. V básni
Svatí praví:
Velké svaté, malé svaté
v každé obci uctíváte,
jak je v dřevě, v skále máte,
velké svaté, malé svaté.
Kateřiny svaté, Anny,
Panny, ve snech zjevovány,
těm se staví schrány, stany Kateřiny svaté, Anny.
To už víc mi Václav hoví,
neboť zřídka v zbroji svojí
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postaven tu k boji stojí Václav, ten už víc mi hoví.
Ale všech těch Nepomuků!
Straší z božích pluků shluků,
zdvíhá s mostu ruku s štuku
tolik, tolik Nepomuků.
(Bablerův překlad z knížky Svatí vydané O. F. Bablerem jako soukromý
tisk v r. 1966.
Praha byla plná sv. Jana. Mluvily o něm sochy a obrazy. A čím Praze
našeho století byly a jsou všesokolské slety a spartakiády, tím v minulosti
v jistém smyslu byly slavnosti na den sv. Jana. Mnohatisícové zástupy Pražanů a venkovanů z celých Čech vyslechly si v ten den řadu kázání, prošly
kolem jeho hrobu, aby se u něho pomodlily, a shlédly velkolepé ohňostroje
na Vltavě.
Sv. Jan Nepomucký představoval v církvi » mlčení nad vodami «. Tento
mlčelivý světec byl strážcem vnitřního života v národě. V Písmě se mluví
na mnoha místech o vodě. V prvním žalmu se přirovnává člověk, který
medituje o Božím zákonu ve dne v noci, k stromu zasazenému u tekoucích
vod. (Ž1 i , 1-3). Na jiném místě se praví: »Množství vod obveseluje město
Boží«. V Apokalypse se mluví o proudu vody života tryskajícím z trůnu
Božího a Beránkova (Zjev 22, 1). Klíč k podobenství vody podává nám sv.
Jan ve svém evangeliu. Při svém setkání se samařskou ženou mluvil Pán Ježíš
o vodě tryskající do života věčného (kap. 4); v poslední den slavnosti stánků
» stál Ježíš a volal hlasitě: „ Žízní-li kdo, pojcf ke mně a pij! Kdo věří ve mne,
poplynou z jeho srdce - jak praví Písmo - proudy vody živé. "«Jan k tomu
dodává: » T o řekl o Duchu, kterého měli přijmouti ti, kteří v něho věřili«
(Jan 7, 371m). J e tedy voda podobenstvím tajemné přítomnosti a tajemného
působení Ducha sv. v nás. Sv. Jan Nepomucký byl světcem, který přiváděl
k těmto zdrojům tryskajícím do života věčného, který pečoval, aby tyto
zdroje v národě nevyschly. D o postavy sv. Václava se promítla Česká státní
myšlenka. Sv. Jan je strážcem studny vnitřního života. Sv. Václav je patronem české země. Sv. Jan se stal hlavním patronem české země. Představuje
kontemplativního ducha národa; je strážcem slova, které z kontemplace
vyrůstá. Sv. Jan se stal patronem české řeči. J e tu třeba vzpomenout modliteb, spisů a zápasů našich barokních předků. Je zajímavé, jaké výmluvnosti
nabývají barokní texty, když mluví o tomto světci. Malým, ale výmluvným dokladem, který zná každý, kdo m i misálek, je preface ze svátku sv.
Jana. Balaam měl zlořečit Izraeli. Veden však Duchem dobrořečil mu. Havlíček chtěl napsat epigramatické verše na sv. Jana Nepomuckého. Veden
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však múzou napsal verše, které znéjí jako krátká modlitba. (Viz poznámku
Vyskočilovu, kterou uvádí Jan Zahradniček v jednom ze svých esejů v knížce Oslice Balaamova.)
Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi svoji ruku,
by nám Bůh dal, co dal tobě,
by náš jazyk neshnil v hrobě.
Dokázali jsme, že čeština převládla v českých městech a na celém území.
Odtrhli jsme však české slovo od jeho vnitřních zdrojů. Existuje víra češtiny,
říkával Josef Florian.
Barok se zrodil z nového zjevení živého Boha v lidských srdcích. Zrodil
se z vidění a výkřiků sv. Terezie z Avily, ze světla manrézské jeskyně, z obnovené zkušenosti středověkých mystiků.
Musíme se zmínit o jednom jménu méně známém, o Benediktovi
z Canfiekiu. Paul Renaudin praví o něm: »... měli bychom být vděčni
Benediktovi z Canfieldu, že k nám přišel se svým mystickým geniem a že
nesmírně přispěl k duchovní obnově, jíž se u nás mezi léty 1590 až 1610
začalo veliké náboženské století. V rodině františkánské, jež měla velký
podíl na této obnově, v kroužku Madame Acarie, v mladém sboru reformních abatyší - všude, kam přišel, poznamenal Benedikt z Canfieldu duše
svou naukou a svou zbožností. A vyzařující vliv jeho knihy překročil ještě
daleko tato prostředí a zasáhl velký počet čtenářů hluboko do 17. století...«
(Paul Renaudin, Un maitre de la mystique fran^aise, Benoit de Canfield,
p. 8.) Benediktem z Canfieldu byl ovlivněn strahovský opat Jeroným Hirnhaim.
Z nového zjevení živého Boha v lidských srdcích se zrodily nové řády
a řády staré se obrodily. Obnovila se úcta k poustevníkům a poustevnictví.
Tato úcta se projevila v literatuře (vzpomeňme Bridelova veršovaného
Života sv. Ivana) a projevila se i v obnovení živé poustevnické tradice.
Z nového zjevení živého Boha v lidských srdcích se zrodila nová mystická a duchovní literatura. Slezsko se stává zemí mystiků, katolických
a protestantských. Rozkvetly tu dvě německé básnické školy. Nejznámějšími jejími reprezentanty jsou Angelus Silesius a Jakob Böhme. K těmto
dvěma školám patřili dále Martin Opitz, Andreas Gryphius, Daniel Czepko
aj. I v české literatuře je přínos Slezanů významný. Mezi nejvýznamnější
reprezentanty patří už zmíěnný Jeroným Hirnhaim, Matěj Vierius, B. H . J .
Bílovský, T. X . Laštovka, Daniel Nitsch, Jiří Třanovský atd. (Viz studii
Josefa Vašici Účast Slezska na českém literárním baroku ve sborníku Slezsko,
český stát a česká kultura. Opava 1946.) České actio dalo vyrůst ve stře166

dověku řadě reformátorských osobností, slezské passio dalo vyrůst v baroku
řadě mystiků a autorů mystikou ovlivněných.
V barokní době jsou actio a passio v rovnováze. Nástupem osvícenství
se tato rovnováha narušuje. Dochází k úpadku nazíravého intelektu. Proto
dochází k úpadku duchovního života a umění. Umění - toť přirozená kontemplace. Duchovní život je provázen a vrcholí v kontcniplaci, která je dílem nazíravého intelektu obohaceného dary Ducha svatého. Osvícenství
nevytvořilo velké poezie. A v osvícenství dochází k velkému rozšíření literatury zesměšňující reprezentanty kontemplativního života, mnichy a mnišství. Vzpomeňme knihy Ignáce Borna Monachologia (Johannis Phisiopliili
specimen monachologiae methodo Linneana, 1783). Tato satira je jedním
z projevů protimnišského smýšlení, jehož dílem bylo zrušení více jak sedmi
set klášterů v soustátí rakouském. Je pohrdnuto passiem a začne elefantiaze
actia, která charakterizuje moderní vývoj. U nás se zrodí zváštní druh osvícenství, osvícenství náboženské. V řádu poznání náboženského to bylo směšování ohně s vodou. Začnou vysychat zdroje vnitřního života. Zrodí se
nový typ českého kněze, kterého charakterizuje moralismus a aktivismus.
Ustupuje Jan Nepomucký a j e vyzvedáván Jan Hus; Jan Nepomucký, ochránce a prototyp vnitřního života, života kontemplativního; Jan Hus, příklad
a typ aktivisty, jehož dílo vyrůstá spíše z horlivosti moralisty. V národě
vyhynul postupem doby duch kontemplativní, duch modlitby. Byl zapomenut sv. Jan Nepomucký (viz Štech výše), stoupla hvězda Jana Husa. Ubylo
lidí kontemplativních a velmi se rozšířil rod ne reformátorů, ale reformátorků. Každý se cítí v tomto národě kritikem; nezačíná však u sebe.
Arnošt Hello charakterizoval naši dobu jako útěk před tváří sv. Jana.
Onoho Jana, na jehož čele vidíme odlesk světel ostrova Patrnu a skrze něhož
bylo dovršeno zjevení Boha živého. M y si tuto větu uzpůsobíme. Jaký je
stav českého národa? Stav českého národa se dá charakterizovat jako útěk
před tváří sv. Jana - sv. Jana Nepomuckého. Toto je nejhlubší příčina, proč
byly jeho sochy rozbíjeny po první světové válce.

IV.

-

DUCH

DŽTSTVÍ

Pán Ježíš řekl: » Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, nevejdete do
nebeského království« (Mt 18, 3). Jindy zvolal k Otci: »Velebím tě, Otče,
Pane nebe a země, žes tyto věci skryl před moudrými a opatrnými a žes
je zjevil maličkým« (Lk 10, 21). Křesťanství vytváří v lidech ducha dětství.
Co je to duch dětství? Duch dětství je v podstatě duch synovství. Kdo má
ducha synovství, nebloudí; nalezl v řádu ducha pevný bod: lůno Otcovo.
Z něho všechno vyšlo a v něm všechno pevně spočívá. Důsledkem dědič167

ného hříchu je bloudění. » Všichni vesměs bloudíme, jen každý bloudí jinak,«
řekl starý, nemocný Beethoven. Kdo se stává synem Božím, přestává bloudit
a vchází v odpočinutí. Duch dětství je dovršenou fází ducha synovství.
Existuje bloudění podstatné a případkové. Podstatně bloudí každý, kdo
nenalezl lůno Otcovo jako pevný středobod světa. Bloudění j e jedním
z aspektů nevykoupeného života. Člověk, který se stal synem Božím, bloudívá ještě případkově. Znepokojuje se mnoha věcmi. Duch dětství odstraňuje i toto případkové bloudění. Proto j e duch dětství dovršením ducha
synovství.
Můžeme mluvit o dvojím, respektive o trojím dětství. Existuje dětství
jako plod života. Raná léta člověkova jsou květem lidského života. Dětství
má své vlastnosti, které je činí milým. Dětství má svou líbeznost. Dětství
prvních let člověkova života j e květem lidské přirozenosti. Dětství člověka
zralého je plodem mravního úsilí člověkova, ne pouze květem přirozenosti.
Třetím druhem dětství je dětství jako projev stárnoucí a slábnoucí lidské
přirozenosti. Je to spíše dětinství než dětství. O tomto třetím druhu dětství
tu dále mluvit nebudeme.
Sv. Pavel mluví v listě Galaťanům (5, 22n) o plodech Ducha svatého.
Praví: »Plody Ducha jsou: Láska, radost, pokoj; trpělivost, laskavost, dobrota ; shovívavost, tichost, víra; skromnost, zdrželivost, čistota.« Nemohl
jsem si kdysi srovnat v mysli, proč mluví sv. Pavel jednou o lásce jako ctnosti
a jindy o lásce jako plodu. Později jsem to pochopil. Jsou lidé, kteří mají
ve veliké míře ctnost lásky. Přitom však jejich jednání charakterizuje určitá drsnost. Schází jim láska jako plod. Plod charakterizuje líbeznost barvy
a tvaru a příjemnost chuti. Láska jako plod dodává ctnosti lásky to, co bychom
nazvali sladkostí.
Ducha dětství charakterizují plody Ducha sv. Zajímavé je, že některé
plody mají něco společného s přirozeným dětstvím člověkovým. (U dětství
přirozeného budeme však postrádat např. trpělivost.) Existuje určitá podobnost mezi květem a plodem. Obojí charakterizuje určitá líbeznost. Květ
však nemá sdostatek životodárné síly, nemá výživnosti plodu. V tomto smyslu dětství člověka zralého je plněji dětstvím než dětství přirozené; má více
z ducha dětství. V tomto smyslu platí přísloví: » Lidmi se rodíme, dětmi
se stáváme.« Plody Ducha sv. jsou dovršením křesťanova úsilí o ctnost,
provázeným působením darů Ducha sv.
Zajímavé je sledovat rozvoj a úbytek ducha dětství ve vývoji evropského ducha. Tomáš Akvinský, vrcholný intelekt 13. století, m i v plné
míře ducha dětství. Z místnosti, v níž ležel umírající Tomáš, vyjde jeho
zpovědník se slovy: »Byla to zpověd pětiletého dítěte.« Universitní profesor Tomáš provází bez námitek do města bratra, který ho potká na chodbě
a požádá o doprovod.
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Proti Tomášovi stoji jako protiklad významný intelekt z počátku novověku: Francis Bacon Verulamský. Jeho dílo je významným přínosem
pro novověké experimentální myšlení. Jeho život je však příkladem tvrdého
úsilí o kariéru, které ilustruje nový postoj k poznávané pravdě, postoj v y jádřený větou: »Vědění j e moc.« Bacon se spojí s lordem Essexem; Bacon
propůjčí tomuto dvořanu, generálu a veliteli vojsk královny Alžběty, svůj
intelekt, kterého neměl zrovna nazbyt, a lord Essex se stane oporou Baconovou v jeho společenské kariéře. Mezi oběma se rozvine určitý přátelský
vztah. Stane se však, že Essex projeví svou nespokojenost vůči královně
revoltou, která je spíše reakcí horké hlavy než nějakou zradou. Lord Essex
je však obviněn z velezrady a Bacon je pověřen vypracováním obžalovacího spisu. Bacon spis vypracuje a Essex je popraven.
Kult vědění jako moci charakterizuje novověký vývoj evropského
ducha. Tento kult je příčinou vysychání srdce moderního člověka, j e příčinou vymizení ducha dětství. Baroku se podaří tento vývoj na dvě stě let
do značné míry omezit. Všimněme si, jakou rozsáhlou tvorbu, týkající se
vánoc, to j e oslavy Ježíšova dětství, nám zanechala barokní doba. Žádná
část církevního roku nedala vznik tolika duchovním písním jako doba vánoční. Koledy překonávají svým počtem písně oslavující jiná tajemství.
Vzpomeňme rovněž českých betlémů. O duchu dětství vydává svědectví
úcta k Pražskému Jezulátku, která je dnes živější v cizině než u nás. Duchu
dětství vydává svědectví sama česká řeč. Z dějin české literatury víme, že
už dříve se v českém jazyce používalo mnoha zdrobnělin. V době barokní
se jejich používání ještě více rozšířilo. Když později mizel duch dětství, došlo
i k dekadenci zdrobnělin. Používají se dále. Jsou však spíše projevem určité
deformace v našem myšlení, než projevem ducha dětství.
Ubývání ducha dětství si všimla ctih. Kateřina Emmerichová. Kateřina se stýkala hlavně s dvěma kněžími, s P. Lambertcm a s P. Overbcrgcm.
První byl francouzský emigrant, jeden z tisíců těch, kteří od roku 1789
přecházeli R ý n a rozcházeli se po celé Evropě. (Vzpomeňme tu knihy Johanna Kirschwenga »Putování věrných« přeložené do češtiny.) Druhý byl
německý kněz, který proslul ve Vestfálsku šířením prohloubené metody
katechetického vyučování. Kateřina chválila jeho horlivost, ale přece měla
k ovoci jeho činnosti určitou výhradu. Rodiče jsou pyšní na své děti, žc
toho mnoho vědí, děti jsou hrdy na své vědomosti. Ale Pán Bůh přijde
přitom jaksi zkrátka. Nepřibylo důvěrného dětského vztahu k němu.
První životopisec Kateřinin vzpomíná na svou návštěvu jejího rodiště.
Blížil se ráno k vesnici a potkal děvčátko vyhánějící husy na pastvu. V jedné
ruce drželo prut, v druhé v zástěrce zabalený kus chleba. Odříkávalo svými
slovy ranní modlitbu. Prosilo, Boha aby chránil ji a její husy, aby jí chlapci
některou z nich kamenem nezabili. Prosilo, aby Bůh požehnal chléb, který
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si nesla... Bylo to všechno prosté a od srdce, jak dětská duše dovede. Ž i votopisec poznamenává, že tato modlitba by se asi P. Overbergovi nelíbila.
Ten více zdůrazňoval modlitbu liturgickou.
Zajímavé je, jak v dílech minulého století, která zobrazují život našeho
venkovského lidu, je patrný onen duch dětství pojící se s radostí. Ztělesňuje
se v nich Kristovo slovo: »Nepečujte úzkostlivě... Pohleďte na ptactvo
nebeské; pozorujte polní kvítí...« (Mt 6, 25ml). Vzpomeňme Eichendorffova Darmošlapa. Odcházeje do světa zpívá si píseň, jak Bůh řídí jeho
život a končí: » Hat auch mein' Sach' aufs best' bestellt! « Vzpomeňme B a bičky Boženy Němcové, Smetanovy Prodané něvěsty. Všude vidíme ducha
dětství.
Tohoto ducha dětství ubývá se změnou hospodářského a sociálního
života, s přibývajícími vědomostmi. V každé době se setkáváme se světci,
v jejichž životě Bůh podtrhuje to, co době schází. V poslední čtvrtině minulého století žije a umírá sv. Terezie z Lisieux. Její život - toť oslava ducha
dětství. V našem století jsme viděli vzrůst nové zbožnosti. Snad v každé
zemi se setkáváme s osobami, které dosáhly dokonalosti ve škole sv. Terezie z Lisieux. Pokud jde o naše země, vzpomeňme života selské dcery
z Napajedel, Anny Marie Zelíkové.
Srovnávajíce barok s dneškem jsme svědky zajímavého paradoxu. Životní podmínky barokního člověka byly z hlediska tělesné námahy těžší
než životní podmínky člověka dnešního. A přece bylo mnohem více radosti,
než je dnes, pro onoho ducha dětství.
Dnes je ovšem nutné spojit ducha dětství s úsilím P. Overberga. V duchu
dětství barokního člověka se pojil duch prodlouženého dětství přirozeného
s dětstvím, které je plodem duchovního úsilí. Barokní člověk byl Člověkem
venkova a malých měst. Proto si zachovali přirozeně i dospělí lidé něco
z pelu dětského věku. Taková doba se už nevrátí. Pán Ježíš řekl: » Buďte
opatrní jako hadi a prostí jako holubice« (Mt 10, 16). U dokonalého křesťana naší doby bude dětství více plodem jeho duchovního úsilí a bude v něm
více oné hadovitosti (sit venia verbo), o které mluvil Kristus. Byli jsme v naší
době často svědky, jak pouhá prostota neobstála, neubránila se. Proto j e
třeba, aby duch dětství byl ozbrojen úsilím P. Overberga.

V.

-

LÉTA

TŘICÁTÁ

Dosud nebyla věnována náležitá pozornost třicátým létům našeho století. Zhodnocení nebylo provedeno proto, že je k tomu třeba delšího časového odstupu a za druhé proto, že k tomu nebyl čas. Třicátá léta tu nebereme
přesně kalendářně. Pod pojmem třicátých let máme na mysli zhruba dobu
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od roku 1928 do roku 1942. Častěji jsem přemýšlel o létech devadesátých
a o jejich významu v české kultuře. Říkal jsem si: Bylo to pozoruhodné
desetiletí, pokud jde o nástup nové generace a její dílo. Dnes jsem však přesvědčen, že dílo let třicátých je pozoruhodnější díla let devadesátých. Zájem
třicátých let o náboženství a náboženskou tvorbu je hlubší než často estétský
zájem o náboženství let devadesátých. Není účelem těchto řádků zabývat
se třicátými léty podrobně. Všimneme si ve vší stručnosti pouze díla katolické kultury. Kolem svatováclavského milénia se zastavil odpad od církve
a začíná se nový nástup katolicismu. Je uzavřen Modus vivendi s Římem.
Začíná postupně vycházet řada nových časopisů (Akord, Filosofická revue,
Řád atd.), nastupuje nová básnická generace (Čep, Zahradníček, Renč, Lazecký, Křelina, Bochořák atd.), dozrává starší básnická generace (Durych
píše či publikuje svá nejzávažnější díla), dochází k úspěšnému vytvoření
aristotelsko-tomistického názvosloví, je přeložena Theologická summa sv.
Tomáše, v roce 1935 se koná celostátní katolický sjezd... Zatímco dříve
docházelo k ovlivňování katolíků nekatolickými proudy, jsme v třicátých
létech svědky, jak katolicismus ovlivňuje lidi jiných táborů a jak dochází
k řadě konverzí (vliv katolicismu na Seiferta, Holana, Halase, konverze
Schulzova, zájem Arne Nováka o katolickou tradici atd.).
Za okupace píše Emanuel Rádi (f 1942) svou Útěchu z filosofie. Je to
jeden z projevů velikého návratu českého intelektu k duchovnímu světu
předků. Jejím základem je rozpomínka na svět dětství prožitého v rodném
městečku - Pyšelích u Benešova. Skrze tuto rozpomínku začne Rádi chápat
barok a středověk a pochopí to, co je červenou nití úvah celé knihy: potřebu
souvislosti. Věta, ve které Kristus praví, že přišel ne proto, aby zákon zrušil,
nýbrž naplnil, se stává Rádlovi kanonickou větou kulturního vývoje lidstva,
vývoje, který byl poprvé narušen renesancí, podruhé v době moderní. Knihou
Útěcha z filosofie překonal Rádi svého učitele, který zůstal v půli cesty,
T. G. Masaryka.
Zajímavé je, že třicátá léta jsou dobou velikého zájmu o barok. J e napsána řada významných knih a studií o barokní literatuře a umění. Je uspořádána výstava »Pražský barok«. O baroku psali: Josef Pekař, F. X . Salda,
Josef Vašica, Václav Černý, Albert Vyskočil, Arne Novák, Zdeněk Kalista,
Vilém Bitnar aj. Dochází k reedici barokních děl. Durych píše své dvě valdštejnské trilogie a na počátku okupace vydává první díl svých Služebníků
neužitečných. Schulz chystá trilogii k oslavě obnovené círKve z počátku
baroka. Zahradníček píše a na počátku okupace vydává své korouhve, jejichž
závěrečný oddíl, podle něhož je kniha nazvána" je oslavou českých světců,
zčásti inspirovanou barokem (Malý příklad, jak působil objev některých
děl barokní literatury: V Městské knihovně pražské byla pořádána jednou
přednáška o baroku. Při ní byly čteny úryvky z Laštovkových kázání. Po
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přednášce přišel za přednášejícím Zahradníček, nadšený a přece mající určité
pochybností, zda taková kázání poslouchali naši předkové - a to i ti
nejprostší lidé. (Ze vzpomínek A. Vyskočila.)
Od třicátých let začíná u nás nástup katolicismu takřka na celé kulturní
fron té. Nešlo tedy jen o sporadické úsilí pár jednotlivců, jak tomu bylo dříve.
V době barokní zasahuje katolické kulturní úsilí celou českou kulturu. Od
osmnáctého století teprve třicátá léta století dvacátého znamenají aktivizaci
katolického kulturního úsilí v celé šíři.
Léta třicátá konečně nabourala národní mýtus o temnu. V literární
historii existovala o létech 1640-1780 představa temné propasti, která se
obcházela. Světlo literárně historického bádání rozptýlilo temné představy
o temnu. (Vzpomeňme např. ohlasu vydání Bridelovy básně C o Bůh?
Člověk?, jež vyšlo péčí prof. Vašici a bylo doprovozeno jeho rozborem
historickým, ideovým a formálním.) Nutno poznamenat, že dosud není
ukončena práce, která stojí na počátku každého literárně historického bádání a kritického hodnocení, práce heuristická.

VI.

-

BAROK A

DNEŠEK

Při zkoumání dnešního stavu a dění docházíme k dvojímu protikladnému poznání. Na jedné straně vidíme rozbíjení posledních zby tků barokních
forem, na druhé straně pozorujeme objevování a zájem o kulturu baroka.
Rozbíjení zbytků barokních forem vidíme ve zvycích souvisejících
s během ročních období, v životních formách venkovské společnosti, v liturgii. S tímto rozbíjením barokních forem souvisí často i ostrá kritika barokního pojetí křesťanství. Mluví se s pejorativním přídechem o barokním
konfesionalismu, o barokním triumfalismu apod.
V čem se projevuje příklon k baroku? Mládež objevuje barokní hudbu.
Mladí lidé odchovaní jazzem a big-beatovou hudbou naplňují kostely,
usedají v lavicích a na oltářních stupních a naslouchají hudbě barokních
mistrů. Je to jev, který je možno pozorovat v řadě českých měst. Není to
výsledek nějaké náboženské propagandy, nýbrž projev vnitřní potřeby.
Tato bezděčnost j e dvojnásob zajímavým jevem.
Na jevištích se objevují barokní hry. Každé divadlo dávající Pašije má
předem zaručenou návštěvu. A nejen to. Moderní divadlo je si vědomo krize,
v níž se moderní člověk a divadlo ocitli. To j e důvod, proč se dnešní člověk
zajímá o samotné pojetí barokního divadla.
Na knižním trhu se objevují výbory barokní poezie, které nacházejí
vděčné čtenáře. Mezi knižními novinkami objevují se dnes studie o baroku
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hodnotící nově barokní syntézu. Proti » nové vědě « a jednostrannosti renesance se staví » nová metoda « baroka a její úsilí o syntézu.
Lidé zajímající se o umění hledají v barokním uměleckém projevu
kompenzaci proti geometrickému duchu moderní architektury a racionalizaci moderního výtvarného projevu. Nová vlna zájmu o baroko se zvedla
v zemi klasicismu, ve Francii.
Jak zhodnotíme tyto protikladné jevy, ono rozbíjení a onen zájem?
V baroku, jako koněně v každém stylu a v každém díle jednotlivce, je třeba
rozlišit dvojí prvek, časový a nadčasový.
Každá doba je charakterizována převažujícím lidským typem. Je nutno
říci převažujícím typem, protože lidský kolektiv není v žádné době tak
jednoduchý, aby se dal převést na jeden typ. Vypjatá vůle charakterizuje
jednotlivce z počátku novověku. Bez ní by nebylo velikých objevů, které
charakterizují tuto dobu. Bez ní by nebyly objeveny nové kontinenty a oblasti Země a bez ní by nebylo objevů » nových prostorů « lidské duše, o nichž
píše svatá Terezie ve svém Hradu nitra. Tato vypjatá vůle charakterizuje
Kolumba, Terezii z Avily, Ignáce z Loyoly i Macchivelliho Vladaře. Rozdíl
je v tom, zda j e tato vůle uvedena v službu nadosobního ideálu, či vede
člověka k vypjatému individualismu. Převážný typ této doby je jiný než
doby naší. Zde jsme u jednoho z projevů » časovosti« baroka. Převažující
lidský typ určité doby nám muže být sympatický nebo nesympatický. Jako
se mnohým nelíbí převažující lidský typ doby, o níž hovoříme, tak se nebude
třeba líbit převažující lidský typ naší doby lidem za dvě stě let.
Formy, v níž se určité období projevuje, patří převážně do oné » časovosti «. Nebylo by správné předělávat současný převažující lidský typ na
typ z prvních staletí novověku a nebylo by správné pouze opakovat formy
životního a uměleckého projevu této doby. (Jsou však i v časových formách
určitého stylového období prvky, které nacházejí ozvěnu v tvorbě pozdějších generací.)
Hledání a objevování baroka j e jedním z projevů snahy o překonání
vnitřní krize, v níž dnešní člověk žije. Nebylo by správné, kdyby šlo při
tom o pouhé napodobování vzorů, a ne o nalezení inspiračního zdroje.
Život barokního člověka charakterizovala transcendentála a syntéza. Život
dnešního člověka charakterizuje nepřítomnost oné transcendentály a nedostatek syntézy. Barokní člověk byl v průměru vyrovnanější než j e člověk
dnešní. Dovedl se např. lépe vyrovnat s bolestí, protože chápal lépe její
smysl. Jeho vnitřní vyrovnanost měla svůj základ v oné transcendentále.
Nachází-li dnešní člověk zalíbení v barokní hudbě, myslím, že jedním z hlavních důvodů j e vyzařování oné vnitřní vyrovnanosti, jíž lidé naší doby
postrádají a po níž touží.
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Český básník Vladimír Holan píše v letech 1939-40 svůj První testament, který je mimo jiné velkým zpytováním dobového svědomí po pádu
první republiky. Holan v této básni praví:
Dokud svět náš a onen svět
zde budou stát jak protiklady,
nebude nikdy míru tady...
(IX. zpěv)
A marně zvem po celý věk
v svá hnutí stádně nebezpečná
mír bez míry... Jako bys řek:
mír bez matečných louhů Věčna...
My, kteří kdysi vzlétali
a znali vztlak a podncbesí,
sedání sov a krásu kdesi - :
ted bez proroků, kteří děsí
a s nimiž jsme se střetali,
chcem budovat, co n á s j e n slaví ...
Jenomže sama země praví:
bez ryzí transcendentály
se žádná stavba nedostaví,
nikdy, ach, nikdy nedostaví.
(XI. zpěv)
V transcendentále se projevuje nadčasový prvek baroka, který nás musí
zajímat; ona je tím ohněm hořícím a svítícím v srdci Terezie. Tento oheň
hoří a svítí v životě a díle Mojžíše, jako v životě a díle Augustina nebo Terezie.
Nadčasový prvek baroka se projevuje i v základu syntézy tohoto období.
Leibniz praví: » Podle mého mínění spočívá pravá filosofie ve spojení Platona s Aristotelem a Demokritem.« Vyjadřuje tím, na jakém základu spočívala barokní syntéza. Šlo o spojení poznání intuitivního, spekulativního
a přírodovědeckého bez opomenutí oné transcendentály, jež je patrná v celém Životním díle Leibnizově nebo Pascalově.
Z toho, co jsme řekli, je patrné, čím se liší a musí lišit současný zájem
o barok od zájmu let třicátých. V třicátých letech převládal v barokních
studiích zájem historický a estetický nad zájmem filosofickým a teologickým.
Převaha historického zájmu nad zájmy o základní otázky lidského života
charakterizuje českou kulturu od doby obrozenecké. (V prostředí, v němž
zájem o jazyk a historii se rozbujel na úkor zájmu o základní otázky lidské
174

existence, musel být Máchův Máj nepochopen, když vyšel tiskem a musel
se jevit jako něco nežádoucího.) Historismus nestačí na vyřešení základních
otázek souvisejících s řádem pravdy. A bez jejich řešení bude nakonec i velký historik ovlivněn v základních soudech o určité době příliš sympatií
nebo antipatií. Toto je patrné np. v díle Eduarda Wintra. Přes velmi cennou iniciativu je jeho dílo zajímavé spíše objevenou a nahromaděnou látkou
než jejím zhodnocením.

D O S L O V

Přistupuje-li autor po určitém čase k vlastní práci, uvědomuje si, že
některá kapitola by potřebovala rozvinutí, že by bylo vhodné napsat kapitoly nové, v nichž by se osvětlilo téma z jiných aspektů atp. (Bylo by např.
nutno rozebrat otázku podstaty a vztahů klerikalismu a laicisinu. K tomu
však bude třeba předchozí analýzy díla Charles de Grobendoncqa De ortu
et progressu spiritus politici.) Tak tomu bylo i při opakované četbě této
práce. Autor se nakonec přece rozhodl uveřejnit ji v této podobě. Je si rovněž
vědom, že by bylo vhodné zpřesnit dokumentaci. Usiloval o to delší čas.
Přesto se mu nepodařilo ve změněných podmínkách plně realizovat předsevzetí.
V 12. čísle Listů napsal Jiří Pištora větu: » Ta dávná víra v božský původ
jistého počtu věcí kupodivu držela jakýmsi kejklem řád hodnot pohromadě
po celá staletí. « Tato věta svědčí o jistých základních nedostatcích české
kultury. Jsou otázky, kterými se u nás lidé zaměstnávají velmi málo, případně j e vůbec nezajímají. Tento stav přiměl autora k tomu, aby tuto práci
přece publikoval. Osvětluje se v ní, byf stručně, »jakým kejklem« řád jedné
epochy držel pohromadě. Bude tomu brzy dvanáct set let, co se hlásá v našich zemích evangelium. (Je totiž pravděpodobné, že první misionáři přicházeli k nám na konci 8. století.) Dosud však nikoho nenapadlo napsat studii
na téma Ježíš Kristus v české kultuře. Při četbě díla velké části našich intelektuálů mohl by čtenář dojít k závěru, že Kristus nemá v kultuře co dělat.
Pro velkou část našich kněží je Kristus pouze předmětem zbožných kázání.
Jeho roh v kulturní tvorbě ponechávají kazatelé neosvětlenou. Zájem o tuto
osu dvanácti století našich kulturních dějin není z hlediska filosofie kultury
dostatečný. A přece se kolem ní točil život sv. Konstantina-Cyrila, Milíčův,
Husův, Komenského, Bridelův a Laštovkův, Bolzanův, Masarykův, Šaldův
i Březinův...
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V souvislosti s Neuwirthovou studií o duchovním vývoji Čech bude možná pro leckoho zajímavé
přečíst si přednášku ing. Madlmayera napsanou v roce 1930. Proto považujeme za užiteínéji uveřejnit.
HÜBEST

MADLMAYEB

K NAŠÍ NÁBOŽENSKÉ SITUACI
(Přednáška)
Co se náboženství týká, jest u nás osudné pomatení jazyků. Panuje hluboké neporozumím náboženství vůbec a křesťanství zvlášť. A k největší, nejstarší křesťanské tradici v našem národě - ke katolicismu - má většina poměr dnes už naprosto neomluvitelný. Průměrný vzdělanec a čtenář novin se neumí dívati vůbec na církev jinak než brýlemi nejploššího
liberalismu, ba on ani neví, že takové hodnocení patří už dávno včerejšku, že je to pokrok,
který zapoměl pokračovati. Se škodolibou radostí vyhledává náš nepřítel » Říma « všecko
skutečně a domnělé zlo, které se kolem histo ického zjevu církve - zcela přirozeně a samozřejmě - nahromadilo, raduje se nesmírně z jednoho hříšníka, devadesát devět spravedlivých
však vůbec nevidí, nechce vidět. O vlastní velikolepé a jedinečné duchovní náplni církve,
o úžasných možnostech v ní obsažených, o největší náboženské formě a tradici bílého plemene nemá vědomostí vůbec žádných. Ignorantia erassa - jest zde pravdivé označení. Spíše
se náš vzdělanec vyzná v nejvzdálenějších náboženstvích a kultech, spíš vám bude s uznáním
mluviti o buddhismu, taoismu a kdo ví jakém exotickém vyznání, spíš se bude dušovati, že
jest atheistou (podivná ctižádost!), či že ideálem všech ideálů jest »volná myšlenka« - že
si tedy každý omezený človíček smí mysleti co chce a že smí také podle tohoto omezeného
myšlení jednat i, - ale o vlastní náboženské tradici, v níž národ žil po staletí a stal se velkým,
nebude věděli ničeho kladného. 13ude vám nanejvýše vypravovati historky z » chronique
scandaleuse « vezdejší církve - jako by se taková kronika nedala s patřičnou dávkou zlé vůle
sestaviti o každém zjevu lidských dějin - a bude z nich jedním dechem odvozovati naprostou
nedůstojnost a zavrženíhodnost instituce samotné.
To jest stav hluboce zahanbující, tím více, že všude jinde, ve Francii, Anglii, Německu,
atd. mohutně vzrůstá mezi inteligencí hnutí směřující k návratu do církve, že se množí konverse nejhlubííeh duchů evropských, a že všecky předpoklady, za kterých se ve vědě a filosofii vycházelo při odmítání katolicismu, se ukázaly vratkými. My zde u nás budeme věru vedle nešťastného Ruska - poslední baštou liberalistického pseudo-pokroku, náramně ušlechtile a mravoká micky se ovšem tvářícího.
Nepřátelství vůči církvi vyrůstá u nás z pochopitelné konečně bolesti nad tragickým
průběhem dějin národa. Dáváme církvi vinu za naši historickou pohromu. Jsme však zde
v právu? Nebyli jsme vinni nepoměrně více sami? Kdo první podložil podkop pod duchovní
jednotu Evropy a rozpoutal v jejím srdci bouři rozkladu, velmi podobnou té, která dnes ve větším měřítku ovšem - otřásá ubohým Ruskem? A to v době, kdy jednoty a pohotovosti křesťanské Evropy bylo na výsost zapotřebí k obraně proti Turkům? Hus a Husité vedeni osudný na neporozuměním pravých základů církve - první v Evropě zahájili ve větším
měřítku krátkozrakou sabotáž největší politické myšlenky člověčenstva, myšlenky duchovní jednoty a prvenství duchovní moci, sabotáž církve a papežství. Myslím, že nás stihl
trest velmi spravedlivý. Ostatně jsme se ztrestali nejvíce sami a to krutěji, než by to byl
učinil kdo jiný! Co kulturních hodnot zničily bouře husitské! Kam to klesl pak národ, který
ra Karla IV. už už sahal po palmě kulturního a politického prvenství, kam se poděla velmoc
česká? Husitství jest neštěstím bez míry, jest katastrofa národa a nejen to: jest počátek
katastrofy Evropy, počátek její desintegrace, kterou dnes marně se snažíme zadrželi.
Naši nepřátelé církve se odvolávají na smysl českých dějin, jak je formulovali Palacký
a Masaryk. Míní tak býti jejich žáky. Však žák, který nejde za mistra a po případě i proti
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němu, když se toho ukáže potřeba, není mistra hoden; není horšího údělu pro mistra nežli
žáci, kteří jej berou otrocky do písmene. Palacký a Masaryk formulovali ideu českých dějin
v době, kdy vládla ještě plně myšlenka liberalistická. Přirozeně, že měli snahu oba ukázati,
že ten náš národ první v Evropě se vyznamenal, že povstal proti autoritě, za myšlenku svobody svědomí, humanity, revoluce, atd.... zkrátka za hodnoty rázu liberalistického.
Jestliže jest však dnes co už více než jasně dokázáno, jest to velmi relativní platnost těchto
hodnot, po případě jgich naprostá nehodnota, ba zhoubnost. Np. socialismus, který zde
chce býti lékem, zůstal v jádru u téže ideologie; po této stránce není než liberalismem čtvrtého
stavu. Dnes, kdy hodnotíme jinak, než se hodnotilo v devatenáctém věku, kdy se začíná toto
nešťastné století označovati za nej temnější ve známé nám historii, kdy se volá už hlasitě po
likvidaci jeho a nového věku vůbec; dnes, kdy první a nejdůležitějŠí hodnotou znovu jest
nám duchovní jednota národa a národů, kdy nad hodnoty racionální klademe hodnoty
sakrální; dnes, kdy víme už bezpečně, že hlavní duchovní příčinou nej větší bídy a hanby
naší doby - kapitalismu (tj. v podstatě vlády hmoty nad duchem) jest právě reformace,
která, zatlačivši náboženství do pouhého subjektu, do soukromí osamoceného člověka (svoboda svědomí), zpřetrhala duchovní vazbu Evropy a vydala společnost lidskou zcela mocnostem tohoto světa - Hus stavěl stát nad církev - , dnes bude naší snahou zhodnotit! náboženskou revolucí českou v dramatu našich dějin jinak.
Po katastrofě nového věku víme již dostatečně, kam dovedla Evropu ta slavná autonomie, která tak výhradně byla jeho hlavním thematem, a v jejímž jménu generace liberalistická a realistická právě schvalovala a zatracovala, a proto právě také Husa a husitstství tolik
a tak hrdě na odiv stavěla. Víme už, že » neviditelná církev « reformace místo viditelné a konkrétní církve katolicismu, že duchovní autonomie jednotlivce (svoboda svědomí, volná
myšlenka) místo autoritativní duchovní jednoty společnosti, dávají ve skutečnosti vzniknouti velmi viditelným, krajně sobeckým státním a dynastickým imperiím - která si dokonce
i celé kantony vezdejší církve zotročí - zkrátka: státnímu otroctví po stránce jedné a naprosté
vládě hospodářského mechanismu, čili vládě peněz, kapitalistickému otroctví po stránce
druhé. Kde nevládne duch, tam potom vládne moc a hmota a nic nepomůže sebe krásnější
a ušlechtilejší orientace jednotlivce. A jestliže snad různé revoluce nového věku ulevily zlu
prvnímu (dynastickému a státnímu imperialismu) - často ovšem jen zdánlivě - zlo druhé
a větší (kapitalismus) nezmenšily, ba spíše vždy ještě upevnily. Ani » světová revoluce « války
zde nečiní výjimky ...
Nesporná kulturní a politická katastrofa národa způsobená husitskou revolucí se minulé
naší generaci zdála více než vykoupena slavným jejím úkolem v duchovních dějinách evropského lidstva. Budeme nyní, když jsme poznali a zažili velmi pochybnou hodnotu základů
této slávy - ba jejich zápornou, škodlivou roli v dějinách lidstva - budeme i nyní zastávati
smysl dějin národních, jak nám jej zanechal liberalism a realism 19tého století a odvozovati
z něho odsuzování a znehodnocování církve?
Žijeme v době velikého zásadního obratu. Slyšíme o konci renesance, reformace, humanismu, pokroku, o konci a rozkladu » novověku « vůbec. Cítíme živelně potřebu pevného
bodu, přístavu jistoty. Krok za krokem poznáváme, že církev tímto bodem, tímto přístavem jest. Doba její znovu přichází. Jinde to vidíme už jasně, u nás dosud velmi málo, my
chceme stále ještě » ÍUm« souditi a odsuzovati. Ale až se ve světle lepšího poznání rozplyne
jednostranné a na překonaném světovém názoru založené hodnocení našich dějin, až se i církev ve svém vezdejším projevu u nás očistí od rmutného nánosu století a zbaví hlavně dědictví státně-dynastického svého zotročení z doby novověké, až se dokoná obrat v duších,
jenž jest jinde už v plném proudu, přijde i u nás její doba a bude definitivně zlikvidováno
staleté nedorozumění a zhoubný duchovní rozkol národa.
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Církev sama o sobě, jako celek ve svém pravém jádru, neporušeném lidskou slabostí,
čeká s klidem starého rodu, který nemá na spěch, jehož obzor není omezen na jednu dvě
generace, ale obepíná přečetná pokolení celých tisíciletí. Moudrost její - skrytá povrchnímu
pozorovateli - a bohužel i přemnohým vlastním představitelům - jest věkovitá, duchovní
převaha nad omezenými lidskými a úzce dobovými a konjunkturálními projevy ducha
ohromná.
Přes to, že vidím rozdíl, který jest mezi církví, jaká jest, a mezi církví, jaká má býti,
věřím v církev jako v mohutně už rozrostlý a stále rostoucí strom Bohočlověčenstva, jako
v zárodek Vesmírného Krista, který pomalu a řadou velikých proměn a revolucí přichází
na svět, aby všecko stvoření vrátil tam, odkud na počátku věků vyšlo: k rajské dokonalosti
a k jednotě v Otci ...
(Napsáno kolem roku 1930.)

Po únoru 1948 vyvstala před komunistickou stranou jako vedoucí silou řada nových úkolů, na jejichž řešení nebyla strana dostatečně teoreticky připravena - hledala je teprve v každodenní praxi. Tato skutečnost byla ještě násobena
některými zvláštními rysy poúnorového politického systému, zejména stíráním odstupu mezi koncepcemi stranickými a státními, až k naprostému podřízení státních
orgánů a jejich přeměně ve vykonavatele stranických směrnic. Pro řešení církevních
a náboženských otázek je tento faktor velmi významný, neboť KSČ, jež vystupuje
jako mluvčí a obhájce celonárodních zájmů, prosazuje v praktické politice právě
v těchto otázkách partikulární zájmy dělnické třídy. Přenáší do státní politiky vůči
církvím tradiční český proletářský antiklerikalismus, odpor vůči jakémukoliv náboženství a jakékoliv církvi.
(...) Od samého začátku se v přístupu ke katolické církvi projevuje neznalost
církevní problematiky, nepochopení a nerespektování specifického postavení katolické církve a jejích institucí ve společnosti.
Základním kritériem vztahu katolické církve k určitému státu byly vždy záruky
a možnosti, jež daný stát mohl církvi poskytnout pro realizaci jejích vlastních cílů
a zájmů. V zájmu udržení svého vlivu na masy věřících dovedla se katolická církev
nakonec přizpůsobit vládnoucí moci - jednou z jejích zásad je nevázat se na žádnou
státní formu a politický systém.
(...) Společenská praxe uplynulého období donutila státní orgány k jisté revizi
církevní politiky a k přehodnocení některých kritérií, jimiž se tato politika řídila.
Zatím zůstala náprava na půli cesty. Jedná se o složité problémy a neexistuje hotový
recept na jejich řešeni. Nepochybně komplikuje situaci i jistá oboustranná setrvačnost
v chápání celé problematiky. Přesto je třeba otázku postavení církví a náboženství
v socialistickém státě vyřešit. Minulá církevní politika vyjadřovala zájmy pouze jedné
části obyvatelstva; socialistický stát však musí respektovat přání a zájmy všech svých
občanů. Nemají-li zůstat slova o humanistickém pojetí socialismu prázdnou deklarací, měl by být uvolněn i pro náboženství a jeho instituce ve společnosti takový
prostor, který by umožnil věřícím občanům plné náboženské vyžití. Jedinou hranicí
tohoto prostoru by měla být nedotknutelnost socialistických principů našeho státního zřízení.
(JAROSLAVA R A D O U C H O V Á : Československý stát a katolická církev po únoru
v »Revue dějin socialismu«, Brno, 1/1969)
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Překlady a přehledy

KARL RAHNER

JE I DNES M O Ž N É VĚŘJT?
(úryvky)
Rád bych sc pokusil říci několik slov o tom, zda jc i dnes možno věřit v nekoneční
nevyslovitelné tajemství, které nazýváme Bůh. Věřit, že toto nekonečné tajemství - jakožto
nah tajemství - se nám v absolutním sebesdělení nekonečně přiblížilo v JežíSi Kristu a jeho
milosti - a to i tam, kde o tom nevíme a kde máme pocit temné propasti prázdnoty a nicoty.
Věřit, že legitimním společenstvím těch, kteří vyznávají tuto omilostňující Boží blízkost
v Kristu ke spáse celého světa, je katolická, apoštolská, římská církev.
Víra, o níž chci mluvit, je vírou ve skutečném smyslu slova, vírou osobního rozhodnutí
a přetvořující síly srdce - a ne vírou měšťácké konvence a sociálních předpokladů. Proto
otizka, jaké vyhlídky má tato víra v budoucnosti, může být zodpověděna jen úvahou o tom,
jakou možnost má dnes ve svém vlastním bytí.
Budoucnost, o kterou se jedná, vyrůstá v nás z jednotlivých rozhodnutí, kterými musíme dnes zodpovídat své bytí.
Shledávám, že jsem věřící - a nesetkal jsem se s důvodem, který by mne nutil nebo
vybízel nevěřit. Narodil jsem se v katolicky věřícím prostředí a byl jsem pokřtěn. Doufám
v Boha, že se tato tradiční víra změnila v moje vlastní rozhodnutí, v osobní víru. Že jsem
i v samém středu svého bytí katolickým křesťanem. To ovšem nakonec zůstává tajemstvím
Boha a mé intimní hloubky, která se již vymyká mé reflexi a kterou ani sám sobě nemohu
vyjádřit.
Říkám znovu: já, věřící, jsem dosud nepoznal důvod, který by mne mohl přimět, abych
přestal být tím, čím jsem. Člověk by musil mít důvody, aby se obrátil proti zákonu, který
jednou uznal. Kdo by to učinil bezdůvodně, kdo by nebyl odhodlán zůstat věrný tomu, co
jednou uzrálo v jeho osobnosti, upadl by do prázdnoty a vnitřního rozkladu. To je třeba
zásadně - až k důkazu opaku - pokládat za přijatelné a obhajitelné, ncchcc-li se člověk sám
vzdát. Žít a růst se dá jen z kořene, který už žije, vegetuje; jen z počátku, jemuž byly již
svěřeny zárodky bytí.
Jestliže tradice někomu poskytla něco velkého a svatého, jestliže mu otevřela nekonečné
dálky a zasáhla jej absolutním a věčným voláním, není to ještě pro kritický rozum důkaz
její pravosti. Při všech pokušeních proti víře, která - jak se domnívám - jsem také prožil,
mi však vždy zůstala zřejmá jedna věc: zůstal jsem přesvědčen, že zděděné a přejaté nemůže
být prostě rozbito prázdnotou všednosti, duchovní tupostí, temnou skepsí, nýbrž mohlo
by nanejvýš ustoupit něčemu mocnějšímu, co by dávalo větší svobodu a neúprosnější světlo.
Zděděná víra byla jistě vždy vírou napadanou a napadnutelnou. Vždycky jsem ji však
také zakoušel jako víru, která se mne ptá: » Chcete i vy odejít?« a které se di odpovědět
vždy jen slovy: » Pane, ke komu bychom šli? «
Jako víru, která je mocná a dobrá a které bych se směl vzdát jen v případě prokázání
opaku. Tedy až k důkazu opaku. Tento důkaz mi nikdo, ani mé životní zkušenosti neposkytly. Domnívám se, že takový důkaz by musil jít velmi do hloubky a musil by sahat daleko široko.
179

V duchu a v životě přichází ovšem mnoho těžkostí a hořkostí. Ale obtíž, která by mohla
vážně ohrozit mou víru, musila by odpovídat vážnosti a radikalitě toho, co chce napadnout
a změnit. Mohou se vyskytnout mnohé intelektuální těžkosti - v oblasti jednotlivých věd,
dějin náboženství, biblické kritiky, dějin prvotního křesťanství - pro které nenajdeme přímé
a snadné řešení, jsou však příliš partikulární a ve srovnání se závažností bytí skutečně příliš
nezávazné, aby mohly určovat celou nevyslovitelnou hloubku života. Moje víra nezávisí
na tom, je-li již nalezena exegeticky a církevně správná interpretace první kapitoly Genese či
nikoli. Je-li rozhodnutí biblické komise nebo svatého Oficia vrcholem moudrosti či ne. O tyto argumenty tedy zásadně nejde. Existují ovšem takové probl my, které jdou do hloubky.
Právě z těch se vsak rodí pravé křesťanství, když se j i m člověk čestně a pokorně postaví.
Zasahují srdce, nejvnitřnější jádro bytí, ohrožují je, staví j e do poslední nejistoty člověka
vůbec. Právě tak se však mohou stát porodní bolestí skutečného křesťanského bytí. Argumentace samotného bytí vrhá člověka do osamění, jako by stál v prázdnotě, jako by se propadal do nekonečné propasti, vydán všanc své svobodě bez jakéhokoli zajištění, jako by byl
obklopen nekonečným mořem temnoty a nesmírné neprobádané noci. Zachraňuje se vždy
jen od jedné nahodilosti ke druhé, křehký, ubohý, proniknutý bolestí své omezenosti, vždy
znovu vydán své závislosti na pouze biologickém, společenském, dědičném - i tam, kde se
tomu vzpírá. Cítí, jak v sobě nese smrt uprostřed života - a jak právě to j e hranicí, kterou
nemůže vlastní silou překročit. Cítí, jak se ideály bytí zamlžují a ztrácejí mladistvý lesk,
jak únavné j e všechno důvtipné žvanění na jarmarcc života a vědy, ano, i vědy. Vlastním
argumentem proti křesťanství je zkušenost žití, tato zkušenost temnoty. Vždycky jsem se
přesvědčil, íc za všemi odbornými důkazy vědců se skrývaly tyto zkušenosti bytí, které
přiváděly ducha a srdce do temnoty, únavy a zoufalství a chtěly se objektivisovat a vyslovit
ve vědeckých pochybnostech - ať byly tyto pochybnosti sebezávažnější.
Ale právě tato zkušenost j e zároveň argumentem křesťanství. Neboť co říká křesťanství?
Přes všechno zdání komplikované dogmatiky a morálky říká vlastně něco zcela jednoduchého:
že tajemství zůstane věčně tajemstvím. Že se však toto tajemství - nekonečné, nepochopitelné,
pojmenované Bůh - chce v absolutním sebe-dání sdělit j a k o oblažující Blízkost lidskému
duchu uprostřed jeho zakoušení konečné prázdnoty. Tato Blízkost se uskutečňuje nejen
v tom, čemu říkáme milost, nýbrž také v historické dosažitelnosti Bohočlověka. Občma
těmito způsoby božského sebe-sdělení j e zjevena také dvojitost vnitrobožských vztahů skrze jejich radikální absolutnost a na základě identity Božího » an sich « - bytí o sobě a » für uns « - bytí pro nás. Tuto dvojitost vnitrobožských vztahů nazýváme trojosobností
jediného Boha.
Tři absolutní mystéria křesťanství (Trojice, vtělení, milost) lze však zakoušet jen tehdy,
přijímátue-li íakt svého zakořenění v propasti nezrušitelného tajemství. Pokládáme-li toto
tajemství ve svém svědomí i v konkrétnosti své historie za naplňující Blízkost a ne za spalující soud. J e těžké uznat, že toto radikální tajemství j e Blízkost, nikoli Vzdálenost. Ž e to
j e selxvdáv.ijící láska a ne soud, vrhající člověka do pekla jeho vlastní nicoty. J e těžké věřit,
že j e světlem to, co nám připadá temnější než naše vlastní temnota. Toto uznat a věřit vyžaduje a stravuje celou sílu našeho ducha a srdce, naší svobody a naší totální existence.
Ale což není tolik světla, radosti, lásky, nádhery ve světě i v člověku, že to lze vysvětlit
jen existencí absolutního Světla, Radosti, Lásky a Krásy, absolutního Bytí? Bylo ty to možno
vysvětlit prázdnou nicotou? A to i když nechápeme, jak může existovat naše smrtelná temnota
a nicota, existuje-li nekonečná Plnost, byť jako tajemství.
Což nemám pravdu, držím-li se světla - třebas malého - a ne tmy? Držím-li se blaženosti a ne pekelné trýzně svého bytí?
Přijniu-li argumenty bytí proti křesťanství, co mi nabídnou, abych mohl dál existovat?
Statečnost čestnosti a krásu odhodlání, vystavené absurdnosti bytí? Jak bych to však mohl
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pokládat za velké, zavazující, krásné - aniž bych už tím samým předpokládal existenci Krásy
a Vznešenosti jako takové? Jak by však tato Krása mohla existovat v propasti absolutní
prázdnoty a absurdnosti? Kdo skutečně přijímá život, přijímá tím již Boha, jak je v sobě
i jak chce být vůči nám v lásce a svobodě; tedy jako Boha věčného života v božském sebesdělování, jímž se stává středem člověka, a v podobě BohoČlověka, který je Člověku vzorem.
Kdo bere vážně nebe, přijímá tajemství své nezměrné prázdnoty. Přijímá mlčky i tajemství
Plnosti, která se rozhodla tu prázdnotu naplnit a která se nazývá Bůh. I kdyby tedy křesťanství nebylo ničím jiným než zřetelným vyslovením toho, co člověk nezřetelně zakouší ve
své konkrétní existenci, ničím jiným než optimistickým přivlastněním tajemství Člověka,
jaký důvod bych měl pro to, nebýt křesťanem?
Znám jeden důvod, který na mne doléhá: zoufalství, únavu, hřích, který v sobě pociťuji, tříštění bytí v šedé každodenní skepsi, která už ani nedokáže být protestem proti bytí,
laciné zastírání nekonečné hádanky, kterou jsme sami sobě, všedními věcmi. Tím nepopírám, že trpělivé plnění všedních povinností může být také formou anonymního křesťanství.
Dokonce opravdovější než některé jeho explicitní formy, které mohou být často prázdné
a mohou se stát útěkem před tajemstvím.
Je lehčí sklouznout do vlastní prázdnoty než do propasti blaženého tajemství. Není
to však statečnější a pravdivější. Pravda ovšem září jen tehdy, je-li přijata a milována. Je totiž
pravdou, která osvobozuje, proto září jen ve svobodě, která se odvažuje všechno vrhnout
vzhůru. Je zde a dává mi odvahu, abych v ni věřil a ji vzýval, když mne chce pohltit noc,
zoufalství a mrtvá prázdnota.
Vidím kolem sebe tisíce a statisíce lidí, celé kultury, dějinné epochy přede mnou a za
mnou, které nejsou výslovně křesťanské. Přichází doba, kdy v Evropě a ve světě není křesťanství samozřejmostí. Vím to. Nemůže mne to však pokoušet. Proč? Protože všude vidím
anonymní křesťanství. Protože své uvědomělé křesťanství nepokládám za jeden z mnoha
protichůdných názorů. Nevidím v něm nic jiného než sebe-uvědomění a sebc-konstituování pravdy a lásky, která žije a může žít i kdekoli mimo křesťanství. Nepokládám nekřesťany za lidi hloupější nebo mající méně dobré vůle než já. Kdybych však pro množství světových názorů propadl prázdnému a zbabělému skepticismu, měl bych potom větší šanci
na dosažení pravdy než zůstanu-li křesťanem? Nikoli, neboť také skepticismus a agnosticismus
jsou jen názory vedle jiných - a vlastně jsou nejzbabělejší a nejprázdnější ze všech. Mnohosti
světových názorů tímto způsobem neunikneme. I abstinence od světonázorového rozhodnutí je rozhodnutí. To nejšpatnější. Dále: nemám důvod, proč bych křesťanství, pokládal
zajeden světový názor mezi jinými. Pochopte přesně, co je křesťanství! Srovnávejte! Dobře
naslouchejte, co křesťanství vlastně říká! Poslouchejte jeho poselství se vší důsledností, ale
také s celou šíří ducha a srdce. Pak neuslyšíte nikde jinde nic dobrého, pravdivého, spásného,
vysvětlujícího bytí, otvírajícího vás nekonečnosti božského tajemství - abyste to nenašli
i v křesťanství. Někdy snad uslyšíte něco, co vás zasáhne, podnítí, rozšíří obzor vašeho ducha,
co vás obohatí a projasní. Bude to však něco přechodného, co neřeší a nemíní řešit poslední
otázku bytí tváří v tvář smrti a co je i tak obsaženo v šíři křesťanství - i když to snad dosud
není faktickými křesťany pěstováno - nebo to bude něco, co poznáte jako moment autentického křesťanství, budete-li je důkladněji, odvážněji a důrazněji zkoumat. Úplná syntéza
těchto poznatků, životních zkušeností, uměleckých, filosofických a básnických skutečností
s vaším pojmově-reflexním křesťanstvím se vám asi nezdaří. Také však nenajdete zásadní
a nepřekonatelný rozpor mezi legitimními zkušenostmi, poznatky a oblažujícími skutečnostmi na jedné straně a autentickým křesťanstvím na straně druhé. A to stačí. Neboť v tomto
smyslu můžete být křesťanem a zároveň »pohanem «, protože by bylo ne-katolické (ne
všeobecné) uznávat jen jeden zdroj zkušeností a vědění. Katolické křesťanství učí totiž skutečnému pluralismu, který člověk konec konců ani plně neobsáhne (je totiž vlastní jen Bohu).
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Syntéza mnohosti, syntéza lidského bytí zůstává proto při omezenosti naší vědy jen
nedokončeným úkolem. Máte tedy právo a povinnost přijímat křesťanství jako universální,
ničím neomczitelné poselství pravdy, které neodporuje tomu, co je v různých světových
názorech kladného, ale jen tomu, co je v nich záporného. Kladné povyšuje, a tak zachovává.
Nic nezakazuje kromě sebe-uzavření člověka do vlastní konečnosti; kromě nevěry ve skutečnost, že člověk je nadán radikální nekonečností absolutního Boha, že je » finitum capax
infiniti«.
Vím: toto poselství o nekonečnosti, absolutní pravdivosti a svobodě křesťanství bývá
křesťanskými rabíny a zákoníky nuzných srdcí vykládáno jako teorie, která se musí - jako
každá jiná - namáhavě dokazovat diskusí. Která se ztrácí v nekonečných slovních potyčkách
a je pouze dialektickou oposicí jiného mínění. Nedejte se však zmást nuzotou teologie! Křesťanství je nekonečný prostor. Záleží na tom, chceme-li je přijmout. Nedívejme se na nekřesťany jako na lidi, kteří vinou své hlouposti, zlé vůle nebo » naneštěstí« pokládají blud
za pravdu. V hlubinách svého bytí jsou nebo mohou být zasaženi všeobsáhlou Boží milostí,
ale neuvědomují si, že jsou povolaní Bohem. Jestliže my to už víme, jestliže jsme už zaslechli
slova zjevení o tom, co jsme (a co jsou i oni), pak je to milost, kterou oni ještě nedostali.
Je to strašlivá zodpovědnost pro nás, kteří tetf - svobodně - tím spíše musíme být tím, čím
oni jsou nutně: tvory, které vyhledává Bůh.
To, žc někteří lidé jsou křesťany pouze anonymními, není pro nás ovšem důvodem,
abychom jimi nebyli oficielně.
Kromě propastné hořkosti bytí a mnohosti světových názorů je však ještě další překážka a nebezpečí pro víru: společenství věřících - církev. Pro nezaujatého pozorovatele
dějin je církev jistě svatá, je znamením nad národy. Nepřemožitelným plozením veškeré
svatosti je sania sobě svědectvím, žc v ní působí Bůh. Ale je také hříšnou církví hříšníků.
Hříšnou, protože my, její údy, jsme hříšníky. Hříšnost církve však není míněna jen jako
součet soukromých nedostatků jejích členů - včetně nositelů nejvyšších a nejsvčtějších úřadů.
Hříšnost a nedostatečnost údů církve se projevuje i v činech a opomenutích, patřících do
oblasti lidské zkušenosti, které musí být označeny jako Činy a opomenutí samotné církve.
Hříšnost, neschopnost, omezenost, krátkozrakost, zaostávání za požadavky přítomnosti,
nechápavost ke znamením doby, k jejím úkolům a tendencím pro budoucnost - všechny
tyto až příliš lidské vlastnosti jsou také vlastnostmi představitelů hierarchie i všech údů církve a projevují se z Božího dopuštění také v tom, co je a co činí církev. Bylo by pošetilým
sebeklamem a klcrikální pýchou, egoismem ghetta a kultem osobnosti totalitního systému,
který nenásleduje Ježíše tichého a pokorného srdcem, kdyby tyto skutečnosti chtčl někdo
popírat, retušovat, zlehčovat nebo tvrdit, žc to vše bylo zátěží pouze v dřívější církvi a dnes
že to již neplatí. Církev je církví ubohých hříšníků. Církví, která mnohdy nemá odvahu
hledět do budoucnosti jako budoucnosti Boží, ačkoli minulost zakoušela jako Boží minulost.
Tuto svou minulost často glorifikuje. Na přítomnost - kde ji sama nevytvořila - hledí závistivýma očima a příliš snadno ji odsuzuje. V otázkách vědy postupuje kupředu jen pomalu
a obezřele, plná starosti o čistotu a neporušenost víry. Příliš dlouho vyčkává. V 19. i 20. století příliš rychle již řekla » ne «, kde dávno mohla vyslovit » ano « - třeba s výhradou. Již
mnohokrát držela více s mocnými a příliš málo se snažila být mluvčí chudých. Svou kritiku
mocných tohoto světa říkala často příliš tiše, takže to vypadalo spíš jako by si chtěla opatřit
alibi, aniž s nimi přišla do konfliktu. Mnohdy dbala víc na svůj byrokratický aparát než na
entusiasmus svého ducha, milovala víc klid než bouři, věci dávno osvědčené spíš než odvážné
novoty. Představitelé hierarchie se často dopustili bezpráví na světcích, myslitelích, na těch,
kteří se bolestně ptali, na teolozích, kteří chtěli jen nezištně sloužit církvi. Veřejné mínění
byl o v církvi Často potlačeno, ačkoli je pro její blaho nezbytné. (Podle Pia XII.) Zkušenost
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dobré tradice školství byla již vícekrát zaměněna za suchopárnou prostřednost průměrné
teologie a filosofie.
Vůči ortodoxním a protestantům hrála spße roli soudce, dávajícího do klatby, než milující matky, která pokorně a bez hašteření vychází dítětí vstříc až na hranice svých možností.
Často nepoznala svého vlastního ducha, jestliže vál - jak má ve zvyku - kde chtěl: třeba
ulicemi dějin světa a ne právě posvěcenými prostorami církve. Heresemi a jinými útoky
se vícekrát dala strhnout na jednostrannou úroveň svých protivníků. Místo aby ukázala,
že Šíře jejího učení stačí obsáhnout to, co je v té či oné heresi kladného, stavěla své učení
jako prosté dialektické popření takové herese.
Podle všech lidských měřítek promeškala již mnohokrát okamžiky, které byly pro její
úlohu rozhodující. V domnění, že obhajuje vznešenou neúprosnost božského zákona (což
je jistě její svatou povinností) hrála často úlohu malicherné a úzkoprsé maloměšťácké guvcrnantky, která se pokouší pomocí zpovědního zrcadla vtěsnat život do průměrného chápání
bytí. Příliš často se ptala po spořádané umravněnosti, která se niČfm neproviňuje, místo po
velikosti ducha, milujícím srdci a statečném životě. K mnoha duchům byla nedůvěřivá,
jako by vina nebo omyl musely být vždycky jen na druhé straně.
To všechno je pravda. To všechno je pokušení proti víře, břemeno, které Člověka může
skoro udusit.
Ale: nepatříme také my sami k tomu břemenu? Nejsme také my sami hříšníky ? Nepatříme také k šedivému a mdlému davu těch, kteří svou prostředností, zbabělostí a sobectvím
zatemňují v církvi světlo evangelia? Máme skutečně právo hodit první kámen na hříšnici církev - která stojí obviněná před Pánem ? Nejsme v ní a. s ní sami obžalováni a vydáni na
milost a nemilost slitování?
Jestliže víme, že skutečnost a pravda se naplňuje na zemi, v dějinách a v těle a ne v prázdném idealismu, že člověk nachází sám sebe jen ve společenství, které si 11a něho tvrdě činí
nároky, že jakýkoli solipsismus a ochrana sebc-pěstujícího individua patří k špatným ideálům
minulosti, potom je pro nás dnes jen jediná cesta: vydržet břemeno společenství jako pravou
cestu ke skutečné svobodě osoby a pravdy. Církev hříšníků pro nás může zůstat těžkým
břemenem, ale nikoli pohoršením, které by nám bralo odvahu věřit.
A konečně: hledáme Boha v těle našeho bytí. Musíme přijímat tělo Páně. Chceme být
pokřtěni v jeho smrt. Chceme být přiřazeni k dějinám svatých a velkých duchů, kteří církev
milovali a zachovali jí věrnost. To vše je možné jen tak, žc v ní žijeme a tím už spolu ncieme její břímě - které je naším vlastním břemenem.
Naše láska, poslušnost, mlčení i odvaha hlásit se i proti úředním představeným k pravé
církvi a jejímu duchu lásky a svobody jsou světější, a proto i mocnější realitou v církvi než
prostřednost a všechen ztmulý tradicionalismus, který nechce věřit, žc náš Bůh je věčný
Bůh veškeré budoucnosti.
Naše víra může být konkrétní skutečností církve pokoušena; jejím prostřednictvím
muže i zrát. Nemusí pro ni zemřít, jestliže jsme ji už předtím nenechali zemřít ve vlastním
srdci.
Může se stát, že »úřední« církev postaví člověka před dilema: upadnout do nevíry
nebo překonat sebe sama a osvědčit v trpělivosti a mlčení větší lásku než k jaké nám oficiální
představitelé církve dávají příklad. Proč by taková situace nebyla možná? A proč bychom
v ní nemohli obstát? Mějme odvahu zemřít jako zrno v brázdě církve a nějako revolucionáři před jejími branami. Pak poznáme, že jen takový čin nás skuteční osvobodí pro Boží
nekonečnost. Neboť víra, která je od nás žádána i v této církvi, přijímá nekonečné tajemství
jako blízkost dávající lásky. Nelze ji uskutečnit bez smrti, která oživuje. V jejím přijetí je
však obsaženo celé křesťanství ve své vlastní blažené esenci. Odvážit se takové víry je možné
i dnes. Dnes víc než jindy.
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Poselství o možnosti křesťanské víry dnes a zítra pochopí ten, kdo j e nejen poslouchá,
nýbrž i žije. Kdo má odvahu modlit se k oné mlčící a přece láskou nás objímající Nevýslovnosti, kterou nazýváme Bůh.
Přijmi, co j e v tobč skutečné, co žádá naplnění, co j e v tobě odvahou k tajemství. J d i
dál, ať nyní stojíš kdekoli, jdi za světlem, byť bylo ještě malé. Opatruj oheň, i když hoří teprve
docela nízko. Vzývej tajemství - právě proto, že j e nepochopitelné. Jdi a najdeš, doufej tvá naděje již je implicitně obdařena naplněním. Kdo se takto otvírá, může být daleko od
úředního pojetí křesťanství, může si připadat jako ateista, konkrétní křesťanské učení a způsob
života může pokládat za podivné a třeba utlačující - nechť jen jde za světlem, které má v hlubinách svého srdce. A křesťan ať se o něj nebojí, že nedojde, i když se mu nepodaří proměnit
své anonymní křesťanství v explicitní a integrální křesťanství církve.
Není to filosofická, nýbrž křesťanská pravda, že ten, kdo hledá, j e již nalezen tím, kterého hledá - snad beze jména, ale s doufající statečností a poctivostí.
Jak je to útěšné: před nekonečným tajemstvím se nedá utéci tak snadno, jak se domnívají skeptici a ateisté i malodušní křesťané, kteří si Boha představují příliš podle svého malého srdce. Ale právě proto, že toto tajemství vše objímá, že v něm žijeme, hýbeme se a jsme
- j e křesťanství tím nejjednodušším a nejsamozřejmějším zároveň, hlásá-li, že jsme povoláni
do bezprostřední blízkosti Božího tajemství. Že tato blízkost byla neodvolatelně zjevena
v Synu člověka, který j e zpřítomněním věčného Božího Slova mezi námi. A že všichni,
kteří zaslechli tuto zvěst, jsou povoláni ke společenství těch, kteří v jednotě, pravdě a lásce
očekávají zjevení toho, co již jest: Bůh všechno ve všem.

Ivo CÍSAÍ
TEOLOGOVÉ » SMRTÍ BOHA « (i)
{osnova přednášky)
S laskavým svolením autora otiskujeme jeho dví přednášky, pronesené na papežském teologickém učilišti v Chieti, jak byly zachyceny studenty a jak je s malými úpravami z italštiny přeložili
František Blažek a Zuzana Pavlové.

I.
Nebude to ještě ani celé desetiletí, co vypukl ve Spojených Státech veliký rozruch způsobený zrodem nového teologického směru, který měl zakrátko hned celou řadu jmen,
tu se mu říkalo » křesťanský ateismus « (Altízer), tu »teologie smrti Boha * či » radikální
teologie t a tak podobně. Zabýval se jím veškerý tisk od novin až po vědecké časopisy a diskutovalo se o něm nejenom mezi teology, ale i v široké veřejnosti. » Poprvé v moderní historii
— píše Mondin - se stala teologická otázka obecnou záležitostí* vzbuzující zájem i obyčejného
0 ) Tzv. radikální teologie. N B . Můžeme říci: » B i h re mřel«, myslime-li dm Kristovu smrt podle
lidské přirozenosti. Zde se vtak mini smrt Boha - božství samého, i když pak do toho vstupuje Kristus
a jeho kenose (Fil
7). Mluvíme o teolozích, ne o teologii, protože nejde o jednotný systém.
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člověka, člověka z ulice. Opakovalo se, co se stalo ve čtvrtém a pátém století v Aténách
a v Cařihradě, kdy bylo možno slyšet sedláky na trhu a ženské u pumpy diskutovat o christologických a trinitárních otázkách. Hnutí se rozšířilo s rychlostí tak bleskovou, že to má obdobu
jedině v rychlosti, s kterou se šíří ženská móda nebo automobilové modely.«
Je jistě potěšitelné, že telogická otázka vzbudila tak Široký zájem veřejnosti (na Čeinž
mají nepochybně velkou zásluhu masové sdělovací prostředky), je však mnoho jiných věcí
v této teologii, které jsou již méně potěšitelné ba zkormucujíci, takže je nanejvýš nutné oddělit i zde zrní od plev. To je hlavním úkolem těchto přednášek.

Námft »smrti Boha« nacházíme už u Pascala, J. P. Richtera, Hegela, Marxe, a především
u Nietzscheho. V americké teologické literatuře se nachází po prvé u G. Vahaniana (r. 1961),
který však nezakládá své bádání na smrti Boha, nýbrž na neschopnosti Člověka naší doby
věřit ještě v Boha. G. Vahanian se tak významně liší od W . Hamiltona a Th. J. J. Altizera,
kteří jsou hlavními představiteli teologů »smrti Boha« kromě P. Van Burena; po nich se
tímto problémem začali zabývat i další teologové.

Různé významy výrazu » smrt Boha « a podstatný smysl teologie » smrti Boha «
J. S pern a Weiland v » La nuova teolog ia « (str. 164-168) cituje Hamiltona, podle něhož
radikální teologie čili teologie smrti Boha znamená zkušenost, žc jsme něco ztratili, ne modly
a nejen Boha, jak ho pojímá ateismus (to tvrdili už Tillich, Bultmann, Bonhocfler, Van Buren
a jiní), nýbrž Boha křesťanské tradice. Tato teologie znamená rozchod s křesťanstvím, i když
se teologové smrti Boha sami ještě nazývají teology křesťanskými, protože si vzali za úkol
osvětlit a vyjádřit, čím může být křesťanská víra v době smrti Boha (uvidíme dále, zda právem a s úspěchem; nyní se omezíme na osvětlení jejich názorů). Podle nich tedy tcismus
a křesťanství jsou dvě různé věci; možno prý být křesťanem a ateistou. Teologové smrti
Boha nám chtějí říci, že Bůh už není zakoušen (Hamilton: »Nemluvíme o nepřítomnosti
zkušenosti Boha, nýbrž o zkušenosti nepřítomnosti Boha «); a že svět už nedovoluje vidět
Boha. Přesto však chtějí také něco říci o Bohu, a sice o Bohu Otci všemohoucím, Stvořiteli
nebe i země. Nicméně, když se pokoušíme najít přesný smysl výrazu » smrt Boha «, shledáváme, že má různé významy, které splývají jeden s druhým, takže nám nedávají jasný obraz.
Výraz může znamenat:
1. zničení a smrt našich představ o Bohu, a ne přímo smrt Boha;
2. návrat k člověku vycházející z Feuerbachova tvrzení (a také Marxova), že všechno
naše mluvení o Bohu je teopoesic, neboli jinými slovy: že Bůh je průmětcni obrazu člověka,
takže teologie podle Feuerbacha není nic jiného než antropologie. Teologie se tak stává opět
antropologií, a Bůh jako samostatná skutečnost existující mimo člověka a stojící proti němu je mrtev.
3. novou formu a novou praxi křesťanského náboženství v post-tcistickém období,
a v tomto smyslu je též všeobecně užíván v teologii smrti Boha: smrt Boha tak neznamená
konec křesťanské víry, ale konec tradičního křesťanství.
4. novou formulaci a novou prožitou zkušenost křesťanské víry, která bude v budoucnosti docela odlišná: a především v tomto smyslu je výraz používán. A zde ovšem už nejde
o Boha, který jenom mlčí (aby se opět vrátil a mluvil), který je jen nepřítomen (aby znovu
přišel), který se jen skryl jako při zatmění (aby znovu zazářil), ale který zemřel a už se nevrátí.
K tomu Sperná Weiland poznamenává, že tento obraz není právě jasný, ale žc nemůžeme
očekávat větší jasnost než tu, kterou nalezneme v dílech samých autorů této »teologie«.
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K tímto různým významům považujeme za užitečné poznamenat, že druhý význam
je pro nás křesťany nepřípustný, s prvním můžeme souhlasit, pokud jde o překonání pochybených představ o Bohu; inezi třetí a čtvrtou formulací je pak rozdíl jako mezi fází negativní a pozitivní. Zatímco totiž ve třetím významu jde o zrninu forem křesťanství, ve čtvrtém
významu jclc o to dát křesťanství nový smysl o novou náplň; nejen změnit praxi, ale změnit
samu víru (2).
Sami teologové smrti Boha přiznávají, že výraz smrt Boha si vlastně prozatímně vypůjčili od Nietzscheho, aby vyjádřili něco, pro co ještě nenalezli vhodnější vyjádření (Sp.W., 168).
Kdy vlastně došlo k smrti Boha? Když byl Ježíš ukřižován? V období mezi francouzskou
revolucí a druhou světovou válkou? Nebo snad v okamžiku, kdy člověk zjistí, že »nebe
mlčí a mlčí a stále mlčí«? (H. Andreas). Snad je kus pravdy v každé této odpovědi, a proto
je nutno vzít je všechny pohromadě... (Sperna Weiland, 168).
Podat interpretaci teologů smrti Boha není snadné: z názorů Altizera a Dorotce Solle
se zdá, že smrt Boha není nic jiného než dialektický moment: Bůh, jak byl v minulosti chápán, dnes v naší době, v našem životě, v našich dějinách prý zemřel; je tu však ještě jiný Bůh,
Bůh eschatologický, Bůh budoucnosti, kterého ještě neznáme, jiný než Bůh transcendentní,
vzdálený samotář (poznamenáváme žc tohle není pravý význam transcendence, a to bude
také jeden z hlavních bodů naší kritiky), ale Bůh, který se děje - ve - světí. Jen u Hamiltona sr zdá, žc Bůh zemřel nedialektickou formou, ale i tady nacházíme různé interpretace.
Pokusme se nyní v krátkosti shrnout (D. Antiseri, Filosofia analitica atd., 120) podstatný
smysl radikální teologie:
a) Bůh už není pro naši dobu a pro naši kulturu něčím skutečným.
/>) vážný teolog nemůže přehlížet skutečnost, ve které žije, a tato skutečnost vylučuje pojem Bolu,
c) osoba Ježíše Krista se musí stát středem teologického myšelní.
Po této povšechné charakteristice se pokusíme ukázat, kdo jsou vzdálení předchůdci
této teologie, neboli z jakých kořenů vyrůstá, kdo jsou její blízcí předchůdci a nakonec kdo
jsou její hlavní představitelé a j.ik ji formulovali.
PŮVOD PROBLÉMU

i. Vzdálení předchňdci: K. Barth, R . Bultmann, P. Tillich, D. Bonhoeřfer. V dialektické
teologii Hiinlui, Tillicha, Brunnera, nacházíme - odmítnutí přirozené teologie a přirozeného
náboženství, neboť ono samo prý nemůže přinést spásu (záporný názor i na nekřesťanská
náboženství) a představuje naopak největlí překážku na cestě ke spáse, její záporný pól,
který Bůh odmítá. Dialektická teologie vychází z předpokladu absolutní Boží transcendence a naprosté »nczasloužitelnosti« zjevení. Tvrzení o záporné hodnotě náboženství a přirozené teologie zůstává 1 v » nco-ortodoxii« K. Bartha.
Dalším kořenem této teologie je demytizacc (Entmythologisierung) R. Bultmanna.
Podle něho je nutno oddělit prvky mytickometafyzické od vlastního obsahu křesťanského
poselství spásy (kerygma). A tak ovšem i Bůh může být považován jen za poslední objektivizaci vnitřních zkušeností Člověka a ne za nezbytný předpoklad spásy (tam až někteří Bultmannovi žáci dovedli jeho principy).

(2) Po stránce metodologické můžeme schválit úmysl (apoštolský) vyjádřit křesťanství slovy pochopitelnými současnému človřku; otizk.i je kam až je to možné: je možné > ateistické křesťanství « nebo
» křesťansky ateismus c? Naš úsudek podáme na konci.
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Dalším zdrojem této teologie je opuštění samotného náboženství u Dietricha Botihoeffera
(mladý německý protestantský teolog, zavražděný nacisty v roce 1945). V něm se prolíná
dvojí učení jednak o skrytém Bohu (Dens absconditus), které se stane kenozí Boha a uěent
o samostatnosti (» dospělosti «) moderního člověka. Podle něho je proto nutné odmytizovat
samé náboženské pojmy (3) poněvadž na rozdíl od Bultmanna se domnívá, že Bůh a zázraky se nemohou od sebe oddělit. Můžeme a máme žít jako kdyby Bůh neexistoval. Křesťanské poselství je pak interpretováno jako učení sociální (4).
Kromě toho přispěl ke zrození křestanského ateismu:
a) logický pozitivismus Wittgensteinův a vídeňské školy (Wiener Kreis), podle nichž
jen vědecká mluva může mít teoretický význam, protože jc ona je zkušenostně ověřitelná
(neopozitivismus), zatímco výrazy náboženské atd. mají pouze citový význam. Proto všechny
výrazy, které se týkají Boha (jeho existence a podstaty) nemají smysl (nejsou ani pravdivé
ani falešné).
b) Názor Th. J . J. Altizera a katolického autora Leslie Dewarta o pofeftM křesťanství»
čili tvrzení, že křesťanské učení bylo násilím vtlačeno do řeckých filosofických kategorií»
zvláště Aristotelových, a že to bylo právě, jak dokazuje Dewart, reální rozlišení mezi esencí
a existencí (rozlišující se ve všem stvoření, ne však v Bohu), které je trojským koněm ateismuToto rozlišení totiž dovoluje našemu rozumu myslit nějakou esenci, aniž by ji nutně myslil
jako existující, a dm ovšem podkopává schopnost rozumu poznat skutečnou existenci jakéhokoliv jsoucna, a tedy i Boha. Zatímco však skutečnou existenci hmotného jsoucna můžeme
zachránit poukazem na smyslovou zkušenost, skutečnou existenci Boží tímto způsobem
zachránit nemůžeme, a proto ji neodvratitelně ztrácíme.
Í) Třed důvod je v potřebě znovuvyjÁdhní křesťanství a v metodologii dialogu, jeho
naléhavost byla zdůrazněna II. Vat. sněmem. Musíme vyjít - říkají - z neschopnosti moderního Člověka přijmout tradiční teismus. je nutné stát se ateistou s ateisty a opustit tu část
křesťanství, která se týká Boha a podržet pouze ježíše Krista. Být teistou znamená něco jiného
než být křesťanem!
2. Bezprostřední předchůdci:
J O H N A . T. R O B I N S O N (anglikánský biskup ve Woolwich), ve známé knize Honest to
God (český překlad F. Marka Čestně o Bohu, Mladá fronta, Praha 1969) tvrdí, nepochybně
inspirován Tillichem, Bultmannem a Bonhocffcrem, že křesťanství nemusí být nutně »nadpřirozené «, * mytologické«, a »náboženské«. Proto odmítá transcendenci a nadpřirozeno
jako něco zcela cizího a bezvýznamného a navrhuje pojem Boha jako » základ * nebo » hlubinný střed « našeho bytí. Ježíš Kristus není nic víc než » člověk pro druhé «. Robinson proto
nezastává názor o smrti Boha v plném slova smyslu, nýbrž chce jednou pro vždy skončit
s překonaným a nesmyslným pojmem » Nej vyšší bytosti « někde mimo svět- A tak Robinson
opouští pojem Boha jako svébytného bytí a razí nový pojem Boha jako »hlubiny bytí«
(který přejímá od Tiílicha), ztotožňuje Kristovo božství s jeho » zmařením « (kenosis) (srov.
Fil 2, 6-8} a omezuje křesťanský život na život zasvěcený druhým. Jediná hranice která ho
odděluje od » křesťanských ateistů je víra v Boží existencí a v Kristovo zmrtvýchvstání.
H A R V E Y C o x (The Secular City, 1965) vychází z charakteristických znaků naší doby,
jimiž jsou urbanizace a sekularizace. S urbanizací a s pokrokem se svět sekularizuje, tzn.
(3) V obdobném smyslu, ale právo vířně, se vyjádřil II. Vat. sněm v * Radost a naděje« 33 a.
{4} Zdůrazňuji, že víichni tito předchůdci, včetně Bonhoeffera, věří v Boha! Přesto radikální teologové
jako Van Buren se výslovně odvolávají na Boiihocřfera.
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ztrácí náboženství i náboženského ducha. Moderní člověk nemůže být náboženský (náboženství je neslučitelné s moderností). Dnes musíme mluvit o Bohu používajíce politických
výrazů. Náboženství a pokrok, náboženství a urbanizace jsou nepřímo úměrné veličiny;
kde vládne náboženství, odvádí člověka od pokroku. Ale pokrok, a tedy i sekularizace jsou
nevyhnutelné.
POKUSY o VYŘEŠENÍ OTÁZKY

a) Hlavní představitelé protestantství:
i. William Hamilton: úvod - osobní vyznání ( - »jednoduchý«)
z. Paul M. Van Buren: systém ( - »jasný«)
3. Thomas J. J. Altizer: radikál ( - »temný«)
Tito tři jsou nej významnější představitelé radikální teologie. Všichni tři jsou mladí
američtí protestanté. Obyčejně se k nim přidává jméno Gabriela Vahaniana, ale, jak jsme
řekli už na začátku, ten konstatuje smrt Boha jako kulturní jev a nevidí v něm konec Boha
samého. Můžeme zaznamenat paralelní vývoj v jiných zemích, zvláště v N S R . (H.
B R A U N , Dorothee Sdile. Pro Brauna je Bůh určitým druhem vztahu k bližnímu. Dorothee
Sölle mluví spíše o nepřítomnosti Boha než o jeho smrti). Nemáme zde tedy co dělat s jediným nebo jednotným teologickým hnutím. Jsou v něm sice obdoby a styčné body (Bůh
už není skutečností pro nali dobu; pro odpovědnou teologickou práci je nevyhnutelné vejít
do styku se současnou kulturou; různé stupně a formy odcizení od církve v dnešní podobě;
ústřednost Kristovy osoby), ale také znaěné rozdíly. Každý ze tří shora uvedených teologů
jde svou vlastní nezávislou cestou.
i. W. Hamilton: Jeho spisy, spíše teologické zlomky než systém, jsou silně osobní. Je
to vyznání prožité vnitřní zkušenosti ztráty Boha a tedy krize. Bůh je jím znovu nalezen
v Ježíši Kristu a v jeho následování. Kristus pak vede k Bohu. Hamiltonova teologie je teologie následování Krista ve světě. Církev musí zaniknout jako zřízení, které stojí vedle světa.
Hamilton se silně opírá o Bonhoeffera a blíží se k pojetí Coxovu. Ačkoliv Cox se výslovně
distancuje od teologie smrti Boha, oba dva hájí nutnost aktivního zapojení křesťanů do revoluce,
jež je jim cestou k vybudování lidského společenství. U Hamiltona však dualismus Církev svět docela mizí. Souhrnně lze říci: Hamilton zjištuje, že moderní člověk nepotřebuje Boha,
a sám je ochoten se Boha naprosto zříci. Etiku chápe jako světskou odpovědnost. A konečně:
křesťan má následovat Krista dávaje svůj život pro bližní, stoje po jejich boku a pomáhaje
jim v jejich potřebách.
a. P. Van Buren: Zatím co Hamiltonovy spisy můžeme charakterizovat výrazem
» prostota «, spisy Van Burena lze označit slovem »jasnost«. Van Buren, vycházeje z analytické
filosofie jazyka, si klade otázku o významu teologických výroků. Dochází k závěru, že není
možné mluvit o Bohu, protože toto slovo nemá význam, jelikož je nelze ověřit zkušenostně
a nebo má význam klamný. Ve srovnání s neopozitivismem Wittgensteina a vídeňské školy
Van Buren rozmnožuje kategorie postupu uznané za možné podle principu ověřitelnosti.
Existují výroky kognitivní, jediné, které jsou objektivně ověřitelné na empirických skutečnostech. Ale existují i výroky nekognitivní, které se nevztahují na skutečnost nezávisle na
subjektu, nýbrž na subjektivní postoje a city, protože vyjadřují určitý způsob, jak se díváme
na skutečnost a v tom smyslu mají svůj význam, jenže klamný. A mezi tato poslední patří
také slovo Bůh a všechny výroky, jež se ho týkají. Van Buren, místo aby pozorně popsal,
jaký je ve skutečnosti význam slova B&h ve výrocích křesťanské teologie, dochází k systému
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hodnoceni, které rozeznává jen dví možná použití slova Bůh: jedno je bez jakéhokoliv v ý znamu, druhé je klamné a neužitečné (Ogletree, str. 80). Po této negativní tézi následuje
téže pozitivní, totiž interpretace křesťanství: obsahem naší zkušenosti, jediným pravým
poznáním, a tedy významem křesťanství je to, co napodobuje poznání Ježíše Krista, Člověka
jako jsme my: Ježíš je člověk především svobodný, svobodný od nátlaku světa, od náboženských tradic, od strachu, ale především svobodný pro bližního, svobodný, aby se dal
druhým. A proto on osvobozuje lidi (to je pravý význam zmrtvýchvstání a panství Ježíše
Krista). Van Buren, stejně jako Hamilton, nachází význam a důležitost Kristovy osoby v jeho
vůli milovat ve světě našeho bližního, bez jakéhokoliv vztahu k > Bohu« nebo vůbec k nějaké
transcendentní věci (5). Van Buren na rozdíl od Hamiltona nemluví o nevěře sekularizovaného křesťana, nemyslí, že by bylo ztraceno něco podstatného. V současné době Van Buren
chápe teologii jako pouhou část (jakýsi »doprovod«) humanistických věd (a toto své spojení
zdůrazňuje i svým osobním přechodem z teologického semináře na laickou universitu).
U Van Burena je křesťanství interpretováno ve smyslu zcela antropologickém, je zlidštěno,
stává se kristologií »přirozenou a sekularizovanou«. (O učení Van Burena srovnej také
D. Antiseri: Filosofia analitica e semantica del linguaggio religioso, Brescia 1969, str. 120-128.
Jeho myšlenkový svět je ohraničen trojúhelníkem Barth. Bultmann, BonhoefFer, «rov. Sperná
Weiland, str. 147; a uzavírá: o Bohu musíme mlčet.)
3. Th.J.J.
Altizer: Zatímco Hamilton představuje moment krize a Van Buren vychází
z neopozitivismu, Altizer se pokouší postavit křesťanství na základ ateismu, a to tak, že jeho
myšlení můžeme charakterizovat přímo jako křesťanský ateismus, nejradikálnější mezi radikálními teology. I když v současné době publikoval společně 5 Hamiltonem sbírku eseji,
liší se od něho: zatímco Hamiltonovo myšlení je zlomkovité, Altizer se pokouší obejmout
celou skutečnost. Hamilton je na první pohled jasný a průhledný, Altizer naopak nejasný.
Altizerovými » učiteli« jsou Tillich, Mircea Eliade, Nietzsche, Hegel, William Blake. Transcendentní Bůh křesťanství je pro Altizera mrtev. Tuto smrt Boha přijímá jako něco naprosto
nepochybného. Ale evangelium smrti Boha, samo o sobě pesimistické, nás nesmí dělat smutnými, protože smrtí tohoto »cizince« se nám otvírá »velké božské Lidství« (W. Blake),
kde, až jednou dosáhneme eschatologické skutečnosti, protivy se ztotožní (coincidentia oppositorum, kterou přejímá z mystické filozofie Mikuláše Cusana, z filozofie Hegelovy, a z osobní
interpretace (jež není věmá) posvátného a profánního u Eliada). Protože protivy se setkávají, profánní se bude muset stávat stále profánnější, což znamená veliké riziko, víra však
byla vždycky rizikem a Altizer je připraven toto riziko podstoupit. Altizer pak kritizuje tradiční křesťanský pohled na Bibli a na Církev, odmítá názor, že kánon a zjevení jsou uzavřené
a odsuzuje ztotožňování Církve s Tělem Kristovým: Kristus nesmí být odlučován od světa.
Jediný způsob, jak neodstranit Krista ze světa a jak zajistit vstup posvátného do profánního,
je pro Altizera orientální mysticismus, pro nějž paradoxně vrcholná realita je Nic, Nebytí.
Altizer je přesvědčen, že i v křesťanství se ztotožňují jako protivy posvátno s profánním,
ale formou, která je převrácením orientálního mysticismu: zatímco v orientálním mysticismu
se posvátná Totalita (Absolutno, Bůh) zachraňuje popřením profánního, v křesťanství jsou
profánní skutečnosti přijaty a dovršeny popřením předcházejících forem posvátnosti. Vtělené
Slovo, které se stalo Tělem, popírá formu, kterou mělo před Vtělením:Bůh posvátný a transcendentní se stal a stává v Ježíši Kristu profánním a immanentním, věčné se stává časným.
V tomto smyslu k smrti Boha došlo v Ježíši Kristu, v jeho Vtělení a v jeho smrti na kříži.
Kulturní fakt nepřítomnosti Boha v moderní společnosti je už pak jen historickou realizací

(5) Nemohu si zde odpustit poznámku, Se JefÖ celou svou bytostí a činností tíhne k Otci, víc vztahuje
k Bohu Otci, jímž byl poslán, aby přinesl lidem a uskutečnil Jeho království

I89

toho, co sc se udilo v osobě Ježíše Krista. Proto je Bůh mrtev ve skutečném teologickém
smyslu. Ale tato negace nabývá, podobně jako u Hegela, pozitivní význam: věčný Bůh,
neměnný, statický, který se sám popřel a sám zničil v Ježíši Kristu, stav se pomíjivým, uskutečňuje tím jakýsi skok kupředu. Zemřel Bůh, jak byl před Vtělením, překonal sám sebe jako »Jiného«, prázdného a vzdáleného a Jeho Bytí se radikálně změnilo. To je smysl jaký
Altizcr dává kenosi (Fil 2, 7). Altizer se nesnaží vypracovat na rozdíl od Hamiltona a Van.
Burena nějakou teologii bez Boha, ani se nesnaží Nietzscheovým způsobem » zabít Boha «,
našeho » nepřítele «.
Smrt Boha je naopak pro Altizera božské sebeobětování (řekli bychom » sebevražda «)
z lásky k tvorstvu, je aktem milosti. Bůh se odříká svých předcházejících forem bytí, aby
mohl zdůraznit zcela bytí svého stvoření. Smrt Boha takto chápaná se stává v podstatě vykupitelským dílem, osvobozením člověka od něčeho »Jiného «, cizího a vzdáleného, co se svrchovanou svobodou řídí osudy lidí. Altizer nepřipouští, aby se snížil význam Vtělení na nějaký
fakt minulosti. Musíme proniknout až k jádru logiky Vtělení. Bůh, který byl zcela »Jiný«,
podrobuje se procesu historického vývoje, a začíná bytovat v profánnosti, v dnešním světě,
v profánní formě přítomnosti Krista ve světě: posvátné se zjevuje v profánní existenci. Altizer proto považuje za ústřední problém teologie ozřejmit Kristovu přítomnost ve světě
takovým způsobem, aby bylo možno teologicky dokázat smrt Boha. Musíme hledat přítomnost posvátného ve vývojovém pohybu, v profánních věcech, v přítomnosti. Jen tak
podle Altizera, může mit křesťanská víra smysl v dnešním světě, jen v této formě, která není
statická a ztrnulá, jen v této trans-křesťanské mluvě tj. podstatně odlišné od předcházející,
jedině v ní může křesťanství existovat a přežít jako víra. Slovem: smrt Boha podle Altizera
znamená neustálý a postupný proces sebepopírání, prostřednictvím Vtělení (Slova), v němž
dochází k popření samotného Božství. Po této druhé fázi Božího vývoje dojde k třetí, která
bude znamenat vítězství posvátného nad profánním skrze zjevení Ducha a sublimaci těla,
byť i po dlouhém období kenozc posvátna: Nakonec pomine nynější vzájemné odloučení
Duch? a těla v absolutním, apokalyptickém a eschatologickém popření jejich původních
vlastnosti (eschatologické, apokalyptické setkání protiv).
b) ftotestantskd pokračovatelka a katolické echo:
1. D. Sülle: její nauka se inspiruje Altizerem, ale vlastně se zabývá Bonhofferovouo tázkou:» Co je ve skutečnosti Kristus, pro naší dobu? « Bůh je mrtev, anebo aspoň nepřítomen,
neboť je na cestě k sobě samému, k své vlastní totožnosti, tak jako i člověk je na cestě k vlastní
totožnosti, která spočívá ve vztahu k druhým. Kristus je ten, ve kterém se zjevilo Nové Bytí,
On je popřením všech ne-lidských vztahů, všech vztahů » bez Boha «. On je představitel
a zastupitel (Stellvertreter), nikoli náhradník (Ersatzmann) Boha (nepřítomného) u lidí
a lidí (nepřítomných) u Boha. On je budoucnost jak naše, tak i Boží, předchází nás v utrpení
tam, kam my máme přijít, je předchůdcem (nakolik je zástupcem), v Něm člověk i Bůh
našli vlastní totožnost. On představuje Boha ve světě, který je dočasně bez Boha (Sperná
Weiland, o.e., 175-180).
2. L. Dewart: je KATOLICKÝ OHLAS teologie smrti Boha, vyjádřený v jeho díle The
Future of Belief (Budoucnost víry, New York 1966). Tento mladý profesor filosofie na torontské universitě přejímá téměř všechny hlavni téže křesťanského ateismu: jejich hodnocení
ateistických myslitelů minulosti, nadšení pro sekularizaci, popření učení o analogii a možnosti přirozené teologie, tvrzení, že ateismus je jediný platný epistemologický postoj, popření
rozdílu mezi přirozeném a nadpřirozenem, tvrzení, že pochybnost je neoddělitelná od víry.
Dewart kritizuje a odmítá tradiční katolickou teologii (patristickou a scholasitckou) a vyslo190

vuje požadavek jejího odřestění, Odmítá tradiční křesťanské učení, založené na pojmu Boha
j a k o nadpřirozené bytosti a navrhuje nový způsob jeho chápání, v nimi tradiční pojeni Boha
j e nahrazen jiným pojmem, K odřeČtění by mři o podle něj dojít odmítnutím aristotelskotomistieke teorie o poznání a pra vdě j a k o intencionálstím vztahu mezí subjektem a objektem,
která by měla být nahrazena teorií o vývoji vědomí a o souvislosti subjektu se sebou samým.
Pak by bylo třeba vyloučit rozlišeni mezi existencí a esencí Či přirozeností, a tím tedy i konceptualízarí Boha. N o v ý pojem Boha by se zakládal na zktišenosti Boha, v níž ho nezakoušíme j a k o bytí, nýbrž j a k o » rozevřené pozadí vědomí a bytí « (avšak mimo bytí a myšlení),
který neexistuje, a l e j e přítomen. Z d e však narážíme na dva problémy: může být Dewart
zahrnut mezí křesťanské ateisty? A v čem spočívá jeho přínos? Pojem rozevřeného pozadí
j e velmi nejasný, a muže být chápán různými způsoby: snad jako plotinovské » J e d n o t ,
které j e mimo bytí a myšlení? A pak: být přítomen předpokládá existenci. A jestliže Bůh
j e skutečnost, j a k to. že není bytí, když jsou to dvě stejné věci? Z toho vyplývá, že Dcwart
chce být úmysly i slovy křesťanským ateistou jen na půl, protože připouští nějakým způsobem Boha, avšak vzhledem k tornu, že sc pokouší rozbořit tradiční teologii a s ohledem
na ehatrnost j e h o nové teologické konstrukce, můžeme ho považovat za křesťanského ateistu,
protože přivádí druhé, kteří přijali destruktivní Část jeho učení, k tomu, aby udělali totéž
(Srov. Mondin, » I Teologi ,,,«, str. 127-14.2).

Posudek křesťanského ateismu:
i . Konstruktivní kritika: pokusme se především s Ogletreem formulovat » konstruktivní
zhodnocení« učení hlavních představitelů radikální teologie:
Hamilton: i když osobní vyznání j e pro teologa důležité, nezdá se nám, žc by stačilo
stát se základem teologie, která musí vycházet z náboženské zkušenosti celého křesťanského
společenství: Hamilton mluví sám za sebe, ne za Církev. - Klade si otázku, z d a j e možno
vyjádřit křesťanský způsob života bez toho, žc by se mluvilo o Bohu. Ve svcin pokusu o takové vyjádření Hamilton pak říká včci, které se zřejmě nedají tvrdit, postrádají-Ii nějakého
zakotvení v Bohu, neboť na základě jakcho principu se Hamilton soustřeďuje jen na Ježíše
a hlásá jeho ústřednost? Nemůžeme se přece přimknout s takovou výlučností k jedné jediné
historické osobnosti, nejcví-li se nám v ní něco absolutního! Úkolem teologa j e probádat
všechny projevy a obsahy lidské náboženské zkušenosti. Kromě toho by se měl teolog inspirovat na celé řadě osobností lidských dějin, osobností, které představují náboženskou zkušenost ( N B : používáme tento nepřesný výraz jediné pro dialog s Hamiltonovým myšlením a pro jeho vnitřní kritiku), aniž se nechá ovlivnit výlučně jednou zvláštní osobností
lidských dějin. - Nezdá se pak, žc by dnešní profánní člověk mohl představovat typ, který
se dává v lásce a svobodě svému bližnímu; obvykle jde o lidi sobecké, kteří se soustřeďují
na vlastní osobní zájmy. - Protože Hamilton nevyjadřuje přetváření života psychologickými
kategoriemi, ale používá k tomu teologického klíče, nemůže to dělat bez nějakého uznání
Boží přítomnosti a činnosti, která spojuje a sjednocuje jednotlivce s osobou Kristovou. V čem
spočívá tento most zemí námi a Kristem, jestliže Bůh j e » nepřítomen «?
Van Buren: J e správné zabývat se problémem teologického jazyka, abychom se vyhnuli
nejasnostem a nedorozuměním a abychom dokázali předložit účinné křesťanské poselství
současnému světu. Ale »světský význam « j e stále něco okrajového vzhledem k podstatnému
obsahu Evangelia, a nejen to, j e to též něco nahodilého, proměnlivého: nemůžeme přičítat
definitivní charakter nějaké kultuře určitého dějinného období, jako j e i to naše. Nčco jiného
j e kriticky hodnotit kulturu a určité dějinné období ve světle Evangelia, a něco jiného j e
podřídit Evangelium a jeho interpretaci současné kultuře. - Základní námitka, kterou mů191

žeme učinit Van Burenovi, spočívá v tom, že redukuje křesťanskou teologii na kognitivní
výroky, které vyjadřují určitý postoj nebo určité hledisko člověka. Je pravda, že křesťanská
víra je také určitý způsob nazírání na skutečnost, a že víra má svůj význam především proto,
co říká o situaci člověka, ale to neznamená, že by byla něčím relativním, subjektivním. Jak pro Hamiltona, tak pro Van Burena platí, co už jsme poznamenali dříve: přikládat osobě
Ježíše Krista prvořadou důležitost není možné bez nějaké spojitosti s pojmem Boha, protože
nemůžeme přičítat nějaké osobě nebo nějaké události absolutní význam, jestliže v ní nepozorujeme něco absolutního, jestliže v ní neobjevíme nějakou skutečnost nebo nějaký rozměr
odlišný (transcendentní) od běžných událostí a jevů. Proto se právě zde vnucuje (jak si toho
všímá i sám Van Buren) alternativa: bucf uznat absolutnost, která dělá z Ježíše Krista absolutní střed všeho, tzn. uznat Boha, který se v Ježíši Kristu zjevuje, anebo zrelativizovat
i Ježíše, a tím celé křesťanství tak, že se stane jen jedním z mnoha způsobů, jak se dívat na
skutečnost, aniž budeme tvrdit, že je to jediný možný způsob. A to je důvod, proč Van Buren
nyní mluví o Ježíši způsobem, jenž se stále více blíží pouhému humanismu, neboť přestane-Ii
mít JcžíŠ a události s jeho jménem spojené určitý transcendentní význam, klesají na úroveň
ostatních hodnot, které se všechny stejným právem dožadují naší pozornosti. Bucf se uzná,
že JežíŠ Kristus má rozhodující význam a důležitost, a v tom případě už nepřímo bereme
pojem lioha v úvahu, anebo se všechno stává relativním, nivelizuje se a mizí v řadě konečných lidských skutečností.
Altizer: Některé jeho požadavky jsou správné, jako např. snaha zaktualizovat víru
pomocí myšlenky Vtělení, které pro něj znamená, že Bůh sestoupil do našich lidských dějin,
aby nás osvobodil. Snad právě pro tento důraz, který klade na Vtělení, není Altizer nakonec
tak radikální, jak by se zdálo na první pohled. Jeho rozchod s křesťanskou tradicí není tak
hluboký právě proto, že zdůrazňuje význam Vtělení se všemi implikacemi týkajícími se
Boha, jenž vstupuje do lidských dějin (jinými slovy a paradoxně: právě proto, že Altizer
mluví o opravdové smrti Boha, připouští konec konců existenci pravého Boha!). - Altizer
má také pravdu, když se odmítá dívat na Vtělení jako na událost pouze minulou (a právě
tady naše teologie o Církvi a svátostech, neboli o velikonočním tajemství plně odpovídá
takovému požadavku!). Avšak současně znehodnocuje minulost, když představuje přítomnost jako popření minulosti. Podle něj totiž každé nové zjevení Slova popírá všechny jeho
předcházející formy, přičemž ovšem zapomíná, že Vtělení Slova je událost eschatologická,
protože se v ní předjímají poslední věci! - Když pak vysvětluje Vtělení jako sebeoběť Boha
pro nás, a tím jako milost, musí se rozejít s Nietzschem, pro něhož život je čistý akt vůle
a žádná milost. - Mimoto Altizer by měl uvážit, jaké místo mají v jeho učení etické zájmy.
Zatímco Hamilton a Van Buren převádějí teologii na etiku, Altizer naopak ji téměř docela
zanedbává. Víra přece není jenom bezvýhradné přijetí věcí tak, jak jsou, prosté ano, pouhé
otevření se životu, jak on tvrdí. - A konečně: nezdá se, že Altizerův výklad Vtělení ho zcela
zbavuje pojmu božské transcendence, Altizer se opírá ve svém pojetí transcendence o orientální mysticismus, který ji chápe jako něco klidného, nehybného, vzdáleného, co stojí mimo
proud života, a proto ji tímto způsobem chápe také u ostatních náboženství. Avšak transcendence v Bibli neznamená nepřítomnost Boha, vzdálenost od tvorů, nýbrž naprostou svobodu,
s níž je Bůh přítomen či nablízku svému tvoru. Biblické pojetí Boží transcendence stojí na
přesvědčení, že Boží zásah do dějin nepřipoutává Boha k dějinnému pohybu tak, aby ho s ním
směšoval. - Altizer mluví o posvátnu, jako by bylo do jisté míry svobodné vůči profánnímu,
což už s sebou nese jistý pojem transcendence. Vtělení koneckonců není myslitelné bez určitého rozlišení, a transcendence je především rozlišení, radikální různost. (Dále to uvidíme
ještě lépe.) Je to jako v člověku: jeho já (duše) neexistuje jinak než v těle (nebo aspoň zaměřena k tělu, protože existuje stav duše oddělené od těla), avšak nerovná se nikdy životu těla,
nikdy se zcela nevydá v žádném tělesném úkonu. Proto transcendence neznamená ustrnutí
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(statičnost) ani dálku. Altizer by tedy pozorným rozborem pojmu Vtělení měl dojít nikoliv
k popření, ale k dokázání transcendence, a tedy i Boha.
2. Klady a zápory křesťanského ateismu.
a) Klady: Křesťanský ateismus vysvětluje nebo se dělá mluvčím některých základních
požadavků současné doby, j a k o znovuvyjádření evangclního poselství v ovzduší laicizované
kultury. J e chvályhodný záměr udělat křesťanství pochopitelné a přitažlivé pro moderního
člověka. Křesťanský ateismus právem hájí opravdovou hodnotu pozemských skutečností
a učí, že člověk se musí sám vlastními silami vyrovnat s problémy tohoto života, aniž by
očekával, že problémy jako hlad, nemoci, stáří, válka, pokrok atd. budou rozřešeny Bohem
namísto něho. Třeba ovšem podotknout, že to není žádný nový ani původní objev křesťanského ateismu. Křesťanský ateismus má také zásluhu, že připomněl církvi, i když nepřímo,
její časné úkoly, z kterých j i chtěli někteří vyloučit. Křesťanský ateismus však chybuje, když
ničí náboženství, které j e středem, hlavním smyslem, a proto v tomto ohledu jediným posláním Církve, jako by bylo něco neužitečného, přebytečného. - Křesťanský ateismus zdůrazňuje paradoxním způsobem učení o Boží nevyjádřitelnosti proti antropomorfním a dětinským představám o Bohu; zdůrazňuje nepochopitclnost Boha, což však neznamená ncpoznatelnost, to jsou dvě zcela různé věci.
— Křesťanský ateismus právem hájí přednost dějin před metafyzikou, když se touto předností rozumí prvenství milosti (dějiny spásy. Boží iniciativa atd.) nad přirozeností, avšak
znehodnocuje metafyziku až k jejímu úplnému zrušení, což j e pochybené;
— Křesťanský ateismus má pravdu, když tvrdí, že náboženství podléhá osudu všeho, co j e
konečné, stvořené, lidské; pomysleme na skutečnost, žc Církev není něco dokonalého, ale
j e na cestě k dokonalosti, k Božímu království, a musí sc posvěcovat; má také pravdu, když
shledává, že křesťanské náboženství v těchto posledních stoletích dávalo víc známek smrti
než života.
— Musíme ocenit jeho Kristocentrismus (Kristus-Zjevovatel Boha, Vykupitel, Střed lidských dějin); správně se snaží dojít k Bohu skrze Ježíše Krista (aspoň jak to chápeme my).
— Závěrem: křesťanský ateismus nás učí, žc j e třeba být velmi kritickými a velmi poctivě
se ptát, jaká j e skutečná hodnota názorů, kterc hájíme, a norem, které zachováváme, abychom byli připraveni zbavit se všech nepodstatných forem našeho křesťanství, jež by mohly
být překonané, neužitečné, nebo dokonce škodlivé (jak to udělal II. Vat. sněm): takováto
> devalvace « může mít spasitelné účinky, nutí nás hledat novou měnu, směnitelnou v moderním světě.
b) zápory: některé velké o m y l y :
— Křesťanský ateismus se dopouští metodologické chyby, když podrobuje jazykové analýze
i náboženský jazyk, zatímco tato metoda j c sotva uspokojivá pro tvrzení experimentální
povahy; rovněž tak, když v dialogu sc zcela vzdává vlastních názorů a přijímá trpně postoje
ateistického mluvčího; když chce podrobit dialektickému procesu nejen skutečností nahodilé, stvořené, a proto se měnící, ale i Boha; když užívá demytizacc takovým přehnaným
způsobem, že se už dotýká nejenom formy, ale i obsahu, když spatřuje v » pořečtění « křesťanství úplné převrácení křesťanského poselství a ne pouze jeho přizpůsobení řecké kultuře
a její pokřesťanštění tam, kde nestačila splnit požadavky křesťanského poselství; a když odsuzuje šmahem náboženství jako celek a snaží se všechno zesvětštit. Tyto metody jsou svévolné, a jsou proto nepřijatelné.
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Omyly a rozpory jednotlivých představitelů:
— Robinson: Bůh nebyl nikdy křesťanstvím umístěn » mimo « svět; v jeho učení jsou ještě
jiná protiřečení a nedůslednosti, které není možno zde vyjmenovávat (viz. Mondin, 154-155)
Kristus není jen člověk » pro druhé «, nýbrž je především » člověk pro Boha «, jehož jediným
cílem je uskutečnit Boží království. Robinson, aby obrátil svět na křesťanství, omezuje požadavky křesťanského života na takové minimum, že je nakonec splňují všichni, včetně
ateistů.
— Cox: Abychom mluvili modernímu člověku o Bohu, nestačí mluvit jen o pozemských
skutečnostech: to jsou dvě různé věci; něco jiného je, jak mluvit křesťansky o pozemských
věcech v sekularizované společnosti (viz Radost a naděje), a opět něco jiného je, jak mluvit
modernímu člověku o Bohu; pro tento druhý problém nepodal Cox žádné řešení.
— Van Buren: Jestliže zbavíme teologický jazyk jako celek objektivní hodnoty, pak to má
za následek nejen smrt Boha, ale i smrt Krista; subjektivní hodnota věroučných výroků je
závislá na jejich objektivní hodnotě (což nikterak nevylučuje, že musí být žité, uváděné ve
skutek, do praxe); svoboda, která je podle něj základním a podstatným rysem Kristovy
osobnosti, se nedá chápat leč na základě Kristova vztahu k Bohu Otci; Kristus je vzhledem
k lidcin svobodný, protože je celý zaměřen na Otce; mimoto nelze vyloučit z osoby a ze
života Ježíše Krista všechno nadpřirozené a zázračné: zázraky mají rozhodující úkol ve zrození víry v něho (srov. např. Jan 2, li), » když síla křesťanství nashromážděná po staletí dosáhla značné úrovně, může se zdát, že křesťanství může žít i bez některého podstatného svého
prvku. Ale to je iluze, která dlouho nevydrží« (A. Vogel).
— Altizer: vedle zásluh, o kterých už jsme mluvili, jsou u něho závažné omyly: křesťanský
Bůh není Bůh vzdálený, samotářský, cizí, nezachraňující, odloučený, nečinný, lhostejný
totéž platí pro pojem transcendence, jenž představuje jedno z největŠích nedorozumění celé
radikální teologie. Altizer kromě toho přijímá velmi snadno a lehkovážně kritiky a útoky
ateistů minulého století (Nietzsche a ostatní): kritika antrpomorfismu, pověr, odloučení
náboženství od každodenního života je správná, ale nebylo třeba si ji vypůjčovat od ateistů
(nachází se u teologů a u světců včera i dnes) a dnešní křesťanskou teologii nemožno nařknout
z těchto vin. Snad nejvážnějším Altizerovým omylem teologickým i metafyzickým je učení
o scbczniČení (kenozi) Boha jako přeměně a opuštění Božské přirozenosti (6); z jedné strany
se totiž zdá, že původcem této kenoze (zničení) je Bůh sám (a proto je, a nelze mluvit
o ateismu), z druhé strany se však zdá, že to byl Člověk, který objevil neexistenci Boha
a došel proto k závěru, že je třeba zrušit sám pojem Boha; ostatně jesdiže se Bůh trvale
přetváří, jak to, že se zjevuje a je přítomen v Kristu? U Altizera pozorujeme jasný sklon přejít
od křesťanského ateismu k ateismu čistému.
— Dewart: bylo by třeba mu zopakovat filosofický důkaz o objektivitě našeho poznání;
Bůh není chápán křesťanskou teologií jako » první jsoucno v řadě ostatních « jako něco
»na víc*. Otcové a scholastici nepořečťovali jenom křesťanství, ale především pokřesťanšťovali řeckou filosofii; zdá se, že směšuje analogii s metaforou (která je jen jedním druhem,
a ne hlavním, analogie) a že tedy ne/ná pojem analogie jak, jej vypracovala scholastická filosofie. Na tom, že Bůh je » otevřené Pozadí «, » skutečnost «, » milost «, » láska «, » ten, který
je přítomen «, »ten, který je ve stvořeném«, atd.... není celkem nic nového. Snad nejzávažnějŠítn jeho omylem je tvrzení, že křesťanství není poselstvím, nýbrž toliko posláním. Existovalo
by pak ještě nějaké křesťanské kerygma ?

(6) Vtěleni neznamená přeměnu Boži přirozenosti (monofysismus), nýbrž její hypostarické spojeni
s přirozeností lidskou v Osobě Slova. O s u tni ohledně Fila, 7 viz u exegetů.
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3- Celkové zhodnocení:
a) Kritika základních předpokladů.
A) Odmítáme předpoklady křesťanského ateismu, totiž:
I. že moderní člověk je neschopen (nebo že je pro něho nemožné) věřit Bohu a v Boha.
II. že křesťanství bylo zdeformováno.
Ad I.: Není pravda, že moderní Člověk nevěří nebo nemůže věřit v Boha; atcismus
není výhradní jev našich dnů, důvody pro víru v Boha a pro poznání jeho existence jsou
stejně aktuální a platné dnes jako v minulosti (řád vesmíru a nahodilost věcí), náboženský
život byl vždycky nesnadný, neméně v minulosti než dnes, vztahy mezi Bohem a světem
se v podstatě nemění.
Ad II.: většina popisů křesťanského učení, jak je podávají křesťanští ateisté, není pravdivá; křesťanství nebylo pořečtěním podstatně zdeformováno.
B) Nemůžeme přijmout křesťanský ateismus ještě z dalších důvodů:
Není možné podrobit křesťanství takové radikální operaci, aniž bychom je zabili; nemůžeme schválit u křesťanských ateistů jejich povolnost, jejich ústupky v podstatných a základních věcech, jejich ochotu schválit a přijmout všechno, co se dnes říká, věří, dělá - to je
kapitulační taktika. Je podivné, že ti, kteří by měli být učiteli v tomto oboru, neumí odpovědět na námitky světských lidí? (7)
— Nestačí změnit formu křesťanství, aby je všichni přijali (NB: je to do určité míry iluze
i mnohých knčží nadchnutých apoštolským duchem, ale ne dost moudrých, kteří jsou přesvědčeni, že s určitými technikami se může obrátit svět...).
— Křesťanský ateismus je nakažen racionalismem, a proto si dobře neuvědomuje, že víra
bude vždy pohoršením. Evangelium nebude nikdy tak rozumově prokazatelné, aby bylo
naprosto přesvědčivé (ne že by nebylo rozumné věřit, nebo že víra by nebyla rozumná,
tj. rozumově poznatelná, ale zůstane vždycky nepochopitelná, tajemná, a také »pohoršlivá «, tj. nebude přirozenosti po vůli; v tom tkví pohoršení kříže, 1 Kor 1, 23.)
— Nesdílíme odpor křesťanských ateistů vůči učení o analogii a vůči přirozené teologii.
Ostatně analogických výrazů používají i oni, jako např. * hlubokost bytí«, » otevřené pozadí « atd. Vždyť právě analogie nás chrání od antropomorfismů a od dětinských představ.
— Křesťanský ateismus je nesmyslný předně jakožto ateismus, protože teologická věda bez
Boha je nesmysl, a dále jakožto křesťanský, protože zdrojem křesťanství je Bůh, Není-li
totiž Kristus Bůh, co ospravedlní víru v něho?
Poulení z křesťanského ateismu:
Kdo se snaží zachránit dnešního člověka od ateismu pouhou spekulací, dopouští se těžkého omylu, neboť náboženství je kromě toho také mravní skutečnost. Náboženství je v ý razem rozhodnutí a existenciálního postoje či vztahu k Bohu (je oddáním Bohu); Neexistuje žádná teorie schopná přivést ateistu k víře. A teolog nesmí zapomínat na modlitbu.
S Bohem musí jednat nikoliv jako s » něčím «, nýbrž jako s » někým «.

(7) Teologie » smrti Boha « se zdá na první pohled radikální, revolucioniřská, ale ve skutečnosti jí není,
protože schvaluje a přijímá daný společenský řád (není bez významu, že se zrodila právé v Americe);
zamítnutí Boha, který je stálou výčitkou svétu, vede nutnČ ke konformismu.
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b) Závěrečná úvaha:
Bůh dnes není předmětem zkušenosti (nemůže ani být v tomto životě), a proto se už
v něho nevěří. Aby tedy bylo možno v něho věřit, j e třeba vrátit dnešnímu člověku čistý
a autentický pojein Boha. A to se ovšem neudělá jenom hlubokomysbiými úvahami, ale
j e též třeba vyzařovat Boha naším křesťanským životem. Teologie smrti Boha má význam
sociologický a žádný jiný. Mrtev j e jen nesprávný pojem Boha, ale pravý Bůh, Stvořitel
všeho a Otec Pána našeho Ježíše Krista, j e a zůstane na věky živ. Tato smrt Boha j e tedy
vlastně spíš zjevením Boha. Teologie smrti Boha správné zdůrazňuje, že Boha nemůžeme
hledat odezírajíce od lidí (Vaggagini, I Teologi del Dio vivo, 408), ale chybuje, když chce
nahradit teologii čistou antropologií nebo dokonce činností sociální anebo politickou. Křesťanský ateismus j e proto možno chápat nanejvýš jen jako období očišťování pojmu Boha
a křesťanského života. Jakmile by se však začal chápat v plném a zásadním slova smyslu,
stává se tato teologie protismyslnou a rozbíjí nakonec sebe samu (protože j e ateistická). Ve
skutečnosti však není mrtev Bůh, ale spadlo jen lešení, které podpíralo nedostatečný a nedokonalý pojem Boha.
(přeložil František Blažek)

II.
DESAKRALIZACE, SEKULARIZACE,

DEMYTIZACE

Jelikož předchůdci i autoři radikální teologie často mluví o demytizaci, desakralisaci
a sekularizaci, upřesněme si v této části smysl a dosah těchto pojmů, abychom pak mohli
rozhodnout, zda a do jaké míry jsou pro nás přijatelné. S tím ovšem souvisí otázka tak zvané deklerikalizace. Nechceme a ani nemůžeme zde řešit některé obtížnější problémy, zvláště
pokud jsou rázu praktického, právního atd., ale můžeme a musíme si vyjasnit různé významy uvedených termínů, vždyť prvním krokem k řešení otázek j e jasné vymezení pojmů
(což postrádáme na příklad v knize I. ILLICHE, Metaniorfosi del clero, Vicenza 1968, který
užívá názvu » klérus * tu ve smyslu teologickém, tu ve smyslu sociologickém, srov. str. 26
a dále).
Posvátné a profánní
Pojmem zasvěcení (consacratio) zde myslíme vyhradit tičco Bohu, kdežto pojmem posvícení
rozumíme prodchnout nebo naplnit tičco Bohem. Proto svět sám v sobě, to znamená ontologicky, je profánní, Čili ne-posvámý, ne-zasvěcený, a proto musí být posvěcován (hlavně působením laiků, srov. Lumen Gentium, č. 14 a Apostolicam Actuositatem, č. 16. Upozorňuji, že koncil používá termínů zasvětit a posvětit ve stejném smyslu, srov. M. D. Chenu,
La Chiesa ncl mondo, Vita «• Pensúro, 1965, str. 56-79). Podobné můžeme též říci, že svět j e
zasvt\rn ve smyslu teologickém čili ontologickém (posvátný), ale nikoliv sakralizován (zposv.ítnělý) ve smyslu sociologickém (sakrálním), takže lze mluvit o desakralizaci ve smyslu
sociologickém, jež se podstatně liší od » sekularismu « (Cir. Catt. 20. 9. 1969. str. 451). V tom
případě j d e o desakralizaci světa a různých forem, ne však Církve a jejího poslání, jež zůstávají stále posvátné. Chcemoíi však v různých oblastech nahrazovat profánní posvátným,
dopouštíme se tak neblahého zaměňování, takže posvátno např. ve vědě se zvrhává v lži—
vědu a pověru (nikoliv však ve filosofii, kde Bůh má své místo jako první Příčina) v technice
se zvrhává v magii (což ovšem nelze říci o různých žehnáních, jež nemají nahradit lékařské
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ošetření, nýbrž svolávají pomoc Boží jako takovou), ve světě a ve společenském životě pak
vede k církcvnictví a klerikalismu, k teokracii nebo k cesaropapismu (nikoliv však v posvěcování lidí, světa, života a společnosti). Všechny tyto oblasti a všechny tyto skutečnosti musí
být zasvěcené-posvěcené skrze Člověka, křesťana-laika, který křtem j e zasvěcen Bohu (srov.
Lumen Gentium, Č. 44, 31), a proto povolán k tomu, aby posvěcoval sám sebe (Lumen Gentium, kap. 5) a svět (L. G. 31, Ap. Act.). A naopak, náboženství j e svou vlastní povahou
(per definitionem) posvámé, protože se ve vlastním slova smyslu týká posvátna. Proto náboženství nemůže být sekularizováno: ateistické náboženství nebo »křesťanský ateismus«
radikálních teologů j e contradictio in tcrtninis.
Rozlišení mezi posvátným - náboženství, Církev, a profánním - svět, světská činnost,
umožňuje hlubší vzájemné prostupování církve a světa, ne tak ovšem, že by tím Církev
nabývala moc, ale tak, žc zůstávaje stále chudou, stává sc daleko autentičtější, skutečným
kvasem světa. Toto jasnější rozlišení tedy má vést k hlubší jednotě. Můžeme říci, že se zde
obdobně uplatňuje teandrický princip rozlišení, ale nikoliv rozdělení.

Formy a významy sekularizace křesťanství.
a) Křesťanský ateismus: po stránce teologické j e přípustný, jen pokud popírá magické
(naturalistické) pojetí Boha, nikoliv však, redukujc-Ii víru a teologii na čistý ateismus (* smrt
Boha «).
b) desakralizace křesťanství: lze ji připustit, pokud se chápe jako odstraňování sakrálních
forem v oblasti společenského života, v pastorální a apoštolské činnosti, nikoliv však jako
odmítání nadpřirozena.
c) deklerikalizace: má svůj smysl jen z hlediska sociologického, nikoliv však teologického,
ontologického. f^íci »laický jáhen« nebo »jáhen laik« má smysl jedině z hlediska sociologického, z hlediska teologického nebo liturgického j c to však nesmysl.
d) demytizace: má smysl jen j a k o cxegetická, kritická metoda, jež se snaží odkrýt pravý
smysí textu analýzou historicky podmíněných literárních forem, j e však nepřijatelná jako
popření historicity Kristovy nebo jeho zázraků (Bultinann).
Sekularizace tedy nemůže být přijata ve smyslu ontologickém, neboť tak by znamenala
popření Boha (a), zesvětštění křesťanství (Ir), popření kněžství jako svátosti (c), znevážení
historických pramenů (d), může však být připuštěna ve smyslu sociologickém (i tak však
v sobě skrývá složité problémy), nakolik totiž:
ad a) očišťuje pojem Boha od představ starověké nebo středověké fysiky, odbourává
takové způsoby vyjadřování, které vedou k mylnému pojetí Boha, tj. ve smyslu metodyt
vyjadřování, formulování,
b) zřetelně rozlišuje mezi posvátným a profánním, překonává středověký občanský
řád atd., tj. ve smyslu sociologickém:
c) znamená konec kléru jako společensky privilegované kasty a příliš odloučené třídy,
tedy ještě ve smyslu sociologickém. Upozorňuji, že kněz j e separován (oddělen) pouze ontologicky (»není ze světa«) ne nezbytné společensky (»je ve světě«: Jan 17, TI. 1 4 - 1 9 ) - Název
» klérus « j e míněn v kán. 107 kodexu kanonického práva ve smyslu teologickém. Spíše než
»laický kněz « j e dobře užívat názvu » kněz světský « v protikladu k výrazu » kněž klerikální *. Rozlišení Božího původu mezi knězem a laikem v Církvi nevede k tomu, aby se
rozlišovalo mezi eklesiastickým klérem s jedné strany a laikem s druhé strany i v oblasti společenského (matričního) postavení. Dokladem pro toto nám mohou být zkušenosti kněží
pod »komunistickým režimem«. Někomu se zdá logičtější (?) »dělník (který j c ) knězem«
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(srov.: Una Chiesa cke ha deciso: Cecosl., str. 17) než » kněz (který je) dělníkem « (jak je tomu
např. ve Francii). V každém případě kdyby k deklerikalizaci mělo kdy dojít (problém, který
není naším úkolem zde řešit), bylo by třeba, aby přinesla Církvi skutečné výhody, ne aby
byla únikem k úkolům čistě profánním anebo dokonce revolučním. V tomto ohledu jsme
proti Illichovi (viz uv. dílo str. 32, kde i na str. 26-28 jsou značné nepřesnosti v názvosloví).
Závěrem: kněz musí být svatý, protože svatost je cíl jeho poslání a je taky ontologicky osoba
posvátná a v tom smyslu oddělený, odloučený, nakolik jedná jménem (in persona) Krista
jako * druhý Kristus«, i když není nutné, aby se odlučoval ve smyslu sociologickém. Srov.
Skt 18, 3; 20, 33-34, i Koř 4, 12, 2 Koř 11, 9: 12, 13, 1 Thes 2, 9, 2 Thes 3, 8. Tolik
k upřesnění pojmů.
d) určuje základní historická fakta křesťanství a jeho poselství včetně Kristových zázraků a jeho zmrtvýchvstání. Dějiny a kerygma, tj. historický Ježíš a Kristus víry se nijak nevylučují, ba naopak jsou nerozlučným výrazem Vtělení, spojení božského a lidského, jako
hlavní Boží spasitclská událost a zásah. (Tím překonává onu nedostatečně kritickou fázi
v oblasti pozitivní teologie (viz Pius XII., Enc. Divino afflante Spiritu, a zvláště co říká o literárních formách a pak všechny následující dokumenty Církve až po Dei Verbum 12 a 19...).
Jinými slovy, toto všechno znamená, že je nutno se vyhnout zaměňovaní a pletení
a) Boha a stvoření,
b) Církve a světa,
c) Kněžství (hierarchického, ministeriálního) s jeho přechodnými formami (přičemž
zůstává základní rozlišení mezi kněžstvím hierarchickým a kněžstvím věřících: Lumen
gentium io),
d) mezi fakty či událostmi dějin spásy a respektivnírn poselstvím, zvěstováním, kerygmatem a formami vyjádření (výrazovými). Proto můžeme mluvit i o jisté katolické
demytizaci ideje Boha, pekla atd. ve smyslu teologického metafyzického očištění, jež znamená upuštění od představ starověké a středověké fysiky a kosmologie. Nedostatek jasnosti
pojmů a rozlišení způsobuje, že mnozí věřící i někteří knězi se cítí dezorientováni, když
slyší mluvit o sekularizaci, desakralizaci a pod., kdežto II. Vat. koncil (Gaudium et spes 36)
vyhlašuje » oprávněnou nezávislost pozemských skutečností« a papež Pius XII. mluvil o zdravé laicitě Státu atd. (1958). Bohužel v poslední době i mnohé knihy zvyšují zmatek, protože
jejich autorům chybí jasné idee a nezaujatost. Touto problematikou se dnes zabývá obzvláště
publikace I D O C U (Mondadori), jako např. Processo alia religione, 1968, nebo C'ě un
domani per il přete?, 1968; jak rozpoznat co je v těchto a podobných publikacích dobrého
a špatného, co je pravda a nepravda, k tomu je potřeba mít jasno aspoň v pojmech a rozdílech
námi uvedených, a to je také jediný účel tohoto příspěvku.
Připojujeme orientační přehled proudů a tendencí v otázce posvámosti či profánnosti
světa (B. Mondin, L'uomo atd., Fossano 1969, str. 155-183), s tímto autorem (str. 158) upozorňujeme, že jde o schematizaci, která zjednodušuje, a o tendence, které nejsou výlučné,
a tím méně (nutně) heretické:
a) proud sekuiarizafní klade důraz na vnitřní hodnotu pozemských skutečností (věcí),
jako světa, pokroku, dějin; zrodil se jako připomínka Církvi, jež se příliš stranila světa, starajíc se pouze o spásu. Tento proud však upadl do opačného extrému, totiž že se snaží zredukovat poslání Církve jen na snahu přispět k uskutečnění přirozených pozemských hodnot;
jeho představiteli jsou Tillich, Bonhoeffer, Robinson, Cox, Van Buren, Teilhard de Chardin,
b) tendence sakralizabií popírá skutečnou hodnotu pozemských věcí jako takových,
uznává je jen, když vstupují do sféry posvátna, do služeb Církve. V tom smyslu mluví Maritain a Molnar.
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c) tendence inkamacionaM (vtělení) se vyhýbá jak odlučování tak směšování posvátna
a profánního; uznává vnitrní, skutečnou a autentickou hodnotu pozemských věcí, hodnotu
ne pouze instrumentální, ale zároveň tvrdí, ze tyto včci nepředstavují království Boží, jež
není totožné s tímto světem, ač jej zahrnuje.
Povinností křesťana j e proto tyto pozemské hodnoty podporovat a rozvíjet, aniž by tím
ubral na významu povinností náboženských, které si svůj primát uchovávají a zůstávají
základní. J e nutno napodobovat Ježíše Krista jako dokonalou syntézu posvátného a profánního. Stoupenci tohoto směru nejsou ani pro úplnou sekularizaci ani pro úplnou sakralizaci;
biblické pojetí profánní skutečnosti tuto skutečnost uznává, zachovává, hájí a rozvíjí právě
v její profánnosti, avšak ne na úkor posvátna, jeho smrti a smrti Boha. Posvátno neničí
profánní skutečnost a nežárlí na ni. Směřuje naopak k jejímu zušlechtění a posvěcení. Proto
se nedá mluvit o nějakém střetnutí mezi posvátným a profánním. Tento postoj má být i postojem Církve vůči světu. K této tendenci se počítají: Congar, Thils, Chenu, Schillebceckx, Metz a anglikánský teolog Mascall.
Závěrem: byl by omyl obětovat posvátné profánnímu a vydat ho tak cele 11a pospas
sekularizace a dcsakralizace. Avšak bylo by rovněž na Škodu prosazovat sakralizaci, (/posvátnění) i ve věcech nepodstatných. Nelze schválit ani úplné odloučení (tedy zničení posvátna), ale ani smíšení obou sfér. Správná a plodná cesta k posvěcení a spáse lidí j e ve zdravém rozlišení a sjednocení posvátna a profánna. Věřit, žc se svět posvětí tím, že jej zposvátnímc (povrchně), j e iluze, ale bylo by už naprosto mylné pokoušet se jej posvětit a spasit tím,
žc nahradíme náboženství božské a posvátné profánním.
Řešení j e zde v teandrickdm principu (Chalc. koncil, r. 45 r), totiž žc se posvátné nedá
ani zredukovat na profánní (ncstorian ismus), ani profánní nemá být pohlceno posvátným
(monofysismus), ale jako v Kristu jsou rozlišeny dvě přirozenosti, které se nevylučují, jsou
neodděleny a nesmíšeny, tak i mezi posvátným a profánním má byt jednota v rozlišení.
Profánní, které j e » posvátné « v širším a základním smyslu, protože všecko j e stvořeno Bohem
a pro Boha, se má posvětit, skrze křestní zasvěcení lidí Bohu, jíinž jsou vštípeni v Krista,
v něm je všecko pozdviženo, zbožštěno a my se v něm stáváme adoptivními dětmi Božími.
Bůh j e Posvátný (ontologicky) a Svatý ve smyslu absolutním, svět a člověk jc posvátný
relativně, nakolik j c stvořen Bohem a pro Boha. Člověk j e však svobodný a proto profánní:
na základě toho se dává, otvírá, Bohu (zasvěcení), aby byl posvěcen, naplněn Bohem. Jak
sakralizace, jež j e přenesením náboženského zasvěcení na profánní pole, tak i sekularizace,
jež chce pohltit posvátné v profánním, j c nepřípustným směšováním obou sfér. Proto nelze
připustit ani naprostou radikální sekularizaci, ani naprostou a úplnou sakralizaci. (X) Dcsakralizace ve smyslu sociologickém však může přispět k očištění křesťanství, tím žc ho učiní
účinnějším a dá vyniknout podstatě jeho posvátného poselství. V sekularizovaném světě se
tak poslání Církve stane jasnější, autentičtější, nezbytnější. (Srov. D E R O S A , V Civ. Gatt.,
i. 2, 1969, 235-6, Sorge, tamtéž 5.4. 1969, 50-2, tamtéž 5. 7. 1967, 4-8, kde se zdůrazňuje
podstatná nadpřirozenost osoby a poslání kněze.)
(přeložila Zuzana

Pavlová)

(8) Přirozené v s e j e otázka upřesnění či definování výrazů. T a k někteří, zejména v anglosaském prostředí,
j a k o C o x , N e w b i n g , West rozlisují sekularizaci o d sekularismu, který pro né znamená asi to, co laicismus. A proti těm, kteří ztotožňují sekularizaci s desakralizací, jíní rozlííují obojí v tom smyslu,
že desakralízace b y měla znamenat negaci »posvátna« (sacrum), kdežto sekularizace by znamenala zmizení » náboženského « (religiosum), takže s náboženstvím b y zmizelo i posvátno, ale ne naopak (srov.
D E ROSA, v Civiltä Cattolica 7. 3. 1 9 7 0 , str. 439-440). M y s l í m , že j e lépe mluvit v tom případě ne
o posvátnu {sacrum), ale o sakralizaci, j a k j s e m vysvětlil shora.
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O T Á Z K A BOHA V T O T Á L N Ě T E C H N O L É O G I C K S P O L E Č N O S T I
Útlá, ale podstatná kniha Heriberta Mühlena (Die abendländische Seinsfrage als der Tod
Gottes und der Aufgang einer neuen Gotteserfahrung, Paderborn, F. Schöningh 1968) sahá na
jeden z nevralgických uzlů dnešní metafyzické a teologické problematiky, totiž na otázku
po smyslu bytí a po smyslu Boha. Autor je přímo heídeggerovsky vyzývavý; dráždí svými
hermcutickými zkratkami, zneklidňuje náš spekulativní pořádek, narušuje tradiční myšlenkové šablony. Jeho dohady a pokusy budou potřebovat dialogického a historického upřesnění. Jsou však plodné a vzácné už tím, že otvírají soudobou problematiku do budoucnosti
a že nabádají k překračování dosaženého. Zkratková hutnost. Mühlenovy studie, která je
vlastně jeho rektorská řeč, je vyvážena jasnou osnovou a logickou stavbou. Podařilo se mu
také vyhnout veškerému módnímu a žurnalistikému balastu, který dnes vládně i v některých teologických kruzích. Zvlášť si cením toho, že svou rozpravu zakotvil organicky a dialogicky v odvěké metafyzické a teologické tradici v kritické přemýšlivosti a v potřebě dobrat
se » věci samé«. » Qualiter se habeat Veritas rerum «, řekl by Tomáš.
Dnes se hodně mluví a píše o radikální teologii smrti Boha, o sekularizaci křesťanství
a o pokřesťanské dějinné epoše. Negativní, i když pronikavé a jemné rozbory, prorocký
ale destruktivní pathos často uvízly ve své vlastní negaci a netrpělivosti. Zdá se, že jen málo
autorů bylo schopno podnítit novou, plodnou náboženskou zkušenost a vytvořit nový myšlenkový a existenciální prostor, v němž by se dnešní a metafyzický, pozitivismem nabažený
řlověk mohl opět setkat vitálně a celostně s pravým Bohem, ne s jeho maskou či karikaturou.
Mühlen vychází z této metafyzické pouště a z tohoto teologického suchopáru. Hledá nejen
novou, ale hlavně pravou, spolehlivou stezku k pochopení smyslu bytí, velkoryse zakládající a umožňující transcendcnci Boha, který by byl skutečně » božský « - a tedy háravě
přítomný v lidském a kosmickém příběhu.

Zapomenutost bytí.
Západní civilizace od svých prvních řeckých začátků až po prvního Heideggera žila
ve znamení fyzikálního modelu bytí. Náš autor přijímá v hlavních rysech, ale ne bez výhrad,
Heideggerovu kritiku tradiční západní metafyziky. Tato kritika vidí osud západní metafyziky, její tragické vyústění v nihilismus a v totální zatmění Boha jako jedinou epochální
redukci bytí na jsoucno. Dějiny Západu byly doposud zapomínáním na ontologickou diferenci mezi bytím a podstatou v jsoucnu. Heidegger se ptá, jak mohlo vůbec dojít k této
redukci a jak skrytost ontologické diference mohla určit úděl západního myšlení a úděl křesťanské teologie. Podle německého filosofa první apriorní, dějinně osudová podmínka ontické
redukce tkví v chápání vědění, poznání a myšlení jako prostředku lidské vůle k nadvládě,
člověk redukuje bytí na jsoucno, protože jedině v horizontu této redukce se může zmocnit
své podstaty, stát se pánem sebe, svých možností a možností veškeré skutečnosti. Západní
prometeovský humanismus vyrůstá právě na této půdě.
Mühlen sestupuje hlouběji do nitra této problematiky a ptá se na druhou skrytou stránku
ontické redukce. Upřesňuje Heideggera v tom smyslu, že zapomenutost bytí i metafyzika
vůle k moci byly umožněny tím, že dotazování jsoucna se dělo bez rozlišení mezi věcí a člověkem, že byl vypuštěn z metafyzické problematiky personální střed lidského J Á a T Y .
Otázka západní metafyziky tedy zněla: co je jsoucno, co je posutou jsoucna a nikoliv: kdo
jsi ty.
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V horizontu ontické redukce byl chápán nejen svít, nejen človčk, ale i Bůh. Stal se
prvním a nejvySím jsoucnem, příčinou, vícf. To byl první krok k jeho odbožštění a usmrcení. Stal se nejdřív deisticky vzdáleným, nepotřebnou domněnkou, zbytečnou ideou a nakonec i překážkou pro plné rozvinutí lidské autonomie a svodobné tvůrčí činnosti.
Heidegger i Mühlen mluví o »obratu« (Kehre), který dnes nastává. Uzavírá tak jednu
velkou západní epochu od Platona až po Nietzscheho a soudobý nihilism us; zahajuje také
novou porn ode rní a poindustriální epochu. Tento » obrat« záleží podle Heideggera v tom,
» že človčk pozná, žc jeho nárok zmocnit se poznáním předem jsoucna vcelku má své meze,
neboť důsledkem tohoto nároku je, žc se nakonec poznání podřazuje vůli. Človčk si naopak
musí uvědomit, že svou podstatu nemůže předem pochopit tím, žc bude » pohlížet na ideje«,
nýbrž že ji musí vždy znovu zažít ve své situaci, když ve své „ek-sistcnci" zc sebe vystupuje
k bytí« ( L . LANDGREBE, Filosofie přítomnosti, Praha 1968, str. 125). Mühlen prohlubuje i zde
heidcggerovský » obrat«. Podle něho vystupovat k bytí znamená předně dát absolutní prvenství a přednost otázce: kdo jsi ty, kdo jsme my - tedy radikálně ontologické-antropologické
otázce před otázkou: co je jsoucno vůbec. Chápání věcí a světa vůbec vstoupí do osobnostního obzoru otázky » T Y « - a nikoliv naopak. Naše epocha dospěla svou naprostou technologickou vládou nad přírodou do situace, kdy víc jc organizovatehié, vyrobitclné, manipulovatelné. V tomto světě naprosté manipulovatclnosti a vyrobitclnosti vyvstává nová
možnost a nutnost ptát se nově na smysl bytí. Podle Mühlena je to hlavně proto, žc celý
technologický svět apriori vyrůstá, kotví a gravituje k intersubjektivnímu stavu tcchnickovídecké spolupráce. Mní se zdá, že otázka se rodí i negativně, jaksi na rubu soudobé technologické nadvlády: osobností a intersubjektivní hodnoty, na nichž jc založena absolutní nozvícnitelnost človíka, jsou neorganizovatclné a nemanipulovatelné. Ptáme se na jejich základ,
pramen a kořen; ptáme se na jejich absolutnost a nalézáme ji v bytí, které se zjevuje v prostoru dialogického setkání J Á s T Y . Odtud povede také cesta - podle mého názoru - k nové
ontologizaci přírody. Naprostá technologická manipulace vede totiž k rozvrácení přirozeného lidského prostředí, protože zapomněla na bytí - a vyrostla z tohoto zapomnění. Příroda bude zachráněna tím, že člověk sc jí ujme a vnese ji do dialogického poměru.
Ve zkratce bychom tedy mohli shrnout Miihlcnův názor na metafyzickou i teologickou
bilanci západu a jeho perspektivy naděje takto: nepřítomnost personologického rozměru
T Y v dotazování smyslu bytí zavinila zapomenutost bytí. Zapomcnutost bytí na jedné straně
umožnila rozvinutí a uskutečnění metafyziky vůle k moci a na druhé přivodila totální nihilismus, trojí vyvrácení a zatmění: přírody, člověka a Boha. Od poloviny minulého století
lze pozorovat rostoucí potřebu překonat tradiční kategoriální šablonu subjektu a objektu.
Zároveň se hlásí k slovu doposud nesmělé pokusy vyhodnotit ontologicky, nejen gnoscologicky, intersubjektivitu (Srov. A. M O K R E J Š , Fenomenologie a problém intersubjektivity, Praha
1969) a dialogický princip. Vztah J Á - T Y je tu chápán nejen jako psychologický proces probouzení a zrání etické osobnosti, ale též ve svém ontologickém ústavním propojení: bez T Y
není možné ani J Á . Mühlen vidí v těchto pokusech novou naději vytvořit či znovuobjevit
onen existenciální a myšlenkový prostor pro novosetkání s Bohem, kterého bychom mohli
oslovit T Y , protože naše já vystupuje a vnořuje se do bytí právě tím, že Bůh, naše absolutní
T Y , mne volá a ustanovuje svým T Y . (Srov.J. B. LÖTZ, Ich - Du-Wir. Fragen um den Menschen, Frankfurt/M., 1968.)
Nová cesta k Bohu.
Dnešní člověk je nejen silně skeptický, ale i často přímo alergický, slyší-li mluvit o rozumových důkazech existence Boží. T o má svůj důvod jednak v tom, ze v minulosti, a někdy
i dnes, se od takových důkazů očekávala v naivní důvěře jakási matematická jistota a intui20I

tivní ozřejmění Božího bytí, jednak v tom, že dnešní člověk ve své zdrcující a stále rostoucí
většině ztratil schopnost metafyzicky chápat a vykládat skutečnost ontologicky, zprůhledňovat ji a číst v ní přítomnost absolutního božského prazákladu.
Mühlen nekritizuje tradiční metafyzické přístupy k Bohu. Konstatuje jen jejich omezený a nedostatečný dopad. Vychází z potřeby najít novou schůdnější cestu pro člověka
žijícího ve zcela ztechnizovaném, sekularizovaném a ametafyzickém světě. Teologie a metafyzika nemohou nepřihlížet k historicko-psychologické situaci člověka, k němuž mluví
a jehož existenci prosvětlují a zakotvují. Jejich humanistickým úkolem a antropologickým
smyslem (jedině člověk filosofuje a » dělá « teologii) je diakonia v tom nejčistším a nejvyšším významu.
Prvním krokem k existenciálnímu zkonkrétnění filosofického poznání Boha jsou tak
zvané morální důkazy vycházející z etické zkušenosti a z dramatu mravního svědomí. V tomto etickém, axiologickém a ontologickém obzoru Bůh vystupuje jako nejvyšší umožňující
základ absolutních mravních hodnot a svobody člověka. Vyjevuje se zde hloubka, plnost
a ontologická autonomie lidské subjektivity a lidského J Á kotvícího osvobozujícími hodnotami v Bohu. Obyčejně však nejdeme až na konec této cesty a neuvědomujeme si, že empiricky-psychologická, axiologická (a tedy horizontální) a metafyzická (tedy vertikální) plnost,
hloubka a hutnost lidského J Á je možná jen skrze horizontální lidské » ty « - a ovšem tato
celá dialogická horizontalita vyžaduje své vertikální zakotvení v transcendentním božském T Y .
Mühten přechází bez velkých rozpaků do řádu zjevení a mluví o vertikálním transcendentním Ty jako o Duchu Božím. Smrt deistického boha znamená podle něho rození Ducha
Božího v našich srdcích. Teologie prochází proto dnes touto katartickou lázní. Jejím lícem
je pneumatologická zkušenost. Jí se asi připravuje nové, tvořivé, oživující setkání s O T C E M ,
který obývá světelné a nepřístupné tajemství.

J O S E F BBNAČBK

KONVENČNÍ KŘESŤANSTVÍ
Doba, v níž Žijeme, je prostoupena zvláštním protikladem: věda a technika hledají
neúnavně nové možnosti a cesty, jak život na zemi zpříjemnit; jak jej zbavit ostnu nejistoty,
strádání, utrpení a starostí, V říši ducha, tam, kde se člověk zamýšlí nad záhadou světa a svého
života, se naopak všechno spiklo, aby život ztížilo; tam není po pohodlí a bezstarostnosti
ani slechu. Uvědomujeme si, že žijeme v době přechodu, jejíž historický dosah nedovedeme
naplno vystihnout. » Dnes lidské pokolení žije v novém údobí svých dějin, v němž hluboké
a rychlé změny se postupně Šíří do celého světa «, konstatuje koncilová konstituce » Radost
a naděje« (č. 4). Změn a otřesů není uchráněna ani církev, i ona prochází krizí s ostatním
světem; ba zdá se, že právě do ní se sbíhají a v ní vrcholí otázky, nejistoty a otřesy dnešního
světa se zvýšenou intensitou jako záchvěvy zemětřesení v epicentru.
Z nejasné situace vyrůstá nejistota a z nejistoty touha po orientaci s pokusy rozpoznat
a pojmenovat rysy, které modelují tvář dneška a zítřka. Tato orientace však není možná
bez konfrontace dneška s minulostí. Cítíme, že se uzavírá kapitola dějin, že stojíme na > konci
novověku «, jak Guardini nazývá tento okamžik. Od čeho se vlastně odlučujeme? Co je
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odsouzeno k zániku? Jak pojmenovat minulost? Někteří mluví o konci potridentské doby,
jiní, jako Chenu, o konci konstantinské éry. Holandský teolog W . H. Van De Pol našel
pro minulost pojmenování » konvenční křesťanství« a charakterisuje dnešní situaci křesťanů
(nejen katolíků) jako » konec konvenčního křesťanství«. Tak se nazývá kniha, v níž tento
autor, konvertita a profesor fenomenologie protestantismu na holandské universitě v Nijmegen, shrnul různé přednášky, které od roku 1962 kroužily kolem tohoto tématu. (VAN DB POL,
Das Ende des konventionellen Christentums, německý překlad, Herder, Wien-Freiburg-Basel,
1968).

Van De Pol se pokouší vysvětlit, jak došlo k tomu, že konvenční křesťanství bylo natolik
otřeseno, že dnes prožíváme jeho konečnou fázi. Jde mu o osvětlení náboženské situace
dneSka: nechce obhajovat, odsuzovat, kritizovat, nýbrž především pozorovat a vidět. Pokouší se o fenomenologii dnešní náboženské situace: pozorovat, popsat a analyzovat fenomén náboženské krize a ozřejmit jej tak zevnitř; vědomě nechává stranou hodnocení a posouzení. Kniha rozvíjí tři témata. První kapitoly analyzují pojem konvenčního křesťanství
a sledují příčiny jeho rozkladu. Druhá část je věnována problému víry v Boha v dnešním
světě: jak dnešní člověk hledá Boha, co ho nutí klást si tuto otázku a jaké nesnáze při tom
má; jak reaguje na víru a nevěru ve světě. Otázku víry v Boha považuje Van De Pol za neuralgický bod dnešní náboženské problematiky. S nespornou interpretační schopností ukazuje,
jak kladou tuto otázku nej významnější soudobí filosofové a teologové: Heidegger, Bubcr,
Barth a Tillich. Ve třetím díle se zamýšlí nad otázkou vztahu křesťanství k nekřesťanským
náboženstvím. Aporie je dána tím, že křesťanské náboženství se považuje za výlučného nositele a zvěstovatele Božího zjevení; jakou hodnotu mají pak vzhledem ke křesťanství jiná
náboženství a za jakých podmínek je s nimi možno vést opravdový dialog ? Knihu uzavírá
pokus o bilanci a výhled do budoucna.
V těchto krátkých poznámkách se omezíme na téma první části knihy.
Co je podle Van de Pola konvenční křesťanství? »Při slovech 'konvenční křesťanství'
nemyslíme na církevní učitele, mystiky, zakladatele řádů, reformátory, misionáře a teology,
nýbrž na křesťanství, jak bylo globálně chápáno a praktikováno po staletí průměrnými křesťany« (str. 83). Podrobněji: »konvenční křesťanství je křesťanství křesťanského lidu. Nemusí
to být bezpodmínečně křesťanství bible v tom smyslu, že se v každém ohledu kryje s obsahem a smyslem Písma svatého. V konvenčním křesťanství může dokonce vypuknout krize,
když se rozšíří domnění nebo dokonce přesvědčení, že toto běžné křesťanství musí být znovu
konfrontováno s biblí. Konvenční křesťanství není též totožné s oficiálním učením, liturgií
a svátostnou praxí církve nebo s teologií církevních otců a pozdějších teologu. Konvenčním
křesťanstvím se v této knize rozumí ono křesťanství, jak bylo, globálně vzato, křesťanským
lidem chápáno a žito od počátku pokřesťanění Evropy. Reformace v 16. století znamenala
jistě těžký otřes pro středověké křesťanství, avšak i po ní se dá ještě mluvit o konvenčním
křesťanství, byť v katolické a protestantské obměně« (str. 52-53).
Z historického hlediska se dá mluvit o konvenčním křesťanství až od 4. či 5. století, kdy
dogma, liturgie a církevní organisace nabyly jasných a pevných obrysů; v této formě vytrvalo po deset století až do počátků novověku, kdy se začalo pod vlivem různých příčin
rozkládat. My prožíváme dnes jeho poslední fázi, agónii.
Van De Pol seskupuje vlivy, které toto křesťanství narušily a rozleptaly, do několika
skupin. Rozkladně působil především pokrok přírodních a antropologických věd; nový
obraz světa a člověka nemohl zůstat bez vlivu na náboženské představy, kořenící v předvědeckém stadiu myšlení. Druhý nahlodávající vliv přicházel z oboru novodobého biblického
bádání. To dospělo k převratným názorům na bibli jak z hlediska literární formy tak co do
obsahu; k tomu se připojily výsledky bádání o prvotním křesťanství a o mimokřesťanských
vlivech, kterým církev během svého vzestupu podléhala. Další skupina činitelů, které pů203

sobily nepříznivě na konvenční křesťanství, má kořeny v kulturních změnách evropského
západu: v rozvoji demokracie, techniky a v procesu sekularizace. Není konečně možno
opomenout myšlenkové proudy osvícenství se svým racionalismem a Kantovu kopernikánskou revoluci, která vyústila do skepse vzhledem k přirozenému poznání Boha.
Avšak historické vymezení a výpočet příčin, které přivedly konvenční křesťanství do
krize, nepodává dosud dostatečně jasný obraz o jeho vlastní tváři. Je třeba vystihnout vnější
a vnitřní prvky, formální a obsahové znaky jeho profilu.
Fenomen konvencionality není vlastní jen křesťanství, poznamenává Van De Pol; je
přítomen ve všech náboženstvích a vůbec ve všech typech společnosti; všude tam, kde spolužití lidí stejného smýšlení ovlivňuje a určuje chování, motivace, normy a úsudky, prosazuje
se tendence k návyku, uniformitě myšlení a jednání a k pasivitě. O náboženství specificky
platí: » všeobecně lze říci, že náboženství je tou měrou konvenční, že náboženská přesvědčení
a zvyky nejsou považovány za pravdivé a dobré proto, že jejich hodnota byla poznána na
základě osobní úvahy, osobní zkušenosti a osobního rozhodnutí svědomí, nýbrž především
proto, že byly převzaty: doma, ve škole, v církvi, v náboženském prostředí« (str. 34). Jde
tedy, jak je vidět, o proces adaptace a návyku, který má za následek utlumení tvůrčích osobních energií.
Mentalita, kterou náboženská konvencionalita vytváří, se dá rozpoznat na několika
typických znameních - Van De Pol jich vypočítává deset - nestejného psychologického
a lidského významu. Nejnápadnější znak náboženské konvencionality vidí autor v samozřejmosti, s jakou je přijímáno učení a praxe náboženského společenství. Tato samozřejmost
má jednak ochrannou funkci; dává pocit bezpečnosti, chrání před útoky zvenčí a před krisemi vyrůstajícími zevnitř. Není proto divu, že tvrdošíjně lpí na všem, co je zárukou stálosti
a jistoty. Z druhé strany je však konvencionalita vystavena různým a nemalým nebezpečím:
nebezpečí isolacc tím, že zužuje myšlenkový horizont a nemá dosti pružnosti, aby pochopila
stanovisko těch, kdo smýšlí jinak; nebezpečí nedospělosti, nesamostatnosti, pocházejícímu
z nedostatku osobní odpovědnosti; a konečn nebezpečí předsudků; bázeň, že by přijaté
přesvědčení mohlo být napadeno a ohroženo, se snadno stmelí do strnulého postoje, který
předem odmítá všechno, co je jakýmkoliv způsobem podezřelé.
Snad se nezmýlíme, budeme-li hledat model konvenčního charakteru náboženství v blízkosti Bergsonovy teorie »statického náboženství « a » uzavřené společnosti« a v sociologických analýzách masové psychologie.
Předešlý popis konvenčního charakteru náboženství zachycuje ovšem pouze vnější
typické znaky. Jak vypadá obsahová náplň? Van De Pol načrtává na třiceti stránkách dosti
podrobně portrét konvenöiiho křesťanství v jeho trojí obsahové náplni: věroučné, mravní
a asketické.
Při rozboru jednotlivých bodů věrouky poukazuje na to, že mentalita konvenčního
křesťanství interpretovala jednotlivé fáze dějin spásy (život v ráji a první hřích, vykupitelské
dílo Kristovo a eschatologickou naději) v doslovném významu jako historické dění, zároveň
však jako skutečnost, která přesahuje lidské přirozené poznání.
Nenápadnější rys zbožnosti konvenčního křesťanství je podle Van de Pola dualismus
nebe-země, království Boží - svět, vyúsťující do odříkání, sebezáporu a mystické zkušenosti.
S tímto dualismem souvisí dosti rozšířený názor, že existují dva typy křesťanského živou:
duchovní a světský stav, sakrální a profánní sféra.
Přísně soudí Van De Pol mravní názory konvenčního křesťanství. » Co je konvenční
morálka? Morálka oněch lidí, kteří by za nic na světě nepřestoupili nejnepatrnější přikázání
BoŽÍ nebo církve, kteří si však zdánlivě nejsou vědomi, že jsou se svým úzkoprsým pojetím
zákona ve stálém nebezpečí, že pošlapou a zbaví platnosti božský zákon lásky « (str. 67).
Mravní ambice průměrného křesťana se vyčerpávají v zachovávání zákona; v tom se vlastně
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neliší od starozákonního smýšlení: » Ptáme-li se po způsobu a obsahu morálky konvenčního
křesťanství, dojdeme k závěru, že se nijak neliší od morálky židů a pohanů. Je to prostě morálka desatera, morálka přirozeného zákona, který je podle Pavla » vepsán v srdcích « nejen
židů, kteří mají psaný zákon, nýbrž i pohanů, kteří » z přirozeného popudu dělají to, co zákon nařizuje « (Řim 2, 14).
Mravní kodex konvenčního křesťanství zdůrazňuje jednostranně šesté přikázání, klade
požadavky spravedlnosti nad požadavky lásky a trpí nedostatkem sociálního citu. Je daleko
od etosu blahoslavenství.
Takový je ve zkratce profil toho, co Van De Pol nazývá konvenční křesťanství. Nechejme stranou otázku, zdali Van De Pol netypizuje - hlavně v analyze morálky - praxi dvou
nebo tří posledních století a nepřehlíží v rozpětí dlouhých století odstíny a změny. Dívá se
na minulost jako na historický blok a konstatuje, že hodiny konvenčního křesťanství jsou
sečteny a že je nutno, abychom si to uvědomili. Nechce říci, že konec tolioto historického
typu křesťanství znamená konec křesťanství tout court. Dokázat, že tomu tak není, by však
přesahovalo rámec fenomenologické metody a proměnilo by se v apologetiku. Zde jde
o zjištění, že » se starými představami, teoriemi, normami a postoji konvenčního křesťanství
je konec. Stojíme v každém ohledu na novém počátku. Obnovy se budou muset účastnit
všichni lidé, protestanti a katolíci, pravověmí a liberálové, křesťané a nekřesťané. Jako křesťané stojíme před dilematem: bucf žádné křesťanství nebo křesťanství od základu obnovené
a znovuzrozené. Toto je vlastní křesťanské dilema a ne namnoze přežitý protiklad Rím Reformace « (str. 192).
Van De Pol je velmi citlivý a odvážný pozorovatel; k důkladné znalosti náboženské
problematiky dnešní doby (a to potvrzují ještě vydatněji ostatní dva díly knihy) se druží
odvaha vyslovit s neúprosnou jasností její šíři a tíhu. Mezi těmi, kteří vidí v dnešní krizi
víry a náboženství jen výraz nebezpečí, a těmi, kteří ji optimisticky interpretují jen jako krizi
růstu a vzestupu k novému autentičtějšímu křesťanství, zní hlas Van De Pola se svou fenomenologicky zaměřenou metodou bez lkajících a nadšených tónů. Jde mu především o to,
aby krizi a její příčiny v celé šíři zahlédl a popsal. Toto úsilí o jasný a Široký pohled je nepopiratelné plus jeho metody, určuje však též zároveň její meze; analýzy konvenčního křesťanství zůstávají zajaty v těžko překonatelné neurčitosti, která zanechává v duchu otázku: je
psychologicko-sociologická kategorie konvencionality opravdovým klíčem k pochopení
minulosti a dnešní krize? Van De Pol je přesvědčen, že ano, že náboženská situace dnešního
křesťanství se dá popsat jako » konec konvenčního křesťanství«. Tato formulace budí dojem,
že křesťanství budoucnosti nebude zatížené balastem zvyku a pasivní setrvačnosti, že nebude
» konvenční «. Van De Pol však sám ví a uznává, že náboženství, pokud je též sociální a kulturní fenomen, neúprosně podléhá zákonům konvencionality. »Nejen křesťanství, nýbrž
všechna náboženství měla všude a ve všech dobách silně vyhraněný konvenční charakter«
(str. 32-33). To znamená, že konec jednoho typu křesťanství je zároveň preludiem typu
nového a tím i nové formy konvenčnosti. A tu by bylo třeba rozlišit, co je v tradičním modelu křesťanství časově podmíněno a odsouzeno k zániku a co je schopno krizi přetrvat.
K tomu by však bylo třeba jiných měřítek a kategorií - specificky náboženských - než kategorie konvencionality. Popsaný fenomen volá po interpretaci a zhodnocení.
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MARXISMUS,

NOVÁ

»ANCILLA

T H E O L O G I A E « A N E B TEOLOGIE

NADĚJE

Téměř současně, kdy v Amcrice vznikal teologický směr »smrti Boha, rodila« sc v Německu teologie naděje. Její zrod byl méně nápadný než explozivní počátky prvního směru.
Její vývoj byl zato stálejší a plodnější. Dnes teologie smrti Boha prodělává těžkou krizi a její
zánik se zdá neodvratný. Teologie naděje » se však množí a roste « jak mezi protestanty tak
mezi katolíky, a dokonce na sebe upozorňuje i »vyšší církevní kruhy«. (Jak je známo, Mezinárodní teologická komise při svém prvním zasedání 6. až 8. října 1969 ustavila skupinu,
která se má zabývat studiem teologie naděje.)
Obě teologie se zrodily z vůle k dialogu s kulturou naší doby, hluboce ovlivněnou ateismem. Ateismus však není homogenní útvar. Jeho tvář i jeho kořeny jsou v různých zemích
různé. V anglosaských zemích vychází ateismus hlavně z logického a epistemologického
positivismu, ve střední Evropě pak hlavně z marxismu. Tato dvě různá ovzduší dala vzniknout
dvěma hluboce různým teologiím. Z dialogu s ncopositivismem vzniká teologie smrti Boha
a z dialogu s marxismem se rodí teologie naděje.
Teologie smrti Boha je skálopevně přesvědčena, že všechny náboženské pojmy jako
Bůh, hřích, nadpřirozená milost atd. jsou naprosto nepřijatelné pro dnešního člověka a žc
je proto nutno je opustit a hlásat evangelium oproštěné od všeho, co je Bůh nebo co se k němu nějak vztahuje. To je v krátkosti řešení, které podává teologie smrti Boha, řešení, jež
bylo nazváno právem » křesťanský ateismus «.
Teologie naděje vychází ze stejného předpokladu, že dnes totiž není možné se opírat
v hlásání křesťanského poselství o tradicionální pojetí Boha. Teologové naděje však, na rozdíl od teologů smrti Boha, jsou přesvědčeni, žc Bůh jc podstatnou součástí křesťanství a že
ho proto nelze odhodit, aniž sc tím odhodí i samo křesťanství. Dnes, podle nich, není zapotřebí odhodit, nýbrž obnovit pojem Boha. Jc třeba najít takový jeho » model«, který by byl
přijatelný modernímu člověku hluboce ovlivněnému marxistickým pohledem na svět, na
společnost a 11a dějiny. A teologové naděje považují optimistický pohled na skutečnost,
naději v budoucnost, sen o lepší a spravedlivější společnosti zítřka, jež vyznačují člověka
ovlivněného marxistickou filosofií, za velmi kladné prvky, z nichž lze vytvořit nový obraz
Boha a tedy i novou teologii. Bůh může být moderním člověkem přijat a pochopen tehdy,
bude-li mu představen jako mocnost budoucnosti, jež je podmínkou možnosti naplnění
jeho nadějí a ideálů. Ovšem - ptáme se - jc to možné a teologicky opodstatněné chápat Boha
jako budoucnost člověka? Zajisté, ujišťují nás teologové naděje. Tento obraz Boha není
výsledkem fantasie ani metafysiky, nýbrž je to obraz hluboce biblický, neboř se zakládá na
základní křesťanské pravdě: na Kristově příchodu na konci časů, jímž se dokonají a dovrší
dějiny.
Teologicky velmi obzíravým a vyváženým zhodnocením tohoto směru se zabývá
ve své poslední knize » / teologi delta speranza« (Borla, Torino, L 9 7 0 ) BATTISTA M O N D I N .
V přehledu, který chceme podat o tomto teologickém směru současnosti, se proto budeme
přidržovat tohoto informačně bohatého a hodnotného díla, čímž zároveň podáme jakousi
jeho recensi.
Teologie jc snahou o rozumové přisvojení Božího zjevení, jež se stalo v Ježíši Kristu.
Toto rozumové přisvojení, právě proto, že je rozumové, se neobejde bez filosofie. (Odtud
řeční: filosofie je služkou teologie.) S různými filosofiemi, které používáme v tomto úsilí
o rozumové proniknutí zjevení, vznikají pak ovšem různé způsoby tohoto rozumového
přisvojení, vznikají různé teologie. Tak v prvních stoletích křesťanství, kdy vládla platónská
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filosofie, vzniká platónská teologie Origenova, Augustinova, Pseudodionysiova atd., ve
středověku, kdy převládla filosofie Aristotelova, vzniká aristotelská teologie scholastiků,
Tomáše Akvinského, a Scota v Katolické církvi a Gerharda a Quenstedta v Protestantské
církvi. V našem století existencialismu pak máme existencialistickou teologii Tillichovu,
Barthovu a Bultmannovu.
Teologie naděje vzniká tedy z oné věcné potřeby interpretace křesťanského zjevení
pomocí filosofických kategorií vlastních člověku určité epochy, jimiž chápe sebe i svět.
Nuže, v šedesátých letech dvacátého století člověk ve střední Evropě se už nechápe kategoriemi existencialistické filosofie, jež vládla v poválečných létech jako důsledek přestálých
hrůz světové války. Jeho pohled na svět už není vyděšený, nýbrž plný naděje v budoucí
vývoj naší technické civilizace. Proto dialektická teologie ve všech svých formách (barthovské, tillichovské, brunnerovské, bultmannovské) ztrácí na přitažlivosti, takže teologové
si začínají uvědomovat, že by se měli poohlédnout po nějaké jiné » služce «, jež by vyjadřovala tento optimistický pohled dnešního Člověka na svět.
Teologové naděje se domnívají, že tuto služku nalezli v marxismu Ernsta Blocha, tohoto
enfant terrible, pronásledovaného nejdříve nacisty a pak komunisty a podezíraného všemi,
jak Američany tak Rusy, jak východními tak západními Němci, jak ateisty tak věřícími.
Ernst Bloch, filosof naděje
Kdo je tedy Ernst Bloch? Ernst Bloch je spolupůvodce onoho filosofického proudu,
jenž je znám pod jménem »esoterický marxismus«. Toto hnutí vzniklo v Německu po
první světové válce působením Georga Lukacse, Karla Korsche a Ernsta Blocha a nalezlo
svou posilu v znovuobjevení a publikování spisů mladého Marxe. Esoterický marxismus tak
rázem překonává meze oficiálního marxismu Leninova a Stalinova a obrací se jednak k budoucnosti, jež by překonávala obvyklý cíl beztřídní společnosti, jednak k pramenům předmarxistického myšlení, jež má rovněž na zřeteli budoucnost, totiž k židovství a křesťanství
a k revoluční historii Západu v jejích náboženských a politických představitelích.
Můžeme říci, že to, co udělal o několik desetiletí dříve Heidegger vzhledem k bytí. Že
totiž ukázal, jak bylo po celá staletí zasuto a zapomenuto, a opět je postavil do středu filosofického myšlení, to dělá Bloch vzhledem k naději. Proč si však volí právě naději? Protože
člověk, podle Blocha, původně tíhne do budoucna; minulost si začne uvědomovat teprve
až druhotně. Proto ve vztahu k budoucnosti naděje má prvenství před všemi ostatními projevy života. Otvírá budoucnost a předjímá ji. V kontextu marxistické filosofie pak nabývá
naděje zcela zvláštní váhy, neboť cílem marxismu není jenom svět nazírat, nýbrž ho měnit.
V základu Blochovy filosofie naděje je marxistická téže, že člověk je sám sobě odcizen.
Toto odcizení Bloch, na rozdíl od Marxe, neodvózuje z hospodářskospolcčcnských poměrů,
nýbrž sestupuje hlouběji až k jeho ontologickým kořenům: Člověk je sobě odcizen, protože
vesmír, jehož je částí, je podstatně nedovršen a tíhne k svému dovršení. Proto nejhlubším
kořenem všeho není podle Blocha ani duch, ani myšlení, ani podstata, ani bytí, nýbrž moíno,
a možném rozumí * ještě-nejsoucí«, ještě nehotové, schopné uskutečnění. Z možná, z tohoto
nejhlubšího kořene všeho, vyvěrá veškerá skutečnost. Tento rozvoj se děje působením dvou
činitelů, subjektivního a objektivního. Subjektivní činitel je neuzavřená moc proměňující
a rozvíjející skutečnost, objektivní činitel je neuzavřená možnost měnitelnosti a rozvijitelnosti světa podle jemu vlastních zákonů, které ve změněných podmínkách se mění, aniž by
ztrácely charakter zákonů. Tito dva činitelé se neustále proplétají a jsou ve vzájemném dialektickém vztahu. Tato subjektivní moc, čili tento uskutečňující činitel, se vyskytuje už nějak
i v předlidském stupni vývoje, nejjasněji se však projevuje v člověku. Člověk je skutečnou
možností všeho, čím se během své historie stal, a zvláště toho, čím se může neomezeným
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pokrokem jel té stát. Ještě-nejsoucí neboli možno je živnou půdou naděje a utopie. První j e
výrazem jistoty, že cíle bude dosaženo, druhá konkretizuje tento cíl v určité představě. Proto
Bloch zkoumá prvek naděje a utopie ve všech oblastech života, vycházeje přitom z fenomenologického průzkumu lidské subjektivity, jak se projevuje při »snění s otevřenýma očima«
(Taglräume), jak se projevuje v předjímajícím vědomí (antizipierende Bewusstsein), v zobrazování naděje obrážejícím se v literatuře, v pohádkách, v divadle, v kině. Tento průzkum
ukazuje jednak, jaká propast dělí onu žitou skutečnost člověka a jeho světa od oné skutečnosti, za kterou tíhne, jednak ukazuje vliv, který budoucnost vyvíjí na přítomnost. »Teplá
červeň « (das warme Rot) budoucnosti, jak říká Bloch, žene člověka k tomu, aby neustále
překračoval daný i dosažený stav směrem k takovým nadějím, jež přislibují onu » vlast totožnosti « pro všechno, co trpí a co se hledá. V této » teplé červeni «je třeba hledat poslední důvod
lidské existence. Z ní tryská onen » teplý proud « (Wärmestrom), jenž oživuje nepotlačitelnou
naději v nový život, v »novum ultimum «, v onen okamžik, jemuž by se mohlo říci: zastav
se, jsi tak krásný, v ono - mluveno biblicky - »nové nebe a novou zemi«, ve splnění onoho
příslibu: »Hie, obnovuji všechno!« {Zjev 21, 5).
V e světle těchto úvah se ovšem Blochovi náboženství přestává jevit jen jako výraz odcizení člověka, jak to zastávala oficiální interpretace marxismu, nýbrž je mu též, a na to klade
důraz, protestem proti zlomkovitosti a neúplnosti existence. Náboženství je mu sférou, do
níž lidská bytost, ještě nehotová, promítá svou věčnou touhu po usmířené existenci. Proto
» kde je naděje, tam je náboženství «, tvrdí Bloch. T o nepochopil Feuerbach, který chtěl
stáhnout Boha na zem, a tím postavil skutečnost na hlavu, neboř v náboženství to nejpodstatnější je právě ono promítnutí člověka do budoucnosti.
Bloch si potom všímá blíže židovsko-křesíanského náboženství a poukazuje v něm
na řadu pozitivních prvků, jako na příklad mýtus exodu, náboženské učení proroků a Ježíše
Krista, jež ani zdaleka nejsou opiem lidu, nýbrž spasitelným protestem; neslouží k ospravedlnění odcizení a udržení panství vládnoucí třídy, nýbrž jsou výbušnou náloží osvobození,
neboť protestují proti přítomnosti jménem budoucího království.
Tyto myšlenky jsou nejúplněji vyjádřeny v díle Das Prizip Hoffnung (první díl vyšel
r. 1954). jež vyneslo svému autorovi nařčení z revisionismu od jeho marxistických kolegů.
Kniha byla zkonfiskována, Bloch zbaven katedry a ředitelství časopisu » Deutsche Zeitschrift
für Philosophie «, bylo mu zakázáno publikovat a jeho nejbližší přátelé byli zatčeni. Když
v roce 1961 byla zřízena Berlínská ze<f, Bloch byl právě v Bavorsku. A tenkrát se rozhodl
nevrátit do východního Německa a přijal katedru na universitě v Tübingen. Současně
bylo v západním Německu publikováno celé dílo Das Prinzip Hoffnung, které téměř vzápětí vyvolalo velkou pozornost teologů, kteří si jím posloužili k vypracování teologie naděje.
Rozkvět eschatologie
Tomuto oplodňujícímu setkání teologů s Ernstem Blochem značně dopomohl rozvoj
teologického bádání o eschatologickém aspektu biblického zjevení. Již v první polovině
našeho století Schweitzer, Dodd a Bultmann postavili eschatologii do popředí teologického
zájmu. Jejich interpretace se však velmi různí. Podle Schweitzera Ježíš jenom hlásal brzký
příchod Božího království, aniž ho uvedl ve skutek (eschatologie následná), podle Dodda
naopak Ježíš svým příchodem toto království naprosto a úplně, řekl bych beze zbytku, uskutečnil (eschatologie uskutečněná neboli současná), podle Bultmanna nakonec, jenž považuje
historickou stránku eschatologie a vůbec celého zjevení jen za jakousi mytickou nadstavbu,
se eschatologický okamžik příchodu Božího království uskutečňuje v každém okamžiku,
kdy člověk, osloven Božím slovem, se rozhodne přijmout svou cxistenciální situaci v důvěře
v Boží lásku (eschatologie odmytizovaná či existenciální).
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O něco později Cullmann se postavil proti všem třem interpretacím biblické eschatologie. V Christus und die Zeit kritizuje Dodda a Schweitzera a ukazuje, že Písmo nemluví jen
0 jedné eschatologii, které by Ježíšův život předcházel (Schweitzer), nebo s níž by byl současný
(Dodd), nýbrž o dvou, o jedné počínající (která se uskutečnila prvním Kristovým příchodem) a o jedné konečné (která se uskuteční Kristovým druhým příchodem). Ježíš tak stojí
ve středu dějin spásy a je předělem, jenž rozděluje období příslibu od období konečného
uskutečnění. V Heil als Geschichte pak Cullmann proti Bultmannově interpretaci dokazuje,
že dějiny spásy náleží k samé podstatě zjevení a že Písmo nenxytizuje historické události,
jak se domnívá Bulttnann, nýbrž právě naopak historizuje mýty. Jinými slovy, mýty byly
použity svatopisci jen jako výrazivo k výkladu dějin spásy, v jejichž středu stojí historicky
zjistitelná událost Krista.
V jednom je však Cullmann s Bultmannein zajedno: i on má za to, že události dějin
spásy, nakolik jsou událostmi spásy, nemohou být postiženy vědeckým zkoumáním, nýbrž
toliko vírou.
Nejnověji pak byla příslušnost dějinného prvku k podstatě zjevení obhájena dokonce
1 samými Bultmannovými žáky jako je Kaesemann, RendtorfF, Wilckens a Pannen berg,
kteří tak zakládají významné hnutí, jež Mondin nazývá hnutím historicho-eschatologickýin.
Ve dvou bodech se odchylují od Cullmanna: v otázce objektivity poznání dějinnospásných
událostí a v otázce místa, jež eschatologie zaujímá v celku dějin spásy. Pokud jde o první
otázku, odmítají Bultmannův historický skepticismus mnohem důrazněji než Cullmann,
zdůrazňujíce objektivní charakter dějin spásy. Pokud jde o druhou otázku, přičítají prvenství
spíše konečné eschatologii než eschatologii počínající, tedy opačně než Cullmann.
Vcelku můžeme říci, že prvky charakterizující historicko-eschatologické hnutí jsou
tři: i) historičnost, 2) objektivnost a 3) eschatologičnost zjevení.
Předně historický charakter zjevení. Jak R . RendtorfF tak Wilckens docházejí k závěru (srov. W . Pamienberg - R . RendtorfF - T . RendtorfF - U. Wilckens, Rivelazione come
storia, Bologna 1969), že Jahve se Izraeli zjevuje skrze své zásahy do historie, skrze historické
počiny. Zjevení, které se v těchto Jahvových historických činech uskutečňuje, se však postupně
stále výrazněji chápe jako zjevení, jež se má plně a dokonale uskutečnit teprve až v budoucnosti. Po politické katastrofě roku 587 se pak konečné Jahvovo zjevení očekává jako rozhodující událost budoucnosti. Tím ovšem neztrácejí na důležitosti Jahvovy dřívější Činy. Naopak, jejich důležitost tkví v tom, že jsou příslibem a zárukou dokonalého zjevení. Podobně
pak v prvotním křesťanství všechny prameny, ať jakkoli různé, svědčí o tom, že zjevení
Boží je pouze a výhradně v události zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše z Nazareta, v události, která zahajuje nový věk (eon) a kterou prvotní křesťanství hlásá jako naprostou historickou novost.
Druhým význačným rysem je objektivní charakter dějin spásy. Podle Wilckcnse, Kaesemanna a Pannenberga je Bultmannův historický skepticismus, uvážímc-li výsledky moderního exegetického bádání, neospravedlnitelný. Tato bádání dokázala, že » historické údaje
o Ježíši jsou relativné jisté; a alespoň u synoptiků lze jasněji postihnout tendenci dělat historii
vedle tendence kerygmatické« (E. Kaesemann, Exegetische Versuche und Bestimmungen If,
Göttingen 1964, str. 52). Bezpochyby nelze rekonstruovat s jistotou Ježíšův život, nicméně
v synoptické tradici jsou prvky, jejichž věrohodnost historik nemůže zneuznat, má-li ještě
zůstat historikem.
Tento objektivní charakter dějin spásy není však jenom fakt, stanovený historickou
kritikou, je zároveň i základním požadavkem víry. Bez této historické opory by se víra opírala jen o sebe samu a vypadala by jako » zbožné přání «, a tedy jako něco Čistě subjektivního
a svévolného.
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Třetí prvek, který zdůrazňují bývalí Bultmannovi žáci, je v zásadě eschatologický charakter spásy, který vyplývá, jak dokazují, z pozorného studia Starého i Nového Zákona,
kde sebezjevení Boha je očekáváno jako jedna jediná a rozhodující událost budoucnosti.
Pannenberg a Wilckens jsou v rozlišování mezi počínající a konečnou eschatologií zajedno
s Cullmannem. Proti němu však kladou důraz nikoliv na počínající, nýbrž na konečnou
eschatologii, neboť jedině z cíle, z dovršení historie lze plně pochopit její smysl. Jak ovšem
můžeme, stojíce uprostřed historie, mluvit o jejím konci? To můžeme, ujišťuje nás Pannenberg, protože v minulosti je událost, totiž příchod Kristův, která předjímá konec; v ní totiž
se Bůh plně zjevil, a konec světa nebude vlastně nic jiného než v kosmickém měřítku uskutečněné to, co se už událo ve zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Tyto tři prvky, historický, objektivní a eschatologický charakter zjevení spolu s filosofií
naděje marxisty Blocha jsou hlavními pilíři, na nichž teologové naděje budují svou interpretaci křesťanského poselství.
Představiteli této teologie jsou z protestantů Moltmann, Pannenberg a Cox, z katolíků
Schillebeeckx, Metz a Kerstiens. (V přehledu, který podává o těchto teolozích B. Mondin
je pominut G. Sauter, který podává spíše jen historicko-kritický přehled této teologie, Josef
Pieper, který, ač má některá cenná pojednání o naději, neuznává, že naděje by mohla být
takovým zorným úhlem, z něhož by se přehlédlo a obsáhlo celé křesťanské zjevení, Peter
Scliíiltz, který nebuduje svou teologii naděje v dialogu s marxistickou eschatologií. Mondin
úplně pomíjí knihu Ericha Fromma: The Revolution of Hope toward a humanized technology,
New York, 1968.)
Jürgen Moltmann
Zakladatelem teologie naděje je německý protestant Jürgen Moltmann. Jeho hlavní
dílo Theologie der Hoffnung je prvním příkladem systematické interpretace křesťanského
poselství pomocí naděje. Podle Moltmanna »je jeden jediný skutečný problém křesťanské
teologie: problém budoucnosti« (J. Moltmann, Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur
Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie; Beiträge zur evangelischen
Theologie 38, München 1965, str. 12). Důležitost tohoto problému je důsledkem toho, že
eschatologie je nejvlastnějším jádrem křesťanského poselství. Tato eschatologie je sice v Ježíšově kázání i ve svědectví prvotní církve už nějak přítomna v čase, aleje též v budoucnosti,
a na to se klade důraz. Studium této eschatologické struktury zjevení je to, co Moltmann
nazývá »teologií naděje «. Je proto přirozené, že klasická definice teologie jako fides quaerens
intellectum se mu mění ve spes quaerens intellectum, takže teologie se mu stává docta spes. Není
proto jiné brány k pochopení křesťanského zjevení, než naděje. Bohužel však naděje jako
architektonický princip byla, podle Moltmanna, brzy zapomenuta, protože křesťanství
se dalo příliš oslnit entusiasmem dovršení (Enthusiasmus der Erfüllung). Vlivem řeckého náboženského myšlení, jemuž šlo hlavně o epifanii božstva, věnovala starověká teologie pozornost spíše epifanickému prvku zjevení než prvku eschatologickému. Tím se sulo, že
»Ježíšovo zmrtvýchvstání bylo chápáno jako povýšení a intronizace a bylo dáno do vztahu
s vtělením. Není jistě pochyby, že ponížení kříže se může chápat jako dovršení vtělení, jímž
O11 všechno podřizuje svému panství, tím je však kříž redukován na pouhé průběžné stadium
na cestě k nebeskému panství. Kříž tak přestává být stálým znamením jeho panství nad světem až po závěrečné eschaton. (...) Tím historie ztrácí své eschatologické zaměření. Není
již prostorem, v němž lidé trpí a doufají, očekávajíce Kristovu budoucnost pro svět, aleje
prostorem v němž se projevuje Kristovo nebeské panství prostřednictvím církve a svátostí.
Na místo eschatologického „ještě n e " (noch nicht) nastupuje kultovní „jenom ještě" (nur
noch), a to se stává charakteristickým rysem historie po Kristu « (str. 143-144).
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Tím, že epifknie převládla, nabyla eschatologie druhotného významu nejenom v teologických traktátech, nýbrž i v celém pojetí dějin spásy. » Poslední věci« byly chápány jako
události, jež měly jednoho krásného dne vtrhnout odkudsi, neznámo dobře odkud, do našeho světa a do jeho historie, kterou by tak definitivně ukončily. K nim se počítal Kristův
návrat ve slávě, soud nad světem a dokonání Božího království, všeobecné zmrtvýchvstání
a nové stvoření všech věd. Tyto věci se tedy » odložily « na » poslední den «, čímž se zbavily
svého normativního a kritického významu pro všechny dny naší historie a v systému křesťanské věrouky pak ovšem tvořily jen jakýsi opomíjený přívěsek, neboť nikterak logicky
nevyplývaly z Kristovy smrti, zmrtvýchvstání, povýšení a panství. Proto je nanejvýš důležité postavit zase eschatologii do středu teologie, protože jedině to náin umožní dialog s moderní kulturou, která je prosycena smyslem pro nové a důvěrou v budoucnost, jak je to
patrné ve filosofii Ernsta Blocha.
Jaké to má důsledky pro teologii? Dalekosáhlé, ujišťuje Moltniann. Předně samy teologické pojmy přestanou být něčím co »fixuje« skutečnost, ale co předjímá a ukazuje její
budoucí možnosti a perspektivy. Sám pojem Boha se stane přístupnější moderní mentalitě,
protože Bůh začne být chápán jako » mocnost budoucnosti«, jako Bůh příslibů, učiněných
Abrahámovi a v Ježíši uskutečněných a v něm též v budoucnosti plně dovršených, jako Bůh
naděje (ŘJm 15, 13). Sama kristologie přestane být souhrnem predikátů, které říkají jenom
to, co Kristus byl nebo co je, ale začne nám též říkat, jaká je Kristova budoucnost, co máme
od něj čekat; vždyť on je naše » naděje na věčnou spásu « (Kol 1, 27).
Zvláště zajímavé jsou důsledky, které z toho plynou pro eklesiologii. Moltmann je
zajedno s Blochem v tom, že moderní člověk je ovládán převážně hospodářskými činiteli.
Společenské vztahy jsou proto určovány především požadavky našeho obchodně-průinyslového systému. Vztahy mezi lidmi se scvrkly na vztahy mezi výrobci a spotřebiteli. Všechny
ostatní vztahy se staly druhotnými. Tyto poměry vládnoucí v industriální společnosti ovšem
hluboce změnily vztah církve ke společnosti. Zatímco v předindustriální společnosti církev
zaujímala ústřední místo ve struktuře společnosti, v industriální společnosti byla vysunuta
na okraj, takže zatímco ve středověku křesťanství bylo culí us publicus, nyní se stalo cultus privates.
V této nové situaci se ustálily tři druhy vztahů mezi církví a společností. První nazývá
Moltmann individualistický, který ponechává společensko-politickou stránku lidského života
v rukou státu a zájem církve omezuje toliko na věčnou spásu člověka jako jedince. Druhý
nazývá komunitám! (gemeinschaftlich) nikoliv společenský (gesellschaftlich), který vytváří
církevní obce, komunity, uzavřené skupiny, malé Noemovy archy bránící své členy proti
odcizujícímu vlivu anonymní a nelidské společnosti, vůči které ovšem nevyvíjejí žádnou
positivní kritickou funkci. Třetí pak jmenuje institucionalistický, v němž církev je integrována
do společenského systému tak, že má v něm funkci udržovatele status quo. I v tomto případě
se církev zříká své kritické, exorcizující, reformní a prorocké funkce ve společnosti.
Moltmann proto odmítá všechny tři druhy vztahů mezi církví a společností, které jsou,
podle jeho názoru, jen důsledkem ztráty eschatologického rozměru křesťanské víry. Získámc-li
tento rozměr, poznáme, že církev nemá jenom funkci soukromou, ani jenom komunitární
a tím méně už institucionální, ale že má funkci spoleíenskou a politickou. Církev musí hlásat
a připravovat příchod Božího království, jež se úplně liší od současné společnosti a netýká
se jen jednotlivců, ani skupin, nýbrž celé společnosti. Křesťanská víra, právě v důsledku svého
eschatologického zaměření, je povolána vyvíjet politickou činnost: musí totiž proměnit poliš
obec, společnost, poněvadž hlásá spásu, jež má společenský charakter. Přijmout proto poselství spásy neznamená jenom vnitřní konversi jedince, nýbrž i změnu struktur celé společnosti. Království Boží, nakolik je královstvím spásy, vyžaduje, abychom se postavili proti
status quo. Naděje v Boží království zpochybňuje současný stav věcí, a tím připravuje cestu
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tomu, co má přijít. Křesťanská víra překračuje jakoukoli přítomnou situaci a snaží se vždy
lepe odpovědět na výzvu přislíbeného » budoucího věku Ti, kdo doufají v Krista, nemohou
snést skutečnost tak, jak je, a proto j í protiřečí. Pokoj s Bohem proto znamená vždycky nepřátelství se světem. Křesťanská naděje tak bude neustálým zdrojem nepřátelství se světem
až do okamžiku naplnění Božího zaslíbení. Ona udržuje křesťana in statu viatoris, ona dělá
z křesťanské círve »sůl v očích « společnosti, která se chce uzavřít v sobě a spočinout ve své
soběstačnosti. Proto j e církev, mající v sobě žihadlo Božího příslibu Království, neustálou
pobídkou k uskutečňování větší spravedlnosti, svobody a lidskosti, a tak j e i živým svědectvím Kristovy budoucnosti. Těmito zajímavými aplikacemi končí vynikající dílo protestantského teologa.
Wolfhardt Pannenberg
Dalším pozoruhodným představitelem teologie naděje j e Wolfhardt Pannenberg. Zatímco velká trojka protestantské teologie, Barth, Bultmann a Tillich podcenili soteriologický
význam dějin, historickou stránku kristologie a budoucnostní dosah eschatologie, Pannenberg naopak ztotožňuje spásu s dějinami, přikládá objektivní hodnotu událostem Kristova
života a zdůrazňuje především budoucnostní prvek v eschatologii. Hlavním jeho dílem jsou
Grumhuge der Christologie, kde v polemice s Bultinanncm odmítá, že hlavním cílem kristologie by byl průzkum naší zkušenosti Krista, nebo zkušenosti prvotní církve. Cílem kristologie je mu bádání o historickém Kristu jako základu křesťanské víry. Zde si však všimneme
jiného jeho díla, II Dio dťlla speranza (Bologna 1969), kde propracovává teologii naděje
ještě důkladněji, a to hlavně ve vztahu k pojmu Boha. Teologie naděje, prohlašuje Panncnberg, je jediným východiskem z krize, do níž upadl tradicionální teismus, který tím, že představoval Boha jako bytost vedle jiných bytostí, ho znehodnotil. Proto kritika tradicionálnílio teisinu, jak ji prováděli Nietzsche, Hartmann, Sartre a jiní, se míjí cílem a zasahuje toliko » konečný a antropomorfní charakter pojmů Boha « (str. 27). Tato kritika zasahuje jenom
filosofický pojem Boha a nikoliv biblický pojem » Boha zaslíbení, jenž nás vede dějinami
k nové budoucnosti, Boha budoucího království« (str. 30). Tento biblický pojem Boha
má hodnotu i pro člověka 20. století, který, jak ukázal Bloch, je cele zaměřen do budoucna
a proniknut nadějí. Proč má tuto hodnotu? Panncnberg odpovídá: kdyby budoucnost byla
jenom výsledkem skrytých sil a možností přítomnosti, nepůsobila by 11a ni svou mocnou
přitažlivostí nepředvídatelnosti a novosti. Kdyby naděje v Království byla jenom ilusorním
průmětem a zobrazením nejhlubších tužeb Člověka, tato naděje by zmizela, kdyby se lidé
nasytili. Prvenství budoucnosti a jeho novosti j e proto zajištěno jedině tehdy, když regnum
venturum má reální existenci a není jenom výsledkem tužeb lidí. A řekneme-li, že toto regnum
ren/iirurn je vlastně ono biblické Boží království, pak máme ontologické prvenství budoucnosti nad přítomností, jak hmotnou tak duševní, zajištěno.
Tím se Panncnberg vypořádal, zdá se nám poněkud lacině, s ateistickou interpretací
sebepřesahování člověka. Znovu se však k ní vrací v Grundfragen Systematischer Theologie,
kde ukazuje, jak Blochova utopická sociální vise není vlastně nic jiného než průmět tužeb
dnešního člověka a ne něco ontologicky nadřazeného, pokud ovšem se nezakládá na něčem, co převyšuje člověka, jako j e křesťanovi Boží království. Sebepřesahování člověka j e
proto, podle Pannenberga, možné jedině tehdy, je-li ve spojitosti s něčím, co přesahuje člověka a svět. Proto snahy Člověka představit si tento přesažný základ vlastního sebepřesahování nelze považovat za ilusorní hru fantasie, nýbrž dlužno j e chápat jako znamení, že tento
základ převyšující a udržující člověka jc, i když člověk neví, jako ho pojmenovat.
Panncnberg se pak snaží blíže určit pojem tohoto základu. Má za to, že absolutno chápané jako přítomná skutečnost j e už dnes nemyslitelné, protože všecko, co už je, může být
překonáno. Jde proto podle něho o to, zda j e možný Bůh, jehož nejpodsutnější vlastností
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by byla budoucnost. Neznamená to ovšem, že Bůh ještě není, ale bude? A Pannenberg odpovídá: On j e do té míry, nakolik budoucnost ovládá přítomnost. Jako mocnost budoucnosti
B ů h není věc, předmět, není jsoucno mezi jsoucny, ani hlubina všeho bytí. Jako moc budoucnosti biblický Bůh j e a bude nadřazen všemu mluvení o sobě.
Jako mocnost budoucnosti nabývá Boží bytí historický charakter. Podle Pannenberga
totiž Boží bytnost j e neoddělitelná od svých projevů. » Biblický Bůh j e Bohem, jenom pokud
se zjevuje jako Bůh: nebyl by Bohem vesmíru, kdyby se neprojevoval jako pán vesmíru «
(str. 37). Z toho ovšem plyne, že Bůh má v určitém smyslu svou historii, neboř jeho zjevování si nemůžeme odmyslet od jeho bytnosti, jinak by to totiž nebylo zjevení jeho bytnosti.
J e sice jisté, že ne celé dějiny, ale jenom jejich dovršení, nakolik j e dovršením Božího zjevení,
j e totožné s jeho bytností, ale toto dovršení předpokládá celý předchozí průběh dějin, které
tak tvoří část Božího zjevení. » Bytnost Boží, ačkoliv j e táž na věky věků, má dějiny v Čase «
(W. Pannenberg, R . RendtorfF, U. Wilckens, T . RendtorfF, Rivelazione come storia, str. 172).
Poznamenáváme jen, že není snadné tyto dějiny Boha si správně vysvětlit.
Harvey

Cox

Cenné příspěvky k teologii naděje má též Harvey Cox, který po tom, co se rozešel
s teologií smrti Boha, obohatil teologii naděje ve třech směrech 1) rozpracoval pojem budoucnosti, 2) vyzdvihl prorocký charakter teologie a 3) vymezil důvody i hranice dialogu
s marxistickou eschatologií.
Budoucnost j e pojem, který není biblickému zjevení cizí. » Budoucnost - tvrdí Cox ~
byla pro Židy vším« (H. C o x , On not leaving it to the snake, London 1968, str. 34). V okamžiku, kdy však toto zjevení bylo přeloženo do pojmů řecké filosofie, pro níž budoucnost
neměla význam, tato budoucnost se vytratila. Dnes j e prý však nanejvýš nutné ji znovu
vydolovat, protože náš zájem o budoucnost, naše neustálé vědomí krize a náš hluboký smysl
pro dční jsou v rozporu s helenistickou složkou křesťanské tradice, (srov. str. 34).
Všímaje si pak blíže budoucnosti, C o x rozeznává tři různá pojetí: apokalyptické, teleologické a prorocké. Apokalyptické pojetí, odvozující se ze starověkého orientálního dualismu,
předvídá hrozící katastrofy a znicotňuje tento svět. Pojetí teleologické pocházející hlavně od
k e k ů , ale přecházející i do křesťanství, vidí budoucnost jen jako rozvíjení jakéhosi praúčelu
obsaženého už odjakživa ve vesmíru nebo v jeho pralátce. Prorocké pojetí budoucnosti j e
charakteristické pro židy, kteří považují budoucnost za otevřené pole naděje a odpovědnosti
člověka (srov. 36). C o x pak má za to, že ani apokalyptické pojetí (pro svou nevraživost vůči
světu) ani teleologické pojetí (protože nedává prostor odpovědnosti člověka) nám nemůže
dát perspektivy nutné pro politiku, které máme dnes zapotřebí. Takové perspektivy nám
může dát jen prorocké pojetí budoucnosti. Prorocká vise považuje, na rozdíl od teleologické
vise, eschata (budoucno) za přetvořitele arché (minula) a nikoliv naopak. Chápe budoucno
i s jeho četnými možnostmi, jež rozrážejí ono donucující sevření minulostí, počátkem. «
(str. 43). »Proroctví zdůrazňuje, že budoucnost bude hnětena nikoliv neviditelnými zlými
silami, ani nezměnitelnou vnitřní zákonitostí, nýbrž tím, co člověk rozhodne udělat « (str. 44).
C o x však hned dodává, že proroctví vychází ještě z jednoho důležitého předpokladu, že
totiž člověk, který sice může utvářet budoucnost, nemůže nikdy dovršit dějiny, protože
není Bůh. Proto nám proroctví nedovoluje budovat něco » na večné časy « a řešit něco »jednou provždy «. Všechna naše politika proto musí mít silnou dávku prozatímnosti. Nejsuo
konečná řešení pro nic na světě.
Proto i teologie musí být zaměřena do budoucna. »Jediná budoucnost, kterou teologie
má - píše C o x - j e stát se teologií budoucností. Její pozornost se musí obrátit k tomu budoucnu,
jež B ů h umožňuje, ale za které j e člověk nevyhnutelně odpovědný.« Osud teologie se bude
rozhodovat podle toho, jestli teologie bude schopna hrát v dnešním světe prorockou úlohu.
213

Musí proto odolávat pokušení stát se esoterickou specializací a musí usilovat o to, aby měla
opět kritickou a služební funkci v obci věřících, jež j e tísněna naléhavými problémy své doby
(srov. str. 12). V této souvislosti pak Cox tvrdí, že nauka o Bohu musí být odpovědí teologie
na onu skutečnost, že dějiny se mohou udržet otevřeny jedině bude-li jejich otevřenost zakotvena kdesi mimo dějiny, v tom případě však nikoliv nad, nýbrž před dějinami.
V tomto úsilí o vypracování teologie budoucnosti nachází křesťanský myslitel najednou
neočekávaného spojence v marxistických myslitelích, především v Ernstu Blochovi. C o x
proto zkoumá otázku dialogu s marxistickou eschatologií. Podle něj se můžeme od Blocha
naučit třem věcem: 1) můžeme se naučit« logice dění, jediné logice, která se hodí pro naši
dobu, v níž jsme konečně objevili, že dění j e jediná stálost, kterou m á m e « (Ernst Bloch and
' the pull of the future '«, v » N e w Theology« č. 5, 1968, str. 194). 2) Dále se můžeme z jeho
antropologické a ontologické eschatologie naučit chápat člověka jako tvora jenž doufá a sní
o budoucnosti, kterou se pak snaží dosáhnout. Tohle nejsou jenom nějaké nahodilé vlastnosti
člověka. Naopak, tyto vlastnosti patří k samé jeho podstatě. Člověk j e v jádře bytost spějící
za něčím, Člověk j e stále na cestě (unterwegs). Proto se jeho přirozenost vymyká jakékoliv
definici, jež by chtěla mít konečnou platnost, neboť v okamžiku, kdy byla definována, začne
se měnit v něco jiného. Tím nám Bloch pomáhá chápat naši dobu a v její přcchodnosti a zmatku vidět epifanii toho, co j e v dějinách skutečné. 3) Blochova eschatologická filosofie nakonec nutí teologii rozvinout i světskou (sekulární) stránku křesťanské eschatologie. Tato
eschatologie byla často něčím tak soukromým a tak z » onoho světa «, že nedávala vůbec
žádnou naději pro tento svět. Bloch nám pomáhá vidět, že tento svět j e vázán na budoucno,
k němuž spěje, které však nikdy nemůže dosáhnout, a to mu brání chápat se jako něco dovršeného a úplného. S Blochovou pomocí se můžeme zajímat o světské, aniž tím ztratíme
to, co j e transcendentní, neboť Bůh, soudí Cox, není nad námi, ani pod námi nebo v nás,
nýbrž před námi.
Cox však též neopomíjí ukázat, co j e na marxistické eschatologii, byť v Blochově versi,
pro křesťanského teologa nepřijatelné. Křesťan ví, že člověk sám od sebe nemůže uskutečnit
ono »ještě-nejsoucí«, ale že to se může uskutečnit jedině mimořádným zásahem Božím.
Křesťan kromě toho ví, že vlivem hříchu nemusí vždycky běh dějin směřovat k lepšímu,
že změna nemusí být nutně pokrokem. V těchto bodech musí křesťanský teolog vyslovit
své neuspokojení s marxistickou visí.
Považujeme nakonec za užitečné se zmínit, že C o x ve svém posledním díle »The Feast
of Fools*, (Cambridge, Mass., 1969) vyslovuje vážné výhrady vůči teologii naděje; shledává
ji příliš zahleděnou do budoucnosti a příliš zanedbávající přítomnost a minulost a proti ní
staví novou teologii, kterou nazývá theology of juxtaposition.
Johannes B. Metz
První, kdo se mezi katolickými teology postavil na stranu teologie naděje byl Johannes
B. Metz. Jeho nejdůležitější práce na toto téma jsou shrnuty v knize Zur Theologie der Welt
(München 1968). K teologii naděje jej přivedlo studium sekularizace, která, jak soudí, působí
odnuminizování (Entnuminisierung) (str. 137) světa a tím i zánik tradicionálního metafysického teisnui. Následkem toho » všechno, co j e přítomno ve zkušenostním poznání člověka,
j e stále více .1 více zastiňováno člověkem a jeví se jako jím bezprostředně zapříčiněné. C o
nám dnes především a bezprostředně padá do oka nejsou vestigia Dei, stopy Boží, nýbrž
vestigia hominis. Boži ,,stvoření" se projevuje - v průběhu své hominizace - všude prostřednictvím „ d í l a " člověka. Ve všem více méně potkáváme (...) nikoliv Bohem stvořenou přírodu, nýbrž člověkem (...) proměněný svět, a tím tedy zase jen sebe samy. Bůh se tak zdá
mnohem více než tomu bylo dříve vytlačený ven ze světa (weltloser) a tím znenazíratelněný
(unanschaulicher) «, takže víra jakoby ztrácela veškerou oporu. » Mnozí si vykládají tuto zku-
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lenost rostoucí nenazíratelnosti Boří (...) jako ateismus« (str. 55-56). Sekularizace však sama
sebou nevede nutné k ateismu, neboť sama je svou povahou nikoliv ateistická nýbrž dvojznačná. I v našem sekularizovaném světě jsou příležitosti k setkání s Bohem. K jejich odhalení je však zapotřebí, míní Metz, aby teologie se zbavila svého metafyzického, cxistcncialistického a personalistického pohledu a nahradila jej pohledem vlastním filosofii nadřje.
Předně je zapotřebí se zbavit metafysického pohledu, protože má, jak Metz soudí, dva
vadné předpoklady. 1) historii chápe jen jako vyhledávání příčin přítomného stavu v minulosti, přičemž prvenství budoucnosti, » novosti« je zanedbáno, 2) pravdu chápe jen jako
záležitost totožnosti jsoucna se sebou samým. Tato redukce pravdy na totožnost zneuznává
historický a funkční charakter pravdy, takže pravda budoucnosti podle ní musí být viděna
spíše ve své totožnosti s minulostí, než ve své novosti. Proto filosofie a teologie, jež chce
odpovídat dnešnímu zaměření člověka na dějiny a na budoucno, musí být post-metafysická,
to znamená, nesmí hledat pravdu v totožnosti budoucna s minulem, nýbrž musí uskutečnit
funkční a utopický charakter pravdy, podle něhož pravda musí být udělána. (J. B. Metz,
Sulla teologia del mondo, dodatek, str. 163).
Za druhé je třeba opustit existencialistický a personalistický pohled, s oblibou používaný
teology našeho století, neboť v jeho světle bylo křesťanské poselství zprivdtnfow (víra byla
zredukována na soukromé rozhodnutí jednotlivce, vytrženého ze světa, přičemž byla naprosto zanedbána společensko-politická stránka člověka) a zpfitomnŽno do té míry, žc jeho podstatně eschatologický charakter byl téměř zapomenut.
Nuže, tato zprivátňující a zpřítomňující interpretace křesťanského poselství jc podle
Metze pochybená, a to hlavně proto, že eschatologické zaslíbení biblické tradice - svoboda,
mír, spravedlnost, usmíření - se nedají zprivátnit, nýbrž nás neustále stavějí tváří v tvář
naší společenské odpovědnosti.
Není-li tedy pro interpretaci křesťanského posleství člověku 20. století vhodná ani klasická metafysika, ani existencialistická a pcrsonalistická filosofie, jaká to bude filosofie?
Musí to být filosofie, která bere v úvahu budoucnost, neboť moderní človčk dnes nechápe dějiny ve smyslu kosmicko-cyklickérn (kde budoucno jc jen návratem k minulým počátkům) ani transcendentálné lineárním (kde budoucno se odvozuje z počátků dějin), ale utopickém, kde člověk je zaměřen do budoucna, jež je nové a přesahuje možnosti člověka a jeho
světa. Toto prvenství budoucnosti, jež je nová a přesažná, dělá z historie něco, co nelze vměstnat do nějakého universálního systému, v němž všechny její možnosti by byly předem formálně a apriorně určeny. Takovou filosofii, jež by rozpracovávala tento budoucnostní a utopický pohled na člověka, vypracoval Ernst Bloch. Proto, uzavírá Metz, lze najít v Blochově
filosofii naděje zvlášť vhodný hermeneutický nástroj k interpretaci Evangelia.
V perspektivě teologie naděje je totiž církev (a teologie) schopna zastávat vůči světu
dvojí funkci, kritickou a konstruktivní. Předně funkci kritickou, protože vůči různým politickým systémům musí církev opakovat, žc dějiny jako celek jsou podřízeny eschatologickým Božím zaslíbením. V jejich jménu se musí církev postavit proti každému pokusu, konanému ve jménu jakéhokoliv abstraktního ideálu pokroku nebo abstraktního ideálu humanitárního, jenž by chtěl žijícího jednotlivce přítomnosti obětovat budování technologicky
dokonale plánované společnosti budoucnosti.
Kromě toho církev bude schopna zastávat i funkci konstruktivní, jestliže eschatologické
zaslíbení nebude interpretováno jen jako soukromá záležitost každého jedince, ale jako věc po
výtce společenská, veřejná, politická. Jádro křesťanské víry lze tedy člověku 20. století říci
takto: » Eschatologická Boží obec se má teprve uskutečnit a my skrze naději se podílíme na
jejím budování. My jsme dělníci tuto budoucnost budující a nejenom ji interpretující. Moc
Božích zaslíbení pro budoucno nás pobádá, abychom udělali z tohoto světa eschatologickou
obec Boží « (L'eglise et le mondet v Théologie ďaujourďhui et de demain, Paris 1967, str. 151).
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Edward Schillebeeckx
Edward Schillebeeckx, jeden z nejpřísnějších kritiků teologie smrti Boha, kterou shledává nedostatečnou a po mnoha stránkách mylnou, soudí zcela jinak o teologii naděje. V podstatě ji považuje za správnou a jeho dílo God the future of man je jakousi malou sumou teologie naděje. Vychází ze dvou předpokladů: i) z předpokladu, na němž se zakládá teologický
pluralismus, že totiž »není možné podat takové zdůvodnění křesťanské víry, jež by bylo
platné pro všechny časy, aleje to možné udělat pro dobu, ve které kdo žije« (str. 187),
2) a z předpokladu, že není možné navázat se soudobou kulturou účinný dialog, jestliže se
neprovede hluboké a důkladné přetlumočení nauky o Bohu.
Jak ovšem provést toto přetlumočení tak, aby bylo platné pro kulturu tak hluboce sekularizovanou, jako je naše? Není sekularizace uzavřena Bohu? Nikoliv, odpovídá Schillebeeckx, protože sekularizace neničí, ale jenom přetváří naši náboženskou zkušenost, která
je podstatnou složkou člověka a nemůže být proto nikdy vyhlazena. Tato náboženská zku
šenost v různých kulturních prostředích nabývá toliko různých forem. V naší sekulazirované
době pozorujeme, že se začíná pomalu vynořovat nový pojem Boha, živený z kulturní půdy
naší dějinné situace. Charakteristickým prvkem dnešní doby pak je zaměření na budoucnost,
neboť toto zaměření je přítomné všude ve filosofii, v umění, v technologii, ve vědě: (srov.
str. 172). Toto zaměření na budoucnost ovšem dělá tradiční obraz Boha, silně vázaný na
minulost, nečasovým, ale tím zároveň otevřelo cestu k novému obrazu, který podle Schillebeeckxova úsudku je i bibličtější, než byl předchozí. »Je to pojetí Boha, chápaného jako
„naše budoucnost", jako „Bůh jenž přichází" (...); nikoliv „zcela jiný", ale „zcela nový",
je naší budoucností, Bůh, který v Ježíši Kristu nám dává možnost všecko obnovit. Tato kategorie budoucnosti začíná proměňovat celou teologii. Když jsme dříve mysleli na Boží transcendenci, promítali jsme ji nazpět, do věčnosti chápané jako zvěčnělou minulost. Nyní
chápeme věčnost jako promítnutou dopředu, ne nahoru, ne do minulosti; Bůh se nalézá
před nämi, v naší budoucnosti, protože on přesahuje přítomnost i minulost« (E. Schillebeeckx,
Dio e colui che uerrä. Per una nuova immagine di Dio net mondo secolarizzato, v Processo alia religione, Milano 1968, str. 145-146).
Avšak nejenom pojem Boha, ale vůbec celé zjevení nabývá ve světle naděje nové tvářnosti. Věroučné články nabývají v této budoucnostní (futuristic) perspektivě nového významu. Každé dogma musí být otevřeno budoucnosti, a tak »se stává prohlášením dějinného
uskutečnění Božího zaslíbení, jež je samo svou povahou otevřeno budoucnosti a novým
dějinným uskutečněním « (God the future of man, str. 36).
Teologie naděje však není jenom novou interpretací zjevení, nýbrž, vedena Božím slovem, je i politickou silou. Podobně jako Metz, rozlišuje Schillebeeckx dvojí aspekt této politické funkce, záporný, kritický a kladný, prorocký. Záporná stránka politické funkce spočívá
v tom, že » utopický « náboj evangelia zažehává protest proti okleštění a zkomolení existence,
které člověk způsobil. Schillebeeckx definuje tuto »kritickou zápornost« jako »kladnou
sílu, která vyvíjí neustálý tlak na to, aby vyvstal lepší svět, bez toho, že by lidstvo tomuto
procesu padlo za oběť« (str. 191), a která má proto za úkol odsoudit totalitárnost jak pravicových tak levicových politických hnutí. Kladná stránka této funkce spočívá v tom, že eschaton představuje hybnou sílu k dosažení lepšího světa. »Eschatologické očekávání není brzdou
budování lidského světa, ale posilou, protože dává nové pohnutky; je naléhavější výzvou
k budování tohoto světa a k povznesení národů, protože eschaton nás pobádá tvořit lepší
budoucnost na této zemi« (str. 145).
Teologie naděje má ovšem i své hranice, a je to sám Schillebeeckx, který na ně poukazuje. Teologie naděje má v sobě nebezpečí, že udělá z našeho vztahu k Bohu pouhý vztah
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k budoucnu. »Je snadné to pochopit, jestliže se zamyslíme nad tím, že přítomnost a minulost
jsou jedinou základnou, na které lze budovat budoucnost; jinak bychom upadli do zajetí
neskutečných fantasií. Minulost náleží bytostně k Člověku. « Proto » nemůže být žádná opravdová eschatologie budoucna bez určité eschatologie přítomna. Jakkoliv budoucnost v sobě
obsahuje prvek „ještě ne", nemůžeme zanedbat prvek „již". Vždyť je to jedině „ j i ž " , které
nám umožňuje dát smysl tomu, co říkáme o dosud neznámém budoucnu « (str. 67-68).
Mondin se pak ještě zabývá rozborem knihy Ferdinanda Kcrstiense, Die Hoßnuiigsstruktur des Glaubens (Mainz, 1969), jež byla jeho doktorskou prací, a dílem protestantského
teologa Hendrikuse Berkhofa, který má cenné postřehy, jež rozpracovává hlavně v díle
Well-founded Hope (Richmond, 1969), který však nepoužívá Blochovy filosofie naděje
jako hermeneutického prostředku. Zde se však již omezíme, přestože přicházejí s mnohými
pozoruhodnými myšlenkami, jen na tuto letmou zmínku.
A na zdvér zhodnoceni
Jak hodnotit tento nový teologický směr? Na první přečtení se nemůžeme ubránit
sympatiím. Zvláště kdo předtím četl teology smrti Boha, má dojem, žc sc dostal zc zakouřeného ovzduší na čistý vzduch. Základy této teologie se zdají nedotčeny: Bůh je, jc živý,
zjevuje se lidem, je jejich Spasitelem; a naopak lidé ho poznávají, modlí sc k němu, milují
ho; existuje Království Boží odlišné od království tohoto světa, existuje církev, jejíž úkoly
se neredukují jen na filantropické podniky; nesetkáváme sc zde s onou idololatrií světa, jež
vyznačovala teologii smrti Boha.
Obstojí však tento příznivý dojem při hlubším pohledu? Jedním z účelů teologie je
rozumové zdůvodnění křesťanského poselství opírající sc o určitou všeobecně uznávanou
filosofii (apologetický účel). O to usiloval sv. Augustin, když v tehdejší kultuře vládla Platonova filosofie, sv. Tomáš, když do Evropy vtrhl Aristoteles, Tcilhard dc Chardin, když
převládl evolucionismus, Tillich, Brunner, Nicbuhr, Bultmann a zpočátku i Barth, když
existencialismus slavil své triumfy. Dnes pak jc soudobá kultura stále více ovládána perspektivami budoucnosti. Zdá se tedy, že i teologie udělá dobře, když sc pokusí o výklad Evangelia
z tohoto hlediska. A to právě dělá teologie naděje. Kdyby sejí to podařilo, pak to je jeden
bod v její prospěch.
Avšak, ptáme se dále, kromě toho, žc teologie naděje předkládá evangelium způsobem,
jenž lépe odpovídá mentalitě dnešního člověka, jc také schopna obsáhnout z tohoto hlediska
celé biblické zjevení? Je to hledisko dostatečně široké, aby obsáhlo cclou věrouku? Jc věroučně
významné? Mondin má za to, že na tuto otázku lze odpovědět kladně. Být křesťanem znamená přece mít naději; křesťané se odlišují od ostatních, »kdo nic nevědí o nadČji« (1 Thcss
4, 13); první list svatého Petra nabádá křesťany, aby byli připraveni obhájit se před každým,
kdo se jich ptá po důvodech jejich naděje (1 Petr3, 15) a list k Židům podává takovou definici víry, jež zahrnuje i naději, neboť » víra je základem toho, v co doufáme, přesvědčením
o tom, co ještě nevidíme« (Žid 11, 1). Naděje vtiskujc všemu dosaženému ráz prozatímnosti
a tím nám neustále zdůrazňuje, že jsme »jen cizinci a poutníky na této zemi « (Žid ri, 13).
Naděje pak je, jak ukazuje Kerstiens, podstatnou složkou všech křesťanských pravd.
Kromě těchto dvou důvodů (apologetického a věroučného) vyjmenovává Heinrich
Fries ještě tyto klady: 1) teologie naděje je pevně zakotvena v Ježíši Kristu 2) zakládá sc
nejenom na vtělení a vykoupení jako jiné teologie, ale též na vzkříšení 3) vyplňuje vážnou
mezeru v teologii, neboť v minulosti nebyla vypracována žádná systematická interpretace
zjevení z hlediska naděje, 4) dává důležitost společenské stránce křesťanské naděje, překonávajíc tak její individualistické chápání, jež převládalo v minulosti 5) umožňuje dialog s n e rozšířenějším světovým názorem, s marxismem (srov. H. Fries, Spero ut intelligam, v Diskussion über Theologie der Hoffnung, München, 1967, str. 81-105).
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Nemůžeme-li tedy o teologii naděje jako celku říci než dobré, musíme vyslovit určité
výhrady k některým jejím konkrétním formulacím, jak je podali shora zmínění teologové.
Předně je téměř všude patrný přehnaný důraz na eschatologii, který může někdy hraničit až s jejím nepřípustným zvýlučněním. I když eschatologická složka je podstatnou součástí křesťanského zjevení, musíme dát za pravdu Josefu Pieperovi, když píše: »mluvit
o 'ještě nejsoucím', o budoucím, o naději se stalo přílišnou výlučností, jež má zapotřebí
energického doplnění nc-li přímo napravení« (Herkunftslose Zukunft und Hoffnung ohne
Grund?, v Hochland 1966-1967, str. 576). Z teologického hlediska království Boží je bezpochyby néČím budoucím, aleje zároveň i blízko (Mt 4, 17) a mezi námi (Lk 17, 21);
a u sv. Jana věčný život je již zde a soud se koná už nyní (Jan 3, 18-36; 5, 24; 6, 47). Z filosofického hlediska pak nelze zvýlučnit budoucnostní rozměr člověka, protože člověk není
jenom budoucnost, ale i minulost, není jenom naděje, ale i paměť.
Další výhradu třeba vyslovit k tomu, jak Moltmann staví do protikladu teologii naděje
a teologii epifanie. Fries a Berkhof tento protiklad právem odmítají, protože bez epifanie
by byla naděje neopodstatněná. Jen to, co se v Kristu zjevilo, je základem, nosníkem a zárukou naší naděje.
Za třetí jc neoprávněné dávat naději prvenství před vírou. Tato téže se zakládá na mylném předpokladu, že víru lze jednoduše převést na naději. To není možné, protože, jak ukazuje dobře Kerstiens, víra zahrnuje v sobě naději, ale nadeje nezahrnuje víru. Víra je mnohorozměrná, objímá budoucnost, přítomnost i minulost, naděje nikoliv.
Za čtvrté dialog s marxisty má svá nebezpečí; nelze přijmout marxistickou filosofii,
tak jak je, za prostředek výkladu křesťanského zjevení. Nelze přijmout onu zásadu, podle
níŽ cílem dějin by byla říše blahobytu, míru, svobody a štěstí pro všechny na tomto světě,
jinak uděláme z křesťanství filantropickou organizaci; to co právě udělali teologové smrti
Boha. Zde je zapotřebí mít na zřeteli dvě včci: 1) Křesťanský pojem budoucnosti se liší od
marxistického. Pro marxismus futurum je onen rozměr, v němž člověk je schopen překračovat sám sebe, aby tak nalezl svou pravou přirozenost, pro křesťanství však, jak ukázal
Karl Rahner, budoucnost se chápe především jako adventus, jako okamžik, v němž Bůh se
obrací k člověku a navštěvuje ho. 2) Dále je třeba mít na zřeteli, že dosažení blahobytu,
míru, štěstí není záležitostí křesťana nakolik je křesťanem. Víra nechce tyto hodnoty nikterak
zlehčovat, naopak, oceňuje je a rozvíjí; její cíl vlak není jenom v tom, aby přispívala k jejich
vytváření. Víra nedává člověku pro tuto hru do ruky vyšší karty, ani ho neučí novému
a lepšímu systému hry s těmi kartami, které již má, ale učí ho zmínit c!l hry. Proto i křesťanská naděje je nadějí mimo světskou, ne v tom smyslu, že opomíjí svět, ale v tom smyslu,
žc svět není jejím posledním cílem. Křesťanská eschatologie zahrnuje v sobě svět, ale jde
za něj a v tomto pohybu ho bere s sebou a přetváří ho.
Vážnou výhradu pak třeba vyslovit vůči lehkomyslnému a nekritickému odvržení
tzv. »tradicionálního pojmu Boha«. Více méně všichni teologové naděje prohlašují, žc
ono tradiční pojetí Boha jako svébytného bytí (esse subsistens) jc neudržitelné a snaží se vypracovat nové. Omezíme se jen na tuto krátkou poznámku: toto tvrzení se nedá obhájit
a je zřejmě důsledkem oné antimetafysické nálady, která vyznačuje naši dobu. Tito teologové,
ladění vesměs protimetafysicky, se snaží přeložit Boží transcendenci z řeči metafysiky do
řeči historie a asi si nevšímají, že ji tím povážlivě zplošťují. Nelze totiž umístit Boha jen
tak jednoduše do budoucna a myslet si, že jsme tím už rozřešili problém jeho transcendence.
Kategorie času je kategorií čistě lidského nazírání ve všech třech rozměrech, jak minulostním,
tak přítomnostním, tak budoucnostním, takže v žádném se nehodí pro Boha. O něm, v přesném slova smyslu, právě tak nelze říci, že je budoucností člověka, jako nelze říci, že je látkou
světa. Těmito kritickými poznámkami končí informačně bohaté, a výkladově jasné dílko
italského teologa, které jsme považovali proto za užitečné obšírněji rccensovat.
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Jméno Hans Urs von Balthasar sc v historii koncilových prací nebude vyskytovat, přstoeže o něm takový teolog jako Henri de Lubac, který ho měl za žáka, soudí, Že je to »nejvzdělaněji člověk naší doby «, jehož dílo jc » takové šířky a hloubky, že církev mu dnes nezná
podobné«. Je to podivné, že nebyl přizván do žádné z koncilových komisí. De Lubac se
o tom dost ostře vyjádřil a nazval to » ohromující a pokořující záležitostí«, i když potom to
vysvětluje tím, že »Balthasar není člověkem komisí a tahanic o slova a o kompromisní formulace «. Jisté jc, že Balthasarova teologie není školská a akademická, nemá snadno postižitelný jednotící střed, není to prostě, jak to vyjádřil Karl Rahncr, » dvorská teologie«.
I když tedy Urs von Balthasar se nezúčastnil přímo koncilových prací, je přesto jeho
místo v oné vzdálené teologické přípravě sněmu více než zajištěno. Většina velikých teologických témat koncilu je v jeho díle předjata nebo předznamenána. Zvláště připomínám
jedno, totiž církevní, a tedy kristologickou interpretaci mariánských Článků víry, kterou
koncil přijal tím, že předlohu o Panně Marii pojal jako jednu kapitolu konstituce o církvi.
Nedávno pak Hans Urs von Balthasar zvířil hladinu pokoncilové teologie svým spiskem
Kordula oder der Ernstfall. Někteří ho chápou jako v tomto okamžiku nanejvýš žádoucí obranu
pravověří, jiní opět ho považují za Balthasarovu »konversi« ke konservativismu a opět
jiní mu vyčítají, že byl příliš zlý na Karla Rahnera, jenž si takové břitké odsouzení nezaslouží.
Co je tedy vlastně tento Ernstfall? Sám termín je mnohoznačný, a tak jak ho von Balthasar používá, lze jej překládat nejenom jako vážný případ, ale i jako rozhodující moment,
nebo zásadní rozhodnutí nebo smrtelně vážné zaangažování a tak podobně. Překlady nám
však mnoho neřeknou o pravém významu tohoto pojmu. Ernstfall znamená pro von Balthas a r takovou životní situací, v níž je člověk postaven před zásadní rozhodnutí pro Krista,
před takové rozhodnutí, které, učiněné jako odpovětf na Kristovu smrt z lásky k nám, neváhá na sebe vzít stejné důsledky, které plynou nebo mohou plynout z dané životní situace,
totiž nejkrajnější oběť života, mučednictví.
Tento Ernstfall je mu kriteriem k posouzení současné teologie, neboť, jak říká v předmluvě, »kdybys řekl Bernanosovi: pojď se mnou, nyní jde o vážný případ, starý bručoun
by nehnul brvou, zvedl by se ze židle a následoval by tě jako beránek. Kdyby ses však se
svou výzvou obrátil na všechny ty pěstitele demytizace a příklonu k světu, tak nevím; pro
ně, kteří už všecko rozřešili a mají jen analogickou víru v jakési analogicky chápané slovo,
stojí za to zemřít už jen analogicky. « A Urs von Balthasar nás vyzývá: » Vezmi tedy svítilnu a snad mezi tolika profesory nalezneš alespoň několik pravých konfesorů.« A touto svítilnou nám nemá být nic jiného, než právě ono krajní rozhodnutí pro Krista, jež v odpovětf
na Kristovu lásku až k smrti neváhá jít do stejné krajnosti.
» Systém * aneb dneíní světonázor ve čtyřech tézích
Von Balthasar si chce tedy touto svítilnou posvítit nejprve na koncepci světa a života,
jež dnes stojí proti křesťanské víře a jež je společná jak východnímu tak západnímu světu.
Tuto koncepci von Balthasar nazývá »systém « a jeho charakteristické rysy shrnuje (za cenu
silného zjednodušení) do čtyř tézí.
i) První tézi lze vyjádřit takto: zatímco dříve se snažil člověk odpovědět na otázku
jak žít podle toho, jak odpovídal na otázku, co je člověk, tak dnes naopak se snaží odpovědět
na otázku, co je člověk, podle toho, jak odpovídá na otázku jak žít. Na tuto otázku však mo219

děrní člověk odpovídá: naprosto svobodní, naprosto autonomně. Bytnost člověka se tedy
chápe jen ve funkci existence, jež se naprosto sovbodně utváří. A tak člověk, jenž uznává
svou omezenost, tvrdí nicméně, že může sám sebou vládnout zcela neomezeně díky své
svobodě. Tato téže má podle von Balthasara svůj původ v Kantovi. Tam totiž člověk začíná
zjišťovat (tím, že zkoumá svou schopnost poznání) svůj skutečný rozměr. Neboť v okamžiku, kdy ho zjistí a opíše, stává se svým pánem, nabývá autonomie. A tak zatímco člověk
tímto způsobem zjišťuje omezenost svého rozumu, neomezuje úměrně k tomu svou svobodu,
nýbrž naopak jí ponechává naprostou neomezenost, plnou autonomii. Zvláště Schelling,
jenž poukáže na nepředvidatelnost svobody a Sartre, jenž zdůrazní konečnost člověka jako
autotnanipulovatelnost člověka.
2) S touto první tézí jde ruku v ruce druhá: svoboda, jak spekulativně dokazuje Fichte,
existuje jen jako intersubjektivita, jako meziosobní vztah, jako společenství svobodné, a tato
svoboda se uskutečňuje v dialogu (Fichte, Feuerbach, Marx).
3) Třetí téže je rozhodující. Kosmos (příroda, ne-já) je prostředkem k uskutečnění
svobody. Jen v boji proti přírodě, proti ne-já, proti omezující objektivitě dochází duch sebeuskutečnění jako svobody, a tedy zlidštění. Fichte, Schelling, Hegel a Marx rozvinuli
tuto tézi každý svým způsobem.
4) Čtvrtá téže pak je jen logickým vyústěním třech předešlých. V okruhu vymezeném
ideou a skutečností je obsaženo všechno bytí. Proto nějaký bůh, který by byl mimo tento
okruh, je zbytečný, ncbudeme-li ovšem bohem nazývat samo uskutečňování lidské svobody. Duch je sám svou podstatou absolutní a je naprostým pánem sebe sama. Všechny
formy náboženství se proto mohou zařadit do tohoto okruhu jako předběžné přípravné
stupně absolutního poznání, v nichž duch, dosud vázaný na přírodu a na symboly, nazírá
v nábožné úctě na svou vlastní plnost. Je-li vesmír jen obrovským procesem humanizace
a je-li cíl tohoto procesu, totiž lidská svoboda, per definitionem absolutní, pak z toho plyne,
že causa finalis (cíl) vývoje musí být zároveň i jeho causa ejficiens, jeho primům movens. Jsoucnost vesmíru tedy nachází své ospravedlnění a vysvětlení ve svém cíli, v člověku; avšak lidská svoboda (ve smyslu dialogickém, jako láska) nemá zapotřebí žádného ospravedlnění
z vnějšku.
Tento systém má své kořeny ve filosofické spekulaci, ale jeho kmen a koruna sahají
do oblasti exaktní vědy. Počínaje Descartem, Baconem a Hobbesem lidské myšlení se začíná chápat jako myšení ovládající skutečnost. Fakta se musí podrobit zákonům myšlení.
Zatímco starověká a středověká metafysika se zakládala na dvojím napětí
forma

bytí
1
bytnost

látka

metafysika »systému« je redukována na napětí horizontální. Vertikální napětí se zakládá
na prapůvodním filosofickém úžasu z tajemství jsoucna (jak přírody tak člověka) a z diference mezi plus esse a souhrnem všech jsoucen, jež toto esse nikdy nevyčerpají.
Úžas však nemůže být vědecky využit, a je proto pro ovládavé myšlení zbytečný. Filosofie se tak redukuje na nauku o duchu, jenž ve hmotě se stává sám sebou, a tedy na antropologii.
S Člověkem uvažovaným jako dl všeho vesmírného dění, jako cíl kosmogenese se však
stává v tomto systému paradoxní věc. U Hegela je člověk jako jednotlivec obětován uskutečněné ideji a u Marxe je neustále obětován ideji, jež se má uskutečnit. Jednotlivec, aby si
udržel vlastní autonomii, se musí zříci jakéhokoliv sebeuskutečnění, jež by nebylo ideou
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totality. A tak totální antropologie vede k totálnímu obětování jednotlivce ve prospěch
lidstva, jež se nakonec ovšem pořád skládá jen z jednotlivců. Etikou systému je nakonec
absolutní altruismus.
Křesťan před systémem: jak na uéj?
Křesťan si nemůže dovolit tento systém ignorovat, protože veškerá moderní kultura
jejím proniknuta. Proto se mu klade nesmírně naléhavá a smrtelně závažná otázka: jak se
má moderní křesťan postavit k světu, jenž vyznává tento systém? Von Balthasar tedy nechce
systém vyvracet, o to mu nejde. Jde mu především o přístup křesťana k tomuto systému.
Křesťanovi se především nabízejí dvě alternativy. První, jež systém rázně odmítá, aby
zachovala své křesťanství, a v tom případě se ovšem křesťan vylučuje ze světa, v němž žije,
a znemožňuje si přístup k svým bližním, kteří žijí v systému, a nebo naopak oddat se systému, dát se jím absorbovat a dopustit, aby z křesťanství udělal jeden moment v historii vývoje
ducha. Toto druhé řešení by se mohlo zdát uspokojivé, neboť křesťanství by se tak zachovalo,
i když by ztratilo svou autonomii, alespoň jako součást systému, v němž nachází rozvedené
a do posledních důsledků dovedené vlastní principy, jako např. svobodu člověka a jeho nadřazenost vůči kosmu.
Proč se stavět proti tomuto logickému vývoji, s nímž se z prvních tří tézí vyvozuje
čtvrtá? Byla by to čestná prohra. Byl by to Aufhebung hegelovského druhu, při němž se předběžná stadia zachovávají, ale ztrácejí svou samostatnost v následujícím vyšším stadiu. Stalo
by se » momentem v ... « To je z hlediska systému jediná možnost záchrany.
Obojí alternativa je však nepřijatelná. Jediná pro křesťana přijatelná odpověď je: »přivlastnit si systém tím, že ho kritizuji. Všechno zkoumat a co je dobré, to podržet« (str. 66)
Je proto zapotřebí znovu promyslet - tentokrát ale křesťansky - moderní myšlení a začít u jeho nejhlavnějŠích zdrojů: Kanta, Fichta a Hegela. Ostatně, celá neoscholastika není
nic jiného než právě toto úsilí. Po křesťanském Schcllingovi (odsouzeném církví v Gimtherovi
a znovu se objevujícím způsobem obzvláště úctyhodným v Solovjevovi) přichází křesťanský
Hegel (zvláště ve Francii) a křesťanský Fichte, který, díky Maréchalovi, začíná být skutečným církevním Otcem moderní scholastiky.
Zdá se však, že von Balthasar není nakloněn tomuto postupu. » Můžeme se o to pokusit - píše - ale bude to dílo epigonů. Epochální událost, jíž byl Hegel se svým marxistickým
epilogem, je už dlouho uzavřena a je neopakovatelná« (str. 66-67). Jak by tCíty 1 0 1 1 představoval správný postup? Musíme se přiznat, že nám to není jasné a žc nám tedy nezbývá
než dále sledovat jeho vývody.
Křesťan tedy musí jít vyhledat svého bratra, neboť má od Krista poslání, není svobodný,
musí hlásat poselství spásy tak, aby mohlo být pochopeno, musí mít odvahu sblížit sc s ostatními, i pokud jde o pojetí světa. Musí překonat časový rozdíl mezi Kristem a dneškem. Nemůže proto číst evangelium a sledovat dějiny církve jinak než okem moderního člověka,
jenž myslí dějinně. A to nemůže uskutečnit bez myslitelských experimentů a hypotéz.
To ho ovšem zdánlivě nutí k tomu, aby své rozhodnutí, jímž plnc angažuje svou existenci
pro Krista, svůj Ernstfall zadržel a počkal, až se tyto převratné a závratné transpozice, jichž
dnes máme zapotřebí, provedou. Křesťanu se proto musí dát čas, má-lí v souladu se svým
posláním najít takové formy vyjadřování a jednání, jež by byly dnes pochopitelné. Tam,
kde se uskutečňuje Ernstfall, tam kde dochází k onomu smrtelně vážnému rozhodnutí pro
Krista, tam je proto třeba zavěsit nápis: » Z důvodů oprav dočasně uzavřeno« (str. 69).
A tak Urs von Balthasar na dalších stránkách své vyzývavé knihy sleduje křesťana při
jeho opravářských pracech, avšak předesílá, že kdyby měly tyto opravy trvat příliš dlouho,
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kdyby lokál mži být příliš dlouho uzavřen pro náš krátký život, nemohli bychom tak dlouho
čekat a musili bychom se spokojit - jestli mu dobře rozumíme - » prostou vírou «.
Současná teologie aneb jak se kfes&mství stalo obití systému
Systém, vyjádřený zde čtyřmi základními tézemi, pronikl dnes veškerou kulturu, celý
způsob našeho myšlení a nazírání na svět. A právě ze střetnutí křesťanství s touto formou
systému vzniká »současná teologie«. Na jejích známkách pak von Balthasar dokazuje,jak
dalece zde křesťanství podlehlo systému. Jeho důkaz můžeme v krátkosti shrnout takto:
Vycházíme-li ze zásady, systému vlastní, že oblastí lidského vědění není příroda nakolik
závisí na Bohu, ale nakolik je předmětem nadvlády člověka, který je v důsledku své svobody
zcela autonomní, tak z tohto plynou tyto závěry: i) Není možné už hovořit o Bohu na základě analogie jsoucna, neboť v přírodě nejsou Boží »stopy «, není v ní nic, co by nás úporní nal o na Boha. 2) Bůh, který prý není předmětem » kategoriálního «, » objektivizujícího «
vědění, neboť předmětem tohoto druhu vědění je jenom příroda, nýbrž je toliko předmětem
» transcendentálního «, » neobjektivizovatelného « vědění (zde se předpokládá německý idealismus), je tímto způsobem oddálen. Přílišná blízkost Boží by totiž mohla ohrozit svobodu
a autonomii Člověka. 3) Proto jc zapotřebí všechny biblické výrazy, které nám kreslí Boha
jako kohosi, jenž je nám nablízku, zneškodnit tím, že z nich uděláme » mytické * konstrukce,
jež nutno » odmytizovat«. 4) Představu Boha, který je nám blízký, je třeba nahradit neustálým hledáním Boha, který je vzdálený. Tímto věčným hledáním se křesťan více připodobní
modernímu vědeckému člověku, jenž staví a bourá hypotézy. Křesťan se tak představí modernímu člověku věrohodněji jako hledač Boha než jako jeho méně věrohodný objevitel.
Uvedená zásada, z níž vyplývají tyto závěry, má ovíem ještě druhou stránku, která
vede ke zcela opačným koncům. Kdo totiž chápe přírodu (a člověka, jenž je jejím posledním
výběžkem) jako jedinou oblast lidského vědění, bude se snažit v rámci svého náboženského
zájmu vměstnat Boha co možno nejúplněji do hranic » přirozeného lidského rozumu «. Kant
se o to ve svém díle Religion innerhalb Jer Grenzen der blossen Vernunft velmi vážně pokusil.
K provedení této redukce múze velmi dobře posloužit křesťanská nauka o Vtělení. Bůh
se stal člověkem. Je tedy dosažitelný našimi prostředky. Můžeme zkonstruovat antropologii
božství. A » velikost osvícenství, v němž pokračují němečtí idealisté, je v tom. Že plně využila
kristologic k vybudování antropologie« (str. 78). » V historii lidstva Kristus je přechodem
z království, kde jsme byli Bohu vzdáleni (skrze hřích) do království dokonalé svobody,
která se v průběhu dějin stále více prosazuje. Je proto zcela správné, tvrdl Fichte, že historický
čas se počítá před Kristem a po Kristu « (str. 78). Tato redukce kristologie na antropologii
si zasluhuje zvýšené pozornosti, protože je zlatým hřebem celého podniku. Jí se vrhá most
mezi pravým novozákonním křesťanstvím a ateismem. Prostřednictvím tohoto mostu se
atcismus nevědomky podílí na ústřední pravdě křesťanství.
Zde pak Urs von Balthasar připojuje ještě jednu úvahu, jež ilustruje postupné ochuzování křesťanského mystéria, jak jej provádí současná teologie. » Na počátku stvořil Bůh nebe
a zemi.« Co znamená »nebe« v jazyku Bible a co znamená pro dnešní teologii? V Bibli,
jak se zdá na první pohled, je nebe jen určitou kosmologickou skutečností, je oním » firmamentem «, jež odděluje horní vody od spodních vod a na němž je umístěna jedna větší a jedna
menši svítilna (slunce a měsíc). Tento význam, který je v Bibli bezpochyby také přítomen,
však ustupuje do pozadí úměrně s tím, jak je toto nebe osazováno živými tvory (ptáky).
Nebe není Bůh, neboť on ho stvořil. Nepatří však ani k vytvářejícímu se hmotnému světu.
Je spíše » místem « či » světem « Boha, jež je v určitém napětí s místem a světem člověka.
Mezi těmito dvěma » místy « ü »světy« se odehrává veškeré dění, které Bible popisuje jako
zjevení 1 Nebe je biblickým prostředníkem mezi Bohem, »jenž dlí v nepřístupném svědě«,
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a člověkem. Křesťanská existence se odvíjí před otevřeným nebem, před očima oné curiae
caelestis, onoho » nebeského dvorstva «. V dialogu s Člověkem tedy nestojí jen osamocená
božská osoba, ale »svět Boha « čili » nebe«.
N a co se však scvrklo nebe v naší teologii, která ho chce » zpřístupnit « modernímu
člověku? Nanejvýš m u ho představuje j a k o duchovní rozměr našeho vesmíru, j a k o transcendenci světa, jež se pod sluncem milosti rozvíjí v nový a definitivní způsob existence. Urs
v o n Balthasar však soudí, že tato interpretace ochuzuje smysl biblických výroků o nebi
(srov. str. 80).
Program odmytizování Písma a teologie, jehož jeden příklad von Balthasar uvádí, není
s to, jak soudí, sám sobě položit hranice. Neboť, co všecko nelze považovat za mýtus? Není
biblický a hlavně novozákonní obraz světa, pokud j d e o jeho statičnost a jeho dualismus
nebe a země ovlivněn idejemi jednak platonicko-gnostickými jednak pozdně judaistickoapokalyptickými, které nelze uvést v soulad s naším dynamicko-evolutivníin obrazem světa?
T e h d y lidé žhavě toužili žít v jiném království, tak nepřístupném, že o něj nemohli usilovat
svými silami - odtud důraz na potřebu modlitby a pocit hříchu (neklidné j e srdce naše ...);
dnes však usilujeme o budoucnost, kterou si sami plánujeme a uskutečňujeme společnou
prací, která j e sice tvrdá, ale není trestem, nýbrž vyznamenáním a možná, že ctí Stvořitele
daleko více, než nečinná modlitba. A ostatně, není představa Spasitele, jenž sestupuje s jasného
nebe na temnou zemi, aby na ní zanechal trochu jasu a pak se znovu stáhl do své nebeské
sféry, jen známým modelem, jenž se nám v antickém obrazu světa tak často vrací ? Není
i samo označení Ježíše za • Božího Syna « a nakonec za Boha jenom aplikací tohoto schématu
na vynikající historickou osobnost? A nevyplývá myšlenka zástupného utrpení Kristova
z prosté kombinace nauky o lásce k Bohu a k bližnímu s faktem hrozné smrti na kříži? A není
celá nauka o Trojici jen důsledkem zbožštění Ježíše, jenž mluvil často o své jednotě s O t c e m ?
Hans Urs von Balthasar contra Karl Rahner
Hans Urs von Balthasar se tyto vývody nesnaží vyvracet. O to mu ani nejde. J d e mu
o něco jiného. Podle něho, prodírajíce se tímto hložím námitek, nemůžeme se ubránit,
chceme-li být intelektuálně čestní, tomu, abychom na nějakém tom trnu nezůstali viset;
a to znamená, že rozhodnuti pro víru se odloží (str. 87-88) - pravda odloží se jen dočasně, dokud
se otázka nevyjasní, ale odloží se. Kam se ale v tom okamžiku poděje ochota položit za Krista
život?
N a to prý moderní křesťan odpoví: nevím, mám-li se angažovat v této spekulaci o rozhodujícím momentu (Ernstfall). Rozhodující nakonec není mé snění o mučednické smrti
a o ochotě k ní, nýbrž má angažovanost v každodenním životě. Snažím-li se žít podle svých
možností čestně a slušně, v okamžiku smrti jistě najdu správný postoj a směr. Byla-Ii proto
po celou dobu reformace heslem, pro než se křesťané zabíjeli a umírali, víra, pak dnes by
takovým klíčovým slovem mohla být láska k bližnímu (srov. Karl Rahner, Schriften zur
Theologie, VI, 297).
Je-li to pravda, pak otázka rozhodujícího momentu (Ernstfall) se úplně přesouvá. R o z hodnutí by se už nečinilo před Kristovým křížem v okamžiku, kdy se ode mne žádá holá
víra, sola fides, nýbrž činilo by se tak, jak j e musí činit každý člověk: ve vztahu k bližnímu,
v bucf a nebo mezi egoismem a láskou.
A zde si von Balthasar začíná blíže všímat teologie Karla Rahnera, protože příkladně
ilustruje střetnutí, k němuž dochází mezi systémem a křesťanstvím. Urs von Balthasar má
však za to, že Rahner (nehledě j i ž k mylné, jak soudí von Balthasar, interpretaci T o m á šovy gnoseologie, jak ji podává Rahner sledující v tom Maréchala) se ve své chvályhodné
snaze, vycházející z mnoha dobrých úmyslů, bohužel příliš komprornitoval systémem. Inter-
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prctaci Rahnera, kterou von Balthasar podává, lze shrnout (r) takto: i ) Rahner sledující
základní princip transcendentální filosofie tvrdí, že můžeme poznat Boha j e n o m způsobem
nepředmětným, transcendentálním (str. 92) a že ho tedy můžeme milovat, jak je sáms o obě,
jenom úměrně k tomuto nedokonalému poznání. 2) Křesťan však ví, že láska k bližnímu,
jehož vidíme a poznáváme předmětně, kategoriálně, j e v zásadě totožná s láskou k B o h u .
3) Proto úkon lásky k bližnímu, jenž j e kategoriálně-explicitní úměrně k poznání, není j e n o m
úkonem lásky k Bohu, nýbrž j e primárním úkonem lásky k Bohu, zatímco náboženský úkon,
jenž j e zaměřen přímo na Boha, nemůže být než sekundární (str. 94). 4) Z toho vyplývá,
že každý člověk, který koná pro lidstvo něco, co má positivní mravní hodnotu, ctí tím Boha,
dělá, byť nevědomky, opravdu náboženský úkon a má plné právo na název » křesťan «, j e
» anonymní kfes/ati «.
Ptáme-li se, jaký význam a jakou funkci může nadto mít, vedle tohoto anonymního
křesťanství, ono křesťanství, které přinesl Kristus, Rahner, v Balthasarově interpretaci, o d poví: Kristovo křesťanství j e vyšší fází vývoje křesťanství (takovou fází, k níž by měl anonymní křesťan dospět). V Kristově příchodu vrcholí dějiny spásy. Vtělení j e , j a k říká doslova
Rahner, » vnitrní a nutný moment smíření vesmíru s B o h e m « . »Kristus j e vždycky už
v dějinách j a k o jejich prospektivní entelechie « (Sehr. z. Th. I., 188), a proto » j e kristologie
zároveň počátek i konec antropologie« (I., 205) a »veškerá teologie proto na věky zůstává
antropologií« (IV., <y>) (2).
A právě v tomhle vidí von Balthasar jasnou známku toho, že Rahner přijímá »systém «.
» T o j c právě ta evolucionistická kristologie - říká - kterou Solovjev, vycházející ze Schellinga, Hegel.» a Darwina, podává j a k o modernější křesťanství« (str. 96) a v Solovjevovi j e
nakonec obsažen už celý Teilhard de Chardin (srov. pozn. 31, str. 96).
T y t o Rahncrovy kompromisy se » s y s t é m e m « , soudí von Balthasar, vedou k znehodnocení teologie kříže (str. 98) (kterou j e nám prý Ralmer stále ještě dlužen), ba dokonce
až k ateismu. K d o totiž prohlašuje, že láska k bližnímu j e primárním úkonem lásky k B o h u ,
nemůže se divit, když to má za následek stále větší lhostejnost vzhledem k jsoucnosti Boží.
Boha máme totiž na dosah ruky v bližním. Kdyby tento pokus o redukci křesťanství na h u m a nismus dokonale uspěl, pak by se mohl vést dialog s ateisty, ale j e n o m proto, že v tom o k a mžiku j s m e se s nimi ztotožnili. A tak zatímco se můžeme setkat s našimi partnery, kteří
čestně žijí, j a k o s anonymními křesťany, nemůžeme nic namítat, když oni nás budou, j a koby na oplátku, považovat za anonymní ateisty.
Že by katolický Kierkegaard?
Kordula m á nesporně mnohé klady. J e to kniha bojovná, útočná, ironická a polemická,
vybočuje z mezi rozšafného teologického pojednání, a tak často bohužel postrádá jasnost
a přímočarost. V mnohém připomíná Kierkegaarda. U ž sama konečná slova p ř e d m l u v y :
(L) Srov. G. PBBINI, Cordula di H. Urs von Balthasar: Prohlemi ihr si pongono, v Divus Thomas, červeneesrpen iQf»), str. 3.16.
(j) T y t o citace, které jsou skutečně vzaty z Rahnera, se mi zdají poněkud zlomyslně seřazeny. K d y b y
byl von Balthasar pokračoval v citaci zc str. 205 I. svazku Sehr. z. Theo/., pak by veta pokračovala
takto: » ... a taková antropologie je proto na věky skutečnou teo-logií. « On však za citát z I. 20s
postavil c it.it z IV., 96, jenž j e vedlejU včtou vytrženou z tohoto kontextu: » A je-li sám Bůh člověkem a na věky jiiu zůstává, jestliže proto veíkerá teologie na víky zůstává antropologií... « Takovéhle
citování sc mi zdi za vlasy přitažené. Ostatně, neřekl tutéž věc poněkud jinými slovy Pavel VI. ve
svém závěrečném projevu 11.» koncilu: » Ve tváři každého člověka ... můžeme a musíme zahlédnout
tvář Krista, Syna Člověka, a jestliže v Kristově tváři můžeme a musíme zahlédnout tvář nebeského
Otce ... náš humanismus se stává křesťanstvím a křesťanství se stává teocentrickým, takže můžeme
říci, abychom poznali Boha. je tieba poznat člověka.«
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» v e z m i tedy svítilnu a snad mezi tolika profesory nalezne? alespoň několik pravých konfesorú« nám připomínají slova z Kierkegaardova deníku: » O c h bída, j a k se zmínilo křesťanství od onéch dob, kdy m í l o nepodajné konfesory d o dneška, kdy má podajné profesory ... < (Diario, it. překlad C . Fabro, sv. II., str. 331)
Podobně jako Kierkegaard bojoval proti »systému « (pod čímž rozuměl hegelovskou
filosofii) pohlcujícímu a tím ničícímu křesťanství za nečinného přihlížení luteránské hierarchie, tak i von Balthasar vyhlašuje válku » s y s t é m u « ; a j a k o Kierkegaard staví proti systému
muČednictví j a k o cardo rerum celého křesťanství, tak i Urs von Balthasar bere mučednictví,
Ernstfall, za prubířský kámen teologie a její neposkvrněnosti systémem.
Je-li pravda, jak tvrdí von Balthasar, Žc převážná část dnešní katolické teologie j e
v područí systému, a je-li v důsledku toho pravda, že »situace církve j e dnes krvavě vážná«
(str. 142), pak j e skutečně žádoucí, aby se vyskytl nějaký katolický Kierkegaard, který by
vytáhl do boje ...
Nepředpokládalo by to však, aby on sám nebyl poplatný systému? Zajisté. Ale zde
právě lze velmi snadno použít proti von Balthasarovi argumentace ad hominem, jak to ostatní
někteří už udělali (3).
Dále by snad takový katolický Kierkegaard nebyl nucen napadat katolickou hierarchii
j a k o takovou, neboť nelze říci, že ona by sestoupila (na rozdíl od Marten sena, jenž se j a k o
člověk, podrobivší se systému, stal terčem Kicrkegaardových výpadů) ke kompromisům
se » s y s t é m e m « . »Jedna věc nás hluboce překvapuje - píše C . Nigro - zatím co na jedné
straně von Balthasar drasticky kritizuje moderní tendence, na druhé straní jeho polemické
výpady proti Magisteriu j s o u podle našeho mínění mnohem vážnější než ty, které odsuzuje « (4).
C o tedy říci závěrem ? J e dobře, že tato kniha byla napsána, protože j c jakousi Štikou
v rybníce. Připomíná nám, žc podrobit se systému j c pro křesťana nepřípustné, a za to j s m e
m u vděčni, i kdybychom byli bývali ještě vděčnější, kdyby popis »systému « byl důkladnější a kritika současné katolické teologie obzíravčjší.
K prostředkům opravdové obnovy, které nám navrhuje, totiž 1) reakci, jež by už jednou
rázně skončila s » celou tou kantiánskou filosofií« (str. 99) a 2) vrátila sc k antické meta f y sice, jež by byla základem spekulativní teologie, chováme však značnou nedůvěru.
Dvě otázky na závěr
Nakonec bych rád jen velmi stručně formuloval dvě otázky, které mi napadly při četbě
Balthasarovy knihy. 1) Von Balthasar, jak sc mi zdá, dává současnou přestavbu teologie
d o tak úzké souvislosti s rozhodnutím pro Krista (Ernstfall), žc dokud přestav batrvá, musí
být i Ernstfall prozatímně odložen nebo zadržen. A právě to sc mi nčjak nezdá. Víra pfecc
není jen výsledkem filosofických úvah o bytí, j e ž vyžaduje Bytí svébytné a historických
důkazů o Kristoví životě, činnosti a smrti. V okamžiku, kdy tohle připustím (a myslím,
že to nemohu nepřipustit), pak j e celkem dobře myslitelné, žc práce na přestavbě teologie
mohou probíhat plným proudem, aniž by bylo nutné zavěsit na » l o k a l « , kde sc uskutečňuje

(3) Srov. P. EICHEB, Immanenz oder Trans cen denz ? Gespräch mit Karl Rahner, v » Freib. Zeit, Phil.
Theol. «, i<j6H, str. 29-62, kde autor posuzuje osm knih, které vyšly mezi rokem 1 9 6 4 - 1 9 6 7 a zabývají se Rahnerovým myšlením. Srov. též C . NIGRO, Riflessioni sul concetto filosofico di veriti in
un libro di Hans Urs von Balthasar, v » Aquinas *, 1968, str. 178-206, kde autor srovnává nauku sv.
Tomáše o pravdé s von Balthasarovou teorií.
(4) C . NIGRO: Le ambiguitä del Cristianesimo canlemporaneo in una recente opera di Hans Urs von Balthasar,
v »Divinitas«, 2/1968, str. 2 6 1 .

Ernstfall nápis » z důvodů oprav dočasně uzavřeno « (str. 69), protože lokál, kde se uskutečňuje Ernstfall a lokál, kde probíhá přestavba teologie se nekryjí. Sám von Balthasar si klade
otázku: »...jde jednoduše o toto... vědět zda křesťan z lásky k zesoučasnění múze zadržet
Ernstfall. Jinými slovy, zda s rozumem může dělat experimenty týkající se víry, aniž by tím
ohrozil křesťanskou lásku. « Z celého jeho pojednání má člověk dojem, jako by už sám v sobě na tuto otázku odpověděl: ne, nemůže. Ale - opravdu nemůže?
Druhá otázka jc tato: Hans Urs von Balthasar vidí v Rahnerově pojetí lásky k Bohu
ztotožněné s láskou k bližnímu podstatné přesunutí celého problému rozhodnutí pro Krista
(Ernstfall), které se prý tak už neděje tváří v tvář Kristovu kříži, nýbrž jen ve vztahu k bližnímu, v budí a nebo mezi ego ismem a láskou. Není zde však, ptám se, postaveno do protikladu, co ve skutečnosti v protikladu nestojí? Není spíš rozhodnutí učiněné vzhledem k bližnímu nějak implicitně už i rozhodnutím učiněným tváří v tvář Kristovu kříži? Vždyť - jak
jinak by se pak měla chápat ona Matoušova slova: » C o jste udělali pro jednoho z těchto
mých ncjnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali« (Mt 25, 40) ?.
A tak Kordula, která se ze strachu před smrtí schovala, když j g í družky podstupovaly
mučednickou smrt, druhý den hrdinně vystoupila z úkrytu a přijala mučednickou palmu.
Pozdě, ale přece. I von Balthasarova Kordula přichází, jak on sám se obává, pozdě. Ale přece
přichází, a my můžeme být rádi, že přichází, protože tahle Kordula, kromě toho že je vážným
případem, je i vážným slovem.

Diskuse

O

ZMEŠKÁVÁNÍ AUTOBUSU,

KŘESŤANSKÉ

AKADEMII

A JINÝCH VĚCECH K ZAMYŠLENÍ
(z dopisu redakci)
Potřeba lidí třetí roviny (1)
Několik poznámek k české katolické činnosti venku. Vcelku je možno říci, že jsou
venku dvě skupiny našich lidí, kteří rozvíjejí určitou činnost. Jedni se starají o činnost kněžskou, druzí o politickou. Kdo se octne venku a má zájem o jeden nebo
druhý druh činnosti, má více nebo méně prošlapanou cestu. Tím arci nechci říci, že
se nesetká s obtížemi nebo že má úspěch předem zaručen. Toto zjištění znamená, že se chápou dvě roviny křesťanské činnosti: činnost » věčná «, související s posláním Církve od pokolení do pokolení, kterým je péče o věčnou spásu lidí, a Činnost » časná «, v níž jde o aplikaci věčných principů v politice a v jiných oblastech pozemského života. Existuje však, jak
osvětluje Maritain v závěrečné Části svého Integrálního humanismu, rovina třetí, rovina katolické akce, jež svou podstatou patří k rovině první a jež dlí k ovlivnění roviny druhé. Budou

( 1 ) Titulky jsou přičiněny redakd.
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vždy nekněží, kteří budou dtit potřebu žít a pracovat v užším spojení s Církví, než je tomu
u lidí pracujídch v rovině druhé. Že jsou křesťané, kteří tuto potřebu cítí a že Církev a svět
těchto lidí potřebuje, o tom není pochyby. Svědčí o tom mimo jiné i existence černých světských institutů (instiíuta saecularia). Zdi se mi však, že česká katolická iniciativa dosud nevzala
sdostatek na vědomí potřebu a užitečnost lidí tohoto druhu. Stojí za zmínku, že rekatolizace
barokních Čech nebyla jen dílem misionářů, ale i četných bratrstev, jejichž počet v samotné
Praze byl trojciferný.
V samé koncepci néco schází
V šestém čísle buletinu Křesťanské akademie se píše: »První, co si každý při stanovení
vydavatelských programů může uvědomit, je skutečnost, jak je dnes těžké držet krok s dobou. Při dnešním rychlém životním tempu je to těžké pro kteroukoli instituci, tato potíž
však doléhá dvojnásobně na pracovní skupinu, jejíž členové se musí doslovně rvát s časem
při mnoha jiných zaměstnáních, aby si našli volnou chvilku pro nábožensko-kulturní práci.
Ars longa, vita brevis. Snad nikdo to nepociťuje tolik jako Křesťanská Akademie. Je těžko
se zbavit pocitu, že zmeškáváme neustále autobus. Naše přítomnost v dnešním duchovním
dění je sporadická, náš vliv na ně velmi nepatrný« {Str. u ) . Chtěl bych se tu zmínit o přístupu k věci a o nedostatečném vlivu. Práce, o níž se pisatel v citovaném úryvku zmiňuje,
je hodná úcty a chvály. Jestliže nepostačuje, znamená to, že tu v samé koncepci néco schází.
Myslím, že je třeba více lidí, kterým je íesltá katolická literatura životním osudem. Nebylo by
možno, aby kněz zvládl pastorační úkoly, kdyby jim věnoval jen urvané chvilky. A není
možno, aby byly zvládnuty úkoly katolické kultury jen prací po fajrontě. I zde by se mělo
pomýšlet na spolupráci lidí oné třetí roviny. Bez řešení základních problémů národní kultury ztrácí i kněžská pastorace na účinnosti. Katolická kultura je v jistém smyslu prodloužením kněžské pastorace do dalších hodin dne a do dalších oblastí lidského života.
Návaznost - slovo pro dnešní krizi zvláíté českou
V třetím čísle Vincula píše prof. Vrána o teologickém mapování domova. Chtěl bych
tuto myšlenku rozvést a konkretizovat. Po válce se jedna katolická skupina zabývala určitými pracemi. Jeden člen této skupiny se setkal jednou s p. redaktorem Papicou. Pan redaktor
se ho zeptal, co děli. Tázaný na otázku odpověděl a dodal, žc se snaží, pokud jde o danou
tématiku, udělat soupis všech prad, jež byly udělány v minulosti. Redaktor Papica k tomu
poznamenal: » T o děláte dobře. Víte, já se tu v Praze často setkávám s lidmi, kteří stále nadávají na minulost, žc se nic neudělalo. Podobají se lidem, kteří kráčejí po silnici, plivají
na ni a nadávají. Zapomínají, že aby vůbec mohli jít, musel někdo pro ně před tím tu silnici postavit. « Jde o problém kontinuity. Tento problém dnes existuje v celém světě. U nás
však má svou zvláštní palčivost. Ustavičnými politickými rozvraty je souvislost generací
narušena více než jinde. Generace, která nastupuje, ví málo o tom, co udělala generace předchozí. A co udělaly dvě, tři, čtyři generace před tím, ví jen odborník, a i ten má často u nás
v té věci mezery.
Je to otázka české krize, která se vleče od konce doby barokní a nástupu osvícenství.
Bylo by třeba vyšetřit její kořeny, charakterizovat stav českého ducha a řešit jisté otázky.
To znamená, že by se měl zmapovat kulturní a zvláště literární vývoj český za uplynulých
dvěstě let. Protože jde o období časové rozlehlé, bylo by nutno je rozdělit do několika kratších období a prári do několika etap. Začít by se mohlo léty devadesátými, protože z jejich
dědictví stále žijeme. Dekadence probudila u intelektuálů smysl pro tajemství. I když Josef
Florian začíná po zlomu století, je jeho počátek zároveň jakýmsi dovršením let devadesátých. S tímto mapováním souvisí i téma velmi aktuální, jež je možno formulovat ve větě:
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Novodobá katolická literatura česká. Vypracovaný přehled několikageneračního úsilí na
poli katolické literatury a kultury by velmi přispěl českému katolickému sebevědomí v současné době. Takový přehled by mohl u určitých schopných jednotlivců usměrnit jejich
tvůrčí síly.
A opit íeská otázka
Česká otázka se stala v době Pražského jara častým tématem úvah v tisku. Svědčí to
0 její aktuálnosti. Běžná řešení této otázky sestupují do doby obrození a nejdou dále. Starší
doba je pro ně málo říkající prehistorií. Za druhé při řešení této otázky se vychází málo
z obecných principů, nenavazuje se dost na evropský vývoj; málokdo se odváží domýšlet
věci dále než Masaryk. (Poněvadž se neformulovala v minulosti náležitě katolická odpověď
na českou otázku, bývala i česká katolická politika politikou chvostismu. Bývali jsme chvostem na těle jiného.)
Kdyby se určitý nevelký počet lidí zaměřil na uvedená témata, mohla by i práce Křesťanské Akademie mít trochu větší vliv a zmizel by dojem zmeškávaného autobusu. Je totiž
třeba, abychom byli a žili více sami sebou, abychom pokračovali v přerušeném navíjení
niti. Studiem prací uplynulých generací poznáme lépe sebe a poznáme lépe cestu, po které
máme v přítomnosti kráčet. Je třeba navázat na přerušenou nit třicátých let. A v širším rozmezí: je třeba začít navazovat tam, kde nit byla především přetržena, to je na rozhraní baroka a osvícenství. Už na příklad lepší znalost dějin královské české společnosti nauk by
hlouběji ozřejmila základní úkoly Křesťanské Akademie. - Řešením těchto otázek přispějeme
1 k hlubšímu poznání evropského a hlavně středoevropského vývoje a můžeme tak přispět
něčím do pokladnice obecné kultury.
Čeští katolíci vycházejí málo ve svém myšlení z domácího materiálu. Doma se znovu
začíná s patristickými překlady. Je to věc velmi potřebná a chvályhodná. Bylo by nutné
si posvítit i na vliv Otců v dějinách českého myšlení. Mohlo by se postupně vybudovat oddělení patristické dokumentace od sv. Cyrila a Metoda po dobu poslední. Tady by byla velmi
užitečná filmotéka a xerografie. Co se napsalo už o vlivu Husově, Želivského a Chelčického.
Démon České negace je příčinou izolacionistického způsobu myšlení. Čecha zajímá na Kralické bibli to, že je kralická. Méně ho už zajímá, že je to bible. Patristická dokumentace by
byla předpokladem k práci na téma Patristika v dějinách české kultury. - Pokud jde o přehledy, nechci mluvit o přehledech celých staletí a potřebě české obdoby 1'Histoire litteraire
du sentiment religieux en France depuis... Katolíci jsou v českém národě jedinou společností
s nepřerušenou víc jak tisíciletou kontinuitou. Bohužel v naít mysli tato kontinuita neexistuje.
I v naší mysli straší řetězce vytvořené démonem České negace.
Myslím, žc existuje u nás touha po přehledech katolické literatury a kultury. Většinu
šedesátých let jsem strávil ve V. Po několik měsíců jsme hovořívali s J. D. o Demlovi, Florianovi, Zahradníčkovi, Čcpovi, Holanovi atd. J. D. mne mčl k tomu, abych vypracoval osnovu na téma Novodobá katolická literatura česká. Bránil jsem se, uvědomuje si svoje mezery.
Přesto jsem však o tématu přemýšlel a do roka vykrystalizovala v mé mysli osnova a potřebné
základní ideové formulace. Mluvil jsem na vycházkách na témata, jež tvořila součást onoho
pojednání. Přicházeli pak za mnou kněží a laici, chtějící si vyslechnout celý seriál o novodobé literatuře, obzvláště katolické, o české krizi atd. Zjistil jsem, že lidé si uvědomují určitou mezeru ve svých vědomostech a že v nich zároveň existuje touha tuto mezeru zaplnit.
Kuchyňský rozhled íeského knize
Jedním ze základních nedostatků našich bohovědných učilišť je, že česká katolická kulturní tradice zůstává bokem jejich zájmů. Jistě je užitečné probírat hebrejštinu. Ale jen no228

patrné procento zužitkovává později nabytých znalostí tohoto jazyka. Znalost české katolické kultury by ovlivnila bohoslovce na celý život. Přispívala by k jejich osobní formaci a stala by se účinným nástrojem jejich pastorace. Dají-li se např. člověku, majícímu určitý zájem
o duchovní život či o kulturu, Čepový Rozptýlené paprsky, brzy se pozná jejich blahodárný
vliv. Svědčí o tom mnohaletá domácí zkušenost. Myslím, že byste tuto čepovu knihu měli
znovu vydat. Kolik lidí čte s nadšením Zeyerovu Mariánskou zahradu. Na rozvoj duchovního
života a obzvlášť na život modlitby mají stále vliv knihy jednoho z francouzkých autorů,
kteří ovlivnili moderní katolickou literaturu českou v jejích počátcích - Arnošta Helia. Na
bohovědných učilištích by se měl zavést předmět Česká katolická tradice, literatura a kultura.
Soustředěnou prací několika členů Křesťanské Akademie by se dal vypracovat zmíněný přehled
novodobé katolické literatury, který by zároveň ozřejmoval kořeny České krize a východisko z ní. Takový přehled by se mohl stát vítanou příručkou pro studující bohosloví, pro
kněze i katolické laiky.
Z e styku s kněžími už formovanými je možno často konstatovat, že bucf jsou cizinci
ve své vlasti anebo mají v ohledu kulturním (jak to sám jeden kněz formuloval) » kuchyňský rozhled «. Soudobá česká pastorace stále ještě nevzala dostatečně na vědomí existenci

řady problémů českého národního života. J c stále přistřižena podle potřeb čciké vcsiiicc

žijící ještě řádem doznívajícího baroka. Je to pochopitelné. Většina kněží pochází z vesnic.
Soudobý proces urbanizace není však možno dobře ovlivnit bez znalosti a tvorby katolické
kultury.
Jak dobré a jak milé, bydlí-li bratři pospolu
S Florianem začíná nástup toho, co můžeme nazvat moderní katolickou literaturou
českou. On začal s tím, co se mělo stát nápravnou školou českého rozumu. Přišli jiní a pokračovali v rozvíjení katolického díla. Nyní je na nás, abychom vešli v jejich práci, ale ne pouhým
přidáváním cihel, nýbrž jako architekti. Zdá se mi, že určitá soustavnost se jeví v programu
pastorační činnosti. Tuto soustavnost však postrádám, mám-li před očima českou katolickou
kulturu jako architekturu, jako celek, jako tvůrčí úkol uložený naší generaci.
Myslím však, že bez určité pospolitosti by tyto úkoly nešlo zvládnout. Bylo by třeba
v jistých intervalech zakoušet se žalmistou: Jak dobré a jak milé, bydlí-li bratři pospolu. Bylo
by třeba prohovořit základní koncepce, sdělit si charakteristiky osobností, období, děl. To
znamená: bylo by třeba vytvořit určité krystalizační středisko uvnitř akademie. I tvorba
křesťanské kultury je součástí tajemství obcování svatých. Osobní styk s A. Vyskočilem, prof.
Vašicou, Jaroslavem Durychem, Vladimírem Holanem, O. F. Bablerem, atd. atd. přidal
něco podstatného k četbě jejich knih.
Národ je cesta k lidství, říkával Šalda. Pro nás však znamená víc. Krajina, lidské osudy
v ní, dějiny národa jsou jakousi součástí Božího zjevení. Znáte jistě Bezručovu báseň Hrabyň.
Tato báseň je v jistém smyslu slezským přepisem žalmu 121: zaradoval jsem se, když mní
bylo řečeno: Půjdeme do domu Páně. Stanuly naše kroky ve tvých nidvořích, Jeruzaléme...
Tam vystupovaly kmeny, kmeny Páně, aby podle zákona, daného Izraelovi chválily jméno
Páně ... « - V tom je nqvyšší smysl národní kultury: Být cestou - ne pouze k lidství, nýbrž
k nebeskému Jeruzalému. V Hrabyni vidíme putovat zástupy k nebeskému městu a slyšíme
zpěv celých generací, generací těch, kteří byli uchváceni ideálem krásy, ne sodomské, nýbrž
Madony - řečeno s Dostojevským. V pokračování ve stavbě české katolické kultury vidím
úsilí o harmonii vyjádřenou Bezručovým dvojverším:
Všechno tvoří jeden kruh,
Otec, Syn i Svatý Duch.
N. V.
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