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III / 1974

Studie a Články
ODCIZENÍ je slovo, které zaznívá v různých příspěvcích tohoto čísla. Je to
tím pozoruhodnější, že toto číslo Studií, na rozdíl, od jiných, nebylo plánováno,
příspěvky v něm nebyly »programovány «. Mělo obsahovat to, co přišlo » mi'r/ío
plán«, co přinesla »náhoda «, co or&m stojí za to, aby se odělo tiskařskou černí.
Tedy jakési pelle-melle. Ale ukázalo se, ze tyto náhodně přišlé příspěvky krouží
téměř všecky kolem jedné ústřední ideje: odcizení dnešního clovčka. Přímo se
zabývá touto tématikou přednáška Ivana Svitáka Teorie odcizení, konaná v listopadu 1966 na Filosofické fakultě Karlovy university v Praze. Širokým záběrem
zkoumá Sviták nejrůznější teorie odcizení a dospívá k názoru, že jelikož pojem
odcizení předpokládá jakousi »podstatu člověka «, věc podle něj nanejvýš problematickou, je lépe se tohoto předpokladu i samého pojmu odcizení vůbec vzdát,
aniž ovšem ~ jak hned dodává - se vzdáme reálných problémů, které se za ním
skrývají. Další dvě studie Petra Koláře, Křesťanství v sekularizovaném svítí,
a Maxe Kandlera, Dimense křesťanství, sledují odcizující vliv dnešního seku Iarizačního trendu na člověka a pokoušejí se odpovědět na otázku jak čelit jeho neblahým důsledkům. Kolář má za to, podobně jako dnes mnozí teologové naděje,
že » bude asi třeba znovu najít příslušné místo pro eschatologickou naději prvních
křesťanů v našem životě. Je to jedna z nejcitlivějších ztrát na cestě církve časem
a mimokřesfanské formy naděje a touhy po neomezeném prostoru bez hranic a po
skutečnosti bez trhlin nám signalizujít že jsme něco zanedulali. « Kandier pak,
který především sleduje odcizení člověka jak v kapitalismu, tak v komunismu, nezdůrazňuje tak zaměření na budoucnost, jako spis zaměření » vzhůru «. Píše: »Aby se
člověk naučil uhájit to, co je v člověku nejhlubší, a tím je emancipace člověka v
Bohu skrze partnerství s ním, musí se naučit v partnerství s Bohem denně žít, komunikovat s Bohem každý okamžik života. <1 Jakousi konkrétní ilustrací toho, co se s
člověkem stává, když se rozhodne žít ateismus do nejzazsích důsledků, je přednáška
Karla Vrány Friedrich Nietzsche - černý prorok X X . století. Rozborem
Nietzscheova experimentu s novým člověkem nám dává Vrána nahlédnout do hrůzy
ateistického odcizení, ježje jakousi pmdehutí pekla. I úvana Ivana Diviše Poezie prospěšná činnost krouží kolem otázky proč a do jaké míry je poezie nutná
k duchovnímu zdraví člověka.
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IVAN SVITÁK

TEORIE ODCIZENÍ
(Přednáška, z cyklu t> Filosofická a n t r o p o l o g i e k o n a n á v listopadu 1966
na Filosofické fakultě Karlovy university v Praze.)

Klasifikace teorií.
Filosofický termín pro lidské zlo je odcizení. Ať je to termín jakkoli
dobový a módní, ideologický a spekulativní, termín sám vyjadřuje specifický problém člověka v našem století. Odcizení je vázáno na určité pojetí
člověka a výklad jeho vzniku předpokládá tedy určitou filosofickou antropologii. Základem teorie odcizení je nějaká teorie člověka, a výklad vzniku
odcizení nebo cesty k jeho překonání budou závislé 11a teorii člověka, z něhož
výklad odcizení vychází.
Teorie odcizení mohou být klasifikovány podle metod (a teorií člověka),
na nichž jsou založeny nebo podle základního přístupu k povaze odcizení.
Podle metodologií (a s nimi spojených antropologických východisek) můžeme rozeznávat čtverý základní typ teorií odcizení:
a) t e o l o g i c k ý t y p , pracující metodologicky s předpokladem transcendence, a štěpící se na různé větší a menší školy, podle toho jaké náboženství nebo jaké vyznání determinuje úvahu o člověku (Tillich, Barth,
Brunner, Buber, zenoví mistři);
b) f i l o s o f i c k ý t y p , pracující metodologicky racionalistickou spekulací, případně i s předpokladem transcendentna, ale aniž tento předpoklad ruší racionální postup; tento typ se štěpí opět na řadu Škol, z nichž
mají rozhodující význam varianty existencialismu, marxismu a positivismu;
c) v ě d e c k ý t y p , pracující empirickou metodologií, bez předpokladu
transcendence; štěpí se na pět hlavních větví podle jednotlivých vědních
odvětví, které dodávají empirická data: sociologie, psychologie a sociální
psychologie, biologie, antropologie a kulturní antropologie;
d) u m ě l e c k é z o b r a z e n í odcizení člověka, které nespočívá na nějaké
teorii, a vymyká se tak přísně vzato klasifikaci, ale přece jen hraje důležitou úlohu v díle Joyce, Célina, K a f k y , Prousta, v moderní poesii, atd.
Většina teorií odcizení nebo i reprodukce názorů minulých myslitelů
ignoruje kvalitativní odlišnosti metodologií, jež jsou organicky spjaty s teoriemi odcizení. Různé typy teorie odcizení jsou navzájem nesrovnatelné.
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protože pracují s různými apriorními postuláty a s různými metodologiemi.
Teologický typ nelze srovnávat z hlediska pravdy s filosofickým, stejně jako
nelze srovnávat víru mystika s racionálními důkazy existence boží, i když
oba autoři inoliou usilovat o totéž. Míšení metodologií je porušování pravidel
hry, na kterých spočívá myšlení. Filosofie, která kritizuje teologické předpoklady o člověku a jeho odcizení je stejně neplatná jako teologická kritika
filosofických, spekulativně a racionálně vyvozených závorů. Jakmile je jedna
z metodologií nadána apriorní pravdou nebo spásou, není dialog možný,
protože je v podstatě konfusní oboustrannou proklamací víry - v rozum,
v Boha, v humanismus, v aparát.
Jediný objektivní základ poskytuje empirická veda, která se však do
ideologických sporů nedá zavléci, protože by tam ztratila svou kvalitu vědy.
Ve vědeckém, empirickém pohledu se prostě konstatuje, že existují tři ideologické (ne^-vědecké) typy teorií člověka a odcizení a otázka jejich pravdivosti, tím méně spasitelnosri, se vůbec neklade. I toto hledisko má své negativní aspekty, protože podrobuje člověka a jeho odcizení analytickému,
celek ničícímu rozboru. Vědec má vždy sklon isolovat sociologické, psychologické, biologické nebo jiné aspekty a považovat dílčí obraz odcizení nebo
člověka za celek. Tato překážka je však řešitelná syntetickou fází vývoje
teorie člověka a jeho odcizení, na rozdíl od nepřekonatelných překážek,
jaké vytváří každá ideologická varianta, bez ohledu zda je křesťanská, zenbuddhistická, idealistická, umělecky autentická nebo symbolisující.
Uvnitř typu je pak mnoho variací, jež representují jednotlivá jména
existencialistů, marxistů, freudovců, neofreudoveň, sociální psychologové
(Fromm, Mills), psychologové (Freud, Horney, Marcuse, Iieiss), sociologové
(Mills, Dalirendorff, Pappenheim), biologové (Gehlen, Portmann) atd.
Uplatníme-li na teorii odcizení jiné priiicipium divisionis, totiž třídíme-li
je podle výsledku resent a ne podle metodologie, pak zjistíme, že odcizení
může být považováno:
1) za věčný úděl Člověka, tedy za jakési filosofické anthropinon a otázka
překonání odcizení nemá pak smyslu; člověk je odcizen od Boha, absolutna
nebo společnosti už proto, že j e Člověk; toto hledisko převládá v náboženském postoji, kde je odcizeni spojeno s hříchem;
2) odcizení je dále chápáno jako historická kategorie civilizovaného
života člověka a jeho transformace jsou podmíněny dobou, kulturou, spoleČensko-ekonomickými poměry; dějiny jsou pak dějinami lidského odcizení, což je hledisko nejdokonaleji rozpracované v Marxovi, kde je jeho
překonání spojeno s předpokladem zániku civilizace třídně rozrůzněných
společností;
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3) odcizení může konečně být chápáno jako specifický projev člověka
20. veku tedy jako novum v dějinách, související zejména s rozvojem vědy,
techniky, se společenskými změnami, vojenskou revolucí a s možností zániku člověka.
Dále můžeme třídit teorie odcizení podle toho, od čeho se člověk odcizuje,
to jest zda za rozhodující » zlo «, hřích, nebezpečí nebo omyl je považována
propast mezi a) člověkem a Bohem, b) člověkem a společností, c) Člověkem
a vlastní osobností. Zjednodusíme-li tato tři různá prínápia divisionis, pak lze
zhruba říci, že
a) v teologickém pojetí převládá metodologický předpoklad transcendence,
odcizení je věčný úděl Člověka, pramenící z dědičného hříchu a člověk
je odcizen od Boha;
b) ve filosofickém pojetí převládá racionalistické pojetí člověka, odcizení
je historicky podmíněno a cesta k překonání odcizení se otevírá v nalezení
harmonického vztahu člověka (jedince) a společnosti;
c) ve vědeckém pojetí je člověk chápán empiricky jako nositel řady různých
rolí, odcizení je důsledkem vývoje techniky a může být překonáno vědou.
Zdroje odcizení.
Konečně můžeme klasifikovat teorie odcizení podle zdroje, ze kterého
vznikají, to jest podle příčiny, která údajně vytváří ochuzování lidských
bytostí a jejich isolaci od společenskosti. V čem je spatřován zdroj odcizení,
to však znovu závisí na otázce, co je podstatou odcizení a podstatou člověka,
takže je jen přirozené, že směr, který spatřuje v člověku především výrobce,
odvozuje odcizení z pracovní činnosti nebo z techniky, směry které vidí
v člověku společenskou bytost, hledají zdroj odcizení v politickém režimu
a sociální struktuře, psychologicky orientovaná pojetí člověka považují za
zdroj odcizení individuální nebo společenskou psychiku a konečně transcendentálně orientované koncepce vidí zdroj odcizení v tom, ž: člověk ztratil
Boha nebo že kdysi zhřešil.
V této klasifikaci teorií odcizení vypadají zdroje odcizení v přehledu
takto: Zdrojem odcizení je:
a) podstata člověka, lidský úděl a odcizení je přirozený stav;
b) individuální psychika, lidské vědomí a odcizení je určitý duševní stav
psychologického nebo morálního selhávání, je to odcizení od sebe sama;
c) ztráta Boha, nedostatek » zpětné vazby « (re - ligio) člověka ke kosmu
a odcizení je pak sociálně psychologický stav celých společenských vrstev,
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řešitelný opět rozvojem náboženství, filosofie, mnění, tedy změnou
společenského vědomí ;
d) technika, zvláště vojenská, skutečnost, že stroje se vymykají lidem - odcizení je stav nadvlády techniky nad lidmi a ohroženi atomovou zkázou;
e) politické režimy totalitních států, které masově reprodukují stav nesvobody
a odcizení je pak omezením základních lidských, občanských práv;
f ) sociální struktury průmyslových spoleáiostí, které vytvářejí konfliktní situaci
mezi společnostmi a společenstvím, mezi primárními a sekundárními
systémy, při čemž stav odcizení Člověka je důsledkem toho, že v sekundárním systému j e člověk jen součást nějakého mechanismu, systému ;
g) fetišismus zbožní výroby, to jest sociální struktura třídní společnosti, která
vytváří odcizení pracovního procesu a pak ostatních aspektů lidské
existence.
Nejobsáhlejší a ncjlilubší z teorií odcizené společnosti je stále teorie
Marxova, protože jednotlivé aspekty odcizení jsou zde zahrnuty v celistvou
myšlenkovou stavbu. Marx pojímá dějiny jako vývoj forem odcizení, podobně jako Hegel, a rozvíjí filosofii dějin jako fckiilarisovaný, zesvětštěný
pohyb výrobních sil a vztahů. Tato stránka marxismu jako dialektiky lidského odcizení budí velkou pozornost v posledních letech, ale jen tehdy,
jestliže Marx zůstává nepochopen a zkreslen na pouhého teoretika odcizení,
jímž nebyl. Jeho důraz na praktické překonání odcizení společenskou aktivitou, osobní praxí,, účastí člověka v dějinách, podílem na procesu transformace společenských vztahů zůstává v takovém pojetí přirozeně mimo pozornost, čímž se podstatně zkresluje smysl Marxova úsilí o proměnu světa.
Takto redukovaný a zkrocený Marx může být diskutován kdykoli a není
faux pas. Z obavy před tímto marxologisovaným Marxem tvrclívala ještě
nedávno dogmatická škola, že odcizení v socialistické společnosti neexistuje
a že je pseudoproblémem Západu.
Problematika odcizení j e nejiialéhavější otázkou průmyslových společností Západu i Východu, a to bez ohledu na míru objektivity zpracování
a charakter teorie. Můžeme se dokonce vzdát tohoto | poj mu, tak kompromitovaného žurnalistikou, a zůstanou stále lidské problémy, které jsou shrnovány pod fenomen odcizení. Důležitý tedy není pojem odcizení, [ale lidská
realita, kterou vyjadřuje, situace člověka v transformačním procesu moderní
průmyslové společnosti Západu i Východu. Síly odcizení existovaly vždy,
ve všech společenských řádech, ve všech historických epochách a vývoj
civilizace je neustále rostoucím odcizením » podstaty člověka « od jeho » přirozenosti «. Rozhodující j e skutečnost, že » síly odcizení jež vždy existovaly,

dnes převládají, jsou určující náladou doby a reálně ohrožují existenci člověka jako druhu, i svobodu celých společností. Člověk j e zajatec aparátů
civilizace a v tomto zajetí pociťuje a mění samy základní podmínky existence.
Strach před touto základní změnou, jež musí nutně mít společenskou povahu,
může být provázen relativním blahobytem aniž se mění podstata věci. Míra
změn samých základů lidské existence j e srovnatelná svým významem jedině
s přechodem lovců k usedlému životu, tedy se základní změnou kultury
a civilizace, nejen se změnou společenského řádu nebo politického zřízení.
Co se nazývá odcizením,jsou ve skutečnosti isolované aspekty celkového
transformačního procesu moderního lidstva, pojímané ještě jen negativně,
jako ztráta určitých rysů, které měl dřívější člověk. Ve skutečnosti má transformační proces ambivalentní ráz, ničí jedny hodnoty a staví druhé, mění
hodnotové orientace, mění způsoby existence. Pojímat proto odcizení jako
isolovaný proces jakéhosi úpadku člověka je a priori vadné, j e to pojmová,
metafysická montáž, která má ideologický smysl. Stejně by musel nebo
mohl být posuzován vznik městských civilizací starého Východu jako proces
odcizení, úpadku hodnot a životního stylu » přirozenějšího «, přírodě bližšího života usedlých pastevců, jenž by opět byl úpadkem vůči stavu, kdy
jsme v jeskyních ohryzávali kosti, ještě neodcizeni od náruče přírody, při
čemž by však i tento stav byl úpadkem proti době, kdy jsme lezli po čtyřech.
Takové pojetí průběhu odcizení jako úpadku je vlastně sekularisovanou
myšlenkou dědičného hříchu, j e obrácenou teorií pokroku a ačkoli není
samozřejmě v takových krajnostech obhajováno, prcce jen zaznívá v odsuzování moderních společností a v zjednodušených, dílčích teoriích odcizení.
Romantická iluse o »přirozeném«, dobrém člověku, zkaženém civilizací,
protikulturní a problematická pověra Rousseaua nachází zde svůj výraz,
snad proto, aby nalezla též své encyklopedisty, kteří nevyjádří jen emoci
odporu proti negativním stránkám lidské transformace, ale kteří ji zvládnou
také rozumově a prakticky.
Dialektické pojetí.
Všechny teorie odcizení (s výjimkou ontologické) vycházejí z předpokladu, Že vůbec existuje něco takového jako odcizení, že tedy existuje
možnost změny tohoto stavu, a že člověk je vnějšími silami - at je to technika,
Bůh nebo režim - zbavován možnosti plně se rozvíjet. Odcizením se vždy
rozumí ochuzeni lidskosti člověka, při čemž je druhotné, zda člověk j e chápán jako bytost fragmentární, štěpená vnějšími silami, podléhající sebeodcizení, deformovaná pracovním procesem, nevírou v Boha nebo atomovou
hrozbou. Odcizení vyjadřuje tedy jakýsi nedostatek lidskosti, při čemž se
a priori předpokládá norma lidskosti, tedy určitý model člověka, vůči ně152

muž je daný člověk, skupina lidí nebo společnost zatížena odcizením. Odcizení předpokládá apriorní znalost normy toho, od čeho j e člověk odcizen,
to jest modelu člověka vůči němuž je každé odcizení deficientní podobou
člověka. Ale existuje vůbec takováto norma? Existuje závazný model člověka?
Existuje, ale jen v ideologiích. Všechny teorie odcizení mají skrytě
ideologickou povahu, protože agitují pro vlastní pojetí člověka, které údajně
odcizení překonává a činí tak dosti obratně, protože člověk cítí nedostatky
své osobnosti, své společenské skupiny nebo osobních vztahů a hledá na ně
odpověď. Naráží na ideologie, které tvrdí, že znají léky, jak se odcizení
zbaví, vírou v Boha, vstupem do politické strany nebo psychoterapií. Neutvrzují v člověku přesvědčení, že je svobodný člověk, schopný zvládnout své
lidské problémy, ale že je nesvobodná bytost, která potřebuje ideologickou
oporu. Ideologie předstírají, že znají lidské poslání na zemi, že tedy spojení
s nimi řeší lidskou nejistotu o vlastním životním smyslu. Všechny ideologie
kladou tedy apiiorní měřítka pro lidskou zkušenost a pak soudí člověka podle
toho, zda jim vyhovuje nebo ne. Člověk » trpí« podle toho odcizením, když
nevěří v Boha nebo se trápí frustrací a » netrpí« odcizením, když třeba chodí
na schůze nebo hájí pacifistieký názor na válku.
Člověk může být odcizen své lidské podstatě jen tehdy, když ji má.
Zda však člověk má nějakou podstatu, snb-stanci, která se nemění a je
objektivně poznatelná, to je velmi sporné i pro samotné ideologie a filosofické soustavy. Člověk může být odcizen jen tehdy, když tato » podstata
Člověka « existuje, protože nciií-li, j e sama představa o odcizení nadbytečná
a j e potom jen sckularisovaným mýtem o vyhnání Adama z ráje, tedy zesvětštěnou spekulací nad hříšným oddělením člověka od Boha, přírody nebo
spoleaiosti, při čemž si autoři nejsou vědomi mýtického charakteru vlastní
spekulace. Jakmile však narazíme na otázku lidské podstaty, pak se okamžitě setkáváme s třemi podstatnými námitkami, které zasahují samu představu odcizení až u kořene, a které nás nutí, abychom se vůbec vzdali tohoto
pojmu, aniž bychom se vzdali reálných problémů, které se za ním skrývají.
První námitka je formulována existencialismem, v němž se předpokládá,
že člověk je proměnlivé bytí, že nemá určitou podstatu, že je svoboden
k tvorbě sebe a nemůže tedy přesouvat zodpovědnost za své odcizení mimo
sebe. Člověk tu nemá podstatu, právě proto, že jeho podstatou je svoboda.
Tento názor odpovídá také novějším představám o vztahu podstat a jevů
(fenomenů), podle nichž už nelze předpokládat, že existuje norma » pravé
podstaty člověka «, vůči níž jsou konkrétní lidé jen fenomeny odcizení.
Tragický úděl člověka je věd jeho samého, j e výsledek jeho rozhodnutí
a nikoli důsledek bloudění člověka k nějaké heteronomní morálce, vůči
níž j e odcizenou bytostí, postrádající spásu. Druhou hlavní námitku j e možné
vznést z hlediska současné vědy, která chápe člověka jako otevřenou bytost,
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jako otevřenou strukturu lidské zkušenosti, jako měnící se podoby existování, při Čemž otázka podstaty člověka nemá smyslu a není kladena, protože
ve vědě existuje jen svět fakt, nikoli dvojí svět podstat a jevů. Člověk je
otevřenou bytostí s určitými specifickými rysy a zda jsou tato zjištění jevová
nebo podstatná, to už se přenechává ideologiím, náboženstvím a hodnotovým orientacím lidí samých. Třetí námitka přichází z oblasti marxismu,
kde sice existuje 1> podstata člověka «, ale je pojímána jako proces změn,
jako dialektika existování. Faktická svoboda člověka jednat, jeho praxe ruší
tedy odcizení. » Podstatou člověka « je člověk sám.
Meze scientismu.
Teorie odcizení jako teorie moderního zla závisí na konečné orientaci
v otázce lidských hodnot, závisí na představě o cíli, jaký člověk sleduje
v životě, jinými slovy, záleží na představě o lidském štěstí. Neexistují žádné
ideologie, které by chtěly zlo a neštěstí, všechny chtějí dobro a štěstí, ale
nacházejí je v různých formách existence. Štěstí mohou vidět různé ideologie
jednak v zájmu rasy, národa nebo třídy, tedy ve skupinovém zájmu, jemuž
se jedinec má podrobit, nebo ve štěstí jednotlivce chápaném jako spása,
růst osobnosti, materiální blahobyt nebo rozkoš. Už z různosti těchto představ vyrůstá možnost konfliktů, protože kterákoli z ideologických stran
bude považovat štěstí protistrany za zlo a ohrožení svého štěstí. Drahá oblast
konfliktů vyrůstá z problematiky uskutečňování posledních cílů člověka,
tedy z otázky uplatnění určitých, takových či onakých prostředků. Války
mezi křesťanskými státy byly stejně samozřejmé jako jsou pravděpodobné
konflikty mezi marxisticky orientovanými státy.
Konečně i při shodě o prostředcích vyrůstají konfliktní situace při praktické realizaci záměru, v jednání, v lidské praxi. Ideologie se tedy liší podstatně v cílech člověka a představě o jeho štěstí, v metodách manipulace
lidmi a praktické realizaci. Z hlediska ne-ideologického, vědeckého, je rozhodující jen to, zda je ideologie tolerantní a chce jen přesvědčovat druhé,
nebo zdaje ochotna sáhnout k válce jako prostředku jak učinit » nešťastnou«
část lidstva šťasnou podle představ některé z ideologií. Vědecky vzato, základní lidské potřeby jsou známy, jejich ukojování není teoreticky problematické a co budeme po ukojení potřeb myslet o štěstí, je konec konců
nevýznamné. Člověk prý má potřebu přežít, potřebu být začleněn v nějaké
skupině a být zabezpečen stabilním řádem. Kdybychom se tímto hlediskem
spokojili - je to věcně odůvodněný a správný názor - pak bychom museli
být přesvědčeni, Že civilizace přinese další růst vědění a vyvolá změny ve
struktuře společnosti i v politických vztazích, že věda sama transformuje
společnost.
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Toto scientistické hledisko je bohužel příliš naivně optimistické, protože
chápe dějiny jednostranně jako pouhý růst lidského vědění. Vývoj civilizace
j e ovlivněn více faktory, nehledě k tomu, že rozhodující faktor moderních
dějin není ani tak věda, jako technika. Elita světové védy zdůrazňuje při
rozmanitých příležitostech, že je třeba bojovat proti hlavním nepřátelům
vědění, proti intoleranci, nevědomosti, resignaci a strachu, což je jistě na
místě. Ale zároveň téměř všichni positivisticky (scientisticky, anti-filosoficky)
orientovaní vědci zapomínají dodat, že tyto tradiční cesty proti nepřátelům
vědy jsou anachronismem, jsou-li isolovány od společenských kontextů.
Tradiční cesty jsou neschůdné, potřebujeme nová řešení, vycházející z pochopení reality soudobého světa. Tato řešení mohou nebo nemusí být ve
shodě s tradicí (starou židovsko-křesťanskou nebo novou marxistickou),
mohou i nemusí vycházet z beztradičního postoje s otevřeným horizontem a řešením, mohou to být řešení ideologická i ne-ideologická.
Z hlediska vědce je rozhodující, jestli přispívají k racionálně odůvodněným
principům soužití, jestli se ve jménu oněch řešení má střílet nebo střílí jestli s navrhovanými nebo prováděnými metodami teorie uspokojuje základní potřeby člověka lip nebo hůř. To lze naprosto jednoznačně zjistil, kdežto
každá ideologie právě ze všech sil torpeduje možnost objektivního srovnání.
Scientistické nadšení pro ryzí vědu nelze sdílet bezpodmínečně. Nemáme jiné cesty k poznání krizí našeho století než vědu. Ideologie jsou kompromitovány dokonce už i v masách, pro něž jsou šity a náboženství snad může
poskytovat osobní spásu, ale nezbaví nás problémů, v nichž vězí svět. Problémy poznání jsou jen dílčím aspektem celkového řešení. Uznává-li nějaká
skupina lidí principy racionálního poznání, mírového soužití a nenásilných
metod, nevyplývá z toho ještě, že se její program uskuteční. Překonání
problémů dnešní doby není otázkou aplikace vědy v praxi, jak to vidí zpravidla vědci, není to prostý růst technické zdatnosti člověka v ovládání přírody. Vědci se krutě mýlí, když ztotožňují zájem vědy se zájmem lidstva
a když předpokládají, že lidé sami budou jednat rozumně, ve smyslu objektivně prokazatelného rozumného postupu. Naopak, je stále zřetelnější, že
rozvoj vědy a aplikace vědy ve společnosti závisí na určitých společenských
změnách a » ne~rozumných « procesech, jinými slovy na politice.
Einstein jednou napsal, že vynález jaderné reakce nemusí být nebezpečnější než vynález zápalek. Vyjádřil tím přesvědčení, že technika je sama o sobě
neutrální a že záleží jen na společnosti, zda uplatní techniku v zájmu lidstva
nebo proti němu. Je to sice logicky správné, ale do úvahy vůbec nevchází
vědomí, ze technika je součástí životního prostředí moderního člověka, že
je silou která determinuje moderní společnost určitými způsoby,jež z techniky činí novou kvalitu. Atomová bomba, brain-washing, anti-baby pills,
družice jsou neutrální jen v řádu ryzího myšlení, jako společenský fakt nikoli.
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Technika se nemusí spojit s vědou, může se spojit právě tak s mýtem, s imperialistickou ideologií, s náboženstvím, zvláště v zemích, kde je technika
jen přebrána a věda sama nemá samostatnou myšlenkovou tradici.
Scientísmus nestačí a ideologie, které formují politiku, jsou falsa. Musíme
myslet vědecky, to jest internacionálně, bez ilusí a pravdivě o situacích,
jimiž procházíme a nechceme-lí neutralizovat možnost jednání, musíme
přijímat fakt, že ideologie ovládaj"' masy lidí. Bojovat proti ideologii jinou
ideologií, af revizionismem nebo křesťanstvím, to je nereálné. Chápejme
tedy, co se děje ve světě a jednejme v tom smyslu, který pomáhá základním,
objektivně verifikovatelným hodnotám a zájmům. Jednejme tak bez ohledu
na ideologie, tj. bez ohledu na to, zda se s nimi ocitáme ve shodě nebo v rozporu. Mysleme internacionálně, chápejme velké probit my > nutným odosobněným odstupem a spolehněme se na to, že moderní technika, která vytvořila
lidstvu chtě nechtě společný osud, bude podporovat určitá racionální řešení
nejen ve správě průmyslu, ale i ve vztazích lidí.
Protest proti odcizení a pseudokritika průmyslové společnosti - dnes
tak časté, konjunkturální a ochotně tolerované jevy - jsou jen matením liry,
pokud se kritika a protesty pohybují jen v předem ideologií tolerovaných
hranicích. Kritik, který zasahuje jen povrch povrchu politického života nebo
společenské itrutury, je daleko horší nežli poučený konformista, který chápe
transformační procesy. Kritik, kritizující kritizovatelné, nekritizuje, A naopak
kritický nonkonformismus má snad cenu sám o sobe, ale jeho faktická hodnota
je dána mírou chápání toho, co je kritizováno. Je velmi důležité rozlišit povahu
kritiky v době, kdy kritické jsou i vládní deníky. Se změnami socialistické
společnosti vzniká řada kritických ilusí, z nichž nejdůležitější je iluse, že iluse
tolerované kritiky není iluse. Olilédneme-li se zpět, pak zjistíme, že kriticismus byl postupně tolerován, pokud byl uplatněn na kapitalistickou společnost, na představitele kapitalismu v přechodném období, pak na představitele socialismu, kteří byli považováni za zrádce, pak na představitele kultu
osobnosti, pokud byli dostatečně nízko postaveni, a dnes někdy i na okresní
tajemníky, ovšem výjimečně. Neoficiální kritik si troufá ovšem výše. Kritika
byla kritikou osob, ne rozborem věcí. Nikdy nedošlo k tomu, aby byla
postavena jediná podstatná otázka - organických vad společenské struktury otázka, kterou položil Palmiro Togliatti v létě 1956 jako problém zdroje
kultu osobnosti, a kterou si v téže době kladli i čeští filosofové - nikoli beztrestně.
Kritika odcizení je produktivní jako kritika dílčích jevů, je-li spojena
s pochopením, že transformační proces mění celé struktury politické, výrobní,
společenské, psychologické i osobní, a že tedy určitý proces nemusí být vůbec
negativní, ačkoli se takovým jeví, protože je jen odumírání neplodných
větví» s nimiž můžeme mylně spojovat jakési hodnoty. Kritika odpovědných
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osob nám nesmí překrýt podstatnější aspekty - kritiku politicko-hospodářských struktur. J e přece druhotné, kdo vládne, přesněji, které osoby vykonávají vládní moc, důležité j e jak vládne; to jest v jakých mezích vůbec
vládnout mohou a zda vůbec někdo vládne. Kritika lidských problémů
socialistické společnosti dosáhla nyní hlubších poloh, pokud se berou v úvahu
nikoli jen politické konfigurace vedoucích osob, ale sama struktura této
společnosti, zatím alespoň ekonomická. Ale pravá kritika je teprve ta, která
transcenduje pouhou teorii, chápe dialektiku moderních dějin, jako transformační proces společnosti a Člověka, která vyzývá člověka k praktickému
jednání a k překonávání odcizení.
Transformační proces
V dvacátém století prožíváme i) proměnu lidské reality (světa), 2)
proměnu společenské situace, s/fíříf (vztahu jednotlivce a společnosti) a 3)
proměnu lidského typu (aiitropologická transformace). Těchto podstatných
aspektů současných dějin j e třeba si všimnout blíže. V úvahách o Člověku
bývají téměř ignorovány, ačkoli jsou to právě tyto podstatné změny lidského
existování, které vyvolávají různé teoretické výklady odcizení. Objektivní
společenský pohyb dějin je základem vědomí člověka o světě a proměnách
světa.
Proměnou lidské reality je třeba rozumět revoluční transformaci člověka
a společnosti, permanentní revoluci vyvolávanou a obnovovanou obrovským
rozmachem výrobních sil lidstva a umožněnou uplatněním vědy a techniky
ve výrobním procesu. Tato všestranná společenská transformace znamená
zcela nové podmínky lidské scény, vytvoření nových civilizačních center
mimo Evropu, rozsáhlé poměšťování obyvatelstva a rozvoj velkoměst,
industrializaci dosud předprůmyslových společností a vzestup mezinárodních
konfliktů, vyúsťujících v trvalou hrozbu atomového zániku lidstva. Tyto
objektivní historické procesy jsou urychlovány populační explosí, hrozícím
hladem a atomovým vyzbrojováním dalších velmocí, takže vedou všude
na světě k hlubokým strukturálním proměnám. Na jedné straně vznikají
elity, složené z představitelů politických byrokracií, vojenských mašinérií
a hospodářských kapitánů, na druhé straně se ocitají masy lidí v situaci manipulovaných objektů. Těm musí ovšem být zabezpečena masová kultura bytů,
televisorů a aut, aby usměvaví roboti mohli být pohodlně ovládání masovými
prostředky rozptýlení a aby dobrovolně uznávali fetiše elit a její faktickou moc.
Revoluční transformaci společenských vztahů a význam jaký v ní budou
hrát masy průmyslových společností, předvídal před sto lety geniálně Karel
Marx. Podstata jeho pojetí společnosti, dějin a člověka je nejlilubším filosofickým základem úvah o současné společnosti a dnes budí universální uznání
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í u jeho nejprincipiálnějších odpůrců. Marx se však mýlil ve formách průběhu tohoto transformačního procesu, zejména v tom, že předpokládal
průběh transformace v podobě politických revolucí buržoasně-demokratického typu, že světové revoluci dával proletářsko-evropocentrický ráz
a nepředpokládal vznik totalitních států, proměňujících člověka v objekt
manipulace elit. Ve skutečností evropská dělnická třída se nestala pasivní
kořistí ekonomického trendu absolutního zbídačování - který v Marxově
době opravdu existoval - a neměla tedy právě v nejpokročilejsích kapitalistických zemích - od nichž Marx očekával světovou revoluci - ani důvod
ani objektivní možnost, aby svrhla dosavadní vládnoucí vrstvy. Marx se
nemýlil v základním trendu společenského pohybu a ve své vizi budoucí
společnosti, mýlil se však tam, kde byl zajatcem své vlastní doby. Předpokládal kontinuitu základních trendů devatenáctého století, jak je nejlépe
patrné na teorii absolutního zbídačování dělnické třídy.
Nejzávažnější skutečností proměnění lidské scény a změněných vztahů
jednotlivce a společnosti je totalitní stát, jenž j e uskutečněním myšlenky
byrokratické správy věcí a lidí a myšlenky podřízení lidské svobody hodnotám státu, národa, strany, třídy, boha, osobnosti vůdce. Dokonalý totalitní
stát je celistvý systém, je to mocenská struktura, vyznačující se nejméně těmito rysy:
i)monopol absolutní nekontrolovatelné moci, 2) kontinuita systému doplňováním elity ze sebe samé (nikoli volbou), při čemž nejsou vyloučeny
podstatné obraty v politické orientaci i představitelích elit, ovšem jen pokud
se nedotýkají doplňování elity, 3)režim strachu, protože polarizace absolutní
moci elit a absolutní bezmocnosti mas vede k oboustrannému trvalému
pocitu ohrožení, 4) oficialita lži, garantovaná závaznou ideologií, ospravedlňující fakta bez ohledu na jejich rozumnost či nesmyslnost, avšak vždy
s ohledem na jejich význam pro stabilitu moci elit, tedy z ryze funkcionálního
hlediska, 5) redukce člověka na fragment použitelný v totalitním systému
manipulačních aparatur, protože člověk není pro systém použitelný jako
svobodná bytost, ale teprve jako fragment masy.
Všechny soudobé průmyslové společnosti mají v různé míře vyvinuty
některé z těchto rysů totalitního státu, případně všechny rysy. Ve vystupňované míře tomu tak bylo ve fašistických státech. Tyto rysy totalitního státu
jsou podmíněny masovou společností, masovou výrobou i spotřebou průmyslového zboží a trvalou soutěží ve zbrojení, při čemž j e právě klíčovou
otázkou naší epochy, zda lidstvo, společnosti a jejich elity tyto trendy zvládnou
nebo ne. Stojíme tedy před otázkou: »Může být člověk svoboden ve věku
totalitních systémů?« Tato otázka j e zároveň výzvou a orientací k obraně
svobody za zcela nových a neobvyklých podmínek. Nedejme se svést ideo158

logickými fetiši - ani fetiši svobody. Nesmíme sednout na lep ideologiím, jež
nás chtějí přesvědčit, že řešení j e v přechodu od jedné ideologie k druhé,
od marxismu k liberalismu nebo tomismu nebo naopak. Nám nejde o změnu
ideologií - ať okamžitě právě tuhnou nebo se naopak liberalizují - ale o reálné
proměny světa manipulovaných objektů, o proměny lidského existování.
Musíme tedy vědět, že žijeme v kvalitativně nové společnosti s otevřeně
totalitní tendencí, při čemž tuto společnost nesmíme měřit ani minulou
demokratickou ideologií ani utopickým projektem budoucnosti. Pro nás
není důležitá otázka, jak sebe samu tato společnost hodnotí, zda jako dobrou nebo špatnou, jak samu sebe nazývá, zda komunistickou nebo demokratickou, pro nás j e důležité, jaká tato společnost opravdu je, jaká j c její
nová elita, jaká j e její společenská stratifikace a kulturní diferenciace, jaké
jsou její hodnotové škály, dnes už otevřeně různé v různých vrstvách.
Nemáme žádný důvod, abychom se zasazovali o folkloristické zvláštnosti
čs. socialismu, ani o změny ideologických kamufláží, ale musíme mít podstatný zájem na reálných proměnách struktur této společnosti, protože jsme
v ní na doživotí zajati. Nikoli pásy zorané země na hranicích, ale vlastní
historií, dějinami.
Obecně vzato, lze hovořit o tom, že základním trendem moderní společnosti je manipulatonií trend, jenž zvládá technickými prostředky nejen
výrobu a práci, ale i člověka a jeho dějiny. V tomto smyslu hovoří Iíans
Freyer o konvergujících trendech zliotovitelnosti věcí, organisovatclnosti
práce, civilizovatelnosti člověka a řiditelnosti dějin. (Theorien des gegenwärtigen Zeitalters,, Stuttgart 1955: Machbarkeit der Sachen, Organisierbarkcit
der Arbeit, Zivilisierbarkeit des Menschen, Vollcndbarkcit der Geschichte),
K těmto konvergujícím trendům bychom dnes mohli připojit ještě další
trendy mechamsovatehiosti zábavy a volného času a » demokratizaci« sexuálního konsumu. Lidská svoboda je těmito objektivními trendy tak ohrožena, jako nikdy nebyla, protože se tu objektivní pohybové trendy spikly
proti člověku a proti humanistické tradici.
Tyto pohybové trendy se nyní prosazují uprostřed boje elit, představujících světové mocenské bloky a usilujících o světovou hegemonii. Ačkoli
ideologie těchto elit předstírají, že jde o osvobození utlačovaných (přirozeně
že v konkurujícím bloku), jde o uchopení moci aparáty totalitních států
a o zajištění ekonomických nebo politických vlívů ve třetím světě. Soutěž
monopolistického kapitalismu se státním kapitalismem je přitom ideologicky
prezentována jako boj 11a obranu svobody člověka (před protistranou),
ačkoli je jen ryzím bojem managerských skupin o organizaci světa a o moc.
Svět j e řízen velkomanagery obrovských mocenských, hospodářských a politických mechanismů, jimž jsou humanistické cíle cizí. Manipulatorní trend
přesahuje totalitní státy i národy a jeví se jako hrozba války, světové zkázy.
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Člověk žijící pod tlakem totalitního státu, manipulatornílio trendu
a atomové války j e čím dále tím více přivykán proměně společenských, kuiis,
ať je považuje za samozřejmé a přirozené životni prostředí nebo ne. Pokud
v čele státu není vraždící paranoik, ale skupina usilující o racionální organizaci společnosti, jeví se uspokojování potřeb masovému člověku jako
kompensace nároku elity na vládu a nemá důvodů, aby se zabýval abstraktní
otázkou svobody. Nepociťuje manipulaci, leda jako příznivý jev. Jestliže
naopak protestuje, dostává se chtě nechtě do isolace nebo do heroického
postoje, protože smysl obrany lidské osobnosti, svobody člověka, se jeví
manipulovaným a konsumujícím » usměvavým robotům« jako donkichotiáda.
Intelektuálové, kteří jsou ochotni orientovat se takto v ideologických
šan tázích a mocenských bojích manažérských elit, jsou latentními nebo
otevřenými nepřáteli totálniho státu a jsou proto považováni oprávněně
za nebezpečí. Míra útočnosti administrativních aparátů proti inteligenci je
bezprostředním ukazatelem míry nejistoty těchto aparátů. Rozmach absurdity vždycky začíná pogromem intelektuálů. Otevřený principiální odpor
jednotlivce proti aparátům není dnes ani účelný, ani úspěšný ani možný,
pokud by na sebe chtěl vzít ráz praktického jednání. Je však možný, nutný
a úspčŠný v řádu myšlení a pří uplatnění dílčích otázek.
Zkušenost z odporu proti fašistickým diktaturám lze přesně vyjádřit
tímto citátem: » Odpor musí být samozřejmě přizpůsoben struktuře totalitního systému, jinak by byl naivní. Mužná Čest před královskými trůny
(Männerstolz vor Königsthronen) je donkichotem, když to, proti čemu muž
stojí, nejsou královské trůny, ale totalitní aparáty. Odpor se musí uhnízdit
v mrtvých místech (in den toten Winkeln) systému .„tam, kde systém prokazuje trhliny a spáry musí se snažit podvratnými prostředky trhliny rozšiřovat. Zde se dokonce objektivně ospravedlňuje podezření, že nepatrné
symptomy odporu mohou být míněny velmi radikálně. Každá, ta nej menší
skepse znamená opravdu totální oposici, každé nej menší poškození totální
sabotáž«. (Freyer, 175.)
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PETE KOLÁÍ

K Ř E S Ť A N S T V Í V S E K U L A R I Z O V A N É M SVĚTĚ

I. - Úvod
Není tomu tak dávno, co západoněmecký Planckův institut: dostal za
úkol pokusit se sestrojit umele z anorganické hmoty živou brníku. Bylo po
válce, zasutý optimismus a důvěra ve schopnosti lidského génia vyřešit nejdůležitější problémy, týkající se celého lidstva, prožívala po letech válečné
inflace opravdový boom. Umělci se konečně mohli zase věnovat peru, filosofové přemýšlení a vědci vědě - a protože položená otázka není ničím okrajovým, nýbrž míří přímo do černého, byl počáteční elán opravdu veliký.
Přesto se úkol nepodařilo splnit.
Na kongresu jmenované společnosti, zabývající se teoretickým výzkumem na nejširší bázi, se tým vědců, pověřený tímto úkolem, cítil povinen
prohlásit, že j e nad jeho síly vyčerpat všechny možné kombinace, které v průběhu bilionů let »vyzkoušela« příroda, než na naší planetě první živá buňka
opravdu vznikla. To bylo před asi desíti lety a pozoruhodný na cclé záležitosti není ani tak sám neúspěch, po němž byl celý dotyčný výzkum zastaven,
jako spíše způsob, jakým se o něm ve věcném a vědeckém tónu rokovalo.
Nešlo vůbec o » principielní diskusi« o tom, z d a j e v ů b e c m o ž 11 o
živou buňku uměle sestrojit nebo ne, nýbrž o vážení statistické pravděpodobnosti úspěchu v poměru k vynaloženým prostředkům.
Můžeme klidně ponechat celou problematiku stranou, včetně jistě naprosto fundamentální otázky po původu života na naší planetě. Všimněme si
však blíže smýšlení a celé mentality člověka, který takto diskutuje, kteiý
m ů ž e takto diskutovat, a zamysleme se nad tím, čím je to umožněno.
Jde o mnoho, neboť bezprostředně se vnucující otázka, kterou bez velkého
uvažování má asi na jazyku mnohý z nás, zní: » A co Bůh? Kde je v takovém
světě jeho místo?« Lepšímu porozumění neuškodí, jestiže si alespoň v krátkosti všimneme historického vývoje, jehož současným mezivýsledkem je
naše dnešní situace a jehož konec se naší generaci ještě ztrácí za horizontem
budoucnosti, o které si sotva dovedeme udělat nějakou představu.
Vznik a vývoj technické civilizace
J e nesnadné určit přesně okamžik, kdy člověk učinil první krok směrem
k technické civilizaci. Je možné se přít o to, zda to byl první pěstní klín,
první člověkem zasazená zemědělská plodina či jiný první specielně lidský
projev našeho prapředka. Snazší už je sledovat tento vývoj v historické době,
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po Kristu, a zvláště v posledních čtyřech staletích. Takřka programatický
charakter má v tomto ohledu historka o staviteli, která se nám dochovala
v kabalistické literatuře, pravděpodobně ze 12. století. (1)
Vypráví nám o architektovi jedinečných kvalit, vyhledávaném a ctěném
všemi svými současníky, který stavěl nenapodobitelné budovy a chrámy. Aby
stačil 11a objednávky, vyhledal si dva schopné učedníky, kteří byli jeho pravou
i levou rukou, kteří však přesto neznali skutečné tajemství mistrova úspěchu.
Ten j i m nakonec toto tajemství za jejich věrné služby sám prozradil, a oba
žáci začali svých nových vědomostí ihned obratně využívat. Rychle zapomněli na svého dobrodince, který teprve pozdě poznal, jak se v nich mýlil,
a začali bez prodlení stavět stejně dokonale, na vlastní pěst a navíc levněji,
než stárnoucí architekt, který velmi rychle ztrácel klientelu a nakonec v úplném
zapomenutí zemřel.
V antickém světě se člověk cítil obklopen bohy nebo v nejlepsím případě
neosobním světem nadpřirozena a celý kosmos mu svou nádherou, vznešeností a nespoutatelností připomínal na každém kroku, jak j e závislý, nesamostatný a ohrožený. Skutečný atcismus byl něčím naprosto výjimečným
a omezeným na úzký kruh filosofů, bez opravdového propojení na ostatní
lidstvo. Ani v oboru jiných kultur tomu nebylo jinak a i biblické » podmaňte
si zemi« zůstávalo dlouhá tisíciletí jen pouhou výzvou, Člověk v přírodě
žil a byl její nedílnou součástí. První vážné kroky k jejímu ovládnutí učinil
vlastně teprve zcela nedávno, zhruba vzato asi před čtyřmi sty lety. V té
době byly totiž položeny základy pro prudký rozvoj toho, čemu dnes říkáme
přírodní vědy. Teprve jejich pomocí se člověk začal skutečně vymaňovat
z područí přírody a jejích vlivů, naučil se odhalovat mechanismy jejího
působení a od té doby j e nepřestává vy užívat ve stále rostoucí míře ve svůj
prospěch. Přitom postupně kácel jednu mytickou představu o silách, vládnoucích přírodou, za druhou a dnes se cítí povinen popřít jakékoliv působení
nadpřirozených sil jako takových ve vesmíru, který ho obklopuje.
Troufá si jej vysvětlit totiž i bez nich. Bohové mizejí, svět je postupné
s e k u l a r i z o v á n . Kam až oko dohlédne, všude jen objektivní skutečnost
ovladatelná a proto stojící mnohem níže, než osamělý člověk, její jediný
známý aktivní činitel, jediný zřejmý subjekt, jehož důležitost roste úměrně
tomu, jak mizí subjekt nadpřirozený.
Jakkoliv velké bylo a j e nadšení, se kterým se člověk pustil do gigantického díla přeměny světa ve s v ů j svět, lze si sotva představit, že by celý
proces přetavení lidského postoje ke světu v této objektivní rovině mohl
proběhnout nějak jinak. Zde nejde o lidskou namyšlenost, ale o pouhou

(1) W. KEHN: Tod Gottes und technisches Zeitalter, vc » Stimmen der Zeit«, č. 10/1973.
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nutnost. Nelze se vlastně ani divit, že člověka pojímá z vlasti]! velikosti závrať, jak jsme toho denně svědky. Toto opojení však není prosto úzkosti a stále
častěji dnes už přímo strachu, z izolovanosti i důsledků v jiných rovinách,
které tento vývoj doprovázejí. Člověk se za svět cítí zodpověděn a začíná
se ve své osamělosti ptát - k o m u ?
Sobě samému, musí znít odpověď,
není-li lidská zodpovědnost nejprve odpovědí. V takovém světě však, ve
kterém vede člověk osamělý monolog, se i jeho zodpovědnost ocitá v uzavřeném kruhu, což se v konečném důsledku rovná jejímu popření.
Ateistický humanismus
Na pomoc člověku v této tísni spěchají četné modely ateistického humanismu, navzájem často značně odlišné, avšak s jedním společným jmenovatelem: neuhýbat před vyvstalou situací a zlikvidovat »hypotézu Bůh«,
která se přežila! Její zánik, jehož jsme svědky, nás naplňuje zbytečným,
i když pochopitelným strachem. Jedinou správnou odpovědí j c důslednost
v boji proti všemu, co vytyčuje naší svobodě a tím našemu grandióznímu
úsilí jakékoliv hranice. Volají do boje ve jménu lidské svobody a velikosti.
Netřeba snad doplňovat a upřesňovat, že by bylo nepřípustným zjednodušováním nalepit na tuto snahu bez váhání etiketu nového nebo starého
druhu bezuzdnosti. Podle shodného tvrzení protagonistů tohoto hnutí má
být naopak teprve úplně svobodný člověk vůbec schopen opravdové mravnosti bez otrockého strachu před n©postižitelným transcendentnem, jehož
příkazy lze vykládat tak či onak, jak se to zrovna hodí těm, kdo se na ně
z jakýchkoliv důvodů mohou odvolávat. Také praxe nám předkládá příklady
vysoké mravnosti některých přesvědčených ateistů.
Ze všech současných ateistických systémů jsou v Evropě, ale i jinde ve
světě, nejzňámější a také nej vlivnější dva: existencialismus a marxismus.
V důsledku jejich členitosti j e správnější mluvit o paletě, než o dvou systémech
či směrech. Jedno však mají více méně přece jen společné. D o kolébky jejich
ateistických koncepcí nahlížel shodně, ať už z povzdálí anebo zcela zblízka,
ateismus Feuerbachův. {2) Feuerbach prohlašuje Boha za pouhý odcizený průmět: nejhlubší podstaty člověka, jíž je sám jeho rozum, to znamená za takový
průmět, kterým člověk staví mimo sebe jako něco na sobě nezávislého, ba
jako něco na čem on sám se nakonec cítí závislý, to, co vlastně j e 011 sám
ve své nejhlubší podstatě. Nikoliv tedy Bůh stvořil člověka, ale člověk si
tvoří Boha, a to největší a nejcennější co on sám je, toho se tímto průmětem

(2) Werke, II. svazek, ed. Bolin-Jodl-Sass. Víz též W. KERN: Grundmodelle des humanistischen Atheismus
ve »Stimmen der Zeit«, L 11/1972.
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zbavuje. Bůh je tedy podle Feuerbacha odcizením člověka. Čím větší, vznešenější a bohatší j e Bůh, tím menší, ubožejší a chudší je člověk. Feuerbach
si proto klade za úkol zbavit člověka jeho náboženského odcizení a hegelovsky
jej negovat (negace negace), aby se mohla projevit pravá podstata lidského
bytí, aby člověk mohl znovu splynout v jedno se svým mimo něj se nacházejícím já a stal se tak zároveň sebou samým i svým bohem. To ovšem znamená, že není žádného Boha. Teismus je nahrazen antropoteismem.
Této Feuerbachovy kritiky se chopí Marx, ale nespokojuje se, jako
Feuerbach, pouhým konstatováním, že toto odcizení existuje. Spíše se snaží
dobrat se příčin, které člověka vedou k tomu, aby sám sebe promítal mimo
sebe v podobě Boha. Tyto příčiny pak vidí dosti zjednodušeně ve společcnsko-hospoclářské miserii, jež člověku brání, aby uskutečnil sám sebe,
na což on reaguje, podle Marxe, tím, že se uskutečňuje fantasticky v náboženském průmětu. Odtud ono nařčení náboženství jako opia lidu. Proto Marx
není tak naivní jako Feurbach, aby se domníval, ze stačí lidem hlásat, že Bůh
je jen liypostatizovaným průmětem jejich vlastního rozumu,, ale prohlašuje,
že je třeba změnit společnost, aby situace dozrála k tomuto kroku, který
už pak je nevyhnutelný, takže lidstvo konečně svrhne jho náboženství, jímž
dosud markotizoválo své po skutečné svobodě a velikosti volající já. Těsná
souvislost mezi úspěchy ateistického humanismu, rozvojem technické civilizace a dnešní krizí religiozity j e zřejmá a dokazuje, že Marx vystihnul trend
historického vývoje opravdu mistrně. Zamotanost naší situace demonstruje
sotva něco lépe než fakt, že existují teologové, kteří Marxovu tézi o z á n i k u
náboženství sdílejí, s tím podstatným i když na první pohled nesnadným
rozlišováním mezi náboženstvím a vírou v Boha a jeho existencí. T u pokládají za imunní proti Marxově kritice, ztotožňující obojí 11a základě historicky podmíněného stavu přeci 130 lety, v době, kdy Marx na své kritice
náboženství pracoval. Tím se ocitáme u jádra naší úvahy a u základní otázky
po faktickém, respektive žádoucím vztahu křesťanství ke dnešnímu sekularizovanému světu.

II. - Stojí křesťanství v cestě nejušlechtilejším snahám moderního člověka7.
Zdá se, že v myšlení obrovských mas dnes dochází k jistému myšlenkovému zkratu, který se od Marxova lisí vlastně jen intelektuální úrovní, na
níž k němu dochází. Protože j e rozmnožení chlebů Iiis toricky a hlavně přírodovědecky neprokazatelné, protože j e nemožné, aby nějaká ryba vůbec
spolkla Jonáše, o třídenním pobytu v jejím břiše ani už nemluvě, j e bible
snůškou bájí. A protože se s Bohem nelze nikde setkat a protože si svět, jak
vidět, lze dobře představit i bez něj, je víra v něho nesmysl a to velmi škodlivý
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nesmysl, jako každý sebeklam. Neboť co jiného nám chce říci degradace
Boha na pouhou ideu, efemérní a neskutečnou jako lidská přilni, než že
Buh neexistuje, protože jeho pradávné sídlo, kosmos, se bádajícímu lidskému
duchu náhle zjevuje sekularizovaný, doslovně » boha-pustý «?
» Stále říkáš 5 B ů h ' , ale kde se s ním lze setkat, abych pocliop.il, co chceš
říci?« (M. Mezger)
Je velmi užitečné a proto důležité objasnit si, jaký je křesťanský podíl
na vzniku tohoto stavu, jemuž teď musíme čelit. Bez tohoto poznatku bude
obtížné, ne-li nemožné, zjednat nápravu a překlenout hlubokou propast,
oddělující svět, ve kterém žijeme, od křesťanství, kterým žijeme. Každá
analýza tohoto druhu je přitom značně ztížena faktem,, že přírodní vědy,
stojící na Špici seknlarizačnílio procesu, si své úspěchy na křesťanství namnoze
vyvzdorovaly. Snad v původním křesťanském duchu, který se v tomto
případě sekularizovaný dochoval lépe, než ideologizovaný a institucionálně
systematizovaný, podotýká k tomu G. Scliiwy. (3)
Přibližně po první světové válce si křesťané, prostí věřící i teologové
a duchovenstvo začali uvědomovat nenormálnost a nebezpečnost vzniklého
napětí. Třebaže podle slov Kristových nejsme z tohoto světa, přece jen se
nacházíme v něm a nemůžeme a ani nechceme z něj utíkat. Proto také propast, která vznikla, neprobíhá někde v pomyslím, na okraji naší existence,
ale přímo jádrem našeho bytí a hrozí nás rozervat nebo přinejmenším zahnat
a vytlačit do neskutečného světa schizofreniků a blouznivců. Chardinovská
otázka »Jaktože dláždím silnici a věřím přitom v Boha?« nabývá takřka
každým dnem 11a závažnosti.
Pomineme-K snahy zavírat před tímto dnešním stavem oči, musíme
hned úvodem připomenout to, co jsme se pokusili ukázat v předcházejícím
stručném nástinu situace člověka v technické civilizaci, že totiž sekularizace,
jak se s ní setkáváme v industrializované společnosti velké části Evropy, není
úmyslnou vzpourou, člověka proti Bohu, nýbrž prakticky nevyhnutelnou
cestou, 11a kterou se člověk jednou musel vydat. Za určitých okolností ovšem ke vzpouře proti Bohu skutečně dochází, toho jsme až příliš často svědky.
Důvody k tomu jsou však komplexnější, než aby je bylo možno redukovat
na pouhý výsledek historického vývoje, jímž j e dnes sekularizace. Výzvu
k ovládnutí světa najdeme přece už 11a prvícli stránkách Geneze a neschází
ani v Novém zákoně, např. v IKor 3, 21-23:
» Všechno je přece vaše, svět, život i smrt, všechno patří vám. V y
však náležíte Kristu a Kristus Bohu.«

(3) GÜNTHER SCHIWY: Strukturalismus und Christentum. Herder Fribourg 19Ú9.
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Protože křesťané odmítali tehdejší běžné představy o nadpřirozených
silách, zahalujících mýtem celý svět i veškeré lidské počínání, byli už starými Římany podezříváni z ateismu. V pozdějších dobách se podobným
nařčením museli bránit především misionáři, nesoucí radostnou zvěst do
zemí s primitivním náboženstvím a vírou v početná božstva. Velmi oprávněná j e v této souvislosti otázka, zda by k rozvoji a vůbec vzniku technické
civilizace bez křesťanství bylo došlo. Jak j e tedy možné, že totéž křesťanství,
které sekularizaci otevřelo a ukázalo cestu, se dnes v důsledku konfrontace
s hnutím, jehož je vlastně otcem, ocitá v takových nesnázích?
A hlavně, c o m á m e m y , k ř e s ť a n é , d ě l a t za tohoto stavu?
T o jsou dvě stěžejní teologické otázky, které zvláště od poslední války zaměstnávají mnoho věřících, katolíků i nekatolíků. Pramení nejen z osobních
těžkostí, ale také často z bezradnosti tváří v tvář nekřesťanům, jimž bychom
rádi zjednali přístup k tomu, co má pro náš vlastní život takovou cenu, pro
co ale najednou nemůžeme najít vhodného slova. Nevíme prostě, jak na to.
Jistě sc víra v Boha nepředává jen sloven, ale také osobním příkladem, dále
lze namítnout, že mluvit o nekonečném Bohu v konečných pojmech, které
mají navíc dost neostré kontury, je vždy těžká a skoro beznadějná záležitost. Snad se ale přesto í bez hlubšího rozboru shodneme na tom, že taková
odpověď j e přesto všechno jen levným a neplodným alibi. Osten tkví hlouběji. Pokusme se alespoň ve stručnosti objasnit problematiku zblízka na
myšlenkách tří význačnějších teologů, kteří se pokusili o rozbor i alespoň
částečné odpovědi na obě otázky.

Bonhocffcrova po-náboženská éra.
Německý teolog Dietrich Bonhoeffer neměl mnoho času ani vhodné
podmínky k propracování svých myšlenek do hloubky. Jsou totiž obsaženy
v dopisech a niotácích, propašovaných z vězení, kde se ocitnul pro svou
spolupráci s protinacistickým odbojem (4). Po nezdařeném atentátu na
Hitlera v červenci 1944, na němž se aktivně podílel, vedla další cesta z vězení
už jen do koncentračního tábora a na popraviště. Tato mimořádná situace
jistě velmi silně ovlivnila celé jeho myšlení a na to třeba při četbě jeho dopisů
nezapomínat. N a druhé straně tím nabývá jeho výpověď na váze a právě
to, ve spojení s faktem, že po sobě nezanechal žádný hotový systém, ale
jen jednotlivé myšlenky, j e snad příčinou přitažlivosti a živosti jeho díla
i dnes.

(4) D. BoNHOEfPtta: Widerstand und Ergebung, Kaiser Vlg. Münchcn lyóx 10 .
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Dlužno neztrácet se zřetele, že se v jeho zlomko vitém díle setkáváme
s človekem-myslitelem, který hluboce věřil, třebaže jeli o některé výroky
zní nezvykle radikálně.
BonhoefFer vychází z jistě sporného faktu, že žijeme v přechodném
období k ponáboženské éře, a to v důsledku vývoje, naznačeného v předchozí kapitole. T o ho vede k prohlášení, že snaha církví hledat útočiště v tzv.
» posledních otázkách života a smrti« j e odsouzena k nezdaru, neboť to není
nic jiného, než jen poslední v řadě pokusů vyšetřit pro Boha vc světě nějaký, byť i sebemenší manévrovací prostor. Bůh nepotřebuje těch několik
zachráněných hektarů * farského aby se v tomto světě přece jen ještě uplatnil jako vládce, a to i v naší sekularizované době. J e to zbytek myšlení ve
dvou prostorech, zde a na onom světě, které před naším zrakem dožívá.
Ještě ostřeji se BonhoefFer obrací proti tomu, co nazývá » šťáráním se v lidských poklescích «, ať už náboženského, psychoterapeutického nebo existenciáhiě-fdosofického zabarvení, které podle něj onu dožívající mentalitu nutně
doprovází. Velmi úporně se zamýšlí nad skutečností, že tak rád spolupracuje
s nevěřícími, ve vězení ještě více, než předtím. Ne zcela bez zahanbení se
přiznává, že ve vhodných okamžicích byl schopen nenuceně a pro něj samého
se-zcela novým smyslem v jejich společnosti mluvit o Bohu, věčnosti a smyslu života, zatímco ve společnosti spoluvěřících mu tato slova až na výjimky
nechtěla prostě přese rty. J e to jistě zajímavý úkaz, hodný psychologického
průzkumu, zvláště proto, že tuto zkušenost s ním sdílejí mnozí jiní křesťané,
mající možnost podílet se na spolupráci v různorodých kolektivech.
BonhoefFer v tom vidí zárodek možných nových forem přístupu k existenci Boha, jeho zjevení i sebepoznání včetně hranic, do kterých jsmě všichni
sevřeni, a to 11a bázi opravdové spolupráce, směřující k zušlechtění tohoto
světa, který máme jednou jako lidstvo přinést k Bohu, který nám jej svěřil.
Bultmannova demytologizace
Není jistě příliš obtížné odhalit přehnanost Bultmamiovy ?> reinterpretace «
poselství Nového zákona. Nescházelo ostatně mnoho, a byla by mu samému
vynesla vyobcování ze svazu německých protestantských církví, což by
byl v dnešní době opravdu ojedinělý případ. Bylo by však chybou vylít
z vaničky s vodou i dítě tím, že bychom proto přešli bez povšimnutí závažnost a důležitost myšlenek, které jeho teologii uvedly do pohybu. Jsou
shrnuty ve formě takřka vášnivých výkřiků prakticky už v přednášce 11a
kongresu protestantských teologů v roce 1941,. třebaže tehdy nevzbudily
zdaleka takovou pozornost, jako po válce:
» Konec historkám o zázracích! «
» Konec zprávám o setkáních se zmrtvýchvstalými «

» Konec představám o Nanebevstoupení*. «
» Žijeme ve světe, kíerý 5e stal zcela profánním a jediné, co nám umožňuje rozpoznat v něm něco jako zásah Boží, je světlo Božího slova. «
Zde se Bultmann dotýká nervu dnešního křesťanství a zůstane jeho
zásluhou, ze jako první upozorní! na problémy, které nás dnes velmi zaměstnávají. Jej samého zavedly tyto drmě formulované myšlenky, nepostrádající hlubokého smyslu, ve svých důsledcích nakonec příliš daleko, až tam,
kam ho dnes sotva ještě někdo může následovat. Nicméně každý, kdo se
pokusí ve smyslu stěžejního pojmu Bultmaimovy teologie » věřit a rozumět«,
promyslet zváště poslední z jeho postulátů, jak jsme j e uvedli, uzná velikost
problému, před kterým se přitom octne. J e to skutečný bludný kruh, zjednodušeně formulovaný asi takto: protože ve světě rozpoznáváme Boží působení, věříme v Boha a věříme Písmu. Protože věříme v Boha, rozpoznáváme ve světě Boží působení.
Křesťan skutečně rozeznává Boží ruku tam, kde nevěřící vidí jedině a
pouze působení přírodních zákonů, souhru okolností, náhodu apod. Zájem o
tuto tématiku ilustruje i fakt, že neuplyne měsíc, aniž by se na trhu neobjevila
nějaká další publikace, pokoušející se o novou interpretaci biblických zpráv
o Kristových zázracích, setkáni apoštolů se zmrtvýchvstalým Kristem či
Kristologii vůbec, takže se mnozí věřící stávají přímo alergičtí už na pouhé
slovo »interpretace«. Přesto se teologie nepřestává zabývat v různých obměnách tím, co Bultmann nazývá » existemciální interpretací« a co můžeme
přeložit jako snahu podat dnešnímu člověku, zpřístupnit mu to křišťálově
průzračné a zázračně krásné, co obsahuje Písmo sv.
Není sporu o tom, že svět ve kterém žili apoštolově se značně lišil od
našeho a že tato skutečnost se odráží i ve způsobu, jakým byly napsány inspirované knihy Nového zákona. Stačí jen připomenout sotva probojovaný
zápas o správné chápaní biblické zprávy o stvoření, jak nám j e líčí Geneze,
tváří v tvář dnes už všeobecně uznané evoluční teorii, abychom si uvědomili,
že od nás mohou být žádány dosti velké změny našich představ i v jiném
ohledu. Bultmann prohlašuje přímočaře, že jazyk Bible j e mytický, jako
celý svět, ve kterém vznikla a požaduje jeho » demytologizaci«, a to i za
cenu pouhého překladu do nové mytické řeči našeho 20. století, který by
toto století asi nepřežil. Považuje jazyk pouze za vnější formu, kterou třeba
odložit, jestliže se stane překážkou - a Bultmann se domnívá, ze j e to právě
jazyk Bible, který brání dnešnímu člověku pochopit jádro biblické výpovědi.
Jak si tento proces představuje lze nejlépe pochopit snad z následující citace:
»Jedině taková lidská myšlenka o Bohu je pro moderního člověka přijatelná
a vůbec možná, která objevuje bezpodmínečno v podmíněném a nadpřirozeno v tomto světě.«
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Odtud jeho demytologizace vychází, a i když je dnes zřejmé,, že nový
mýtus, jehož se tak stal otcem, není pro nás o nic přijatelnější, než původní
nesporně obtížná řeč Nového zákona, o věrnosti tohoto už ani nemluvě,
neznamená to ješte, že se lze beztrestně řítit nedovolenou rychlostí křižovatkou, kterou Bultmaimovo východisko představuje.
Gegarten: sekularizace jc nutný důsledek křesťanství
Go gar ten ova teologie je prosáknuta přesvědčením, že zárodek sekularizace je nutno hledat přímo v podstatě křesťanství a že jakýkoliv konflikt
mezi nimi je tragickým nedorozuměním a nepochopením obojího. Lidská
existence je určena tím, že člověk stojí mezi Bohem a světem a tak musí
neustále čelit pokušení zaměňovat jedno s druhým, V pořádku je totiž vše
jen tehdy, když » Bůh zůstane Bohem a svět světem «. Jedině tehdy je člověk
synem Božím a pánem nad světem, uznaným jako dílo Stvořitele. Tím je
ovšem celý svět :ekularizován ve smyslu už citované věty z i Kor >• ...vše je
vaše... vy však náležíte Kristu«. Člověk musí sám svým rozumem, kterým
ho stvořitel vybavil, rozhodovat o tom, co se má se světem dít a co ne. V tomto
smyslu Gogarten prohlašuje, že člověk, zvaný v Pis mě dítětem Božím, dnes
dospívá do plnoletosti a nám nezbývá, než poopravit naše často rozdílné
představy o tomto vztahu, v důsledku historické situace, která nás tak trochu
zaskočila nepřipravené. Tím právě vznikly podmínky pro dnešní úspěch
ateismu: pocit dalekosáhlé autonomie vetlc k jejímu mylnému chápání,
jakoby šlo o dokonalou nezávislost, takže člověk zneuznává Boha a na jeho
místo nastoluje konsekventně sebe sama.
Z tohoto trůnu se pak pokouší o vpravdě božské dílo, totiž o vybudování dokonalého světa. V jeho rukou z toho však nakonec vzniká jen torzo,
obsahující jen jedno, totiž negaci lidského. Kdekoliv se pokouší o perfektioiiismus tohoto druhu, j e veta po humanismu, a nutným důsledkem je
neuvěřitelné zneužívání člověka, který se stává pouhým otrokem nadlidské
úlohy, kterou si vytýčil. Jakkoliv tragicky to zní - nejsme schopní dát n a š e m u světu nějaký smysl. Zodpovědnost, která není odpovědí, zůstává
prázdným pojmem. Místo sekularizace dochází k sekularizmu.
Ke skice slepé uličky, ve které se tu ocitá ateismus, připojuje Gogarten
analýzu omylů, jichž se podle něj v tomto stadiu dopouštějí křesťané. Za
zkušební kámen považuje vztah víry k přírodním vědám, které stojí 11a
špici sekularizačního procesu. Víra je podle něj v ě r o u v e s t v o ř e n í ,
nikoliv však s v ě t o n á z o r o v ý m komentářem a v ý k l a d e m v e s m í r u . Všechny konflikty svědčí o výhradách víry vůči
vědě, byť i zastřených. Ta si ze své strany musí být vědoma, že co se týče
smyslu světa, je pro ni hranice pouhého dotazování iiepřekročitelná, takže

celé její vědění zůstává jen zlomkem, často srovnávaným s nevěděním (uz
starý Sokrates....!). Jakékoliv vytáčky, jedná-li se o rigorózní revizi jejích
výsledků, se rovná zradě na ní samé a přeměně skutečné vědy v pouhý světonázor.
Tak j e sekularizovaný svět prost víry, Gogatten j e však přesvědčen,
žc k tomuto stavu mohlo dojít jen na půdě, připravené křesťanstvím. Bez
něj by se Člověk nedokázal vymanit ze sevření mytologických představ
o vesmíru. U ž proto považuje za absurdní představu, že by mezi oběma
mohl existovat nesmiřitelný protiklad, i když j e zřejmé, že jde o velmi napjatý
poměr. N á m nezbývá, než jej snášet. Jednota obojího j e záležitostí Boží,
vymykající se našim silám.

IIL - Shrnutí a závěr
Vybrali jsme si tři typické představitele dnešní teologie, která hledá
nové formy vztaku křesťana k Bohu a bližnímu, ke světu a k Písmu. Snad
sc nám i pres namnoze trestuhodnou simplífikaci podařilo ukázat jejich
pojetí našeho stavu alespoň v hrubých rysech. Při podrobnějším studiu se
ukáže, že ani oni se nedokázali vyhnout absolutizujícímu triunfátorství,
doprovázejícímu mnoho nových objevů. Důsledkem je pak diskreditace před
veřejností a ani opravdoví znalci to nemají lehké s orientací. I v našem případě byla věc některými teology dohnána ad absurdum, totiž k tzv. teologii
smrti Boha, která podnítila rozpálenou diskusi hlavně na západním pobřeží
Atlantiku. Zdá se, že mezitím už byla rozpoznána zeď na konci této slepé
uličky a že nadešel čas třídit zrno od plev a prázdná nabubřelá hesla od vážných
podnětů, schopných posunout celý v ý v o j o něco kupředu.
Bylo by na místě ukázat podrobněji, že Bonhoeffer asi vycházel z pojmu
o náboženství, který jsme i my už všeobecně poznali jako mylný: že Bultmaiiii
drasticky odtrhuje evangelia od Ježíše Krista, který žil na počátku našeho
letopočtu v Palestině; že právě Gogartenova teologie obsahuje zárodek
popření existence Boha, jak k němu v jeho šlépějích skutečně dospěli někteří
američtí autoři. Pro stručnou úvahu jsou to ovšem úkoly nezvládnutelné,
ostatně se jimi zabývá dnes už celá řada knih (5), článků a různých jiných
forem veřejného projevu. Místo toho se pokusme shrnout jen výsledky
celého myšlenkového úsilí. Katolické teologii se k němu dostalo rozhodujících

(5} Stikrainciidirri Mundl, heslo »Säkularisation« od A. KELLERA; SCHLEIERMACHEH: Reck: und Grenzen
des theologischen Säknlarismus, * Seelsorger« 38/1968; Gott in Welt L, Festgabe für Karl Rahncr, článek
»Gestahivaudel des christlichen Weltuerstmdnisses« od A. AOERA, SIX. 333-305.
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impulzů právě od Druhého vatikánského koncilu, především v dekretu
o církvi, který je právem povazován za jeden z nej konkrétnějších a nej důležitějších dokumentů celého sněmu. Komu naše heslovité resumé nebude stačit, tomu nezbude, než sáhnout přímo po knize některého z předních teologů.
Prakticky každý z nich se svým způsobem zabývá křesťanstvím v sekularizovaném světě. Radu závěrečných postulátů zahájíme základní skutečností.
S e k u l a r i z a c e j e f a k t e m , a tam, kde k ní ještě nedošlo,
se její vliv dříve nebo později projeví. Znamená to v prvé řadě přesvědčení,
že neexistují žádná kosmická tajemství, před kterými by věda musela zabrzdit
a ustoupit náboženským vysvětlením. Rovněž tak neexistují žádné svaté
osoby, místa, předměty anebo lidské akty. Pokud se slovo svatý používá
ve spojitosti s něčím jiným, než s Bohem samým, lze je chápat jen jako analogický titul apod, nikdy však ve smyslu svatý v opozici proti profánnímu,
jak to rozlišuje a postuluje náboženský dualismus. Je nasnadě, že to klade
okamžitě četné otázky po chápání Písma, např. pasáží o zázracích, dále po
svátostech v církvi a vztahu mezi Člověkem a Bohem, abychom se zmínili
alespoň o stěžejních problémech (6).
K o 111 p e t e n c e c í r k v e je jednou z otázek, kterou nutno velmi
důkladně znovu promyslit, jak to ostatně můžeme pozorovat v pracích
význačných teologů už od války (7). Už v encyklice Qimdragesimo mim
odmítá Pius XI. uplatňovat církevní autoritu v otázkách technického rázu.
Dnes je už většině křesťanů zjevné, že hospodářství, technika, umění, kultura
jsou něčím samostatným. Mají-li opravdu žít, musí jim být ponechána možnost autonomního rozvoje podle vlastních zákonů. Posláním církve je hlásání
Slova, které proniká do našeho světa zvenčí a míří do centra lidského bytí.
V něm pak vyvolává odpověď adresovanou Bohu a člověku zároveň. Ani
otázky etiky, zvláště sociální etiky neleží úplně bezprostředně na cestě tohoto
procesu, třebaže mocný vliv j e evidentní a přímý d ů s 1 e d e k .
Z tohoto důvodu církev pro sebe nemůže nárokovat právo diktovat
náplň příslušných norem a zákonů, jakoby byla jejich jediným zdrojem
a garantem. Tento tvrdý poznatek nám asi ještě dlouho bude ležet neztráven
v žaludku a to tím spíše, že jistě nebudou v budoucnu scházet situace, kdy
nám bude upřímně lidsky líto, že nelze jinak (8), že křesťanská etika už není
jedinou alternativou. I zde vystupuje výrazně do popředí napětí, ve kterém
napříště budeme muset jakožto křesťané žít.
V samé v í ř e v B o h a , jako centrálním aktu naší osobnosti, musí
více vystoupit do popředí potřebná existemciáhií odhodlanost, kterou J.
(6) Sakrammtum Miuidl, heslo »Säkularisation« od A . KELLERA.
(7) Liturgisches Jahrbuch 14/1964, R . GUARDINI: Dopis příteli...
(8) O. VON NELL-BREUNING : Die Kirche und § 218, ve » Stimmen der Zeit« 8/1972.
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Ratzinger příhodné nazývá » skokem víry «. Vždyť nejde vůbec o přechod
z boje do pohodlí, jak nám někdy vyčítají ateisté, ale o čin, který nutno
» pronést celým životem« (9), přes všechna jeho úskalí a bouře, jichž nejsme
ušetřeni o nic více, než jiní lidé.
Je to důležitá stránka našeho svědectví Kristu před světem, diktovaná
intelektuální poctivostí, které j e cizí jakákoliv kamufláž, ostatně jen diskreditující celé křesťanství před pronikavým zrakem dnešního člověka. Pro
přístup k přírodním vědám a jejich pohled na bezprostřední přítomnost
z toho neplyne nic,, co by nás odlišovalo od čestných ateistů. Zásadní rozdíl
tkví teprve v pohledu na c e l o u skutečnost, včetně jejího počátku a konce.
Křesťanství j e dimenzí konkrétní skutečnosti, ale jen pro toho, kdo se ptá
»odkud, kam, proč«. Nespěchejme zde příliš s prohlášením, že se těmto
otázkám nelze vylinout! Právě přírodní vědy to jsou, které výslovně - a právem - tuto otázku vylučují jako nepřípustnou. Pokusili jsme se to osvětlit
blíže už v odstavci, věnovaném Gogartenove teologii. Zde je také pramen
potíží komunikace mezi slovem Bible a přírodovědecky, často pozitivisticky
myslícím, dnešním člověkem. Odtud musí vycházet naše snahy o zprostředkování, bez toho, že bychom a priori nechali bez povšimnutí možné alternativy ateistické odpovědi na tuto otázku tam, kde už j e položena. Bylo
by omýleni tvrdit, že věda, rozum, musí nutně vyústit do víry v Boha.
Obojí se nachází v různých rovinách a proto se vzájemně ani nevylučuje
ani bezprostředně nepodmiňuje. Právě proto nelze dospět k víře v Boha jinak,
než opuštěním pole věd a kladením dalších otázek.
V tomto směru jsme na tom lépe, než křesťané na přelomu století, kdy
víra v rozum a technický pokrok opravdu konkurovala křesťanské eschatologii, Od té doby si člověk už vytvořil jiný názor o svých možnostech
a v důsledku své předchozí bezmezné sebedůvěry propadá druhému extrému
rezignace a pesimismu při pohledu na budoucnost zamořeného, přelidněného
světa, zápasícího s nedostatkem surovin, vody a dokonce snad i nedostaktem
kyslíku pro všechny (10). Zde se otevírají křesťanství staronové perspektivy.
Bude to však promarněná příležitost, nepodaří-li se oslovit naše současníky
srozumitelnou řečí 20. století, které jsou zvyklí. Pro nás samy to znamená
práci směrem k co nejhlubšímu pochopení Slova Božího, jak nám j e předkládá
církev v Knize knih.
Biblická
teologie,
hlavně exegeze a hermeneutika, už pochopila svou úlohu a pracuje s velkým elánem na tomto centrálním díle.
Někteří křesťané tuto činnost přesto považují za přímo škodlivou nebo

(9) J. RATZtNCEti: Eiiifíihntng in dus Christentum, Kösel V]g. München 1968.
(10) Orientierung 19/1972. PAUL ERBRICH: Die Grenzen des Wachstums-, 20/1972, PAUL ERBRICH: Der
Kollaps des Weltsystems.
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alespoň neužitečnou. Je obtížné okázat její nutnost tomu, kdo tvrdí, že se
mu zde dostává odpovědí na otázky, které nikdy nepoložil Část věřících
skutečně nepociťuje potřebu hloubat nad Písmem tak, jak to dělá dnešní
teologie. Pokusy o interpretaci považuje jen za víceméně podezřelé pokusy
přistřihovat a upravovat biblické poselství podle nejnovejší módy. Nač interpretovat to, co stojí Černé na bílém v evangeliu?
Celý problém tkví v tom, že nejde o interpretaci, ale o r e i n t e r p r e t a c i . Lze poměrně snadno ukázat, že naše chápání textů Písma sv.
zůstává vlivem mnoha faktorů trvale neČím neúplným a nedokonalým.
Bible není učebnice matematiky s formalizovanými a jednou provždy formulovanými definicemi, které lze jedině přijmout nebo nechat být. Sami
evangelisté nepřestávají interpretovat texty Starého zákona, tím, jak jich při
své práci používají, což by nám nakonec nečinilo ještě takové potíže. Avšak
i způsob, jak a za jakých okolností a předpokladů každý z nás věří, j e jednou
z interpretací. Křesťané doby Pavlovy chápali proroctví o druhém Kristově
příchodu jinak, než. pozdější staletí. Z období patristické literatury nám
není znám případ historizujícího chápání evangelií, ke kterému se spontánně
kloníme dnes my, ačkoliv evangelistům určitě nešlo o exaktní historickou
zprávu o Ježíšovi a jeho době, ale o katechezi prvokřesťanů, o obhajobu
víry prvotní církve nebo o hlásání Krista všem, kdo je chtěli slyšet. Konečně,
který z křesťanů opravdu čte Písmo sv., aniž by si všimnul některých nápadných rozdílů v podání jednotlivých evangelistů? Zatímco např. podle
Jana objevila Kristův prázdný hrob Maří Magdalena, aniž by si to zároveň
dovedla nějak vysvětlit, píše Lukáš o » galilejských ženách « a o zjevení dvou
andělů, kteří j i m podávají na místě vysvětlení. Marek mluví jen o jednom
andělu při stejné události a Matouš zase píše jen o dvou ženách, kterým se
však bezprostředně zjevuje sám Kristus. Dnešní Člověk, který si potrpí na
přesnost a úplnost, může snadno podlehnout pokušení prohlásit tato navzájem tak rozdílná svědectví o centrálním poselství evangelia za důkaz o
smysl enos ti toho všeho.
A přece, prvotní církev přijala do kánonu Nového zákona všechny
tyto texty tak jak jsou - a to v době, kdy bojovala proti prvním bludařům,
ve vlastních řadách i proti útokům zvenčí. Z dnešního hlediska j e nepochopitelné, že nepodnikla nic pro f> harmonizaci« jednotlivých evangelií. T u
a tam se vyskytující argument, že tehdy byli lidé hloupí, než aby si takových
nedostatků všimli, j e jednak jen jednou z velmi prostoduchých interpretací,
jednak projevuje úplnou neznalost skutečné úrovně myšlení pozdní antiky.
Tento krátký příklad není myšlen jako semeno nejistoty do duse prostého
věřícího; má jen povšechně ukázat závažnost úkolu, svěřeného dnešní biblické vědě. Bez ní se nám dnes asi opravdu sotva podaří porozumět řeči
Písma sv. a pochopit tak, c o n á m c h c e ř í c i . T o ovšem vůbec ne173

znamená, ze nadešel okamžik, kdy každý musí být teologem. Spise naopak;
bylo by asi lépe, kdyby těch badatelů bylo trochu méně... Ale je nutné,
abychom je měli, aby existovali angažovaní odborníci hodní naší důvěry,
kteří by zpod historického nánosu vytáhli na světlo Boží Nový zákon takový, jak jej chápala prvotní církev, ale i další století, každé pro sebe. - Co
však s rozdíly v těch nejnovějsích výkladech? Není to něco daleko horšího,
než i ty nej markantnější různosti v Novém zákoně samém?
Křesťanská dospělost
Člověk, dítě Boží, se stává plnoletým. To by mohla být obměna názvu
naší úvahy. Bůh nám svěřil stvořený svět a učinil nás jeho vladařem. Takto
povšechně řečeno to ještě nedává tušit rozsáhlou gradaci skutečných podílů
jednotlivců na této vládě, od hlídače parkoviště po nositele Nobelovy ceny
z posledního roku.
Podobně tomu je i v církvi. I zde se dá říci, že křesťan dospívá. Máme
přitom na mysli rozšíření prostoru pro samostatné myšlení i pro větší zodpovědnost. Nemusí být každý exegetou, aby se mohl cítit plnoprávným
křesťanem, podobně jako hlídač aut člověkem. Církev nenechává nikoho
napospas a je třeba naslouchat jejímu hlasu, popřípadě se dožadovat informací u těch, kdo mají podíl na jejím učitelském úřadě. Pro ně samy a vůbec
pro každého, komu je to možné, z toho na diulié straně plyne povinnost
prohlubovat svůj vztah k Písmu sv. a neváhat věnovat čas k jeho studiu.
Je pravda, že se nám přitom nepodaří úplně eliminovat prvek nejistoty
a j e jen lidské, být netrpělivý, když se nám dostávají do rukou jen kusé,
neúplné a často přímo vyhýbavé odpovědi. J e to jako ve starobylé čínské
legendě o císaři, který si objednal obraz kohouta u proslulého malíře. Když
po mnoha letech umělec stále jen vzkazoval, že úlohu studuje, navštívil ho
císař sám a žádal, ať už obraz konečně namaluje tak, jak j e právě schopen,
protože už ho omrzelo čekat. Nato malíř uchopil štětec a několika rychlými
tahy namaloval skvělý obraz kohouta. Na udivené vladařovy otázky mlčky
otevřel dveře do obrovské místnosti, přeplněné studiemi i hotovými obrazy
kohouta. Což kdyby byl císař ještě nějaký ten rok počkal...?
Jestliže je netrpělivost pochopitelná, jsou obavy jakéhokoliv druhu už
přímo zbytečné a dokonce ještě více. Malověmost tohoto druhu má blízko
k nevěře a ta má, stejně jako víra, co do činění s naší svobodnou vůlí. Osud
křesťanství je v dobrých rukou! Už i z toho, co jsme řekli v předcházejících
pasážích je vidět, že exaktní vědy a víra ve spásonosnost lidského rozumu
jsou nedostatečnou bází pro skutečně lidský přístup k celé konkrétní skutečnosti. Znamenalo by to oklestit j i a priori o podstatnou část, totiž o cíl
a smysl. Ať už prodělá křesťanství jakožto náboženství v blízké budoucnosti
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jakoukoliv očistnou kúru, jeho kompetence v této oblasti nemůže utrpíte
nejmenší úhonu. Naopak - přírodní vědy už postoupily dostatečně daleko,
aby si uvědomily, že jejich oborem je jen část skutečnosti s pevně vymezenými hranicemi, a to už j e předpoklad k jejich překročení. Musíme ovšem
v tomto okamžiku umět oslovit, jinak bude Člověk hledat jinde, ne bez
naší viny.
Náboženství v tomto smyslu, chápáno jako principielní možnost lidské
otázky po smyslu a cíli ovládaného světa, nepřestane existovat, dokud bude
člověk člověkem.
Bude asi třeba znovu najít příslušné místo pro eschatologickou naději
prvních křesťanů v našem životě. J e to jedna z nejcídivějších ztrát na cestě
církve časem a niimoleřesťanské formy naděje a touhy po neomezeném
prostoru bez hranic a po skutečnosti bez trhlin nám signalizují, že jsme
něco zanedbali. Ani tady se ovšem neobejdeme bez důkladného studia tradice a Písma...
To všechno nás varuje před farizejskou povýšeností, která si j e jista,
že má pravdu propachtovanou na doživotí, aniž by nám dávalo jakoukoliv
záminku k úzkosti Či dokonce strachu před nejistou budoucností. Naše doba
j e j istě málo příznivá pěstování včelek a dloubání se v záhonech. Potřebujeme
křesťany s otevřeným hledím, odvážné a ochotné i riskovat, ale také schopné
čekat a moudře vážit. A všem nám j e nadto třeba skromnosti, protože ani
my Boží pravdu nevlastíme a na Boha čekáme, se všemi ostatními, dues
jako dříve, očkoliv už máme prvotiny Ducha. V práci, modlitbě, trpělivosti
a vytrvalosti j e naše spása.
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DIMENSE

KŘESŤANSTVÍ

Jaké jsou dimense křesťanství ? Jaké je časné poslání křesťana? J e křesťan
uzavřen v současné tragedii myšlenkových omylů?
Jde o otázky stále živé, zvlášť v dnešní době. Také není náhodou, že
požadavek proměny člověka je nejenom požadavkem křesťanským, ale
tvoří i jeden z rysů leninské revoluce. A nepokládá se i na Západě za nutné,
aby se svět už ve své časné existenci projevil jako potenciálně spravedlivý
svět? Ba nečeká se na to, aby z dějinných konfliktů vzešlo lidstvo nové,
jakožto závěrečný cíl a úsek historického dění, v němž bude všechno smířeno? Také dobře víme, že tento názor nabývá formy hlavně politické.
Přiznejte socialistovi cokoliv bude chtít, co se týče zřízení příští společnosti. Ale když zdůrazníte, že i v socialistické společnosti, byť nejlidštěji
a nejspravedlivěji uspořádané, bude člověk nadále zápasit se zlem, protože
j e v člověku, a proto se bude zmítat v mučivém napětí v překonávání sporů,
a že i nadále bude v člověku trvat neukojitelná touha po spokojenosti a štěstí,
protože člověk j e stvořen k tomu, aby vstoupil do radosti Boží, - pak zcela
určitě bude vám nasloucháno s netrpělivostí.
Uznejme, že každý socialista má hodně dobrých důvodů, aby odmítal
resignované zjišťování lidské bídy, a že má v jistém smyslu pravdu. Bude
mít vlastně vůči křesťanu vždycky pravdu. T o proto, že křesťan nebude
nikdy na výši křesťanství. Ostatně křesťanství j e opravdu hluboce pesimistické. Je pesimistické v tom smyslu, že ví, že stvoření samo od sebe pochází
z nicoty, a proto také k nicotě spěje, neboť k nicotě spěje vše to, co z nicoty
pochází. Ale optimismus křesťanství j e neporovnatelně větší než jeho pesimismus. Vždyť křesťanství ví, že stvoření pochází od Boha, a že cokoli od
Boha pochází, to také k Bohu spěje.
Pro tyto dvojí vnitřní dimense v křesťanství j e křesťan neustále připravován na skutečnost, že zlo a neštěstí vždycky budou s člověkem zápolit,
a to vždy v nových podobách a s objevováním nových propastí. A že v čase
tohoto světa stejně dobro a radost budou až do konce lid-kých dějin odhalovat nové hlubiny. Proto se křesťan musí neustále vývojově formovat jak
společensky tak vnitřně, proto se forma křesťanského výrazu bude muset
v lidských dějinách mnohokrát přeměňovat a obnovovat, než dospěje historie člověka ke skončení času.
Tyto vývojové změny v křesťanském pojetí liských dějin snad se budou
leckterému socialistovi zdát přijatelnými. Ale neutisí jeho neklid! Bojí se
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totiž v křesťanství toho, že v sobě tají zradu revoluce. Idea revoluce má v sobě
vlastně požadavek mesianismu v zesvětštělém obraze » království Božího «,
vidí z dějinných konfliktů vzcházet lidstvo komunistické jakožto závěrečný
cíl a zakončující usek lidských dějin, v němž bude všechna smířeno už zde
na zemi.
Křesťan je však opačného názoru.
Není sice sporu v tom, že dějiny lidstva mají svůj vlastní cíl, ale pro
křesťana jsou dějiny lidstva zde na zemi jen cestou k naplnění, jehož dojdou
až po svém skončení. Dějiny lidstva nespějí k dokonalé lidské společnosti
zde na zemi, nespějí ke » království Božímu« jako ke svému závěrečnému
cíli, kterého bude dosaženo již zde 11a zemi. Dějiny člověka zde na zemi
jsou totiž smíšeny z dobra a zla, a proto » království Boží« pozemského
charakteru ve světské spravedlnosti nemůže vzejít v dějinách lidstva už zcle
na zemi, tedy v Čase a v rámci dobra a zla. Přijde však mimo ně, až nebude
tento svět, až přestane čas, a proto až nebudou dějiny lidstva. V rámci a v
hranicích dobra a zla nemůže nastat totální usmíření všeho. Názorový rozpor mezi křesťanem a socialistickým humanistou j e zřejmý.
Požadavek přeměny člověka tvoří jeden z rysů velikosti leninské revoluce. Ale všimněme si, žc vytváření nového Člověka leninského typu děje
se za předpokladu vyloučení transcendentního Boha. Nikdy nebylo chápáno
jako prožívání atheismu v jeho radikalismu. Socialismus vůbec aplikuje
atheismus jen v jeho převodu etickém, protože odmítá pouze Boha jakožto
cíl a pravidlo lidského života. Chce vytvořit novou lidskou bytost, pro
níž by bylo radostí obětovat se celku, pro níž by bylo ctí stát se jedním z koleček revolučního kolektivního společenství a pro něhož by bylo jedinou
nadějí, že přijde jednou den, kdy k triumfu vytvoření kolektivního člověka
se přiřadí triumf realisace komunistické společnosti na této zemi. Proto je
cílem lidského života práce na společném díle zkomunisování světa, a cokoli
ukládá tomuto společnému dílu nějakou mez, jeví se jako zrada na člověku.
Proto je » každá náboženská představa ohavnost «. Jde tu o zabrání veškerých
sil člověka pro komunistický celek, který se stal cílem všeho, tedy i jednotlivého člověka jakožto individua, ale člověka emancipovaného od Boha.
Pro Boha se nemá z člověka vyhradit zhola nic. A musíme přiznat, že takovýto atheismus pojatý jen v rovině eticko morální, takovýto atheismus
se dá žít. Bez Boha se dá žít. Cílem lidského života a měřítkem či kriteriem
pro měření hodnoty lidského života j e možné udělat leccos.
Ale atheismus není možno žít v jeho absolutním radikalismu:
Neexistuje-1 i Bůh, všechno záleží na mně a já jsem jen nucen potvrdit
si sám pro sebe tuto svou nezávislost na ničem a tuto svou nepodrobenost
ničemu!
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Také si uvědomme, že marxismus předem zavírá dveře něčemu takovému, a mluví zcela jasně o závislosti člověka na hospodářském a sociálním
vývoji. Ale to již j e jiná oblast problémů, proč výrobně hospodářský proces
má tak podstatně důležitou roli, že má úlohu svrchovaně rozhodující, takže
j e hlavní a první.
Co však znamená do důsledku domyšlený atheismus? Znamená vydělení člověka od Boha, ale v takovém stupni oddělení, že člověk j e středem
všeho a cílem všeho, a to v absolutním smyslu. V takovém smyslu může
svou vlastní jsoucnost podrobit své absolutní nezávislosti. Proto kdyby mohl
být atheismus prožíván až do základních důsledků, měl by každý atheista
realisovat svou nepodrobenost ničemu a nikomu, když tedy on sám nezávisí na ničem. K d y b y tento požadavek byl proklamován vědomě a důsledně,
působil by zcela jistě rozkladně, a to všemi směry, i ve smyslu rozvrácení
vůle. A takový atheismus se nedá žít.
Ale křesťan ví, že úsilí socialistických » demokratů « snažící se vybudovat
svět sice pro člověka, ale svět bez Boha a s nárokem na zesocialisování člověka, j e úsilím jdoucím proti člověku samému. Člověk j e tu nazírán pouze
kolektivně, a to j e chyba. J d e tu o jednostrannost, jako kdyby bylo právo
žít životem rozumu a svobodné volby něčím druhořadým, ba nežádoucím.
Ale i když křesťan ví, že tyto svrchovaně mylné názory svědčí pro jejich
vyznavače spíš o jejich obluzenosti než pro jejich horlivost o spravedlnost,
i když ví, že tyto ve svých důsledcích nedozírně tragické omyly se přiživují
na úsilí o osvobození lidské práce, protože chudí nikdy nedošli spravedlnosti,
- nic z toho všeho však všem těmto omylům neubere ani čárky. Křesťan ví, že
dějinné síly vždy slouží i proti své vůli Bohu, ať jsou sebe více ovládány omyly
či terorem. Jimi se derou i proti jejich vůli během celých lidských dějin ideje
křesťanské. T o všechno ví věřící člověk, a proto se nezříká lidské přirozenosti.
A jaká j e lidská přirozenost? Co dělá člověka člověkem? Člověk má
žít svůj život zde na zemi v rámci svého rozumového poznávání dané životní skutečnosti, a to za využití své osobní svobody projevující se ve schopnosti volby. Avšak zřekne-li se člověk této své výsady a všech práv z ní
vyplývajících, odcizuje se hodnotám, které nazýváme lidskými. Vlastně
jimi pohrdá. Pak ovšem pohrdání za pohrdání. Důsledky bývají většinou
málo vybíravé.
A b y se člověk naučil umět si uhájit to, co j e v člověku nejhlubší, musí
si umět uhájit vhled do svých lidských dějin ovládaných omyly orientovanými většinou protikřesťansky. A také se nesmí bát otázky, jak j e křesťan
obklopen omyly lidského myšlení, zda musí zůstat uzavřen do této tragedie
omylů, i v tragických důsledcích nedbalosti předchozích křesťanských pokolení, které dosud ohrožují svět.
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Je křesťan uzavřen v tragedii?
Bylo tragedií středověku, ze myslitelé vrcholného středověku v 13.
století přišli vlastně už pozdě, aby mohlo středověké myšlení z jejich zásad
těžit, a jít proti chybným úchylkám, které ve středověku samém vznikly.
K tomu bylo potřebí, aby stěžejní principy vrcholné lidské inteligence 13.
století současníci této doby správně pochopili a přijali za své. To se však
nestalo. A tak nejhodiiotmejší myšlenky středověku zanikly jakoby bez
povšimnutí, ba jejich současníci je téměř nepochopili, A tak katastrofa středověku zahajuje dobu moderního humanismu.
Doba ovládaná humanistickou renesancí a náboženskou reformací je
dobou anthropoccntrické rehabilitace lidského stvoření, ba emancipací a rcbílitací » člověka « samého.
Je-li 36. století ve své reformační nauce o předurčení theologií bez svobody, kdy předurčený je si svou spásou jist, a proto neváhá postavit se proti
čemukoliv a počíná si jako vyvolenec s imperialistickýnii nároky, - jeví
se renesančně reformovanému člověku hmotné prospívání nejenom jako
příznak vyvolenosti, ale i jako nutnost náležející stavu vyvolených.
Je-li v 17, století nauka o předzvědění teorií pojednávající o vztahu
mezi milostí a vůlí člověkovou, a je-li chápána v toni smyslu, že v ní jde
hlavně o vyreklamování zásadně nadřazené iniciativy pro člověka, - nezáleží v praxi mnoho na tom, že tu šlo jen o řád spásy. V nauce o předzvědění
jde, byť jen zhruba řečeno, o názor, že v každém lidském skutku je dvojí
část. Jedna pochází jen od člověka a druhá část lidského skutku pochází od
Boha. A právě v lidské části člověkova skutku má v řádu spásy člověk první
a nadřazenou inicitivu. Jestliže však je tato prvotní iniciativa člověka domyšlena praxí do konce, pak je pro člověka jeho svoboda požadavkem, ba výsadou, skrze kterou člověk vítězně uplatňuje sám sebe.
A tak není divu, že se v praxi dochází k pojetí, že lidský život je podroben dvěma cílům. Jedním tímto cílem je blahobyt vezdejší a druhým cíleni
je blaženost 11a nebesích. Po takto vtipném rozdělení práce, které evangelium
nikdy nepředvídalo, - může křesťan sloužit dvěma pánům. Bohu pro nebe
a mamonu pro svět.
Nestačilo už pak vlastně jen velmi málo k tomu, aby člověk byl chápán
bez spojitosti k řádu nadpřirozenému? Nejsme již vlastně v názorovém
světě naší doby, kdy i některé rádoby křesťanské teorie nerady mluví o nadpřirozemu? Nestalo se jakýmsi pravidlem, že kdykoli se začne mlčky předcházet oblast nadpřirozena, následuje vydělování člověka od Boha ? Avšak
člověk emancipovaný od Boha se musí nutně dožadovat pro sebe všeho,
ale jen pod podmínkou, že on sám je středem všeho. Není tu chybou,
že se člověk dožaduje a domáhá pro sebe všeho. Člověk je totiž udělán tak,
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aby sc mohl dožadovat všeho. J c však chybou, ze se dožaduje všeho pro
pro sebe pod podmínkou, aby sám sebe učinil středem všeho. Bohužel dějiny
omylů myšlení jsou po většině sledem mylných záměn.
Již vc vrcholném středověku nebylo plně pochopeno, a proto ani přijato,
takové chápání skutečnosti, že v řádu bytí a dobra má první iniciativu vždy
jen Bůh, Snad z obavy před vyústěním do pantheismu, ale i pro záměnu
bytí s pouhým pojmem existence nemohla úpadková tendence zanikajícího
středověku postihnout hloubku teorie řešící participaci na bytí. Vrstevníci
ncjhodnotnějších myšlenek středověku nebyli schopni jejich hloubku pochopit a nebylo tomu o nic lip ani u komentátorů myšlení vrcholného středověku v následujících stoletích. Křesťanské myšlení začíná být uzavíráno
do tragedie dobových omylů.
A co sc nestalo? Člověk, z něhož zprvu učinili bytost zaměřenou pouze
na tento svět, ale zároveň postavu málem svrchovaně svobodnou, - tento
člověk tak protichůdně chápaný propadl výsměchu zneužití. T o tehdy,
kdy se stalo ideologickým požadavkem vytvořit nový hmotně pozemský
svět t v němž by všichni lidé došli pozemské spokojenosti a lidské spravedlnosti, kdy se stalo kolektivním úkolem všech opanovat přírodu pomocí
vědecko-technického pokroku, - a nebyly vzaty v úvahu vážné těžkosti,
které tento hmotný pokrok člověku přivodí. Od počátku této ideologie
se nepočítalo s možností, žc Člověk nejenom bude nucen podřizovat se nutnostem spoleČensko-výrobním, ale i technickým, které uvedl v pohyb,
takže půjdou-li věci tímto směrem dál, bude země obyvatelná už jen zvířatům nebo bohům, - abychom užili slov starého Aristotela.
Marxistická teorie odcizení sice postihuje zcizující podmínky ukládané
v kapitalistickém světě pracovní síle, dotýká sc tyranie společenských v ý tvorů nad člověkem, které podmiňují od lidštění člověka skrze nepřátelský
ráz jeho vlastních společenských výrobků,-ale tato teorie není marxistickými
ideology vzata do důsledků. Tento intuitivní Marxův vhled j e sice paprskem
pravdy prostupujícím celé jeho dílo, ale on tento postřeh zpracoval tak,
žc učinil z člověkovy práce vlastně jeho bytnost, jeho přirozenost, něco,
co dělá člověka člověkem.
Podle Marxovy teorie odcizení j e třeba, aby se člověk dostal z odcizujících a odlidštujících podmínek, které si sám vytvořil, a které tyranisují
jeho život, ale tato snaha po zlidštění světa dostala revoluční zaměření. Podle
Marxovy teorie odcizení j e nejenom člověk své piáci odcizován soukromým
vlastnictvím, a proto j c třeba ukončit zcizování jeho prácc, ale Člověk j e
dokonce sám sobě odcizován, - představou Boha, A až bude ukončeno
odcizování práce člověku, pak nastane i konec tomu druhému odcizení, kdy
člověk j e sám sobě zcizován pro svou víru v Boha. A tak se stalo atheistické
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stanovisko samozřejmostí. Zmizení systému soukromého vlastnictví přivodí samo sebou zmizení náboženství.
Nutno želet toho, že marxistická teorie odcizení plné nepředpokládá
oboustranný zásah odlidštění člověkova, kdy jsou postiženi jak chudý »proletář « tak majetný » kapitalista «. Tragedie socialismu jde v paralele k tragedii mechanismu kapitalistického hospodářství. Nevyústil kult pozemského
obohacování v touze po zisku v takový druh tragedie, že jak přehlížený
proletář tak bohatý kapitalista existuje pouze jako spotřebitel? Oba jsou
tu pro společnost jen pro užitečnost svých peněz, které slouží výrobě. Konsumní orientace výsměšně zasahuje i kapitalistu, i on se stal otrokem diktátu
spotřeby. I on začíná existovat pro společnost jen jako spotřebitel vlastních
společenských výrobků.
Nevyúsťuje nakonec i socialistická společenská formace v podobné
odcizení, kdy lidé, byť zesocialisovaní, přece jen jsou vtahováni do obdobného
otročení spotřebě? Nezačíná být politickou praxí nahrazovat větší míru
svobody větším konsumem? Spotřební orientace nemusí nutně vést k nebezpečí názorově ideologického štěpení, může dokonce řešit některá napětí,
i když jiná nutně vyvolává, ale zcela jistě končí pouhé spotřební zaměření
člověka v tragedii odcizení, kdy člověk-proletář začne existovat jen jako
spotřebitel.
Proti tomuto otroctví se bude člověk vždy bránit, - aby sc stal pouze
trpným produktem prostředí, otrokem diktátu spotřeby. Je-li pravda, že
srdce člověka vždycky bude trpět úzkostným, steskem po štěstí, spokojenosti a lásce, pak nikoli proto, že by byl odsouzen vězet navždy v těsném
životě vše absorbujícího prostředí, ale proto, že nejširší, ba nejhojnější život
bude vždycky pro člověka jen cosi malého ve srovnání s rozměry lidského
srdce. I když pro leckterého člověka j e možné bez Boha docela dobře žít,
a přes to se hrdě nazývat bojovníkem za lidská práva, za novou socialistickou
demokracii přinášející člověku stále další svobody a práva, ~ nelze si nevšimnout jednostrannosti tohoto revolučního zaměření. Jednostrannost není
v úsilí, aby každému člověku byla dána možnost vyššího společenského
postavení a uplatnění, ale jednostrannost j e v tom, že se v krátké době, lined
po nastolení nového společenského uspořádání vytvoří nová hierarchie
společenského postavení dokonce s pečeri elitářské výlučnosti chápaná jako
»třídní« nutnost. S tvrdostí ještě horší než v překonané předcházející společnosti bere se rovněž výslovný ohled na společenské postavení člověka
Jestliže pro boháče není chudák člověkem, pro uvědomělý proletariát není
člověkem ani » buržuj «, ani kulak ani heretik revoluce. Ve jménu všeobecného bratrství, ke kterému dojde v budoucnosti, vzniká nelítostná tvrdost
k lidské osobě vůbec. Radikální opovržení lidské osoby j e jejím údělem.
Ale není to úděl všech názorových iluzí pozemského náboženství? Není-li
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pravda, že člověk pochází od Boha, j e zapuzován nejenom Bůh, ale tím
j e i člověk odmítnut do opovržení. J e jen věcí, praxe, kdy člověk bude z hlediska prosazené ideologie zapuzen do opovržení.
Přiznejme si s hrdostí, že křesťan j e přímo vyzýván k tomu, aby nejednal
stranicky, aby nesmýšlel třídně, aby nepřihlížel ke společensko sociálnímu
postavení člověka (Jak 2, 1), - ale aby každého člověka přijímal podle jeho
vnitřních hodnot lidských, i když společnost člověku nepřiznala plné uplatnění, ba ani aby se plní uplatnit mohl. Kdyby byli uměli křesťané vždycky
tento program uplatňovat, program vlastní jen křesťanství, byli by včas předešli všem pseudorevolučním programům politického dosahu.
Programem křesťanství j e uznávat člověka jakožto člověka. Nikoli podle
jeho společenského postavení. Křesťanství člověka podle původu, postavení,
je revolucionářštější než dosavadní revoluce.
Požaduje-li křesťanství přijímat Člověka v nezávislosti na jeho společenském postavení, přistupovat ke každému člověku bez jakéhokoli vztahu
k jeho sociálnímu původu, ale vždy podle jeho lidských hodnot, osobních
vlastností a předností, - jak máme tento požadavek chápat u lidí, na kterých
nemůžeme dost dobře nalézt nějaké »přednosti«? C o s lidmi vyšinutými,
kteří si sami svévolně zkomplikovali život neodstranitelnými překážkami,
takže nutně zklamali i sami sebe? Na to dává vysoce revoluční odpověď
vlastní program Kristův.
Kristův program j e radikální. Nepřijímá v člověku jenom jeho sociálně
společenské postavení. Ale nepřijímá člověka ani podle jeho předpokladů,
protože nečeká na člověkovy přednosti či až se představí podle svých dobrých vlastností. Přijímá člověka jakožto osobu. I když se v člověku projeví
jeho záporné stránky a objeví se jeho odstrašující vlastnosti, přijímá člověka
jako lidskou osobu, která byla zrozena pro mimořádné výsady, i tehdy,
když člověk sám sebe zklamal a všechny kolem sebe odradil.
Každý člověk j e podle Kristovy nauky tak udělán, aby mohl vstoupit
do radosti Boží. Každý člověk má právo a nárok na to, aby mohl mít účast
na bytí s Bohem. A každý člověk může, když bude chtít a přijme tuto příležitost, vstoupit do vytouženého štěstí nekonečného rozsahu a nižádného
omezení, - neodcizí-li se hodnotám a rozměrům lidské osobnosti.
Tragedie staletími tradovaných myšlenkových omylů, které tak těžce
poznamenaly naši dobu, nesmějí křesťana uvádět ve zmatek. Z e někdo odmítá Boha jako cíl a nejvyšší pravidlo lidského života, to ještě neznamená,
že odmítá vždycky myšlenkově vnitřní akt, kterým se dotýká'skutečnosti
vztahující se k Bohu. Jsou takové skutečnosti. Bůh j e totiž absolutní uskutečnění. Člověk jen neví, která » naše « skutečnost má přímý vztah k absolutní » uskutečněnosti «. Ale přijme-li člověk tuto » svou « skutečnost mající
jím ani netušenou blízkost k Bohu, - za svou pravdu, ať si ji představuje
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pod jakýmkoli jménem, ba myslí-li si pod ní dokonce něco jiného, než co
ve skutečnosti opravdu znamená, ~ volí si Boha, byť proti vlastní » volbě «.
T a k lze chápat proces každé konverse. J d e j e n o to, kdy u tohoto potenciálního
konvertity přijde den, k d y si své základní problémy postaví znovu a kdy
pochopí, že j e nelze řešit jinak, než že se člověk zřekne svého původního
omylu, protože není možný ústup do bývalého myšlenkového světa.
Časné poslání křesťana
Jakkoli velké byly o m y l y a iluze socialismu, nicméně byl protestem
proti znevažování důstojnoti lidské práce a » vykořisťování « práce chudého
člověka, protože socialismus miloval chudé. T a zklamání která lidem připravil, ta způsobil likvidacemi hodnot nutných pro důstojnot lidské osoby
a jejího poslání. Likvidacemi hodnot nutných pro rozvoj lidské osobnosti
nelze dosáhnout mnoho. Ale také lze likvidovat proto, aby se mohlo slibovat
vzhledem k formám slibovaného v ý v o j e lepší lidské společnosti, v níž se
člověk bude moci lépe seberealisovat.
Není-li pravda, že člověk pochází od Boha, j e zapuzován nejenom
nepřímo B ů h , ale i člověk, protože j e nepřímo deklasován do případně
možného odmítavého opovržení. Není-li pravda, že člověk pochází z nicoty a neustále v nicotě stojí, j e sice přímo odstraněn Bůh, ale jen proto,
aby člověk přímo nastoupil na jeho místo. Platí-li M a r x o v a věta, že »je
snadné být svatým, nechce-li se být lidským «, platí také i protitázka, zda
j e snadné být člověkem, nechce-li být světcem. A to j e ještě větší lež.
Naprosté znicotnění člověka před Bohem, které chce naslouchat jedině
Bohu, nemá ve své radikálnosti nic společného s křesťanstvím. Člověk nemůže být zneuznáván j e n o m proto, že j e člověk, a znicotňování lidských
potřeb před B o h e m j e hloupá lež, byť by se okrašlovala nutností, že člověk
má » naslouchat B o h u « . Člověk nemůže ani být zneuznáván před B o h e m ,
ale nemůže být ani znicotňován před Bohem. T o proto ne, že nemůže být
rehabilitován bez B o h a a emancipován proti Bohu. Může však být rehabilitován a emancipován v Bohu. Pak teprve je,plně a opravdu respektován.
A ať j e atheista sebe ušlechtilejší, jeho láska k lidem j e j e n násilné požadování jejich dobra, a to ještě ve forme kolektivního dobra. A to j e něco jiného
než obecné dobro. Ale křesťanství není náboženstvím pozemským.
Křesťanství není náboženstvím pozemským, není zaměřeno zcela a v ý hradně k cílům pozemským. M á však myšlenku lidského společenství realisovaného již zde na této zemi, protože má respektování lidské osoby, a to
za každých okolností, za podstatný svůj prvek.
Křesťanství j e tím lidštější, že se neklaní člověku, ale skutečně, a účinně
respektuje lidskou důstojnost s jejími právy, ba výsadami, podle nichž j e
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oprávněn dožadovat se pro sebe všeho. Tato vertikální dimense křesťanství
ve smyslu vertikálního zhodnocení lidského života j e však uskutečnitelná
jen respektováním zásadních požadavků Kristova učení. A ohniskem těchto
zásad j e požadavek na prožívané partnerství mezi B o h e m a člověkem. A tak
horizontální dimense křesťanství j e uskutečnitelná jen jako paralela k vertikálnímu zhodnocení lidského života. Tohoto dualismu byl si zakladatel
křesťanství plně vědom. Z Kristova učení j e totiž jasné, že člověk byl stvořen k tomu, aby vstoupil do radosti Boží, protože člověk se stal opravdu
dědicem Božím. Z tohoto důvodu byl udělán tak, aby se mohl dožadovat
všeho, - totiž pro sebe. Jeho přirozenost byla udělána tak, aby byl schopen
přijmout své dědictví.
Není však jednou ze známek matení myslí, které se v naší době překotně šíří světem, že lidská touha po spravedlnosti a stesk po obecenství
v lidském společenství jsou oněmi principy, které slouží propagandistické
mašinérii kulturních koncepcí stojících přímo proti křesťanství? Právě jejich
myšlenka společenství j e s v ý m původem prvkem pouze křesťanským. Ale
bylo z křesťanství vykradeno a totálně isolováno. Křesťanský princip lidského
společenství není chápán jednostranně, je-li chápán křesťansky. M á smysl
horizontální i vertikální. Požadavek na lidské společenství vsak byl isolován
z pojetí křesťanského dualismu a zjednostraněn atheistickým humanismem
j a k o nová kvalita zkomunisované lidské společnosti.
Časné poslání křesťana j e neseno dualistickým úsilím v dimensích vertikálních a horizontálních. Není-li křesťanství v těchto dimensích splněno,
není splněno vůbec. Pak ovšem lze připustit, že hněv proti křesťanskému
světu, který nerealisoval křesťanský program do života hospodářského a sociálního a ponechal j e hře soukromých zájmů, - j e hneveiji oprávněným.
B a možno říci, že atheistický humanismus j e tragedií křesťanství naší doby.
J d e však o tragedii, v níž současný věřící křesťan nemusí zůstat uzavřen.
Křesťanovo úsilí není zaměřeno jen horizontálně, nemá-li být jen j e d nostranným extremismem, ale má být v přísné paralele ke křesťanské vertikále. Obě úsilí se vzájemně podporují ba podmiňují, protože jeden bez
druhého neobstojí.
B y l o by velikým přeludem si myslet, že připojením náboženské víry
ke koncepcím atheistického humanismu j e možno vše zachránit, vždyť jak
věřící křesťan tak socialistický demokrat se chtějí obětovat pro lepší život
člověka na této krásné zemi, oba chtějí pracovat pro společenské dobro,
které j e možné jen ve společenství lidí v nejlidštěji a nejspravedlivěji uspořádané společnosti.
Křesťanství však není jednostranné. Neučinilo středem všech věcí člověka. N e m á jen obrysy horizontální, v jejichž dohledu jsou sociální akce
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v angagement vůči člověku. Křesťanství v paralele horizontální usiluje o vertikální zhodnocení lidského života.
Stěžejním bodem Kristova radostného zvěstování j e jeho ujištění, že
člověk má právo domáhat se pro sebe všeho, a to tak j a k o kdyby mu všechno
právem náleželo, jako kdyby byl vskutku dědicem Božím. A on j í m je,
ale jen pod podmínkou, že neučiní sám sebe středem všeho.
J e Kristovým učením, že člověk j e stvořen k tomu, aby vstoupil do
radosti Boží. B y l stvořen. T o neznamená nic jiného, než že pochází od Boha.
A cokoli od Boha pochází, to k Bohu spěje. Člověk tedy může vstoupit
do vytouženého štěstí nekonečného rozsahu nemajícího omezení, protože
byl stvořen k obrazu Božímu. Jeho přirozenost byla udělána tak, aby se
podobal Bohu tím, že je schopen rozumem rozeznat dobro od zla a zároveň
j e schopen volby mezi dobrem a zlem tak, jak je svým rozumem poznal.
Proto j e člověku přirozené pokračovat v dobru či ve zlu. Ale protože
vše stvořené pochází samo od rebe z nicoty, a člověk byl z nicoty stvořen,
proto j e také člověku přirozené pokračovat ve zlu. A jak dějiny dosvědčují,
úžasně pokračuje člověk ve zlu, ale také v dobru.
Křesťanství nečiní člověka nehybným k dobru a ke zlu. Ostatně jen
to j e předpokladem ke křesťanskému přetvoření člověka. Člověk má bojovat
se zlem o jeho území. A j a k ý m způsobem j e možno se zlem bojovat? I na
to dal Kristus odpověď: V úsilí o partnerství s Bohem.
Jen partnerství člověka s Bohem j e podstatou křesťanství. Také jen pro
toto revoluční ujištění a výzvu - přišel Kristus 11a svět! Člověk sám by nikdy
s jistotou k tomuto životnímu programu se nedopracoval, ani by se vlastně
nemohl opovážit tvrdit, že lidské srdce bylo tak uděláno, aby bylo schopno
partnerství s Bohem.
Začátek křesťanského života může vzejít jen z partnerství člověka s B o hem. Z úžasu nad denní příležitostí prožívaného partnerství vyrůstá křesťanova vertikála i horizontála. Křesťanova angažovanost pro člověka není
extremem pouhých sociálních akcí. Vertikálou křesťanovou není » zbožnost«
zaměřená člověkostředně. Partnerství člověka s Bohem má totiž charakter
společenství, v němž j e přímo již na této zemi zpřítomňováno, - byť jen
svátostně. Ale vždy jde o společenství. J e to společenství nejen vůči Bohu
samému, ale i vůči » domácím ve víře «, kteří usilují rovněž o živé křesťanství,
aby realisovali již zde na zemi své společenství s Bohem skrze své žité partnerství s ním.
Dimense křesťanství nedopustí extrémní jednostrannost ani horizontální ani vertikální. Dimense křesťanství má charakter jak vertikální tak
horizontální. Tento dualismus může však vyvěrat jen z prožívaného partnerství s Bohem. Jen toto partnerství nedopustí, aby křesťan v úsilí o lidštější
svět ztratil Boha s očí, přestal potřebovat jeho přítomnost, neměl pro Boha
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čas, nebo se dal pohltit světem. Ale z partnerství člověkova s Bohem vyvěrá
i úcta k osobě druhého člověka, protože i on byl k tomuto partnerství stvořen. Proto křesťan dobře ví, že člověku byla svěřena zodpovědnost za tvorstvo,
že Bůh lidem práci na vylepšení tohoto světa neodňal, že člověk bude hodnocen za to, jaké mezilidské vztahy na tomto světě vytvořil, aby člověkovi bylo umožněno rozvinutí jeho lidské osobnosti skrze práva, na která
má nezadatelný nárok. Křesťan ale také dobře ví, že časné jeho poslání k v y tvoření spravedlivé lidské společnosti j e nemyslitelné, postrádá-li úsilí o partnerství s Bohem.
V pouhých sociálních akcích křesťanových netkví základní charakter
křesťanství. Skrze pouhé sociální akce nedojde křesťan ani vlastního vnitřního zdokonalení ani se mu nepodaří vlastního vylepšení světa pro člověka,
pokud tento člověk nepřijme své přímé zhodnocení ve smyslu vertikálním.
Křesťanská vertikála má však své nároky. Přijmout v člověku jeho
lidskou osobu bez ohledu na její společenské uplatnění. J e to nárok velmi
revoluční. Také dosud politicky nerealisovatelný. Ale j e to nárok ryzího
křesťanství, protože lidská osoba byla stvořena tak, aby se mohla pro sebe
všeho dožadovat; pro takovou hloubku obou vertikál byla lidská povaha
přirozeně udělána.
Aby se člověk naučil uhájit to, co j e v člověku nejhlubší, a tím j e emancipace člověka v Bohu skrze partnerství s ním, - musí se naučit v partnerství
s Bohem denně žít, komunikovat s Bohem každý okamžik života. Aby se
křesťan naučil s tímto křesťanským oportunismem v dějinách žít, a dějinné
síly vždy slouží Í proti své vůli záměrům Božím, - a aby se křesťan naučil
prosazovat křesťanskou strukturu světa, jejímž kriteriem j e spravedlnost pro
práva lidské osoby rehabilitované v Bohu, - musí se naučit ohodnocování
času dějin. A čas dějin směřuje od snahy rehabilitovat člověka proti Bohu
k emancipaci člověka v Bohu. Ale tento dějinný proces nelze počítat na
hodiny a dny, ale na týdny let.
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FRIEDRICH NIETZSCHE - Č E R N Ý P R O R O K X X . STOLETÍ
(Přednáška pronesená na Akademickém týdnu)

Nietzsche zemřel 25. srpna 1900. Jeho myšlenkové dílo znepokojuje
evropského člověka stále, dráždí a vyzývá k souhlasu i k odporu. Mluví
k nám a zasahuje do našich otázek. Nietzsche j e náš současník. Nevyhneme
se mu. Stojí na křižovatkách naší doby. Pro nás, kteří jsme se narodili v
Čechách, na Moravě nebo v Slezku, se klade otázka: co má společného
Nietzsche s naším osudem, s letošním rokem, s naší budoucností? Otázka
má své oprávnění. Letos vzpomínáme na založení pražského biskupství.
Vzpomínáme na důležitou historickou událost našich zemí: křesťanství
vstupuje institucionálně a definitivně do života naší vlasti; zabydluje se v ní,
utváří její srdce a tvář, její krajinu i jejího člověka. Dnes po tisíci letech,
za okolností zcela zvláštních, naše církev j e umlčena, denně odsuzována
k smrti, my sami žijeme v exilové diaspoře a zápasíme o svou národní a
duchovní identitu. Dnes tedy nemůžeme přejít ledabyle nebo lhostejně
zásadní otázku, kterou vyslovil Nietzsche a která dnes zní s tisícerou ozvěnou:
j e naše křesťanství živé nebo mrtvé? J e pochopitelné, že naše živelná, první
odpověď vyroste z víry v evangelium a v jeho hodnoty. J e ale čestné a potřebné, abychom dnes tuto víru v Krista konfrontovali zcela otevřeně nejen
s Nietzscheovým proroctvím, ale i s těmi, kdož tak nebo onak -věří v jeho
pravdivost, vyhlašují u nás doma i ve světě, že Bůh j e mrtev, že náboženství
nemá budoucnost, že nový, osvobozený člověk j e Člověkem bez Boha.
Otázku bych mohl formulovat i takto: slavíme letos svou naději, svou budoucnost anebo spíše jsme se sešli k pohřební slavnosti našeho křesťanství?
D o této otázky vstupuje nejen Nietzsche, ale také tisícileté výročí pražského
biskupství.
Svou úvahu rozdělím do třech bodů:
1 ) Zmíním se - obšírněji - o Nietzscheově experimentu se superhumanismem;
2) řeknu několik slov o významu jeho » proroctví« pro naši dobu, o vlivu
jeho myšlení na politické koncepce; 3) pokusím se ukázat a odhalit, poodhalit pravdu, kterou vyslovil tento » černý prorok «.
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NIETZSCHEŮV EXPERIMENT S NOVÝM ČLOVĚKEM.

Nietzscheovo myšlení prošlo třemi údobími: i)v prvním úseku svého
tvoření stojí Nietzsche pod vlivem Schopenhauerovy filosofie a Wagnerova
hudebního umění. 2) Dramatický rozchod s "Wagnerem - romantisujícím znamená také opuštění Schopenhauerovy filosofie a příklon k osvícenství.
Voltaire se nyní stává Nietzscheovým učitelem. 3) Zdravotní krise znamená
pro Nietzscheho krisi existence a díla: třetí úsek jeho života stojí ve znamení
Zarathustry a úsilí o radikální odhalení, destrukci a překonání evropského
nibilismu. Nás zajímá předně Nietzsche tohoto třetího období.
K pochopení Nietzscheova myšlenkového vývoje a jeho filosofických
záměrů je třeba přihlédnout k německé kultuře v druhé polovině devatenáctého století. Nietzsche byl vždy citlivý na svůj svět. Patří k těm, kteří
jsou obdařeni prorockým darem, to je schopností vidět hlouběji, odhalovat
skrytou, přicházející, novou tvář dějin. Jako » prorok« nese v sobě velký
sen, silnou vidinu toho, co má být, co je spásou, rájem a zaslíbenou zemí.
Tato skrytá vidina umožňuje Nietzscheovi rozevírat smysl přítomnsti, bojovat
s ní, mluvit k ní a proti ní, jít proti pioudu a být » proti sisti «. Nyní se zeptejme: co viděl kolem sebe a v sobě Nietzsche? Byly to tři vládnoucí ideje,
tři síly, které modelovaly tvář jeho doby a které ho tížily, dráždily a v y provokovaly k protestu a k experimentu.
1) J e tu předně Hegelova politická frlosofie, kteiá chápe stát jako historické
vtělení a objcktiviz?ci absolutního ducha, Boha.
2) Druhá kulturotvorná idea vyrůstá ze Schopenhauerovy pesimistické,
orientálně mystizující nauky o utrpení, individualitě a spáse.
3) Zatřetí působí na Nietzscheho idealistické klíma přehnaného spiritualismu
a pietistického protestantismu.
Řečeno ve zkratce: tento kulturní svět ohrožuje člověka, dusí jeho rozvoj,
mrzačí jeho osobnost. Pruský, hegelovsky inspirovaný kult etického státu
a jeho fanatická, neúprosná byrokracie činí z Člověka funkci nebo předmět
státní moci; umrtvuje jeho svobodnou, individuální expanzi. Schopenhauerovská filosofie vidí nicotnost a absurditu světa a života. Základem světa
a člověka není ani rozum ani láska, ale temná, iracionální vůle, která ze sebe
rodí jednotlivé postavy, ale také je opět pohlcuje. Idealistický Spiritualismus
a protestantský pietismus znehodnocují vše hmotné, pozemské a vezdejší:
podle nich pravá, celá a plná skutečnost je »jinde «, je v duchu, je v Bohu.
Člověk se tedy může spasit, jen překoná-li a popře-li svou tělesnost, své
pozemské zakotvení, svou individuální existenci.
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Nietzsche se nemohl zabydlet v tomto světě své doby. > kde je můj
domov?« - ptá se - a odpovídá: » Toto jc moje otázka, v tom tkví moje hledání dnes a vždy. Už nikdy jsem svůj domov nenašel Ó věčné existován! r&ide,
ó věčné existování nikde, 6 včHné marné existování. «Nietzsche hledá tedy svůj
domov a domov pro člověka. Hegelovský, schopen hauerovský a idealistický
svět, a svět protestantského evangelismu se mu nemůže stát domovem.
Nietzsche to od samého počátku tuší a vitálně prožívá; později vysloví svůj
radikální protest proti zkomolenému světu a životu a pokusí se narýsovat
perspektivy nového světa a nového domova.
V Nietzscheově experimentu jsou patrny dvě vrstvy: první, velmi
známá vrstva tkví v jeho radikální kritice, v jeho » kladivovém filosofování«
proti době a proti tradici. Nietzsche j e přesvědčen, že prvním úkolem jeho
prorockého a osudového posláni je destrukce hrůzné, upírovité lži, která
rdousí život, zemi a člověka. Za touto destruktivní, kritickou vrstvou najdeme jeho vidinu nového, celého, zdravého Člověka. Tato druhá dimense
j e základnější a původnější. V jejím jménu Nietzsche přistupuje k odhalení
a k likvidaci starého, mrtvého světa, člověka a Boha. V jejím jménu vystupuje na obranu nového člověka; v jejím jménu připravuje zrození nadčlověka. Nietzsche našel ve své soudobé kultuře trojí ponížení: ponížení individual ní osoby před objektivním univerzálním zákonem, státem a dějinami; našel znehodnocení těla a smyslů; a našel také pokoření dějinného, pozemského života.
A - První moment: destruktivní kritika křesťanství a morálky.
Nietzscheův experiment má soteriologickou povahu: chce vykoupit
člověka z jeho neautentické, lživé, nepravé situace. Člověk je podle Nietzscheho
nepovedený tvor, úchylné zvíře, nemocné a rozvrácené zvíře - strašidlo bytost vyvrácená z bytí, z pravdy, z radosti, plazící se v prachu a živící se
výkaly své chorobné fantasie, svých narušených pudů: člověk je něco, co
musí být překonáno.
Ale zde si Nietzsche klade hned dvě otázky:
1) Jak vůbec mohlo dojít v dějinách člověka k tomuto kolosálnímu, osudovému omylu a k této epochální lži, kterou nazýváme evropským
humanismem? Kdo nese odpovědnost za tento mizerný podživot, za
toto upírovité náboženství, za tuto otrockou morálku, za tyto naše patologické hodnoty?
2) Druhá otázka j e : jak j e možné překonat tento konečně odhalený a hrůzný
nihilismus: po zániku víry v Boha a křesťanské morálky milosrdné lásky
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» nic už není pravdivé, dobré, krásné, platné «; vseje dovoleno. Jak j e možné
žít bez starých hodnot, bez řádu tradice, bez metafysiky, bez Boha? Zabývejme se nyní první otázkou.
Nietzsche se chlubí tím, že je prvním mezi všemi, kdo strhl masku
humanistické a kulturní maškarádě a že zahlédl, vyslovil a upřesnil osvobozující pravdu, která působí jako výbušnina, jak hrom a blesk, jako strhující
povodeň, bouře a požár. Říká: »Jako první jsem ucítil, vytušil, že lež je lež...
moje genialita tkví v nozdrách«. Nietzsche jde zcela radikálně a prudce na
kořen problému. Jeho » nozdry « jsou opravdu filosofické, jemné, řekl bych
přímo geniálně metafysické: bere si za úkol »přehodnotit všechny hodnoty«,
převrátit j e ze lži do pravdy; vysvobodit celý vesmír hodnot: pravda leží
na rubu hodnot. Tento vesmír tradičních hodnot, tento chorobný svět humanistických a kulturních, náboženských a politických ideálů má však svůj
střed, svůj nevralgický uzel, své srdce. Sem sestupuje Nietzsche a jmenuje
pravým jménem první základ a první osu evropského humanismu: je to
B ů h . Bůh j e podle Nietzscheho metafysický vřed všech našich chorob
a nemohoucností, našich neštěstí a ponížení. » Pojem Boha - píše Nietzsche
v díle » Ecce homo « - byl odhalen jako protiklad života. V pojmu Boha se v hrůzné
jednotě spojilo vše, co je škodlivé, jedovaté, pomlouvacné, veškerá smrtelná nenávist života. Pojem nebe, pojem nebeského nadzemského pravého světa byl vytvořen k znehodnocení jediného světa, který existuje. Tak se stalo, že naší pozemské skutečnosti nebyl uchován žádný účel, žádný smysl, žádný úkol. Pojmy jako
duse, duch - a dokonce i pojem nesmrtelnosti (nesmrtelné duše) byly vymyšleny,
abychom se jimi učili pohrdat světem a abychom ho učinili nemocným, to je svatým... «
V díle »Fröhliche Wissenschaft« Nietzsche vypravuje o bláznu, který
za plného dne vyšel s lucernou na tržiště a křičel: hledám Boha. Právě tam
se sešli ti, kteří nevěřili v Boha - začali se smát a vtipkovat. Blázen se vrhl
mezi ně: »Kam odešel Bůh? - Řeknu Vám to: zavraždili jsme ho, vy a ja. Jak
jen jsme mohli vysušit moře ? Jak jsme jen mohli odtrhnout tuto zemi od jejího
slunce? Vše pohaslo. Letíme nicotou a nocí, věčnou, nekonečnou nocí... Lidé se na
něho dívali nechápavě a byl vidět jejich nesouhlas. Blázen praštil lucernou o zem
a řekl si: přišel jsem příliš brzo. Lidé nechápou co se stalo. Ale hrůzná, převratná
událost se stala a je v pohybu. Přijde a vstoupí do našich dějin - za sto let, za dvě
stě let... «. Nietzsche bral svůj ateismus vážně. Věděl, že smrtí Boha se vše
mění: starý svět se řítí do nicoty. Vše se propadá do propasti. Ateismus je
nesnadný podnik, ateismus opravdu důsledný, radikální, absolutní a úplný.
Tato důslednost se nelíbí lidem na tržišti světa, lidem milujícím klid, pohodlí,
dobré jídlo a bydlo. Odepsali už dávno Boha ze svého světa - ale ponechali
si jeho přikázání, jeho řád, aby se j i m lépe bydlelo, aby lépe zažívali. Ponechali si někdy i jeho jméno, jeho útěchu, když j e ho třeba a když si neví
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rady se svými starostmi. Ale tento polovičatý ateisnius je zrovna tak nečestný, ba j e lživější a odpornější než všechna náboženství světa.
B - Druhý moment: zrození nového člověka.
Člověk žijící důsledně bez Boha a bez hodnot založených na existenci
Boha a Kristova evangeha j e tedy podle Nietzscheho Člověkem, který se probudil do pravdy, kruté, tvrdé, hořké pravdy, ale pravdy, která nakonec přece
prý jen osvobozuje. Osvobozuje člověka od odvěké, vampírovské lži a
iluze - a navrací tak člověka jeho původní identitě,, jeho základu a pramenům;
jedním slovem: jeho animalitě, instinktům, chuti žít a vyžít se, dionyzovsky
a opojně se ponořit do velkého, věčného proudu života, rození a zanikání.
Člověk osvobozený od Boha a k animalitě zjišťuje, že j e najednou sám
ve vesmíru a že přece není posledním, nej vyšším a nej ušlechtilejším tvorem
světového vývoje a dění. Člověk není animal syntbolicum - není už obrazem
Boha, imago et similitudo Dei, ale j e sám sebou, se svým dravým animálním
pudem a žízní po životě. Ale - Nietzsche se ptá - po jakém životě a po jakém
domově? Svět, vesmír, dějiny člověka - tato kosmická skutečnost zbavena
své vertikální dimenze - j e zbavena též svého zakotvení, svého smyslu a svého
cíle: všude zeje temná, nesmyslná propast a nicota. Člověk se poznává jako
animal tragtat m. Nietzsche věděl velmi dobře, že náboženství, metafysika
a hlavně křesťanství dávaly přece j e n lidskému životu perspektivy, smysl.
S jejich odchodem odchází i smysl a cíl, směr a základ, naděje. Ani mal tragicum - člověk bez Boha a bez Krista - j e hybridní bytostí: zvíře a strašidlo
v jednom. Tento člověk nemůže být přece cílem světového dění - j e myslitelný pouze jako most, jako přechod a jako cesta k bytosti řádově vyšší,
nadlidské, k nadčlověku.
Destrukcí náboženského základu se otvírá v lidské existenci nihilismus,
propast nicoty, tragika a absurdita. Má si tedy člověk zoufat? Nietzsche
říká: ano, jeho »bez-naděje« a jeho tragika, jeho absolutní íiihilismiis jsou
koncem jednoho existenciálního lidského modelu, ale jsou též začátkem,
branou a novou, jedinou, nejzazší šancí a možností nové existence. Destrukce
křesťanství obnažila člověka - jako když se had svlékne ze své kůže - ale
také ho přiměla, aby si sám ze sebe vytvořil nové nebe, nebe na zemi a ze
země: aby dal smysl své tragické a nesmyslné existenci, aby se stal pánem
svého osudu, zcela sám a zcela svobodný se svou nahou a uvolněnou vůlí
k moci, aby se stal nadčlověkem, novou bytostí. Není jiné cesty než vyslovení bytostného » A N O <t k samé tragice - přijmout j i vášnivě, nadšeně
a fatálně, vestavit j i do sebe, objevit ji v sobě jako nedělitelnou, jako nejhlubší vrstvu svého bytí. Vůle, která je schopna říci a stále říkat své zásadní
ano k životu v jeho plné, nepřekonatelné tragice a nesmyslnosti, j e vůlí
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nadlidskon, tvořivou, novou. Tato vále potřebuje ke svému tvořivému
gestu nejzazší a nejhlubši, nej zásadnější a absolutní tragiky, absurdity. Nietzsche jí pojmenoval: nejhJubší absurdita vesmíru a života tkví v zákonu věčného návratu: circuius vitiosus Jens. Nietzsche nazývá tento zákon: nejničivější, nejpustošívtjší, pekelnou a satanskou pravdou - ale též věčnou a božskou sílou. Totální popření jakéhokoliv smyslu a logu se stává v Nietzscheově
horizontálním modelu spásy výkupnou a ohrožující silou. Pouze ten, kdo
j e s to' milovat zcela a úplně život v jeho naprosté nesmyslnosti a absolutní
tragice, říkat ke světu smrti zásadní ano, má v sobe absolutní, nepodmíněnou, nadlidskou a božskou sílu: tento člověk nejen roste, ale proměňuje
se v nadČlověka. Nekonečná tíha nicoty a absurdity si žádá nekonečnou
pozitivní sílu tvůrčí lásky, a naopak.
II -

V Ý Z N A M EXPERIMENTU PRO DNEŠEK.

Nyní bych mel ukázat na všechny rozpory v Nietzscheově experimentu.
Bylo už dávno upozorněno, že jeho nauka o věčném návratu vždy stejného
j e hnízdem rozporů. Ale právě takový j e Nietzsche: žijící rozpor, a to rozpor až na nejzazší hranici, až k patologii a osobnímu rozvrácení. Stačí říci
jen toto: hcroické přijmutí fatálního zákona věčného návratu, věčné tragiky
a nesmyslností neproměňuje skutečnost, ani člověka; vše zůstává dále nesmyslné; nihilismus vládne dále: dějinný čas se propadá, člověk přešlapuje
na jednom místě; jeho život není cestou; jeho domov neleží před ním ani
v něm, ale v ničem: a to je podstata pekla.
Proč sc zabývat eines v druhé polovicí dvacátého století s filosofem,
básníkem, chorobným člověkem, který umřel na prahu našeho věku? Nietzche jakoby učaroval naší době: vrací se k němu elitě nechtě; vidí v něm
svého proroka, svůj model, své zicadlo. Jeho rozporuplná filosofie nachází
též rozporuplné hodnocení. Hitlerovští ideologové si nevšímali jeho kritiky
nacionalismu a antisemitismu, ale radovali se z jeho odmítání pacifismu,
jeho oslavy války - » der gute krieg ist. es, der jede Sache keiligt« - a jeho aristokratické, panské morálky; souhlasili s jeho nadšeným schvalováním autoritativní moci a fysické síly. K Níetzschemu se obrací kladně i Salda, Otakar Fišer; z něho vychází nakonec i R . M . R i l k e ; někteří marxističtí kritici
ho hodnotí jako odpůrce rozpadající se buržoazie. Existencialismus v něm
spatřuje svého předchůdce.
Proč se ale my mátne zabývat tímto filosofem? Řekl jsem to uš v titulu
této úvahy: Nietzsche j e černý prorok našeho století. Jako nadaný, charismatický prorok s » geniálními meta fysickým i a teologickými nozdrami «
vyslovil s přímo fanatickou důsledností podzemní děje, které tvoří naši dobu,
vyslovil životní pocit Člověka našeho století: animal tragici tm et absurdum,
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odhalil západní nihilismus v jeho celé hrůzostrašné a pekelné ničivosti: bral
vážně ateismus a šel sám až na jeho dno. Nietzsche je nepohodlný a vyzývavý
právě svou důsledností a jasností. Je nepohodlný jako Sartre, jako Samuel
Beckett a jiní důslední nihilisté. Nietzsche je prorok Černý: jeho evangelium
o smrti Boha j e evangeliem o smrti člověka; jeho nadčlověk se nezrodil,
jeho člověk umírá.
Nietzsche nám ukázal teologickou podstatu lidské existence.
1) Vyslovil a upřesnil soteriologickou situaci člověka: člověk může být
plně člověkem a žít v pravdě, spasit se tím, že překonává sáni sebe, že
se zakotvuje v absolutnu: Nietzsche má smysl pro relativitu člověka
a pro potřebu absolutna.
2) Odmítl všechna polovičatá řešení, všechny rcdukcionisiiiy.
3) V podstatě jsou dnes možné dva čestné humanistické modely:
teistický, křesťanský model nebo model ateistický. Vše ostatní je jen
na půl, j e jen přibližným a nedůsledným tápáním.
Nietzscheova kritika křesťanství a teismu, jeho humanistický postulát
ateismu znamená i pro nás křesťany novou výzvu pochopit lépe a hlouběji
Krista a jeho evangelium, jeho kříž a jeho vzkříšení. Jednou z 11 ejhlubších
vrstev Nietzschova pokusu o spásu člověka tvoří skrytá nostalgie katolicismu, nostalgie živého Boha,, stvoření, otevřeného nebe, svobody člověka
a perspektivy živé věčnosti. Tragika Nietzscheova experimentu netkví v tom,
že viděl potřebu » překonat« člověka, překonat nihilismus a lživou existenci,
upírovitou transcendencL Jeho tragika tkví v tom, že se pokusil narýsovat
nové metafyzické a náboženské horizonty na základě inonismu; tkví v tom,
že ztotožnil hegeliánského nnanentiíího Boha, a Boha luteránské teologie
- » Dem solus et omnia « i ducha německého idealismu - s Bohem biblického
zjevení, s Bohem. Kristovým. Jako mnozí jeho krajané i 011 hledal svůj duchovní domov nikoliv v Izraeli ale v předsokratovském Řecku. Jeho tragické
ztroskotání není jen jeho osobní záležitostí: j e to ztroskotání prorocké a zástupné; v něm troskotá naše kultura odtržená od Krista; v něm se zjevuje
nihilismus všech ateistických ideologií, které přicházejí a inspirují stále nové
pokusy o stvoření nového, zralého, svobodného člověka. Mohou mít různé
barvy - ale jejich krev je společná: je to krev v rozkladu, krev s jedem ateismu; jsou to ti, kteří dodnes říkají: »had měl pravdu«.
III -

V Ý S L E D E K ZAEATHUSTUOVA

EXPERIMENTU.

Nietzsche j e básník, filosof a prorok našeho věku. jeho zar a thus trismus
vyvolal mnoho souhlasu, ale snad ještě více kritik. Jeho aforistická, zkratková, básnická metoda vadí mnohým. Nietzsche je typ myslitele, který
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používá více intuice než rozumové úvahy, více obrazu než pojmu. Osobně
jsem přesvědčen, že jeho experiment j e dělitelný. Je v něm mnoho temna,
ale také hodně světla. Svedl mnohé; stal se arzenálem všech našich ateismů.
U ž jsem se zmínil o vzácné, téměř fanatické důslednosti tohoto autora. V i dím v ní velký klad a velkou odvahu, V podstatě běží o odvahu k pravdě.
A to není málo ve věku sofistických ideologií, babylonisace slov a demagogického přesvědčování, že snortí Boha se jen připravila lepší, lidštější
budoucnost - že věci jsou stále věcmi, pravda pravdou, naděje nadějí, svět
světem, že platí ještě zákony, že život stojí za to, aby byl žit. Nietzsche znal
křesťanství v jeho pietistické, luteránské a od světa, od dějin a od člověka
odvrácené podobě. V této podobě nepoznal osvobozující smysl evangelia.
"Proto ve svém živelném zklamání, ve své nešťastné lásce - »die Hassliebe
ist noch immer Liehe « - prohlásil své osudové: B ů h j e mrtev. V e svém rozhořčení opakoval, že křesťanská tradice a její hodnoty jsou lží. T o mu však
nezahranovalo, aby neviděl druhou, snad ještě větší lež, která se zabydlela
ve vědomí laciných, pohodlných ateismů. Tato lež tvrdí, že bez Boha j e
vSe na světě a s člověkem v pořádku, že člověk může jít klidně za svou prací,
že může doufat, být čestný, může milovat, snít, radovat se. Tato druhá lez
tvrdí, že ateisnius jc nepatrná operace, periferní záležitost nebo prostý následek vývoje. Nietzsche naopak poznal, že ateismus znamená událost zásadní
a radikální revoluce, požár světa a jeho řádu. Je to požár, který sežehne vše co jsme doposud milovali a čemu jsme sc obdivovali. J e to bouře, která
smete nakonec i samého Zarathustru.
Ve své básnické a prorocké intuici, v okamžiku osvícení a jakési » milosti « Nietzsche napsal báseň: » M e z i dravými ptáky«. V ní vidí a vyznává
pravý výsledek svého zatathustrovského experimentu: ateismus j e sebevražedný. Jestliže dnes ještě žijeme a doufáme, pak j e to jen proto, že se sami
hrozíme propastí, které Zarathustrovo evangelium otevřelo. Žijeme ze
své nedůslednosti a ze svých nevěrností; žijeme, protože se bojíme zříci
se světa, který se hroutí a který sami zabíjíme. N a dně našeho strachu z propastí nicoty dřímá nová naděje. Tato naděje bydlí na rubu Nietzscheova
přiznání, žc Zarathustra se mýlil.
Ve své básni Nietzsche kreslí Zarathustrův domov a osud:
»Kdo by tu slézat chtěl
toho rázem pohltí hloubka!
Leč ty, Zarathustro,
nadále miluješ propast, napodobuješ jedli?
Ta zapouští kořeny tam
kde i skála s úděsem
do hlubin zírá 194

ta otálí na okraji,
zatímco vie kolem
do hlubin tíhne: mezi nedočkavostí
divoké ssute, pádivých bystřin
trpně tvrdá, tuhá, němá
sama.... «
Zarathustra jako divoká jedle obývá svět nad propastí, bezednou, bezzákladnou, vše pohlcující: zde se zabydlel, tuhý, němý, trpně trvající, zatímco vše ostatní se vrhá do propastných hlubin. Žije na pomezí dvou světů:
žije mezi propastí, kterou miluje, a spolehlivou, odvěkou půdou, loukou
a lesem. Zarathustrovo propastné pomezí j e poznamenáno nehostinnou
samotou; j e to svět, kde nikdo nemůže být hostem leda dravý pták. Ale
tento má křídla. Tento se může chechtat a vysmívat osamocené, otálející
» Kdo jiný by se odvážil
hostovat tady,
tobě být hostem?
Snad dravec nějaký,
jenž vzdornému reku se
do vlasu uplete škodolibě....
je nutno mít křídla, když miluješ propast....
a ne se zavěsit, uvíznout jako ty, visa třel «
Co se stalo s hrdým, pyšným, nádherným Zarathustrou? ještě nedávno - říká Nietzsche - Zar a thus tra lovil Boha, do tenat lapal ctnosti, zabíjel,
rozvracel, vítězil. A teď? - C o se stalo s touto existencí, co se muselo stát?
» .... sám sebou uštván,
kořistí sebe sama,
zavrtán do vlastního svého....
Popřením Boha zničil v sobě střed, vytrhl se sám ze svých kořenů,
osamotněl ve vesmíru. Chtěl žít bez Boha a chtěl sám ze sebe nahradit Boha:
poznat sebe, vnést do své existence pravdu a dobro, radost a sílu. Zde začal jeho tragický omyl a skončil smutně, novou, smrtelnou lží:
» opuštěn sám v sobě,
rozdvojen poznáním sebet
mezi sty zrcadel, sám sobě klamemt
mezi sterou pamětí
nejistý
uškrcen vlastními pouty! Seheznaled
Soběšenecl
Selbstkennerl Selbsthankerl «
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IVAN D I V I Š

POEZIE - P R O S P Ě Š N Á

ČINNOST

(Přednáška proneseni na Akademickém týdnu)

Úvaha nenůže nahradit čin
Věc, kterou zde konám, j e sama o sobě problém; protože uvažovat
o poezii j e jako místo píseň zazpívat, dát V á m její partituru a vynést zákaz
zpěvu; jako místo bezprostředního dotyku psát milované osobě dopis;
místo žiti filosofovat. Ale po léta konám tuto práci ; staviteli houslí se n e v y týká, že mimo houslí, které postavil a na něž hrají druzí, napsal i teoretickou
práci, návod k jejich stavbě; moje čtení žádný návod neobsahuje, jen několik
nezbytných postřehů; prostě, jako existuje krása, existuje i estetika, jako
barvy, í nauka o barvách, jako světlo, i optika. Existují i úvahy o poezii;
ale žádné uvažování nemůže nahradit sám fakt, prosté a přímé vyznání
lásky, čin.
Pochybnosti v samé podstatě, proč
Základní položení j e těžké; básník se ocitá se současným světěm v krizi
a pochybuje sám o sobě, o smyslu vlastní práce; j e to jako plfživá, po léta
se kolem těla a clucha kradoucí choroba; zdaleka j í netrpím jen j á sám. Takový je ten obraz: pokaždé, když jdu večer z práce, octnu se na karusclovitém náměstí; všemi směry kolem mne děje se cosi nepřirozeného; jaká to
zuřící, agresivní, kovová demonic nás to obklopuje? Proč se tu nepasou
ovce? Proč tu není ticho a vůně, proč j e tu srnrad a hluk? Co se 11a tomto
místě poděje ode dneška za padesát let, když dnes to tu vypadá tak, j a k o to
vypadá? Ani si neuvědomuji, žc tímto expresivním i depresivním rozvažováním jsem také rovnýma nohama alespoň v jedné části poezie; co si však
uvědomuji najisto, j e fakt, že se tím ptám po příštím jejím osudu,
O Čem však ty pochyby pozitivně svědčí
Otázka zní stále podobně, kůže otázky j e zespoda proražena trnem
úzkosti: jc ještě poezie v tomto světě možná? V tomto světě bezpodmínečně
spiklém, vc věku podezírání, strašlivých surovostí, mordů, nestoudné exploatace, kdy nic neplatí národ, natožpak jedinec, natožpak jeho osobní osud,
starosti a plány do budoucna? Existuje ještě básník? Tyto otázky tím, že
se kladou, mají fatální význam pro každého z náí>, otevírají propasti, zažehnávají neštěstí, a to gestem stále úpěnlivějším a hlasem, jenž stále víc se připo-

dobňuje hlasu volajícího na poušti! Ony rovněž znamenají, že stále ještě
jsme se nevzdali sebe samých, svého nejvnitřnějšího smyslu, že stále ještě
slyšíme d a i m o n i o n, vnitřní hlas, hlas svědomí.
Povaha předmětu úvahy
Chceme říci několik slov o poezii, a j e to nelehký úkol. Mluvíme o věci
neváži telné, neměřitelné, nikde přítomné a zas jakoby všudypřítomné, o kategorii tak unikavé a spolu tak základní, jakými jsou vzduch, láska, oddanost,
Kristus, základní povaha vesmíru, která j e dána do pohybu a v pohybu
udržována, jak věříme, spirituálně instalovanou energií, manifestovanou
světlem a zářením. Mluvíme o věci na první pohled nepotřebné, neužitečné,
neboť napřed se potřebujeme najíst, pak napít, pak vyspat, skrze nasycenost
se moci obživit a tak stále dokola: kde bychom v tomto kolotočivém shonu
vzali čas a sebrali síly k myšlenkám na to, co někdy zaslechneme jmenoval:
poezií? Ale naopak zase, o čem to svědčí, žc ve světě který nás obklopuje,
a v němž jsme svědky nevídaných hrůz, v němž možná bije smrtelná hodina
našeho národa, v němž houfně umírají přátelé a v němž už se vůbec nevyplácí být slušný, schází se hlouček, který znovu chce slyšet slovo, slovo živné,
jež oslovuje a zároveň oslavuje - neboť kdesi tacly, v přehluboké etymologii
základních znaků a významů, narážíme na pramen, jejž chceme odkrýt
i sledovat. Chceme a před sebou samými si přejeme dokázat, že nevážitelná,
nepotřebná poezie představuje vlastní atoniovu váhu prvků lidskosti a že
je činností prospěšnou, stále nanovo a přesto, žc svět se ocitl na pokraji Apokalypsy.
Pojmenování
Padlo toto slovo. Navždy si uvědomme, že co jsme nepojmenovali,
neexistuje; to není manifest solipsismu, ale doslovná pravda ; svět j e doslova
vymezen jazykem, naším jazykem, jazykem jednoho každého z nás; rozšiřuje se prostředkovaně četbou textu někoho, kdo jazyk ovládá, kdo nám
jej štěpí a tříbí před očima. Tak znovu můžeme Číst v novém oživujícím
významu i smyslu vstup do evangelia sv. Jana a v nové optice zazřít jeho
první verš: 11a počátku bylo vše bezeslovné, nic pojmenováno, bez významu pro člověka, přeléváno sebou samým v chaotickém nepřehledném anonymátu.
Svět se instaluje teprve slovem
Pak bylo vysloveno slovo, svět postupně označován a teprve tím vstoupil
do lidského povědomí i uvažování o hodnotě; k tomuto základnímu zjištění
se vracíme na samém konci přednášky. Další axióma, jež mějme na pamětí,
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j e axióma lásky; láska není souhrn citů, ale základní postoj k životu, stav
v němž jsme sc ocitli a na kterýžto stav se může zrovna tak umřít, jako skrze
něj žít věcné; láska j e jako jezero, do něhož vskočíme po hlavě, často proti
své vůli, proti svému štěstí, proti všemu rozumu; odtud ne my jezeru,
ale jezero diktuje nám; jezero j e Živel a my ostrov, smysl v něm; taky ostrov
ovšem, který nejenže j e omýván vlnou a ohrožován bouří, ale i ten, který
osmysluje jezero, potvrzuje existenci jezera.
Sídlo poezie: nikoli ve vecech, ale v nasi klape
Pokusme se odkrýt vlastní sídlo poezie; nejsem neuropsycholog, ale
nebude snad velká chyba, řeknu-Ii, že se mně zdá, jakoby princip poezie
byl rozlit po celém mozku, t. j . že sídlí jak v kůře, tak v podkoří; jak z kůry,
která j e nej vlastnějším sídlem řečového myšleni, schopnosti jazyka, tedy tzv.
druhé signální soustavy, rovněž tak klimatem nejvyŠŠích ctností, jakými
jsou věrnost, oddanost, schopnost úsudku a pojmoslovné abstrakce, schopnost zahořet vášnivou vizí, tak podkoří, starší a méně zranitelné oblasti mozku,
které jsou lénem instinktů a pudů, ponětí o přináleží tos ti k čeledi a rodu,
instinkty pohlavní, obranné, agresivní. Doménou poezie musejí být všechna
příslušná centra, vytvářející její amalgam, t.j. onu nerozpojitelnost citu,
rozumu a vůle, jednou jemné analýzy, podruhé vulkanické skladby, schopnost vyliti ze samého kníitavého jádra bytí magma, rozlišené a přec nerozlišitelné ve své vroucí jednotě. Tak, majíc svůj maják, svou tvrz i obrannou
věž a střílnu právě v nejcennějŠím, ale rovněž nej mladším a nejzranitelnějším
centru člověka, vysoce ohebná a reflektující, štěpená jazykem, flexí samou
intcligcncc poezie nás příkře odděluje ode všeho ne-lidského, a j e to ona,
která mezi nás a okolní svět ne-niy doslova hloubí jakousi pozitivní propast
plnou nmricovanéko sv&tVa.
Poezie nás teprve šmí lidmi, ale i propastně odděluje od ne-lidského
Poezie nás teprve nazaměnitelně odděluje od kamenů a živočichů, v y m e zuje a označuje jako lidi, ona nás i jako lidi současně neustále integruje
a zas rozevírá. Jsme nejen tvůrci poezie, poezie tváří i dotváří nás, ne-li v určité licenci i stvořuje.
Poezie dvojí povahy:

uchovatelská plus bořivá

Pod tímto základním mcne-tckel si nesmíme dosazovat nějakou impoteutní morálku nebo hvízdání pana ředitele na chodbě. Poezie sama j e nezkrotná, rozvolněiiá, j a k řeka; i ona, jako mozek a srdce, má dvě ohniska;
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j e pouze poslušně úměrná, a to přímo, míře naší lidskostí; j e vsak jednou
udxžovatelka a obnovitelka, jednou rušitelka a smazávačka, jednou má
povahu skladebně a kladebně ochranitelskou, jindy démonicky ničivou;
jednou schránlivě uchovatelskou, jednou anarcho-demolični
Když jsme shora připodobnili poezii jednomu z nej noblesnějších ale
i nejmamfestnějších projevů samého boholidského puzení v nás, ocitáme
se nejen na metafyzickém, ale i ontologickéin kluzišti. Led j e vždy tenký.
Můžeme se totiž tázat; copak ona, poezie, j e jakýmsi spiritus flat tibi unit?
Byla tu i před člověkem, na něm nezávislá? Nic o tom nevíme; zdá se nám
naopak, že je od člověka bezpodmínečně odvislá; ani zdaleka ovsem vázána na každého člověka a ani zdaleka na člověka historicky ncuzpůsobcného.
Její omezení na osobti i historický časoprostor
Těžko by byla udržitelná představa o básnícím Neandrtálci nebo o básnícím muži doby kamenné nebo bronzové. Ona se vyšvihla v lidském mozku
až v několika posledních setinách vteřin jeho fylogenetické existence a Člověk
je pak fenomén trvající jen několik krátkých půlminut na biologických
hodinách zeměkoule; zdá se ostatně, že tyto Časoprostorové podmíněnosti
biologicky dějinné zapadají přesně v přcdzjednanéni úradku co pastorek clo
většího ozubeného kola nedozírného plánu. Lidově řečeno, s rukou v bok:
a má být, že poezie neexistuje dvacet tisíc, ale dejme tornu, jen dvatisíce let?
Že ji nikdo nemohl ani slyšet ani psát, ani cítit vanout v pralesích přesličky,
ale že začíná zaznívat teprve někde ve Staré Číně, snad v Mczopotámii,
v Egyptě a v Palestině ústy proroků? Řečeno po křesťanskn, Bůh tonui tak
prostě chtěl, chtěl to mít vymezeno a vymanifestoval poezii v člověku teprve
tenkrát, až on k ní molil dospět a ji začít tvořit, právě tak, jako nemohl dost
dobře posadit člověka na zeměkouli, v které se teprve za praskotu magmatických ker tvářely kontinenty a začala se z nekonečných dešťů vařit moře.
V takovém světě by byl člověk neobstál. Poezie by se nebyla mohla usadit
v mozku necvičeném, neprojemnělém, nepřipraveném.
Její schopnost obroditelská - odtud zdánlivá ahistoricita
Ovšemže jsou básníci datačně omezení svým narozením a úmrtím,
ovšemže jinak básnili Tufu a jinak Ezra Pound, ale jsou to ti, kteří jsou zmnoženě nadáni nanovo organisovat sebe i okolí; nanovo strukturovat, přestavovat, bořit i stavět; nanovo, neumořitehiě, nadáni milostně, s neúnavnou
tendencí oslavovatelskou, jako jeho spolutvůrci i když ne stvořitelé, jsou
to ti nad dějinami a vlastně mimoně, kdo jsou ochotni stále nanovo učit sebe
i jiné noblesněji a přepychověji nakládat s realitou, se sebou samými i s bližní199

mi. Vymykavost poezie dějinám nemá tedy co činit s úmyslným zbavováním
paměti, vymazáváním dějinných souvislostí a instalací, jak se napořád děje
v lůně to tali tarí srnu, ale s jakýmsi adonisovsko-appolinským trendem burcujícím, osvěžovacím, vonným a zavlažujícím. Její prostor pak není, jak
ještě opakují, nekonečný ve smyslu neutříděné a rozmáchlé gigantomachie,
ale jen a jen ve smyslu naděje a širokého rozvoje lidské psychiky, pakliže ona v sebevražedně zkratkovitém jednání nezasype poslední mystická
zřídla a nezahází prameny kostmi a lebkami. Medicínsky neurčená a snad
ani neurčí telná centra našeho mozku, o nichž jsem se zmiňoval, jsou přece
přese vŠcclmo nanovo drážděna i vábena shluky i roztooženinami krásy;
jsou-li ovšem trvale šokována, trvale, plíživě infikována, drcena a posléze
jedno po druhém zasouvána, poezie už nemá kde se rozvinout a hyne.

Kdy poezie kyne
Pak j e zle, nejen člověk, ale i lidstvo umírá jako lidstvo a pohybuje se
s rozboxovaným obočím plným krve na mátožných rozcestích j a k zvěř, jež
potmě nevidí na dva kroky dopředu.

ještě jednou
Ještě jednou - co j e poezie? Její vymezení se může dít jen slovy, teoy
žel právě tím, před čím ten, který s nimi jednou milostně podruhé až nedmalcně zachází, j e odporažen, mrtev před jazykem. Mohlo by se tak věru
dít i zpěvem, voláním, jásavým pokřikem, pláčem, lomením rukama,, zamilovaným šepotem nebo výkřikem hrůzy - všem těmto projevům j e pak
společné, že mají mohutný citový náboj; ovšem i rozumový a volní, ale
moment rozumu a vůle j e odsunut, neříkám potlačen, říkám že stojí stranou, hotov kdykoli přikročit na pomoc ve smyslu zkáznění a dotvarování.
V popředí jsou vášeň i cit, pravé pr o vozová telky i průvodkyně rozkoše
z lásky. J e j i m společné, že to nejsou témata, ale základní evidence bytí.

Není dílčí, naopak je globální, úhrnná
Není to příběh, který může být libovolně převypravován, není to
telefonní seznam, není to výčet, není to kalkul, ani analýza; jsou to základní
ponětí, jakými jsou východ slunce, světlo, trna, matka,, žena, dítě, pohlavnost.
Tyto postoje, tyto úhrny bytí nemají nic společného s bažením po moci,
s křečkovsky kořistným nebo naopak agresivně roztahovačným pudem;
jsou v podstatě tiché a něžné; jsou naprotso srozumitelné, evidentní, přesto
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tajemné, protože jako řeka nesou matečnou lávu života; nejsou to támata,
není to idea, natožpak ideologie, není to ani mravní naučení, ani morálka;
klimatem poezie není ani jen láska nebo nenávist, ale láska a nenávist učiněné poezií, ani filosofie nebo náboženství, ale filosofie a náboženství učiněné
poezií, t.j. v područí dané imperátorsky něžnému principu tajemství a
jeho přílivům a odlivům.

Poezie jako charisma
Poezie ve vlastním užším smyslu slova, jakožto báseň, je pak dar, který
skrze svůj talent, ovšem talent pilně pěstěný a obráběný zkušeností dostáváme od své duše jen proto, abychom nezradili podstatu daru a ihned jím
někoho dalšího podarovali; bylo by přece zrůdné nechávat si to pro sebe.
Nemá to co činit ani s pýchou, ani se skrblictvím, ani s vystavováním na odiv,
ani s nemístnou skromností; poezie si vždycky najde cestu k sluchu ostatních.
Inspirovaná chvíle jako soustředění podnětů buď okamžitých nebo trvalých
bývá pak provázena fyziologickými manifesty; cítíme poezii v sobě; náhle
jsme šťastni; nechceme umřít; všechno hasne a j e jen poezie; chvějeme se,
prcháme domů; mnohokrát se mně stalo, že jsem nebyl k udržení a spěchal
domů ne zasednout za stůl, ale vrhnout se na tužku a papír; nic neplatí hodnoty podružné, relativně třeba vysoké; platí jen hodnota nejvyšší, tvorba
skrze lásku, láska skrze tvorbu. V poesii cítíme naplněnost bytí.

Inspirace
Smysly se vybystřují a jsou všechny ve střehu, ke skoku připraveny;
zornice je podle básnického typu zúžena, nebo rozšířena; jeden j e na číhané,
druhý objímá, jeden i druhý však připraveni skočit po svoření, přidržet si
je, zápasiti s ním a vyjiti ze zápasu bud*jako vítěz nebo jako poražený; jednou
zmůžeme my svět skrze báseň, jednou svět v básni položí na lopatky nás,
to když jsme udělali někde chybu buď v přístupu nebo v postupu.

Přístup, postup, odstup
Řekl jsem přístup a postup. Budiž v této souvislosti, jistě ne zcela náhodné, řečeno ještě jedno podstatné jméno: odstup. Každý ví alespoň zhruba,
co je to optika v užším slova smyslu, tady nejrozličnější soustavy broušených
skel přerůzně přestavovaných pro potřeby vyzbrojení lidského oka, zařízení
to velmi nedokonalého a jen velmi omezeně nakódovaného. Optika má
201

zcela přesné zákony, vyjádřitelné matematickými formulemi a příručku o
té vědě si lze konec konců kdykoli kdekoli opatřit. Existuje ovšem í básnická
optika.
Básnický zrak
Básnická optika, jako nejzákladnější tvůrcova potřeba, kde se také operuje lidským zrakem a kde příslušné zbraně, t.j. čočky a jejich nejrozličnejší
konstelace suponují povaha, básnický typ. zkušenost jazyk a styl, v němž
je zkušenost zakleta, píle, míra osobního utrpení a čas, ten především. J e
možné, že se ten který básník spolehne po celá léta j e n na jedno zvětšovací
sklo, protože se mu prostě osvědčilo - jsou jiní, kteří svou básnickou optiku
všelijak přeskupují, jsou typy, kteří se dívají na svět drobnohledem, jiní
zas hvězdářským refraktorem, někteří dokonce obráceným dalekohledem.
Kdybychom viděli jako jestřáb, který na sítnici nemá žádné větvení tepen,
který j í má čistou jak sklo, viděli bychom tak, jako ideální básník, t.j. všechno
jako zvětšovacím sklem; jestřáb rovněž vidí myš z výše sta metrů hrabat
v brázdě; a jako pravý básník se na ni. snáší, útokem, naráz, neohlídavě;
Jenže nemá jazyk aby vyslovil co vidí a svou tragedii němého oka nepociťuje;
básníkovi k uchopení světa slouží tedy nejen jazyk, jímž doplňuje své nedokonalé oko, neboť především jazykem se básník vluzuje a vsouvá do věcí a za věci, clo jejich struktur, ale í zvláštní ostrovidná schopnost operace s pomezím Čtvrtého rozměru, t.j. klimatu věcí, časoprostoru; nazval bych to
oko okem vnitřním, třetím; jistě jste si všimli zvláštní jemnosti, vibrace
slepců, jejich tušivosti, co se děje za rohem, jejich ostražitosti, která předchází
sebe samu; co j i m tragedie vzala na smyslu jednom, bohatě a tajemné jim
vynahradila na smyslech zbývajících, když j e byla zvláčněla, vyjemnila,
zvnitrněla. Básník se po celý život, dokud nespočine v nějaké p ř e d p o k l á d a n é
definitivní zkušenosti - trápí nejstotou, čemu dát přednost - zda okamžitému úchopu se všemi chybami a nepřesnostmi, poslední vteřině, neboť
tím si mimo jiné získává těžko unavitelnou mladost svého pohledu a dokonce
doslova biologicky - sám. sobě - anebo oné velmi ztěžka vykupované zkázněnosti, onomu příkazu J> Sečkej «! Nechej věci odplynout, zasyp děje humusem zdánlivého zapomenutí, vlož fotografii sejmutou ze sítnice oka do v ý vojky a nechej ji tam koupat rok, dva nebo taky dvacet let - čím déle odoláš, tím ostřejších kontur se můžeš nadít - nejen kontur, ale dokonce trojrozměrného reliefu, nutně přesahujícího do vykoupeného rozměru čtvrtého,
do časoprostoru. Jenže kdo to má vydržet! V praxi se problém řeší osobní
dialektikou. Snad se dá problém přiblížit i nedokonalým příkladem: stojí-li
někdo v pozoru, nejspíše vidí věci jen z en facc; snad by bylo možno tohoto
pozorného, ale neodvážného pozorovatele proměnit na chvíli v básníka
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povelem Vpravo nebo Vlevo přič! Tím se pozorovateli zjedná odlišný zorný
úhel. Básník si musí vzhledem k věcem vybrat zorný úhel; kdyby sledoval
tento zorný úhel důsledně a trvale, mohli bychom se nadít nej úžasnějších
průniků do reality; on sám by byl vystaven nebezpečí Šílenství.
Osoba, Básník necítí vroncnčji, ale intensivněji. Odlišná oragntsace jistých psychických postupů
J e třeba se rovněž alespoň na chvíli zabývat osobou básníkovou, jeho
osobnostní podstatou, jeho charakterem. Později se budu snažit povědět,
v čem tkví vlastní zásluha básníka a proč j e všeobecně prospěšný a potřebný;
tec? bych chtěl hned rozptýlit romantickou představu o jakési trvalé výlučnosti jeho osoby; nikdy bych si netroufal tvrdit, již proto ne, že to nemohu
dokázat a ani jedinou slabikou prokázat, že nc-básiilk cítí člověka, svět,
věci a děje nicně hluboce, méně upřímně, méně vroucně. Pasák ovcí nebo
lam na peruánské náhonií rovině, clocharcl pod nějakým pařížským mostem,
nebo venkovská tetka, či babička, jak ji každý známe, mohou míti bohatý citov ý život, vroucný a upřímný; nedovedou ho však adekvátně vyjádřit jazykem,
a tudíž nezanechávají po sobě jediný průkaz a důkaz, jediný atest, ověření,
legitimaci o tom; neříkejte, že po tom netouží; touží po tom, zanechat zde
památku a souží se rovněž pro to, že plameny jejich lásek, hoří a vášní se
nevznesly k nebi; ostatně existuje lidová poezie, lidová píseň, tento obrovský
pomník anonymity, poezie ryzí a ryze nepodpisové, nejmenovité; chytejte
dnes ty rozezpívané děvečky nebo ty chlapce, kteří jdouce po mezi a stínajíce travinám hlavy nějakým prutem, najednou se pod širým nebem rozezpívali; ne nadarmo se nej větší mezi umělci, Holan, i Halas, Erben, ale i Čelakovský a z filosofů třeba Herder tak intenzivně zabývali lidovou anonymní
tvorbou; co tvrdím, je, že u básníka, kterého máme na mysli, mánie co činit
s jakousi trvalou zjitřenosd, s jakousi vysilující oscilací mezi světlem a tmou,
s odlišnou osobní organisací, s odlišnou vnitřní ekonomikou alespoň jistých
duševních pochodů; tato odlišná osobní organisace, která zanedbává jisté
stránky celkového habitu a jiným dává kontrastné a trvale vystupovat tak,
až se zieliefují ve vytvarovaný masiv, tak, že celou osobnost zvrásní v jednom
směru přímo sopečně, vulkanicky za neustálého ponoru ve vroucí lázeň jazyka
a za oka, zraku a vidu, neustále pozorného. Dávají stměli ti se ve vysoce nepravděpodobnou strukturu; tím se odlišují, tím bývají nápadní, takže i neinformované okolí si dříve nebo později všimne takového člověka; jakoby těm
lidem neustále za hlavou hořel plamen, taková hektičnost, nesmířlivost,
nesnášenlivost a neklid j e provázejí, vlastnosti plamene, jenž sežebuje jak
okolí tak především jeho nositele; ti lidé infikují své okolí mladostí, k nim
se ostatní lidé utíkají, a kolem nich slil ukují a to ne pro nějakou výslovnou
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charakterovou výhodu, nebo zřejmou dobrotu, kterými mohou zcela naopak proti básníkovi disponovat lidé nebásničtí v intensitě a překvapivosti
zcela netušené, ale pro nedefinovatelný magnetismus osobnosti, který dává
tušit, žc vždy je tu přítomen život v jakém i vioucím kadlubu, že to zde
řve, že se zde něco chystá a připravuje, klenou se mostní oblouky a rýsuje
se perspektiva; je to prostě pravý opak lhostejnosti, totální angažmá celé
bytosti, které fascinuje na umělci; neschopnost se vzdávat; nikdy nezemřít.
Je tu tušená záruka životnosti, života a rovněž tušení, že vše to se podává
ve štědré míře, stále nanovo, překvapivě, tuší se, tu z té, tu z oné strany,
že jde o otevřenou bytost, která vyslovuje, co jiným leží na srdci.

Doha básníka nepotřebuje. Zasutí mystických pramenů
Zdá se, žc dnešní doba už básníka nepotřebuje, tolik j e zde deprimujících připomínek; globus j e rozbít, doba zmateně přechodná s apokalyptickými momenty, bezpodmínečně analytická, rvaná protichůdnými vášněmi;
lidstvo se ve všem tom už jen potácí jako fackovací panák, v sobě spotřebovaná obrovská figura plná koudele; vyčerpána ikstým kolem nekončícího a irnfér zápasu, má v očích už jen huspeninu sražené krve a přízraky.
Od tohoto infaustního stavu může poezie odpomoci ne ovšem celku, ale
snad jednotlivci, a skrze noblesnější jednotlivce snad i celku; j e to předlouhá
míle. Poezie je totiž vždycky hotova pomoci, nevzdává se nikdy, nemůže
za svou obnovovanou genialitu, j e ujcdnocující každým slovem, v podstatě
vždy při takající a vydřeně, a řekl bych, katastroficky optimistická; j e skladebná a má víru dřevní.
Stále drží poplivanou a rozstřílenou fángli ; na které pořád ještě rozeznáme ohnivá písmena Život. Poezie ruší aiionymát, do kterého sc jak do bořeliska dnes všechno propadá; nemyslím anonymát osob, vždyt devadesátclevět procent lidí žije od zrození po smrt v anonymitu, nevědouc vůbec,
že by mohlo existovat podpisové ozvláštněm; myslím tím prostřednost,
bahno, strašlivou zaměnitelnost všeho za vše, promiskuitu hodnot a jejich
téměř bezvýhranou strženost do nicující horizontály, z níž už nic nevyniká;
poezie tím, že označuje předměty, klasifikuje vášně, odkrývá nová zřídla
imaginace, znovu rýhuje unavený mozek a znovu se pokouší pojmenovat,
koná jedinečnou pořadatelskou, tríbitelskou a oceňující práci; jako by j í
šlo o to, jednoho každého z nás znovu individuálně vyšetřit i ošetřit; jako
by jí šlo o zapadlé sojčí pírko a o poslední pohozenou růži právě tak, jako
o celé nové pluky lidských švarmů a tužeb, které ještě nemají jména a proto
nás matou; nazvat to, pojmenovat; znovu označit; tím se stane, že každá
věc, každý člověk, každá myšlenka a kategorie a s nimi se všemi v úhrnném
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vyústění znovu i Stvořitel dostávají zbrusu nový průkaz; skutečnost se znovu
ověřuje a pečetí, vydává sejí lékařské vysvědčení, že existuje, ne že je bezpodmínečně dobrá nebo špatná, ale že j e tu znovu k tomu, abychom z ní udělali
co jen lze; jak ovšem praví Goethe, člověk musí sám něčím být, aby mohl
něco učinit.

Nepotrebiiost mnění -výmysl
sytnosti.

snobů. Racionalizační systém jako omluva naiti-

Nastal zdánlivý konec poezie; nad kaselskýnii Documenta se na průčelí Fridericiana, které o tom chudák neví, stře nedbale dbalý, snobsky pseudorevoluční nápis DIE K U N S T IST U E B E R F L U S S I G , umění je zby tečné.
Tím hůř pro pořadatele gigantomachického, ostatně už dnes prodělečného
podniku, tím hůř pro diváky, jejichž starosti by leckterý z nás rád měl;
k čemu dovést, k čemu umět po toni po všem co se na světě odehrálo,
k čemu uměnovědět a k čemu básník, když dcnodenní skutečnost se prokazuje stále neproniknutelnější, na jedné straně znovu a znovu probádaná,
zplánovaná, načasovaná, a právě tím do nemožnosti ubíjející, ale na druhé
straně stále tajemnější, zavinutější,provokantnější. Elektronkový mikroskop, fotografie zeměkoule grafie zeměkoule a povrchu měsíce, jak je na zem dopravil i
astronauti, daleko do skrčeného pozadí zatlačují každou chtěnou ozvláštněnost, každé já, neboť všechno se dnes děje jako práce kolektivní; jako team
ivork; básníkova práce se i pro tohle jeví jako přežilá, dobrá k vyhození
před dům a k pošlapání; jako pozadmě směšná, anachrontická, jako ono
* Kam s tou flintou, když mánie doma barevnou televizi, a zatím co civíme
do obrazovky, vedle v pokoji se rodí dítě; a my to procivěli; « a nad světem
se smráká, ale 011 běží takový hezký pořad. Všichni, kdo takto uvažují, nechápou, že jsou podvedeni v zárodku, že se jim předkládá místo úplného
dílčí, místo podstatné zprávy přežvýkaná informace, místo šrafopisu aliustopisu pohodlný digest, to aby se nám chlapeček nebo holčička neudávili;
všichni, kdo takto uvažují, ztratili životní vášeň; ztratili mladost a chuť
dobývat, objevovat, zmocňovat se na vlastní pěst; naštípat polena se za
takových okolností jeví už jako dobrodružství a setkaná s autentickým
životem; nemůže být horšího vysvědčení pro stav současného člověka alespoň jeho etiroamerické provenience; místo rozkoše umělá panna, místo
žalmů fňukání, místo Písně, písní lascivní bestseller; všude se rezignuje na
podstatu, všude se všichni chápou protéz; jsme unavení a rozháraní; a není
divu, protože už neumíme z té či oné příčiny hledět do vulkánu a řekneme-li
ohnisko, už se nevzrušíme a nedovedeme je považovat za geometrické místo
přítomnosti boží, ale jen za shluk čar.
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Je tomu obráceně: poezie nenaslouchá této době.
Ž e tato doba nenaslouchá poezii? J e tomu docela naopak! Poezie
nenaslouchá této době; přijde zas až tehdy, až si uvědomíte, že jste
lidmi; až znovu zaveříte; až se znovu pustíte do boje; až přestanete zahazovat
flintu do žita; až vypnete televizor; až se nenecháte vést jak ovce na porážku;
až rozbijete, co j e shnilé; nebudu se vnucovat a nemíním se líbit. Ještě poznáš
zac stojí moje drsné půvaby:; jen aby nebylo pozdě. Budes-li si počínat takto; stáhnu se do skály a zapadne za mnou veřej; budeš potrestán
jako prokurista K v Procesu, Neboť nejvlastnější naše vina nespočívá v nedostatku těch a těch předností, ale v indolenci, v laxnosti, ve lhostejnosti.
Neboť trpěti pro život a skrze život, pro zbrklost lásky nebo že jsme
milovali příliš;, to j e krásné a už j e nám odpuštěno. Ale jsme-li vlažní, budeme vyvrženi z úst.
Deprimovaný masový člověk neschopny vlastního úsudku. Ozbrojená dobrota.
Depresivní úvahy o nepotřebnosti poezie se v poslední době nemnozí
protože by poezie nebo umění byly na konci; nebo byly někomu nepotřebné a zbytečné - troufal by si tuto parolu někdo pronést tváří v tvář Solženycinovi, nebo ruskému dissidentovi ? Nebo Dostojevskému? - jako spíš
protože se zas jednou ve slepé uličce a současně na nepřehledně frekventované křižovatce z počátku mé úvahy ocitl deprimovaný, bezhlavý a
masový člověk, neschopný vlastní, netradiční úvahy. Nebučíme líní. Neboť
každé naše slovo může býti naším slovem posledním; a vždy j e málo času i
prostoru k vyslovení šoku tak úžasného, j a k ý m j e jedinečný a neopakovatelný život; což j e poezie.. Učiňme vše raději ještě dnes, a ještě lépe, právě
teď. Což j c čin, který má clo sebe vždy cosi z poezie.

,206

Diskuse

DISKUSE O ČESKÉ OTÁZCE

POKRAČUJE

Z reakcí, jež redakd došly na 19. líslo Studií, vínowmé » leské otázce uvchjthjane ty, jez
byly formulovány stylem v&né inteligentu! polemiky, byť někdy snad zbytečně kousavé. Chkck
Filipa Jamvkkéha (jenf se nám jet'1 jako vzácný pokus o celkovou bilanci diskuse o i')'i»o;r«jf
důsledků) a Karfo Schuwrzenbcrga, jsou přímou odpovědi na zmíněné řhlo. Příspěvek Rio Preist 1 civí
vsak byl formulován v jiném kontextu. Jc odpovědí tm článek Ivana Pfiffe, nazvaný »Pohádky
o českých Robespierech « (uveřejněný v Textu 72, č. 3), u němž huni PJqjj'reaguje na Prťisnerúv
článek >K situaci české inteligence«, uveřejněný v prvním ííslc téhož časopisu, Než i>M Preimr
mohl odpovědět, časopis Text bohužel přestal existovat. Autor tedy poslu! svou po/etniku redakci
Studií jako příspěvek k diskusi o české otázce.

FILIP JANOVICKÝ

ČESKÁ O T Á Z K A
Reakce na dvacátécicváté číslo Studií

I když někdo doma třeba necítí ten všcpronikající pocit provisoria v řetězu opntřovacích
manévrů, i když mnozí krajané v ciziní nepropadají nostalgii a nezdí se jim neustále, jak
znovu uvázli za ostnatými dráty své vlasti, přece pro každého, kdo čte česky, nejspli existuje
česká otázka.
Závislost zemí na cizích říších je v dějinách obvyklým zjevem. Také s námi takový
stav selili řada jiných národů s více nebo méně pestrými státoprávními precedenty. A je přirozené, že svet mlčky předpokládá, že si nespokojenci pomohou samí,
V době patetických módních řeci o kolonialismu je ale nápadné a pikantní, žc sc tento
druh nadávky nikdy nepoužívá k označení jedné z mála skutečných a jisté nejrozsáhleji!
pomcenské oblasti své ta. Koncentrační hranice odtrhuje od tela Evropy dokonce národy,
které se nejvySší měrou podílely na formování jejích kulturních dejin, tvorbč ideálů a vyspělých státních forem.
Jsou vůbec néjaké alternativy naší politické ujařmenosti? Kdybychom mohli znovu
vytvořit vlastní stát na základe práva na sebeurčení, byl by tak malý, že by jeho obrana v y žadovala neobyčejného sebezapření a bojovné vytrvalosti, tedy vlastností, které jsme v kritických chvílích zatím neprokázali.
Omezenost české svrchovanosti po této válce si zprvu uvědomovalo jen pár jedinců
a nekomunistické politické vedení se ze všech sil vynasnažilo, aby byli tito lidé považováni
za vyvrhele. Po puči v r. 1948, kdy se čeští demokraté stali obétí vlastních ilusí o nezávislosti
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a demokracií, neměli už nekomunisté pochybností. A teprve v r. 19Ó8 ztratili své ilusc i komunisté. Celý národ je si tedy vědom rázu situace a touží po změně.
Zároveň ale se připouští, že prosazení této změny j e mirno naše možnosti a zevní pomoc
je nanejvýš nepravděpodobná.
Česka otázka tedy znamená, že národ, který se cítí kulturně 11a úrovni demokratických
národů západní Evropy, j c v mravní i myšlenkové oposici ke koloniální situaci, kterou není
schopen nebo se nesnaží změnit. Tento konflikt, pokud není reálného návrhu na jeho řešení,
nalilo dává duševní zdraví národa i jeho morálku. Ačkoli se vzájemně ujišťujeme o své víře
v budoucnost, čas tragicky pracuje proti nám. Pražské jaro by mohlo dobře být květem
stromu, který byl sežehnut mrazem a vydává svou poslední, hysterickou mízu před dobou
kolaborantu, Švejků a přizpůsobivců.
Česká otázka je zvláštní částí všelidské otázky po svobodě. Nikoli otázkou po smyslu
národních dějin, který lze ještě hůř vymezit, než sám pojem národa. Spíše j e ožehavým,
bolestivým tázáním se sama sebe po praktické reakci. C o činit, oě se snažit a j a k ? Jakc jsou
možnosti našeho osudu dnes a zítra?
Národ.
Národ je přirozeně vzniklým společenstvím lidí, spřízněných pokrevně, jazykem a dějinami, Má své charakteristické rysy jako j e má lidská osobnost. Jako j e pro dítě přirozeně
blahodárný vliv zdravého prostředí rodinného, tak jc k plnému rozvoji mravnímu i intelektuálnímu u dospělých žádoucí výchova ve specificky národním ovzduší.
S novověkým rozkladeni hierarchie hodnot a ztrátou jistoty nic ta fysického řádu absolutisují se některé pojmy a lidská nutnost věřit vyhledává nové bůžky : odpovědí v existenční
a cxistcncinlní tísni se očekávají hned od vědců, lnied od umělců nebo politických vůdců, hned
od materiálního pokroku a techniky. Krvclačuá modla nacionalismu ospravedlňuje každou
nej hnusnější vraždu, provedenou 11a nevinných teroristy nebo zločinným, státem, který vraždí
jedovatým plynem. Novodobá víra v naprosté scbeurcení národů j e nekřesťanskou ztrátou
perspektivy pro stupnici hodnot bez ohledu na to, zda toto zbožStění nacionáhiího principu
provádějí národy, které se považují za křesťanské nebo ne,. Nacionální blud postihuje chutí
po politické a teritoriální expansi nejen národy velké, ale i malinké. Kromě hrůz německého
nacionálního socialismu zkrvavil Evropu také Napoleon a šovinisticko nacionální prvek
nemá jen asijská brutalita ruského komunismu, nýbrž i malicherná nenávist Arabů, Irů, nesmiřitelnost Palákii, chuť vládnout nad co nejvetším státem u Čechů, atd. Těžko lze někoho
vyjmout z tohoto seznamu. Kolik iracionální nenávisti se pokládá na oltář této zbožštělé
hodnoty!
Naprostá, politická samostatnost každé společenské skupiny, která se prohlásí národem,
může Škodit lidstvu stejně, jako potlačování ras, jazyků, národní kultury hmotnými nebo
politickými prostředky. Povýšení romantické zásady sebeurčeni na posvátný princip, politických požadavků nacionnlních na sine qua nou svobody, nahrazení lásky k bližnímu a snahy
soužit s okolím touhou vládnout jsou tragickými bludy současnosti, omyly pohanského
světa, A očekávání spásy uskutečněním naprosté svéprávnosti všech jednou z velkých ilusí
pokořených a ponížených.
A Český národní stát?
Český sífÍL
Presidentem Osvoboditelem a zakladatelem novodobého českého státu se nestal tradiční
representant české státoprávní myšlénky, ale muž, který kromě vynikajících osobních vlastností
11 kontaktů (vliv na Wilsona a přijetí principu národního sebeurčeni Spojenými Státy) byl
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také, jak píse Jánský, na pravém miste v pravou chvíli. Republiku vytvořila převážná část
české inteligence svým nadšeným úsilím. Státoprávní a státotvorná vrstva byla u nás vc srovnání s historickýiri příklady neobvykle silná. Výtka, že jsme vytvořili stát jen pro několik
milionů Čechů, není přesná a lze j i bez velké akrobacie považovat za poklonil zvlníte, když
si uvědomíme, jakou měrou byla respektována menšinová práva. Jejich jedinou nevýhodou
byl v ovzduší nacionálně šovinistických představ nepříjemný stav, vyplývající ze skutečnosti,
že jako menšina nemohli stát politicky ovládat.
Ani s České strany ovšem nacionální nadšení situaci neusnadnilo, ať už v podobí? netaktního
sebevědomí, které nám dokonale odcizilo Slováky, nebo při sporech sc so usály, kdy jsme
lined na počátku svých nových dějin poslali českou mládež do svaté války za území, na n H
jsme měli jen papírový nárok. S pomocí ochránců jsme sice vyhráli, ale utvrdili jsme animositu, v níž jsme pak naivně setrvali í v době, kdy to zmrzačilo v samém vzniku mySleuku
Malé Dohody: místo obranou proti mocným nepřátelům na východě i na západě stala se
obklíčením malého státu, potenciálního spojence. Pro malicherný územní spor jsme se dostali
téměř do další války s Polskem.
Přesto však bez národního nadšeni českého středního stavu nebylo by se jistě podařilo
za několik let vytvořit politický útvar, který byl právem považován za spořádanou zemi
slušných lidí, asyl obětí útlaku z okolních států. Obvinění, že Republika nestála ani za obranu,
platí pro národ jen aiwgratw salis. Lví podíl na vině má nedostatečný formát našich některých
tehdejších představitelů a ovšem rámec beznadějně úpadkového evropského ovzduSí. Filosificko-etické základy výchovy první republiky se podobaly liberálně romantické módě
francouzské. Ani obrana Francie nebyla pak skvělou kapitolou dějin. Historické blouznění
i povýšenecký skepticismus vytvořily dlouhou řadu ilusí, nikoliv v5ak mravní potenciál,
nutný k obětem.

České iluse.
Ilusivní transposice skutečných nebo domnělých dějinných chvil skýtá žár výbojnému
dychtění. Sotva však postačí utěšit a posílit ve hrozivé situaci a v dobách bez perspektiv.
Český pseudohistorický obrázkový dějepis, o němž tak přesně pík Plainer, shrnuje
řadu ilusí, na které navazují další, jak j e vymezuje Sviták. Iluse o českém boji za svobodu
myšlení ve středověku, jakoby představovaném husitismem a pak českými protestanty,
iluse o tragedii bělohorské, sny o českém sedlákovi a zlatých Českých rukou, o první republice,
ale v jedné řadě s nimi i Svitákovy iluse o spásnosti vědy, o spáse % anarchické levice, o tak
zvané ekonomické svobodě a demokratickém socialismu a celá škála positivistických mythů,
včetně podivuhodných názorů českých líberokomunistů o demokracii, jak o ní mluvili na XIV.
sjezdu K S Č v r. 19Ó8 - ilusivní heroisace tří komunistických nparátxlků - a k tomu všemu
dodnes přežívající romantismus stran národní nesmrtelnosti (byli jsme a budcni, ať to slySí
svět) a iluse o tom, Že jsme malým, trpícím národečkem, který měl vždy proti zlým Prydolínům pravdu a je tak velikého ducha..,.
Podobně se mluví o vágně definované tradiční české demokratičnosti a pojmu demokracie
se užívá jako zaklinadla, kdykoli myslíme společnost spravedlivou, s rozumnými mezilidskými
vztahy, tolerantní a vcelku pohodlnou. Že mezí tyto výrazy nelze klást rovnítko sc člověk
může dočíst už v Aristotelovi. Je prvním cílem spravedlnost nebo demokracie? Obrana před
bezvládím a před vládou vlků nebo pohodlí? Kde najít v současném světě vzory? Snad ne
v roce 1918?
Ano, z tohoto bloudění a zmatku by nás měla vyvést nová generace vzdělanců. Česká
otázka je také otázkou po zbavení se ideologických mýtů a historických ilusí.
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Dnehk.
Vyhnání národní Číny z mezinárodní organizace, aby se uspokojil otevřeně agresivní
stát, mlčení o nepohodlných krvcprolítích v Africe, postoj, v němž se agrese proti Pákistánu
téměř vyhlašuje za akci Červeného kříže, neochota akce proti zločineckým organizacím,
pokud to nevyhovuje politickým záměrům, kredit, poskytovaný genocidnímu křiku arabských států proti Židům a neochota přiznat právo na ochranu milionům otroků sovětské
koloniální říše (obdoba reakce svobodného světa na Hitlerovy nároky proti Československu),
rozdávání thymolinových úsměvu velkým zločincům dějin, mlčení před obnaženým vulgárním rasismem tam, kde se domělý rasismus s křikem klade za vinu, vyloučení rhoáeských
sportovců z olympijských her (ne ovšem sovětských ani arabských) a pokračování v tomto
nacionalistickém profesionálním velkocirkuse bez ohledu na vraždy, k nimž došlo v jeho
průběhu, doba, kdy částečná politická nerovnost se považuje za dostatečný důvod, aby se
brutální vraždy nevinných vydávaly za posvátnou válku za lidská práva - jaké to pozadí
a ilustrace bídy civilisace!
V takovém světe jsme dnes vystaveni tlaku komunismu,, hrubé síle říše, jejíž potenciál
denně roste, v níž nedošlo po staletí k podstatnému mravnímu vyspívání - a kde j e j e n chabá
naděje, že by sc třeba jeti nčco takového chystalo.
Ale ncjdaležítcjší j e naše vlastní přijetí okupantova názoru, že snaha stav změnit j e předem odsouzena k mcfispčchu a může být jen hysterickým gestem před lhostejností světa.
Ž e j c absurdní vzdorovat a že důsledky odporu jsou daleko tragičtější, nežli přijetí diktátu,
Podívejme se střízlivé, zda má současný stav pro český národ nějaké výhody.
Jako jedna z průmyslově nejvyspělcjSích komunistických zemí slouží Č S S R dosud za
výkladní skříň sovětského ráje. Propagační cíle kolonisátorovy tedy dovolují satelitoví udržovat poměrně vysokou životní úroveň. Rovněž neklid předchozích let nutí Sověty, aby českým sluhům osladily trochu jejich úděl. Pokud to tedy ve vysoce neproduktivním a nelogickém systému tohoto totalitního typu j c možné, zůstává v Československu životní úroveň
po hmotné stránce srovnatelná s mnoha svobodnými zeměmi. Nemáme hlad ani bídu. Národ
se .sociálně dále homogenisoval, stále více se stává zemí středního stavu, myšlením i způsobem
života na úrovni drobné buržoasie demokratických států. Explosivní rozvoj technického
materialismu, který by nás byl s nejvčtší pravděpodobností mimo komunismus zachvátil,
se nám vylinul a jeho obdobou j c pouze malicherné individuální sobectví, často s patolízalskýml a švejkovskýmí rysy, ale prcce jen. pinč si vědomé ncnormálnosti situace, provisomosti
veškerého každodenního opatřování a Špinavosti systému. Nezbývá-li mnoho naděje, dědí
se alespoň touha po větší spravedlnosti.
Česká krajina byla zjizvena. jen ojedinělými výstřelky rudého gigantisniu. Turistický
průmysl ji ještě nezničil, ani pomalý rozvoj zestátněného průmyslu a vůbec už ne rozvoj
dopravy. Nechtěně stáváme se reservací divokých lesů a pusté a krásné krajiny uprostřed
přelidněné Evropy. Příroda dobývá zpět to, co j í vzali středověcí koloiiisátoři.
Národní svébytnost a velká část kulturní tvořivosti není přímo ohrožena,
Z ngpodstatnějSích výhod aleje zkušenost se socialismem a komunismem, imunita proti
dalšímu naivnímu setrvávání ve snech, jimiž žijí liberální levicoví intelektuálové na západě,
ti nebezpeční » do-goodics«, které si pamatujeme z dob první republiky. Anarchismus
i jakékoli nové nabídky komunismu nemají mnoho naděje na uspecli. Komunismus j e nejen
definitivní obnažen, on hluboce nudí. Jeho neschopnost rozvoje už ani nevzbuzuje nenávist,
spíše nutí na zvracení. Po této stránce už j e po ilusích. Češi mají dnes výhodu realistického
pohledu na sovětskou politiku a lilavně, jsou jednotní. Od roku 1968 se v tom nezměnilo
doma nic, než propaganda.
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Některé mravní síly se v diaspoře utužují a rostou. Vliv pronásledované Církve mlčící
je větší, než za posledních několik staletí.. Zkouška zlomí slabého, ale zdokonalí spravedlivé.
Tříbí se hodnot)'.
Pokud jde o nevýhody, byly rozebírány příliš často, aby je bylo třeba znovu vypočítávat. Opakuji, že převážně nejsou v hmotné oblasti. Jsme isolováni od svobodného světa,
chybí nám jakékoli politické vedení a representace. Žijeme v umělém prostředí, z velké části
zbaveni odpovědnosti, kterou lidé jsou schopni nést, bez perspektiv a s malým risikem.
Učíme sc znevažovat rozhodnutí autority a režim nás systematicky mní, abychom prodávali
své přesvědčení za prostá práva žít. Skutečný přátelský styk s okoln ími národy je velmi obtížný.
Učíme se praktickému, byť ve srovnáni se západem primitivnímu materialismu Místo knih
sháníme ve svobodném světě svetry. Nejhroznější ohrožení tedy je na morálním poli.
Maloburžoazní liberalismus předchozího období byl příliš snadnou oběd komunismu.
Sotva jsme vystřízlivěli, nezbylo nám nic nežli neslepitelné střípky.
Pro Rusko je česká otázka problémem rentabilního ovládání vždy nejistého podřízeného
území. Význam j c převážně na poli politickém a mnohem méně na poli ekonomickém.
Sympatie jsou ztraceny, zastrašování je dražší, nežli bahinuraií. Presentace ucjncstoudnějŠích
lží nemá za. d l někoho přemluvit, ale denně každému ukazovat jeho naprostou bezmoc,
neschopnost ohradit se. Vytváří otrocké ovzduší. Nebezpečí intervence odnikud nehrozí,
Prostor je třeba držet k dalším expansivním cílům. Co nejm íň ekonomických těžkostí uiSctří
Rusku nepříjemné episody, známé z jiných satelitních úzenú. Cílem je pomalé politické
a ekonomické připoutávání území za co ncjmeníSího odporu obyvatelstva.., 'Hude to lim snažSÍ,
čím bude sovětská expanse ve světě pokročilejší. Významným a laciným krokem je pohřbení
zbytků českých státoprávních snů na konferenci o evropské bezpečnosti. Konsolidace evropských držav by se stala kriticky významnou jen v případě konlliktu s Čínou,
Desintcgracc zbytku československého státu povede přes postupné odpoutáni Slovenska
a úplné přebudování ekonomické struktury. Přímá rusifikace a ohrožení české národní svébytnosti zatím se nepřipravuje; komplikace s tím spojené, by nebyly rentabilní. Nikdy se nesmí
připustit vznik jakéhokoli národního politického vedení ani v podobí politických suplentvi,
jimiž se mohou stát liberální komunističtí spisovatelé. V dohledné době však se začne v y tvářet nová vládnoucí vrstva, základ dědičné třídy pánu a národ se rozvrství na vládce, pracovníky a otroky. Po etické stránce to přivede pár hrdinů ze třídy otroků do diaspory, odkud
budou marně obhajovat svá základní práva na lidskost, protože je bude snadno odlišit n vyhledat mezi všemi ostatními, kteří budou vřele zaujati upachtěným opatřováním a zařizováním.
Těžko říci, zda sovětské vedeni očekává, žc se některý zc satelitních národu stane zcela spolehlivým. Myslím, že se budoucnosti .spíše bojí a vyhýbá se takovým vzdáleným teoretickým
úvahám. Sotva jsou moskevští vládcové takovými snílky, aby se považovali za spasitele,
operující proti národům, které samy nevědí, co je pro ně dobré a musí být ke konečnému
velkému štěstí v beztřídní společnosti teprve přinuceny.

Naše budoucnost.
Jak vidí vlastní budoucnost Češi? Jaké základní představy vládnou doma a v exilu?
Dosud nej rozšířenější a asi nejnaivnější je představa o návratu k jakémusi byť modifikovanému státu typu první republiky. Došlo by k tomu. pomocí spojenců, v rámci nějaké
bizarní diplomatické událostí nebo na pozadí vojenského konfliktu. V tomto duchu se tiskne
řada českých periodik v cizině. Mnozí z těch, kteří jenom takový vývoj považují pro sebe
za přijatelný, vzdali se už naděje a počítají s odnárodněiúm pro své děti. Při této příležitosti
se mluví často o demokracii, ale ta se definuje spíše odkazem na minulost a dost neurčitě,
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protože současné západní vzory jaksi přestávají být přijatelné. Doma vede tento postoj často
k rcsignaci, jindy k víře v zázrak, podobný našim opakovaným obrozením a osvobozením.
Úzká vrstva liberálně levicové (původně většinou komunistické) inteligence prosazuje
svou víru v nezadržitelný světový a přednostně snad dokonce český v ý v o j v demokratický
socialismus, který by spojil výhody sociálního utopismu s výhodami konsumní materialistické
demokracie liberálního typu. Tento seti nahrazuje dosavadní předepsaný jedině orthodoxní
pokrok sovětské výroby a je národu přijatelný jen podle okolností. Záleží prostě na tom, co
by se tím myslelo, ale většinou budou lidé krajně opatrní.
Český Anarchismus je slaboučký i mezi nejvýstřednejsí mládeží. Pokud vůbec nějak
formuloval své názory, jsou příliš nekonkrétní a nesoustavné, aby byly skutečným návrhem
budoucnosti národa.
Návrat k českému státu tradičního typu národního království nebo jeho obdoby v podobě
meritokratní centralisovaiié společnosti s národně demokratickou ideologii a liberální ekonomií
by předpokládal nejen rozpad sovětské říše, ale také odliv zájmu o levicové teorie ve světovém
veřejném mínění, který sicc jistě nastane, ale může to být až za. třicet, padesát nebo sto let.
jsou tu také variace návrhu na lidskou a spravedlivou existenci národa v rámci většího
soustátí (Schwarzenberg, Jánský, Vitula), k němuž by došlo dobrovolným spojením s jinými
rovnocennými, partnery. Federace by tak zajistila specifickou národní existenci odřeknutím
se některých vojenských, ekonomických nebo zahraničně-politických pravomocí, nezbytných
ke spokojenému životu jenom z hlediska nacionálního šovinismu. Našimi partnery by mohly
být kromě Polska nejriiznější okolní státy a národy, Slováci, Maďaři, Rumuni, Jugoslávci
nebo dokonce i Ukrajinci, Tato myšlenka dnes získává stále více podpory mezi střízlivě
politicky uvažujícími lidmi doma i v exilu.

Etika státoprávního myšlení.
Lidská společnost se neorganizuje do státních forem jen kvůli ochraně fysické existence
jako smečka nebo roj. Očekáváme od státu, že v něm budeme smět žít jako čestní lidé, že
se pro vykonávání základních lidských práv a mravních povinností nejen nedostaneme zákonitě do konfliktu se světskou autoritou a svědomím, ale že ta se naopak vynasnaží náš
mravní ruse podpořit.
Společenská spravedlnost, jejíž pouze jednou částí j e spravedlnost sociální, musí být
založena na respektování nadpřirozeného zákona, o němž nelze rozhodovat hlasováním a na
logickém řádu hodnot, v němž duševní dobro předchází dobru hmotnému a dobro celého
společenství je nadřazeno dobru jednotlivcovu.
Česká o tázka je tedy také otázkou mravní volby, otázkou po stupnici hodnot ještě dříve,
nežli otázkou po přiznání se k lidským povinnostem a požadavkům lidských práv. Národní
stát ani meritokratní demokracie nejsou jedinými systémy, v nichž může být člověk spokojen.
Otázka nezní ta Či ona demokracie: ano - ne, nýbrž spravedlnost ano nebo ne. Nacionální
stát je obyčejně definován proti ostatním, teritoriálními požadavky a proti menšinám,. Smyslem
našeho politického myšlení ale má být soužití, ne ovládání. Spravedlivá vláda vzniká vzácnou, tichou shodou pilných, skromných, prostých, statečných, nc ze křiku, který na sebe
chce upozornit. Není na ni návod v jednom nebo dvou cizích slovech. Lze se k ní přiblížit
ve šťastných chvílích dějin. Úsilí o spravedlivý společenský systém j c Částí nekončícího boje
proti zlu na tomto světě.
Mám-li být konkrétnější, vyplývá z toho několik evangelijních rad. Abychom přestali
se litovat pro minulé i současné pomyslné i skutečné křivdy a utrpení, přestali také organizovat tryzny o výročích t. zv. národních katastrof. U ž jsme se dost na vymlouvali na vše212

lijaké ty spojence. A není snad na čase, abychom konečně přestali zahrnovat Slováky do
svých státoprávních, snů?
V naší situaci znamená státoprávní etika ochotu opustit sny o národní říši ve prospěch
úsilí o větší společenskou spravedlnost a porozumění mezi lidmi i národy. T o za nás nemůže
udělat žádný spojenec, A nemáme-li dost sil čelit duševně současnému pokoření, musíme
se snažit takové síly každodenním úsilím vytvořit.

Federace.
Federativní uspořádání střední Evropy může uspokojit všechny naše lidské i národní
požadavky kromě požadavků nacionálního šovinismu. Jeho reálné výhody jsou jasně popsány
v Jánského článku a není třeba j e opakovat. Myšlenka nachází stále víc ohlasu doma i v exilu.
Řada předních polských politiků j e jí příznivě nakloněna. Vzpomíná se přitom jednání o českopolskou federaci, o kterou na začátku této války usilovali BeneŠ a Masaryk. Mnozí si
uvědomují, že v této myšlence je jedna z mála reálných perspektiv budoucnosti střední Evropy.
Miliony lidí v této oblasti jsou přirozeně spřízněny jazykem, dějinami nebo ekonomicko
politickými zájmy a v neposlední řadě dosud poměrně málo narušeným smyslem pro systém
hodnot, založeným na křesťanských principech. Jsou to lidé imunní v důsledku historických
zkušeností proti ilusím socialismu a komunismu a poměrně také málo otřesení positivistickým
postojem spotřebitelských společností. Různorodost budoucích částí soustátí se společným
osudem v ruském područí částečně stírá, rozhodně však j i lze překlenout rozumnými ústavními principy.
Ale především, jakmile se rozhodneme pro federaci, je nám ihned mnohem jasnější,
co máme dělat, abychom se pro tuto budoucnost připravili, I kdyby se nikdy neuskutečnila,
příprava k něčemu podobnému může jen navázat pouta přátelství.

Co budeme délat.
Podnět k obrodě českého politického a státoprávního myšlení musí asi za současné situace
přijít z exilu. Nemyslím, že by to vyvolalo nedůvěru národa doma: spíše naopak, doma se
očekává naše iniciativa, návrhy, práce. I když je prakticky vyloučeno, aby se exil stal příkladem
jednoty a obětavosti, může se pokusit vytvořit politickou, tvůrčí publicistiku, která by provedla tak nezbytnou demythisaci našich dějin i současnosti (požadavek Svitákův i Preisnerův)
a zabývala se našimi státoprávními perspektivami z hlediska středoevropské federace. Domnívám se, že tato činnost je povinností českých politicky orientovaných intelektuálů v exilu.
Existence jasně vyhraněného svobodného českého hlasu by měla významný antidemoralizační
vliv. Nemusíme se bát, že by do Československa nepronikla. I pouhé neurčité vědomí o jeho
existenci by bylo významné.
Kulturní exilová činnost je jediným prostředím, v němž lze české politické a státoprávní
myšlení pěstovat. Význam našich nakladatelství v cizině j e apriorní. Literatura filosifická
a politická doma nesmí existovat. Je naší povinností snažit se zde udržet její plamen. Česká
nakladatelství musejí ovšem vydávat knihy, které svou tematikou a kvalitou vzbudí zájem
exilové inteligence.
Politická činnost exilová sotva mnoho dosáhne, bude-li chtít ovlivnit jednání představitelů západních států. Také věčný verbální antikomunismus nebo antisovětismus je neplodný,
pokud není věrohodným svědectvím a vyžívá se v dopisech, protestech, proklamacích a demonstracích. Ještě horší j e ovšem politikaření mezi exilovými frakcemi.
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Místo toho lze použít let, trávených v exilu, ke hromadění toho nej cennějšího kapitálu,
jaký můžeme pro svůj národ najít: pokladu přátelství, porozumění a vzájemné pomoci s
ostatními exilovými národními skupinami. Situace Poláků, Čechů, Slováků, Macčarů, Srbů,
Chorvatů, Siovinců, Bulharů, Rumunů, Litevců, Estonců, Lotyšů ale i Ukrajinců a Bělorusů
je tak podobná tady v exilu: jestliže nebudeme schopni navázat zde pevná pouta přátelství
a úcty, sotva se povede lépe našim národům doma ve složítéjsí situaci. Tolerance je nezbytným základem lidského soužití, zájem začátkem přátelství. Učiňme výhodu z nepříjemné skutečnosti společného exilu: staňme se konečné přáteli. Můžeme tím něčeho ztratit?
Podaří-lí se přenést ohlas takového ducha spolupráce a porozumění domů, nejen, že tím
nemůžeme ničemu uškodit z nas'ich národních zájmů, ale můžeme položit základ sjednocení,
které je předpokladem osvobození z područí nemorálního a nenáviděného systému.
Vzpomeňme, jak kdysi v padesátých letech byl zájem o Polsko nepříjemný českým
vládcům. Dnes je Československo znovu do značné míry isolováno od svobodných zemí:
prostí občané nesmějí za železnou oponu. Je však pro ně daleko lepší, mohou-li jezdit do
Rumunska, Bulharska, Polska nebo Maďarska: vždyť přátele tam mají pro českou budoucnost
větší hodnotu, nežlí přátelé na západě. Systematický zájem o tyto národní kultury je ostatně
naším dluhem po generace. Přidejme k němu snahu o kontakt s lidmi z těchto sousedních
zemí. Zvěme je k nám tak, jako bychom chtěli zvát na reciproční návštěvy Američany,
Francouze nebo Angličany. Jezděme co nejčastěji k Baltu a Černému moři, ale ne jen do
umělého prostředí komunistických hotelů. Naučit se polsky není příliš těžké. Mluvme s dobrou vůlí se vzdělanci i s prostými lidmi. Snažme s e j e pochopit. Udělejme co nejvíc pro
kulturní spolupráci. Možností je spousta sotva jen změníme své myšlenkové klima. A v tom
je myslím náš nej důležitější úkol v úsilí o lepší národní budoucnost a spravedlivější společnost.

ZÁvtr.
Nej větším nebezpečím jc dnes pro náš národ mravní ohrožení, plynoucí ze zdánlivě
bezperspektivní situace. Formování střízlivého politického programu, který vidí naši budoucnost ve vzájemném respektu, lásce a spolupráci s okolními národy, bylo by silným protidcmoralisaaúin prvkem, jímž by bylo lze vzpružit dnes tak skeslé české prostředí doma. K tomu
je třeba vědomého rozvoje českého politického myšlení tímto směrem a nových aktivních
kontaktů s ostatními exily i mezi národy za železnou oponou. Jedním z předních principů,
společným všem národům, o něž by se ve federaci mohlo jednat, je poměrně málo porušená
základna křesťanské etiky, z níž vyplývají charakteristické rysy spravedlivé společnosti a slušného státu. Založení společného proudu politického myšlení křesťansko-federačního jc náročným úkolem. Rozhodně ale není neuskutečnitelnou fantasií.
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OPOŽDĚNÁ ODPOVĚĎ R O Z H N Ě V A N É M U J A K O B Í N U

Poznámka na vysvětlenou. V 3. čísle 4. ročníku měsíčníku Text 72 otiskl Ivan Pfaflf pod
titulem » Pohádky o českých Robespierech výpad proti mému stručnému článku » K situaci
české inteligence * (Text 72, c. 1, ročník 4.). Odmítá především mou aplikaci pojmu »jakobínství« na českou politiku, neboť se tím prý členitá stupnice »odstínů myšlenkového %
společenského rozvrstvení« redukuje » na příkrou antitézi mezi dvěma ostře vyhrocenými,
konstruované absolutizovanými protipóly «. V dalším mi PiaH předhazuje » despekt k váze
faktu a nechuť k přesnějšímu vymezení pojmu « a ptá se » co si vlastně (Preisner) představuje
pod pojmem »jakobínská inteligence «. P f i f f odmítá ten pojem s odvoláním nikoli na fakta,
nýbrž na názor svého obdivovaného ideosofického vůdce Kosíka, který prý » prokázal
už v roce 1958, že rozměr jakobíské demokracie české společnosti srčela chybí, a připustil
místo ní jen demokracii (ergo i inteligenci) plcbejskou «. Toto dědičně české politické i intelektuální plebcjství se pak v následujících odstavcích snaží Pfalf doložit kaleidoskopem »faktů «
a jmen. Proti aplikaci pojmu jakobínství svědčí Pfaffovi: neexistence teroru před rokem
1948, rozpor mezi protihabsburským » jakobínstvím« a koiiservativismetn ví Palackého
a Rjegra, obdobný protimluv »jakobínství« a realismu u T. G. Masaryka. Atributy tvůrčí
sterility a posedlosti mocí, které přisuzuji jakobítwké inteligenci v navázání 11a Nietzsrheovu
pronikavou analýzu mřšťnckcho nihilismu, Pfaff promptně a ironicky aplikuje nikoli na
avantgardu, nýbrž opět 11a Masaryka, Šaldu a Machara, ptaje sc: » Kdo byl tehdy vlastně
sterilní, kdo byl posedlý touhou po moci? Masaryk? Šalda? Macliar? « Plaif přeníiSí poté
svůj boj za české plebcjství na půdu filosofie státu; rozhodne odmítá nimi té/i, žc jakobínství
se vyznačuje negací státnosti, přičemž nápadně bděle nerozlisuje mezi státotvornou kritikou
státu (Palacký, Šalda) a rozbíječskou kritikou státu (Fric, Gottwald), sám jsa přív.nitěně j a kobínsky fascinován utopiemi nadstátnícli či mimostátních systémů a » třetích cest «. K tomu
cituji z Pfaffá: ...»vymezovat onu » jakobínskoti« negaci kriteriem státnosti a státolvomosti,
měřit jím úroveň společenského myšlení nevede jen k identi fikaci se státem (ne-li k hegelovskému zbožnění státu) bez ohledu na stupeň a funkci zásahů státního útvaru do společnosti,
která v něm žije (tedy ke konformitě), ale v českém případě nadto nerespektuje obecné zakotvení kritického, opozičního vztahu ke státu, Danou státní strukturu tvrdé kritizovali
(event, i rozbíjeli) nejen např. Fric nebo Gottwald, ale i Palacký, Ricgcr, Masaryk, Salda,... »
...»platnost státnosti věčně obnovované, v y vzdorované, reformované etickým korcktivem
přesunuje v českém myšlení tradičné váhu kontroly státu do oblasti individuální kritiky,
distancované od konzervujícího vztahu člověka ke státu, typického pro stabilní struktury.
Stalinistické ztotožnění se státem je posledním a nejsilnčjsím, ale zdaleka ne jediným příkladem katastrofálního morálního i myšlenkového poklesu společnosti v sude tam, kde v
českém vývoji docházelo k identifikaci se státem«. Cituji obšírně tuhle kašírovanou učenost, protože je nejen symptomatická pro »dialektické « myšlení českých revizionistů, ale
i pro bohapustý zmatek v samých základech pojetí státu u českých plebejců. - V posledních
odstavcích svého výpadu mě Pfaff obžalovává z pokusu děnu:: co vat z »jakobínství« » bezmála
celý národ « s veškerou jeho politickou í tvůrčí inteligencí od Nezvala, Wolkera, Teigeho
přes K. Čapka, Šaldu (jenž j e tu jmenován stále znovu), Seiferta, Vančuru, Voskovce a "Wericha, Šustu, Peroutku, Durycha, Arne Nováka až po Václava Černého, Patočku, Kalistu,
Škvoreckého, Havla, Hrabala a Holana, přičemž sled jmen je tu určen Pfaífem. Zdá se mi,
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že jediný, u koho by snad PfafF připustil označeni »jakobin «, je nešťastný profesor Goldstücker.
- Na závěr PfafF ješte striktně odmítá zařazení presidenta Beneše mezi » revizionisty « s tím,
že by ho zajímalo » co vlastně revidoval Po usilovné snaze dokázat, že se pojem »jakobínství «
snažím bez rozdílu vtisknout jako Kainovo znamení prakticky všem českým politikům a intelektuálům a umělcům od poloviny 19. století, ba nakonec vlastně » bezmála celému národu považuje teď PfafF už za zcela zbytečné namáhat se s důkazem pro svou tezi, že pod
jeho lidově demokraticky uvědomělý pojem plebejství lze bez rozdílů zahrnout všechna
positiva českého ducha. A tak se stalo, že oba klíny: »jakobínství * a » plebejství« si tu pro
vyrážení jednoho druhým přitesal vlastně sám Ivan PfafF, který mě pak na rozloučenou náramně plebejsky zahrnul ovsem nadávkami raženými v duchu uvědomělého jakobínství.
V jeho očích jsem » protireformační, perfidní cynik «, který tleská » diktatuře, pokud ta postihuje lidi, kteří nejsou stejní jako on (rozuměj : Preisner} sám «, Chybí tu už jen označení
® ježovi ta«, »lokaj feudalismu *, <> tinář « a s tím v duchu plcbejské, lidově demokratické
dialektiky nerozlučně spjatý vše syntetizující titul: fašista. Ostatně, i v těhíe ideologicky promyšlených nadávkách se obráží PfafFova poplatnost školenému duchu jakobínských čistek.
Časopis Text 72, který zanikl čtvrtým číslem svého 4. ročníku, nemohl, už přinést mou
odpověď, což jistě nebyla žádná Škoda, neboť PfafF svými zmatenými vývody předvedl typický ideologický zápas s vlastním stínem. Připomnělo mi to Nestroyova hanswursta Holoferna, který ve svém velikášství připouští jen zápas sebe sama se sebou samým. - K tomu,
že svou odpověď po více než roku přece jen dávám do tisku, mě vedlo přesvědčení, že by
neškodilo aspoň poukázat na originální hlasatele téhle české populistícké modifikace jakobínství, jichž je Ivan PfafF pouhým nic netušícím, byť horlivým papouškem. (V té souvislosti
bych chtěl upozornit na to, že dosud neexistuje kritická analýza Kosíkovy Dialektiky konkrétního, onoho manifestu velké iluze o možnosti dialektické reformy totalitarismu),
Oclpovčd z roku 1972. Suverénní mluvčí a zástupce české historie Ivan PfafF se pokusil
zasypat několik stručných tezí mého novinového článku bubnovou palbou faktů. A protože
při bubnové palbě nejde o přesný zásah, nýbrž o plošnou masovou destrukci, v níž si libují
ideologové, míří i PfafF svými fakty naslepo a nahodile; Masaryk, Šalda, Beneš, Holan, Seifert, Voskovec a Werich, Šusta, politikové, básníci, herci ve svorném šiku musí za něho
vydat svědectví. Proti pojiufmi, jež umožňují poznám širších a hlubších dějinných souvislostí,
se útočí chaotickou sprškou jmen, která se Ivan PfafF nenamáhá ani mechanicky uspořádat.
PfafF tu předvádí od dob bistoricismu (v Popperově pojetí) se opakující příklad úpadku
historického myšlení, úpadku kamuflovaného kultem bezrozměrných »historických« jednotlivin na pozadí vše determinujících zákonů vývoje. Vztahem inzulárního faktu k vše
determinujícímu » zákonu « se zastírá absence jakéhokoliv smyslu a cíle dějin, obecných
i českých. T o , čím nás tu chce oslňovat Ivan PfafF, nazval už Tli. Lessing » Sinngebung des
Sinnlosen «. Na PfafFovu omluvu řečeno, že po více než dvaceti letech ideologické sterility
j e nadšené objevování doma zakázaných faktů psychologicky pochopitelné, jenže představuje
sotva počátek historické vědy a pouhé předpolí historického myšlení. PfaťF si však uchoval
k faktům i nadále vztah vyškoleného ideologa, který lhostejně a věcně místo faktu » Béria «
dosadí do své encyklopedie rovnomocný fakt » Bérmgova úžina «, vyžaduje-li to vše determinující ideologické schema. Katolická moderna, Václav Černý, Patočka, Durych, Hrabal,
Werich, Peroutka - všichni tu stojí objeveni poinýrem PfafFem, monáda vedle monády,
a jediným smyslem těch jmen je vydat svědectví pro PfafFovu apriorní koncepci jednoznačně
plcbejské české pokrokovosti.
Koncepce dějinného protikladu má prastarou tradici. Lze se v tom dovolávat už svatého Augustina, od něhož se dodnes můžeme učit základům dějinného nazírání. Vedle protikladu existuje však i polarita, jež vylučuje antitctickou negaci. Kategorie konzervativismu
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a jakobínství se dají chápat dílem jako protiklad, dílem jako polarita: všech politických koncepcí, které vycházejí z dané reality a k ní se vracejí, uznávajíce ji jako skutečnost ncvývratnou, i když přetvořitelnou a všech antipolitických, ideologických koncepcí,, které mají danou
realitu za pouhé odraziště svých protiskutečnostních, protidějinných, utopickoideologickýcli,
popř. logistickomýtických, racionálně iracionálních systémů. Jako polaritu: politického
realismu a positivní revolučnosti; v metahlstorieké projekcí pak jako polaritu civitatis Dei
cestou kříže provázející obec světa (řečeno ve vší politováníhodné stručnosti). Vztah protikladu a polarity obráží, domyšlen do důsledků, vztah imanentistické a transccndcntální roviny dějin, vztah historie a metahistorie. Dost pochybuji, že by s tím Ivan Pfaff mohl souhlasit.
Patrně ne, neboť Pfaff,, ač právem odmítá simplifikující a dogmatické dějinné antitézy - na
příklad Palackého nebo Masarykovy dvě linie českých dějin - tento protiklad žije z hlubin
své jakobínské existence a tudíž jej musí zapřít. Snad by teď aspoň molů pochopit, co
znamená, když říkám, že jakobínské křídlo po roce 1918 v Čechách se takřka z absolutizovalo. Totiž to, že veškeré » mnohotvárně zbarvené odstíny myšlenkového rozvrstvení «
u tomto křídle směřovaly pod rouškou revolučnosti k témuž, k totalitarian™. (Obdobné lze
pozorovat v neobyčejně mnohotvárných dvacátých letech přcdhitlcrovského Německa).
V jistém smyslu jde o bytostné sepětí » mnohotvárné « anarchie a jednolitého, byť vnitřně
rozporného - a to nejen v protikladu nacismus: bolševismus - totalitarian™. Přitom by snad
mohlo být Pfaffovi jasné, že k totalitarismu lze směřovat zprava i zleva, tedy nejen z posic
evidentně jakobínských, ale i z pozic zdáiifivč konzervativních.. - Ale to už by asi bylo příliš
»pscudodialcktiky« pro reformovaně dialektického Pfaffh, který nemá zdá se ani tušení,
že existuje i dialektika postavená nikoli na nekonečné negaci a hegeliánské identitě bytí a
nicoty - jako, řekněme, dialektika jakobínská - , ale také dialektika sub specie analogie bytí,
již rozvinul už Tomáš Aquinský.
Nyní přistupme k páně Pfaffovým faktum. Pfaff se zmiňuje o tom, že český radikál
sí v roce 1SÓ9 právem stěžoval, že českému národu chybí Cromwell. Zabýval se PHiff někdy
dějinami Cromwcllovy revoluce? Uvědomuje si, že Cromwell byl jedním z prvních, kdo
v evropských dějinách zavedl režírované procesy a genocidu spojenou se zotročením irského
národa? Malá ukázka bezrozměrného pojímání faktu u P fa lín, spojeného s bezděčným sklonem k totalitárním trendům.
Ano, jsem - jak mi konccduje Ivan Pfaff-antistalinista. Ale jsem také antirevizionista.
Předpona anti - tu ovšem navozuje nesprávnou, ale běžnou a komunisty obratně využívanou představu, že jde o pouhou »reakční« negaci. Ve skutečnosti jde o odmítání
pseudopolitiky vybudované na utopických a protiskutečnostních schcmatcch. Moje anti
znamená ano k jsoucnu, k stvořenému jsoucnu, ano k bytí jsoucna, ano k absolutně nezávislému bytí, trojí ano, jež jediné je s to zachránit pojmové abstrakce i neméně abstraktní
fakta před jejich ničivou transformací v náhražkovou skutečnost, již jakobínská inteligence
všemožných odstínů nazývá svorně » konkrétnem «.
Pfaff staví proti jakobínské demokracii francouzského typu, tj. vzešlé z racionálně iracionálního spiritualístického dědictví descartavsko-rousse a uo vského, Kosíkovu » plebejskou «
demokracii, v domnění, že jde o protiklad. Ve skutečnost jde jen o revizi ncrcvidovatclného,
totiž totalitarismu, jenž se od 18. století klube z rozporné »lidové lidovlády«, kterou právě
v oné rozpornosti (již řešil likvidací lidské osoby) proklamoval teoreticky už Rousseau
a prakticky začal prosazovat Robespiere. Jinými slovy: jakobínská demokracie a plebejská
demokracie se uzavírají v hermetickém kruhu, jehož střed tvoří totalitarismus. Plcbejství.
j e tu pouhou variací, odstínem v širokém spektru protiskutečnostních ideologií jakobítiství,
přijatelnějším, protože pseudopoliticky zabarveným názvem pro absurdno z glajch Sakované,
odosobnělé lidové demokracie.
2X7

K tomu revolučnímu teroru: Milý pane Pfaffe, v y nevíte o žádnén teroru před rokem
1948? Odmyslímc-li si dobu Protektorátu, která vsak bohužel také neodlučicelně patří k
českému vývoji, pak za pretotalitámí, ba i ryze totalitám: teroristické akty považuji: 1) vystěhování sudetských Němců; 2) teror Revolučních gard i anonymních civilistů v Pohraničí;
3) teroristické akce v Praze po skončeném Pražském povstání; 4) teror proti všem potenciálním politickým stranám mimo t. zv.. Národní frontu; 5) pretotalitámí strukturu Národní
fronty samé; 6} specifický teror proti slovenským politickým stranám; 7) počínající ideologický teror 11a vysokých školách a na závodech; 8) Zorínovu činnost v Československu atd.
atd. A jak vypadalo soužití Čechů a Slováků - nemluvě o menšinových problémech např. na
Podkarpatské Rusi - za první republiky? Jak vypadalo soužití sudetských Němců a Čechů
od poloviny třicátých let? Nevládl tu aspoň atmosférický teror, na obou stranách
zajisté, jako tu byly na obou stranách reálné, a proto marné, protože ve své reálnosti konzervativní, pokusy o dohodu a dorozumění. Jistěže - toMc nebyl ještě systematický, kontinuitu í totalitám! teror, byl! to jen - 110 řekněme: plcbcjský teror, který však též přispěl ke
katastrofě mladého českého státu, teror lidové, Švejkovské rovnosti doléhající na Němce,
Slováky, Mac Fary, Rusíny, Poláky, rovnosti, jejímž absolutním metrem se stal malý český
plcbejec, příští funkcionář K S Č .
Beze zbytku zlikvidovat mě měly Pfaffovy těžké kusy: slavná jména jako Masaryk,
Rieger, Palacký, licncš atd. Nuže především: skoro každá z těchto politických osobností
prodělala složitý a rozporný vývoj. U Palackého např. stojí v tragickém rozporu jeho koncepce historická a koncepce politická. Palackého »destruktivní« protirakouský program
- vc skutečnosti namířený proti rakouskouherskénru dualismu - nelze srovnávat se švejkovskýru anarchistickým a ryze destruktivním » bouráním Rakouska «.Je ho nutno vidět v celku
Palackého politického vývoje: se zřetelem k návrhu federace z roku 1849, který Palacký
přece nikdy neodvolal, dále k Palackého ideji přirozeně právního českého státu řízeného
centralisticky z Vídně (rok 1865), a nakonec i k Palackého naprosto nepiebejskemu boji
proti racionalisticky niltiiislkkémn (toť Palackého termín!) liberalismu francouzského, tj.
jakobínského typu - v tom lze Palackého odpor k jakobínství srovnávat skoro s Voltairovým
odporem k plebejským materialistům - a ovšem i se zřetelem k Palackého pozdní stati O
roztržce v národu Českém z roku 1875, v níž rezignované přijímá nepopiratelný fakt základního
protikladu konzervativismu a (nihilistického) jakobínského radikalismu v lůně své vlastní
staročeské strany. - Proti revizionístickému pojmu plebejskč inteligence se lze dovolávat
ostatně i Havlíčkových myšlenek o státu řízeném demokratickou šlechtou - ano, to je Havlíček! - na způsob anglické demokracie, nemluvě o Havlíčkově koncepci faktického aristokratisinu selského... Tím chci naznačit jen. jediné: dělící čára mezi konzervativisinem
a jakobíiistvím, mezi politickou a antipolitickou ideologií, mezi skutečností a utopií, mezi
dějinností a logizovaným liistoricismem může probíhat nitrem jedné krizové osobnosti.
Ale ještě k té plobcjské demokracii. Bok po boku ideologa její české variace: Kosíka
stojí kupodivu i jeho učitel, filosof Jan Patočka. Vc studii Filosofie českých dějin z roku 19Ó9
(viz Sociologický Časopis, č. 5/1969) dospěl Patočka k termínu » elementární demokratismus «
- který jasně koresponduje s Kosíkovým » plebejským demokratismem « - asi tímto myšlenkových pochodem: Český národ v dnešní podobě vznikl po zániku českého státu, po zániku převážné části české šlechty v. 16. a 17. století z třídy politicky bezprávných. K tomu
poznamenávám: z celého souhlasí precizně historicky jen zánik většiny české šlechty, čímž
se český národ podstatně odlišil např. od Poláků nebo Maďarů. Český stát jako absolutně
suverénní útvar, tedy jako chiméra iracionálního nacionalismu 19, století, neexistoval ani
v říSi Karla IV., existoval snad jako tragická iluze a historický omyl v mysli povstavších předbělohorských českých stavů. Jeho » skutečností«je Zimní král, Valdštýnovo kondotierské
spiklenectví, pakty se Švédy, začátek tragedie s falešnými, vždy znovu a nutně zrazujícími
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spojenci. Nicméně český stát nepřestal existovat jako svébytná součást centralisticky řízeného,
kulturně vyspělého středoevropského státu: habsburské monarchie. Tragedií tohoto centralismu nebyla Vídeň, nýbrž protistátní koncepce dualismu vynucená maďarskými magnáty,
jejíž smrtelné nebezpečí tušil už Josef II.,nebzpečí, jež by se snad dalo definovat j a k o statismus,
apriori znemožňující reformu habsburského státního systému v duchu federace. - Téže o politické bezprávnosti j e u Patočky viděna též staticky a ahistoricky. Měřena např. politickými
právy dnešního občana plebejské lidové demokracie skýtala značný prostor pro rozvíjení
politických a kulturních práv. I když nelze popírat, že státní absolutismus 17. a 18. století jako první pokus o státní, nikoli systémovou a ideologickou totalitarizaci - v lecčems předjímal
pseudopolitický právní řád v komunistickém systému. (Ale v tom byli např. Francouzi
víc v čele pokroku než Vídeň). Český národ nebyl náležitě politicky zastoupen, protože
po zániku české šlechty tu nebylo prostě dosti schopných zástupců, nikoli proto, že by pro
Čechy existoval ve Vídni nějaký apriorní numerus clausus. Politický vzestup Cechů v rámci
rakouské říše závisel na využitých možnostech kontinuitmho duchovního v ý v o j e a růstu;
bytí i nebytí národa bylo plně v rukou Čechů (jako i před bělohorskou katastrofou!), to
znamená i odpovědnost za ně. O osudu českého národa nerozhodoval žádný uzurpátor,
okupant ani ideologický gang.
Patočka však praví dále, že český národ se nemůže opírat o kontinuitní dějinný v ý v o j .
Představa kontinuity j e prý v českém dějepisectví » účel diktovaný potřebou... inteligence«.
Určujícím faktem českých dějin j e podle Patočky diskontinuita. Místem přervání kontinuity
j e Bílá hora. Ani s touto tezí nesouhlasím, i když v rovině ideologizované historie pomáhá
odhalovat mýtos a iluzi » kontinuitmho « navázání na husitství. Bílá hora, jakkoli tragická
a katastrofální událost, nenarušuje historickou kontinuitu českého národa. Vtahuje pouze
národ násilně do nového, progresivního státního útvaru. C r u x věci tkví v tom, že tu národ
historicky sice postupuje, kontinuitně postupuje, ale připraven současně o vrstvu společnosti,
která by tohoto postupu mohla využít k jeho velkolepému kulturnímu a politickému rozvoji. Dojem diskontinuity j e vyvolán pouhým nedoloženým pocitem, že český národ nikdy
nepřijal rakouský státní systém, 1. ř. nepochopil jeho historickou progresivnost a smysluplnost - mínění běžné pro maloměšťácké jakobíny od roku 1 9 1 8 , vytrvale a úspěšně vštěpované
masám, názor, který se teprve v bezcestí totalitárního systému po roce 1948 začal nesmírně
pomalu revidovat. Z téhož iracionálního pocitu se pak vyvozuje, že národ žil vlastně po
staletí v jakémsi » protistátním « - ve významu latentní velezrady a anarchie - vakuu. Studium
baroku v Čechách, přerušené zásahem komunistického systému, (jemuž ostatně také velmi
nemarxisticky záleží na » důkazu « diskontinuity a absolutního »temna «) se začalo aspoň
dohmatávat k poznání, že celku českého národa se po třicetileté válce dostalo - na rozdíl
od N ě m c ů » třetího « Německa - nové, pozitivní dějinné šance v rámci rakouského státního
systému. Generace za generací vrůstal národ do politicky smysluplné a kulturně nesmírně
virulentní habsburské monarchie. Nejen Vavák a Palacký, ale i Masaryk - všichni tři jako
příklady nám dnes nepřístupné osobní aristokraticnosti (kterou ještě Beneš instinktivně napodoboval) - byli formováni touto kulturou a politickým horizontem monarchie, jež - 11a
rozdíl od spiritualistického Německa pozdějších Hegelů a M a r x ů - svými nejhlubšími kořeny
tkvěly v přitakání stvořenému jsoucnu a naposled v dějinách Evropy daly vyrůst velkolepému
univerzálnímu stylu, na němž se podílel i lid, a jehož poslední výběžky sahají až po Freuda,
K a f k u , Einsteina a Husserla, sloh, v jehož hájemství vedle politiků a tvůrců českého státu
vyrostli i čeští klasikové. Masaryk studoval jak známo v e Vídni na akademickém gymnasiu,
jehož žáky byli Grillparzer, Schubert, Hofmannsthal, Schnitzler, Altenberg.... Proti tomu
lze namítnout: v témže prostoru vyrostl i strašlivý typ jakobínského maloměšťáka, který
nakonec zalidnil velkostrany komunistů a nacistů, převzal jejich aparát, a tuto poslední univerzální, křesťanskou kulturu ve střední Evropě beze zbytku vyhladil. Z b y l o po ní tu a tam
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pár předem už obětovaných básníků. Plebejská negace konzervativní kultury a politiky,
konzervativní schopnosti pronikat k podstatám věcí, ba více, ideologicky zastřená zrada jsoucna
a tím i lidství a lidských dějin, musela být v tomto prostředí důvěřivého přitakání realitě
tím pustošivější. - Vraťme se však k Patočkově teorii historické diskontinuity české. Jak
bychom z této diskontinuity například vysvětlili státotvorné myšlení Palackého, který v některých fázích svého politického vývoje sytil ideu českého státu z nejhlubších zdrojů rakušauství,
myslil státněji v rámci centralizované monarchie než mnozí politikové u dvora? Což nebyla
i Masarykova státotvorná erudice a síla odvozena koneckonců - jako i celý životaschopný
aparát republiky - z tradice mnohonárodního rakouského státu? Nezdá se mi proto, že tu
jde o diskontinuitu, nýbrž naopak o integrovanou kontinuitu. T o nemá ovšem nic společného
s tím, co Patočka, mysle na Palackého, nazývá »kontinuitou morálního zaujetí a příkladu«.
Pokud bychom tuto morální kontinuitu - na pozadí Patočkovy faktické diskontinuity chápali vpravdě eticky, museli bychom se ptát po zdrojích onoho společného národního
etosu. Většina pokusů o » morální «• kontinuitu stojí však ve znamení Herdera a německých
romantiků; přichází tedy až v polovině 19. století a nikoli ve znamení etosu, nýbrž mýtu
o nbsolutním, nacldějinném » lidství «, který - zdánlivou - diskontinuitu českých dějin hojil
vyvracením déjimwsti vůbec, antíhistorismem. Tím se obnažil reálný rozpor v problému diskontinuity, z něhož vyplývá - opět se tu musím vyjádřit stručně
že skutečnou, historicky doložitelnou formu přerušení dějinného proudu představuje přesmyk antihistorického mýtu
a utopie v katastrofu skutečné historické diskontinuitní trhliny,, jež se rozevřela 1/ českých dějinách únorem 1:948, Tehdy byl český národ bez krvavé bitvy, ve stavu jakéhosi náměsíčnictví,
vpravdě vytržen zc své bytostné historické kontinuity (ani Hitler to nedokázal, i když k tomu
napomohl) a vržen na samé dno dějinného smyslu; jeho dějiny nebyly sice zrušeny, ale byly
redukovány na jakýsi český dějinný substrát. Tohle Patočka z nepřekonatelného bělohorského
resen ti men tu jako by neviděl, či nechtěl vidět. - Závěrečná Patočkova téže o » elementárním
demokratismu« do značné míry tuhle slepotu vysvětluje. Elementární demokratismus - to
je podle Patočky onen dějiímý základ, který se vytvořil po diskontinuitní dějinné trlilinČ
Bílé hory, základ národa, který po celá staletí stál prý ve vzdorné, anarchistické oposici proti
vídeňskému jařmu, základ, na němž byla vybudována Masarykova plebejská republika,
jež je výrazem masové oposice proti všemu » konzervativismu velkého slohu « i proti » revolučnímu bouřliváctví« - dodejme: polského nebo maďarského stylu. A nyní citují doslova
Patočku: »Myšlenka rovnosti dovedené do plného vyrovnání, i hospodářsko-sociálního,
je nám však srozumitelná a blízká (jak obratně opisuje a historicky zdůvodňuje Patočka naši
niternou náklonnost k bolševickému hospodářství! pozn. moje), naše vtělen! do socialistického
tábora je z toho hlediska pochopitelné s důsledné. « (Podtrhuji já.) Únor 1948 patří tedy k logice,
k důslednosti této náhražkové elementárně morální kontinuity. Patočka nám tím podal
přímo klasickou formuli vyznání českého jakobínství: jež odmítá dějinnou kontinuitu, dějinný
smysl ve prospěch logického, zastřeně totalitárního schématu zvaného » elementární demokratismus «, zakotveného v nedílném plebejském M Y - další variaci hcgeliánskeho D U C H A .
Kosík to pro změnu nnzývá zase » plebejskou d e m o k r a c i í G o t t w a l d k ní přispívá nivelizací
a Ruzyní, nesčetní čeští anonymové mýtem Švejka, totalitárním statismem plebejsky českého » To chce klidí «, Nejedlý jednotným školstvím, Ivan Pfaff přesně kádrujícími nadávkami 11a » tmáre « a »jczovku« Prcisticra. - Patočka dovršuje neúprosnou logiku svého závěru
konstatováním: B Neméně pochopitelné a důsledné j e vsak v tomto rámci přidržování se
tendence univerzálně demokratizační.« U Gottwalda působí rušivě vlastně jen ta Ruzyň,
jejíž důslednost » v rámci přidržování se tendence univerzálně demokratizační« Patočka
nevidí. Další analýzu tohoto musíme z jasných důvodů potlačit. Ale snad se nad tou logickou
logikou Patočkových » důsledků «, je.z nedílné spojují Únor 1948 s rokem 19Ó8, Ivan Pfaff aspoň
zamyslí. - Patočka se ve své studii snaží ostatně - a opět velmi důsledně - relativizovat také
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tézi o » náboženském smyslu dějin «, jež je nerozlučně spjata s klasickou koncepcí české politiky od Palackého po Masaryka. Jde prý jen o pozůstatky josefinismu (jehož proticírkevní
zákony aplikují v Čechách komunisté dodnes!), tedy o racionálně zúžené pojetí náboženství
jako duchovního pojišíovatele státní moci. V těsném sepětí s josefinismem tu stojí t. zv.
katolický ateismus, liberálně katolická filosofie Bolzanova, jehož nepopiratelný vliv na české
buditele není dosud dostatečně prozkoumán. V této souvislosti by bylo možno jmenovat
i - pozdějšího ovsem - Augustina Smetanu, jenž působil na Havlíčka svým filosofickým
tažením proti filosofii. Náboženská otázka v Čechách se jednostranně zužujícím a racionalizující poukazem na josefinismus (jenž má řadu fází) při vynechání romantické, citové komponenty (Fr. Schlciermaoher) a naprostém přelilížení substance víry Českého a moravského
venkova nebezpečně blíží Feuerbachovi a marxistické scbczrcadlivc klasifikaci náboženství
jako s opia lidu«. Patočka »důsledně« v kontinuitní linii Února 1948 a revizionisňcktMio
jara 1968 šmahem odmítá jakýkoliv transcendentální smysl a cíl dějin, rozumí se i Českých.
Já se však domnívám, že koncepcí náboženského smyslu českých dějin, jež tvoří jádro
(Palackého) Masarykovy politické a dějinné filosofie, se Masaryk zařadil mezi konzervativce,
ať už se to Pfaffovi líbí nebo ne. Do konzervativizmu zapadá i Masarykův realismus, který
bych jen s velkými výhradami přirovnával k positivismu s jeho nepřiznáno nihilistickým
gruntem, tedy k positivismu, jemuž arci holdovali Masarykovi žáci. Masaryk je konzervativní, dokud zůstává věren pravdě skutečnosti, ať už jde o Rukopisy nebo o antisemitismus,
dokud si uchovává zrak pro dějinné jsoucno. V okamžiku, kdy se od něho odvrací ve jinému
zneskutečnělých abstrakcí, zlákán chimérou absolutně suverénního českého státu vklíněného mezi Německo a Rusko (1), ačkoliv před válkou řekl: » Falls Osterreich in einem europäischen Konflikt besiegt werden und auseinandcrfallen sollte, dann würden wir Deutschland,
neben dem wir tausend Jahre gelebt haben (jaká kontinuita! pozn. moje), einverleibt: wetden « - ačkoliv jako sociolog sebevraždy věděl a také se vyslovil o možnosti sebevraždy mírodů, - přechází do tábora jakobínství. Je mi jasné, že lze pro vznik československého státu
v roce 1918 uvést celou řadu pádných důvodů: (vyprošené) záruky západních spojenců,
přesvědčení o slabosti poraženého Německa, očekávání brzkého rozpadu sovětského Ruska a dva skutečné: promeškané dějinné šance habsburské monarchie a nepopiratelný dějinný
fakt dvaceti let opravdové pluralitní, ekonomicky prosperující demokracie. Obraz Masaryka
v obecném českém povědomí, ale i v povědomí českého dějepisectví jako by ustrnul na stadiu z let 1938-39, kdy jsme jako gymnazisté nosili své »niasniyčky
Chybí nám už více
než třicet let nerušeného, svobodného studia Masarykova odkazu na půdě jeho státu. Místo
toho se nám dostalo ovšem jistých pronikavých a burcujících dějinných zkušeností:: Protektorátu, Národní fronty, Února a světového střetnutí sil demokracie a totalitarismu. Z perspektivy těchto zkušeností j e třeba oživit ztrnulý obraz Masaryka, vrátit ho českým dějinám,
které tu jsou v mnohoznačném a dosud neuvědomělém předstihu.
Jest nám však bohužel zabývat se ještě chvílí Ivanem Pfaffem. Nehodlám se zdržovat
u Pfaffových ilustrací »konce českého 19. století«, protože snad ani Ivan Pfaff se nemůže
domnívat, že tímhle mechanickým výčtem jmen a literárních směrů může cokoliv dokázat,
ledaže by chtěl cokoliv dokazovat. Dopřejme mu ještě jednou radost pionýrského objevovatele zasutých národních hodnot. Nechápu jen, proč tvrdošíjné vztahuje mé tvrzení o » jakobínské tvůrčí sterilitě « na Šaldu a Masaryka, když z kontextu mého jistě velmi kusého, novinového článku snad jasně vyplývá aspoň to, že výslovné poukazují na tvůrčí sterilitu a mocenskou posedlost zrevizionističtělé jakobínské inteligence ve službách či exslužbách K S Č ?
Vnitrní vývoj těch lidí postupuje v kruhu od vzdělanosti jednotného školství přes Stalinovu
příručku o Dilaktickém materialismu k revizionistícké dialektice konkrétního, to vše jia bazj
neochvějné vyškolenosti. Co má s těmihle lidmi co společného Masaryk nebo Salda nebo
Holan? Vždyť u těchto jednolitých, věcných a přesto tak blouznilských existencí nelze objevit
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ani náznak vědomí vnitřního rozporu, a to ani v okamžiku, k d y se dopracují k » třetí cestě «.
Jsou věcně dokonalí a povýšení [aufgehoben) jako guilotina, jejíž vyzdviženost j e tu přece
také na to, aby řešila rozpor dřív, než si jej kdo uvědomí.
Mýtus husitství ~ o Švejkovi Pfaff sympaticky mlčí - přichází zajisté od Palackého (té
neobyčejně složité a vnitrné rozporné osobnosti, spřízněné právě v torn s Dobrovským,
Erbenem, Havlíčkem),, ale byl nezastfané použit k duchovní podpoře toialiiarismu jako integrální součást výchovy k totalit,arismu až po únoru 1948. Mýtus se vyvíjí skoro zákonitě
od odtažiťých, spirituálních forem k přímé »praktické« destrukci dějinného jsoucna. Ale
i dějiny, Ivane Pfiffe,, se vyvíjejí smysluplné kupodivu nejen v dobrém, ale i vc zlém, a proto
se asi důsledky některých duchovních omylů se zničující hmotnou silou projevují třeba o sto
let později. Za duchovní hříchy praotců stále ještě pykají pravnuci nahým životem. - Převážná část Pfaffovy kritiky chce tedy zřejmě mou heslovitou analýzu jakobínskc inteligence
z dvacetiletí 194^-1968 demagogicky vyvrátit rozhořčenými poukazy na slavné muže naší
minulosti. Logika toho vypadá asi takto: když napadáš nás, poúnorové jakobínky, pak tím
ulasině napadáš Palackého, Havlíčka, Masaryka, Šaldu, Holana, Seiferta, neboř M Y jakobíni
jsme jich pravými, dědici a jedinými oprávněnými mluvčími a zástupci. Pfaff j e věru dobře
znám svým sklonem zastupovat celou českou literární obec před celým svitem.
Zamysleme se ještě nad Pfaífovým pojetím českého notoricky kritického vztahu k státu.
Kritika státu nevylučuje ztotožnění se státem, vylučuje ovšem zbožnění státu o « sobě «. Angličanu a snad i Američanu j c tohle, díky Bohu, ještě jasné. Cechu (a Němci) bohužel ne tak
docela, přesněji: českému maloměšťáku, jak. se ideologicky vypreparoval od konce 19. století.
Jeho kritika státu směřuje sub specie »obecného« vývoje před i za stát. Před stát: ve smyslu
anarchie; za stát: ve .smyslu totalitnrisinu. Příklad anarchístické kritiky státu: Haškův Švejk.
Příklad totalitami kritiky státu: Gottwald v parlamentě první republiky,. T a k o v ý m kritikám
nejde o reformu, o reorganizaci či integraci prováděné s náležitou opatrností a prozíravostí,
nýbrž o rozplynutí státu v nic, přesněji: o náhradu státní struktury totalitárním systémem,
státní vlády antipolitickým gangem, zasedajícím v troskách an arch is ti cky znicotnělého státu.
Tak vypadaly aspirace »spiritiialístického podzemí
jeho » nadzemí«, pane Pfaffe, máme
už dvacet Jet před očima v české plebejské demokracii, jež si říká Č S S R . Pan P f a f f ovšem
své revizionistické přátele zaštítí i v tom opět Masarykem a Šaldou, Masarykova kritika státu rakouského í československého - by si vc svém vývoji a svých peripetiích věru zasloužila profund ní studie. Pan Pfaff by sc asi poučil. Totéž platí o Šaldovi, jehož obraz ostatně taky ustrnul
kdesi v roce 19-38. (Nepoukazujte mi na Ludvíka Svobodu a Ivana Machovcc). Přidržme sc však PfafFových vlastních názorů o filosofii státu, j a k j c vyslovuje tak suverénně vc své polemice. Odmítá mé, jistě kusé, vymezení jakobínství jako cílovou negaci
státnosti s tím, že prý to vede k protikladu identifikace se státem,, »ne-li k hcglovskému zbožnění státu «. PfafF, jakobín, zná zřejmě jen dvě možnosti: buď odmítnutí státu nebo jeho zbožnění. Veškerou lojalitu, apriorní souhlas s institucí státu považuje za reakční konform ismus,
vše ve jménu kritického » o-posičního vztahu ke státu «, j í m ž se za dvacet dlouhých let lidové
demokracie patrně vyznačovali revízionisté. Věru na kvalitě a mezích & oposiČního vztahu
ke státu« se třídí duchové. Pfaffovi j e cizí představa lojální oposice, tak drahá Angličanům
a snad ještě: i Američanům, tak cizí Čechům a Němcům. Oposice podle něho znamená právě v Čechách - nejen kritiku, ale rozbij ecs tví. T o , žc pak bez rozpaků uvádí v jedné řade
Gottwalda i Masaryka, vyplývá z logiky věci; nelogické j e však citovat v této souvislosti
Palackého. Problém však vyžaduje dalšího upřesnění. J e třeba rozlišovat mezi rozbíječstvím,
které i ve své ncjradikálnČjŠl podobě respektuje politickou instituci státu o sobě j a k o conditio
sine qua MOM, a rozbíječstvím, jemuž j d e o likvidaci státu o sobě, O nahrazeni státu organizací
kvalitativně odlišnou, totiž organizovanou anarchií totalitáníího systému permanentního'
chaosu. Masaryk přispěl sicc k úplnému rozbití rakouského státu, ale opět v e jménu jiného,
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analogicky organizovaného státu. Z Gottwaldových projevů v parlamentě Č S R vlak jasné
vyplývá, že mu šlo nejen o rozbití Československého státu, ale samého principu politického
státu a jeho nahrazení organizací totalitárního gangu. Masarykova oposice a Gottwaldova
oposice jsou bytostně odlišné. Vysvětlovat jejich rozdílnost třídními stanovisky by problém
bez podstatného rozlišení a bez vědomi nutnosti takového rozlišení pouze přeneslo do roviny
integrované abstrakce. U Pfaffa, jako u většiny revizionistů, vědomí' této diference skoro
úplně chybí. Pravě vágní ideologismus » plebejské demokracie * ono příznačné totalitám!
zapomnění smyslu státu dokazuje nadmíra jasně. Dá se to ostatně odvodit i z Pfatlovy neluilózní věty, v níž hovoří na jedné straně o státnosti věcně obnovované a reformované etickým
korektivem, tedy v duchu hegeliánského nesubstanciálního »vznikáni« determinovaného
etickým duchem, přičemž na druhé straně tento etos současně distancuje od instituce státu,
a v duchu pozdního idealismu ztotožňuje s osamělými osobnostmi stojícími kdesi mimo stát.
Či nad státem jako reprezentanti vyššího poznávajícího duchovna, majíce k stáru vztah jaký vlastně? Rozhodně ne »konzervující«., zdůrazňuje Pfiff, čímž poukazuje právě na onu
nediferencovanou, hegelovsky rozpornou směs kritiky a rozbíjecttví, státotvornosti a anarchie,
kterou lze snad aplikovat na Masaryka roku 1917, nebo ještě spíš na Beneše rokli 194.5, tedy
na hazardu! politiku na přechodu k totalitární antipolitičnosti, a pak zase, v zrcadlové, zpětné
projekci na paradoxní pokus o revizi totalitarismu, o reetatizaci absolutné protistátního systému leninismu, stalinismu, brežněvisinu etc.
Rozpornost Pfaffovy teodc státu pak ovsem logicky ústí do bludného kruhu ztotnžr.ění
státu se stalinismem a stalinismu se ztotožněním se státem, aniž by ovšem Pfoff tušil, Že právě
jeho teorie »> oposice«, která rozvíjí stát aktem permanentní kritické destrukce, představuje
pouhý dialektický rozpis oné identity stalinismu a státu (jež j e zajisté ryze hegelovská!),
obráží právě onu vždy unikající dialektickou vzniká vost »státu « živící se permanentními,
kriticky vŠežravými čistkami. Příznačně česká je v této dialektické identitě nejen její rozpornost, ale i logická cesta k ní, odvozená z chápání oposice jako posice tradiční protistátní (od
Bílé hory!). Každé ztotožnění se státem stojí pro PfaJla ve znamenf morálního a myšlenkového poklesu české společnosti, ať už za Rakouska nebo v:\ první republiky, nebo po roce
1945. Jak progresivně to zní! Jenže tato nezaměnitelně jakobínská téže v Čechách (.1 zrovna
tak v Rusku) vedla logicky a neúprosné za stát k systému leninismu a stalinismu a brcžnčvi.smu,
Pfaff - a s ním celý český revizionismus infi.kov,mý českým protistátním anarehismcin, nikdy
nepochopí, že právě identifikace se státem: proti všem protistátním mumho~totalifárn(ni systéinfwi,
mohla zachránit český národ před Únorem 1948, srpnem iyóB ř zachránit ho pro politický
život v podkřídlí státu. * Stalinské ztotožnění se státem « j e tedy groteskní kontxadikd. ještě
jednou aby bylo jasno: stalinismus nevytváří žádný stát, nýbrž mocenský systém. Nebo povazoval snad Ivan Pfaff Ú V K S Č s přifařeným K G B za český stát? A £0 byly a jsou přece
orgány skutečné, i když zdánlivě índircktní mocí a vlády v zemi. Ztotožňovat: sc lze leda
se stalinským systémem, což hodně jakobínských intelektuálů ochotně dělalo, snad v domnění,
že se ztotožňují se státem (?), nebo spíš zlákáni slibem čehosi dialekticky vyššího než j e stát.
A aby taky bylo jasno, řeknu to vyhrocené: Češi ztratili národní svobodu, skončili v genocida lni katastrofě také proto, že se - ve stádiu maloměšťáckého plebcjství - nedovedli ztotožnit
ani se svým vlastním státem, zato velmi dobře s anarchickým a totalitárním systémem. Tohle
ostatně není j e v specificky český, nýbrž řekl bych středoevropský, vynořuje se i v moderních
německých dějinách. Září 1938 - toť. také česká zdrada na českém státě, tof také plod téhle etizované neschopnosti identifikovat: se se státem. Jde ovšem o fenomén mnohem složitější.
V tragedii září 1938 vyvstala i vnitřní rozpornost suverénního Českého státu ve střední Evropě.
Tenkrát jako by se všechen mravní a politický kapitál, nastřádaný za staletí pozvolného sice,
ale organicky kontinuitního růstu českého národa v dobách, t. zv. temna a rakouského jařma,
beze zbytku spotřeboval. Takto viděno j e dvacetiletí první republiky dobou promarnování,
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nebo lépe: nesprávného využití, bludných investic mravního a politického kapitálu. Svědčí
o tom i to, ze v roce 1945 zbyly po skutečném státotvorném a demokratickém vědomí v českem národě j e n ubohé pozůstatky a trosky. Proto také se doba od května 1945 do února
194S j e v í j a k o období boje osamělých, mzutániích, národem zcela opuštěných a většinou
ignorovaných osobností o smysl českého státu a záchranu jeho holé existence. Myslím tu na
Jana .Masaryka, na Šrámka, na Peroutku, na Václava Černého, Jaká přehlídka zoufalého
a marného boje, beznaděje, bezvýchodosti a rezignace! T o vše tváří v tvář » etikům a protistátní opaskem j a k j e velebí Pfaff, a ovšem mase českého národa, která šla somnambulne
za jakobínskými krysaři.
» Bezmála celý národ
to není žádná infámie, pane PfarFe, ale tragická skutečnost. Šel
jsem v Únoru 1948 v průvodu vysokoškoláků na Hrad špalírem lhostejného, plebejsky si
upiivujídho » lidu českého Obdobnou zkušenost prožívali i němečtí emigranti v roce 1933,
Potřebuje to ovšem zase upřesnění: v Čechách byly dány markantní predisposice k zřízení
totaHtárního systému už od raných čtyřicátých let, od Hcydrichova zdařilého podchycení
žravýeli plebejských pudů českého malomSšfáctva, od »jednotných odborů« a »jednotného
Národního souručenstvi Masový úspěch K S Č v roce 1945 a pote po Únoru 1948 byl už
tenkrát pícdzjcdnán. Jakobíni si odjakživa potrpěli na »jednotný národ «, dokonce ještě i v roce
1968! - Hlavní příčina masové kolaborace tkví však v systematické výchově mas nikoli k iivědomélosti, nýbrž k věcností a lhostejnosti a zlov tili (což se dnes mstí i poraženým revizionistům)
j a k o průvodních znaku odlícíštení. Znáte to slavné jakobínské heslo, které razil komunista
B . Brecht před příchodem Hitlera? »Zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Mora!! * Tohle
heslo se dosud vždy vykládalo nesprávně, protože nehistoricky. V něm j e vsak předznamenán
v ý v o j o v ý slet! fází totalitami jakobínské revoluce, která od slibů sociálních postupuje dialekticky k čiré, vše likvidující morálce, od rozdělení pudy k likvidaci rolnictva, od znárodnění
k pracovním táborům. Grunt téhle dialektiky vsak tvoří lhostejnost. V Polsku, v Maďarsku,
ba ani na Slovensku nenajdete takovou rosolovitou masu věcné lhostejnosti při vysokém
průměru I. Q., j a k o v českých zemích. Nepochybuji o tom, že hlavní podíl na výchově mas
k této proriskutečnostní, vŠeíravé věcnosti, j e ž má své přechodné fáze romantické a anarchisdeké, má jakobínská. školitclská inteligencic.
Nicméné - » bezmála « by i pro Ivana Pfafřa nemělo znamenat » beze zbytku «. Těch,
co zbývají, j e naštěstí víc, než j e n těch několik, co j e jmenuje Pfaff j a k o svědky proti mne.
Vrženi do beztvaré, odlidštělé masy zlhostejučtých a zvěčnělých českých plebejců, vtiskuji
zabsurdněíým a redukovaným českým dějinám pfesta smysl a cíl svým martyriem, svým
štvauectvím, svou obětí, a to nejen doma, ale i v exilu. Ivanu PfafFovi však zcela uniká souvislost mezi obětí a smyslem, neboť mu j a k o jakobínu chybí zrak pro dějinnou skutečnost.
Vždyť ani nepozoruje, že těmi několika jmény, jež cituje, vytýčil současně hranici, j e ž tyto
muže dělí od revízionistických jakobínů.
K. Vaculíkově nepochybně odvážné kritice moci jsem sc vyjádřil jinde. Zde bych chtěl
Ivana Pfafla jen upozornit 11a Zahradníčkovu báseň Znamení mocí, na Duryeliův román Služebníci neužiteční (pronikající vedle toho kc smyslu dějin nejen českých), ba i na tu starou
Čapkovu Bilou nemoc a Válku s mloky; analyzy moci dávno před opožděným - byť hrdinským - Vaculíkem, Opožděný hrdina má však v sobě sice cosi. truchlivého, ale málo tragického, Není mi docela jasné, jestli mou zmínku o Benešových rcviziomstických rysech
považuje Pfaff za útok nebo pochvalu. Beneš revidoval mnohé, především svůj vztah k Sovětskému svazu, svůj vztah k principům Masarykovy republiky, což vše j e in nucc vyjádřeno
v Košickém programu a ve zřízení Národní fronty. Zde však není místo se tím šířeji zabývat.
Revizionismus j e nešťastný, vnitřně rozporný termín, neboť se - v českém případě - týká
lidí, kteří revidují ucrevidovatelné, demokratizují ncdemokratizovatelné, totiž totalitarismus,
přičemž touto absurdní činnosti leda upevňují a znovu potvrzují to, co by rádi reformovali.
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Jaká groteskní dialektika! Revizionisté jsou kromě toho klasickými reprezentanty nevyvrátili
zabstraktnělého novověkého myšlení chyceného do tenat logistických, v ý v o j o v ý c h kausalit.
V jejich hlavách se zahnízdil absolutizovaný logismus postupu od kapitalismu k socialismu,
aniž - v e svém vyškoleném odvracení od skutečnosti - tuší, že vc v ý v o j i od kapitalismu
k socialismu se pouze důsledně obráží rozpad okcidentální civilizace, která fází t. zv, socialismu
dospívá k samému dnu svého morálního a duchovního bankrotu. Čeští revizionisté sice donia
zažili duchovní marasmus socialismu ale vzestupná abstraktní determinace kapitalisniussocialismus, s níž j e ztotožnili, j i m dovoluje jediné: abstraktně zl id ší ující očistu socialismu,
a zakazuje to, co by jedině mohlo společnost vyvést z toho utopického močálu: postoupit
za kapitalismus i za socialismus. Takto pouze volají po očistě v samém středu nekonečných
socialistických bažin. Jejich pokrok j e pouhým blouděním v labyrintu logistických determinací, opisuje typický » ekonomický kruh « totalitárního systému. I název »třetí cesta «
napovídá, leccos o této bludnosti, neboť ono »třetí « j e tu chápáno jako dialektická syntéza
kapitalismu a socialismu, tedy ve skutečnosti jako syntéza rozpadu a bankrotu, Existuje-li
vůbec východisko, pak j e třeba ho augustinovsky hledat v druhé cestě, jež od počátku lidských
dějin provází cestu světa, skýtajíc v každém okamžiku, v každém bodě dějin možnost svobody
Kristovy. Ale proti téhle jediné spásné druhé cestě se cesta světa odjakživa vyznačovala právS
horlivě nabízenými pseudovýchodisky třetích, čtvrtých, pátých a bůhvíkolikátých cest. Jediné positivům, které čeítí revizionisté poskytli české společnosti, byl prchavý okamžik
interregna, kterého - za jistých vzácných, hvězdných okolností - mohly využít síly skutečné
demokratické oposice. Ale právě tato možnost byla současně znehodnocena abstraktní iluzí
o možných revizích. Nedělejte si iluze, Ivane Pfaffe, ani svoboda tisku ani » volání po pluralitě « nebyly dílem revizionistů. Skutečnost vypadala takto: v podstatě nebylo svobody tisku
ani plurality. B y l sveden zápas o svobodu tisku, v němž bylo dosaženo prvních úspěchů,,,
a to v okamžiku, kdy se začaly publikovat první hlasy skutečné oposice dožadující sc práv,
j e ž j í nebyla ochotna přiznat většina revizionistů. Pfaff sám mluví o volání po pluralitě. Snad
nechce vážně tvrdit, že po ní volali,, Že o ni vážní bojovali revizionisté? Daleká by lil jdfoč
cesta, marné bylo volání... NejzazŠí meze svobody projevu bylo dosaženo shrnujícím, zoufal ý m označením K S Č za zločineckou organizaci. {Pro ccvizionisty to vSak i nadále zůstala
organizace bratrská, nebo přinejhorším macešsky nevděčná.) Moci tohle veřejně říci v Č S S R
vypadá na svobody víc než dost. Nikoli: pouze na víc než dost odvahy. Ten výkřik sc totiž
ozval v systému, který mohl kdykoliv jeho původce zlikvidovat - což také o pár týdnů později učinil. B y l předzvěstí bezmocných výkřiků namířených proti sovětským tnnkům,
byl předzvěstí Palachový smrti.
Shrňme: kategorie konzervacivismu a jakobínství nelze chápat primitivně ideologicky
a ztotožňovat j e přímočaře, jak činí Pfaff, s » reakcí « a » pokrokem «, s » pravicí« a » levicí «,
Mají-li mít smysl, musí se vztahovat k dějinnému jsoucnu, ba být mu podřízené v podobě
neustálého odkazu k němu; jako pouhé absolutizované ideologické abstrakce leda pcrvcitují
skutečnost k svému obrazu. Teprve z jejich vztahu k dějinnému jsoucnu lze odvozovat právo
na jejich samostatnou platnost dílem j a k o kategorie obecné orientující, dílem jako kategorie
přispívající k utřídění j e v ů v mnohotvárnosti dějinného jsoucna. Veškeré přímočaré aplikace
např. na dějinné osobnosti (pokrokový Masaryk) stojí ve znamení zapomnění bytí a rozrušují existenci člověka i dějinnou skutečnost jeho osvětí. Pokud j e aplikujeme, pak jedině jako
scelující kategorie sub specie bytí, tj. jako kategorie osvětlující kladný nebo záporný, reálný
nebo ideologicky zneskutečnelý vztah určité dějinné osobnosti k dějinnému jsoucnu. Pfaff
ovšem jedná tak, jak se tomu naučil za dvacet let školení: do abstraktních, apriorních kategorií vtěsnává člověka j a k o na Záhorovo lože, scelující kategorie primitivně absolutizuje
a těmito absolutizacemi pak měří člověka, jehož celistvost (jako výslednou formu složitého
vývoje) opět » klade« buď absolutně (pokrokový Masaryk) nebo punktu é!nĚ a bez vztažné

225

(pokrokový Masaryk v roce 1895), pokaždé vsak mimo smysluplnou kontinuitu dějinného
času a prostoru, Faktografové Pfaffova druhu se — dík totalitarismu - nikdy nenaučili chápat
vztahy: mezí jedním a druhým člověkem, mezi jsoucnem, z něho odvozenými pojmy a b y tím jsoucna. Místo vztahů dosazují typické spiritualistické a ideologické identity, Vždycky
hovoří za všecky a za všecko, rozlišujíce pouze absolutně a abstraktně v labyrintácké bludnosti
svého zapomnění dějinného jsoucna, zato vsak neúprosně a neodvolatelně ... jako guilotina.
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K A R E L SCHARZENZERG:
» AGONIZING REAPPRAISAL «

Mučivé přezkoumání! - tato slova mají v českých uších Špatný zvuk. Těmito slovy si totiž
Amerikánci navykli hovořit o tom, když si rozmyslí nějaký spojenecký závazek a pováží,
že dosavadní přítel vlastně už podporován být nemá. Ale toto označení: Mučivé přezkoumání,
se hodí znamenitě na myšlenkový pochod, zahájený koncem září roku 1938, a nyní, zdá
se, vstoupivší do nového období vývoje. J d e o přezkoumání těch myšlenek, představ a citů,
které lze shrnout pod heslo » 28. října «; které převrat přivodily, a po něm nadobro opanovaly
českou veřejnost. Každé takové shrnutí pod jedno heslo znamení ovšem určité zjednodušení;
že by ideologie Československé Republiky bývala monoliticky stejná, nelze zajisté tvrdit.
U ž ten rozpor Kramář-Masaryk nám připomene, že čcchoslovakismus byl zjev, který by
dnešní mládež asi nazvala komplexním, kdežto člověk narozený ještě v království Českém ho
prostě nazve složitým; ale přes to mně každý porozumí, když mluvím o duchu 28. října.
První Mučivé Přezkoumání toho ducha nastalo v podzimních měsících roku 1938,
a mělo přirozeně u různých lidí velmi různé podoby. Jedni, když namakali rukama, žc M a sarykova Republika uvedla národ do nebezpečí smrti, usoudili neprozřetelně, že nacismus,
který se sám prolilašoval za protivu masarykismu, může národu dát něco dobrého. Druzí
patřili k typu, který se po převrátí n a z ý v a l » M ů j přítel Čehona «; spěchali na pomoc vítězi
jako takovému. Pak tu byli lidé, kteří buďještě sami bývali austcoslavisté jako ministr Hruban,
nebo pamatovali austroslavistické názory svých otců, j a k o pisatel těchto řádků. Viděli a říkali,
že události prověřily tyto názory; ale k nacismu se už proto ncsklonili, žc nacismus potíral
rakouskou tradici ještě nenávistněji, nežli to dělal režim československý. Proto v určitých
případech takoví lidé brzdili pokusy, třeba i dobře myšlené, stavět na odiv tradici vc Druhé
Republice, neřku-li v Protcktorátě.
V e chvíli restaurace Československé Republiky se ovšem znzdálo, že naprosto zvítězili ti, jejichž heslem od podzimka roku 38 bylo » Věrni zůstaneme < - totiž mrtvému M a sarykovi a živému Benešovi. V roce 45 tedy česká justice i žurnalistika měla sklon klíšti
rovnítko mezi jakékoli pokusy - v y j m a levicové - přezkoumat nebo krítisovat světový
názor t. zv. Hradu. K d o býval pro Pekaře, na toho se hledělo, jakoby byl pro Moravce (1).
T o znamenalo pro směrodatné kruhy spojení příjemného s užitečným. Trestajíce každého - mimo sebe samotné - , kdo byl za Republiky proti Benešovi, získali si jeho důvěru,
když j i ještě potřebovali. Po třech létech ovšem »Beneš už dopresidentoval«.
Takto sprovodili se světa plno pravicových lidí, ne však jejich argumenty; nýbrž ty se
při novém osmičkovém datu, padesát let po převratě a třicet let po Mnichově, objevily znovu
a někdy v nečekané formě. Cituji ze » Studií« č. 29.: »Někteří posrpnoví zase vytýkají těm
starším, že ztratili kontakt s národem, který dnes už čím dále tím více kritizuje Masaryka
za to, že rozbil Rakousko-Uhersko, j e ž jinak mohlo být hrází jak německému nacismu,
tak i sovětskému komunismu, za nichž národ trpěl a trpí daleko více nežli za císaře pána,
Těmto kritikům jsem se snažil odpovědět už dříve «. Poslední věta odkazuje na domněnku

(1) O včci » Pekařovštiny « výtcčnE jedni pamětihodná práce Bczdlčkova v onom čísle »Studií«, o nimi
tu bude častěji řeč.
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v témže článku Jánského, kde nadhazuje možnost, že v r. 1 9 1 8 Masaryk byl francouzskou
vládou k rozbití Rakouska nerad donucen. Z d i se mně to nepravděpodobné, a myslím,
že sí antiklerikal Clérnenceau s antiklerikalem Masarykem - a s evangelíkem Štefánikem ve věci Habsburků rozuměli dokonale a bez mučení; než to mimochodem. J d e tu o
něco jiného.
V e věcí Habsburků j e podstatná ta okolnost, že af už v příštích, létech na českou půdu
vstoupí (přátelsky) kterákoli vojska, v žádném případě to nebude c, k. armáda; není zajisté
Raskouského mocnářství. Debata o austroslavismu nemá tudíž za účel rozhodnout, zda se
k takovému mocnářství připojíme v budoucnosti, nýbrž zjistit, zda se kdo choval moudře
nebo nemoudře v minulosti. A tu jakoby nám hrozil jeden známý český, ba všelidský rys.
Lidé totíž mají sklon, nedbat minulých naučení a opakovat minulé chyby, » jsouce
puzeni « - domnívá se Faguet - »jakýmsi postihem osudu, jenž věří že by lidské vedení pokročilo příliš rychle, kdyby dětí navázaly prostě právě tam, kde jejich otcové zanechali díla,
a prostě pokračovali v otcově díle, a nezačali tím, že smažou všecko co jejich otcové vykonali,
takže musejí začít znova« {2). Ž e ten rys vykazují jmenovitě Češi, ukázali v létech 1945
a 19(58, Pří prvním vstupu ruských vojsk provolávali, že j e Němec jako Němec - a štítím
se říci, co jsme všcclino z tohoto hesla vyvodili. Při druhém vstupu ruských vojsk Češi usoudili, že j c R u s jako R u s ; začali v tomto smyslu přepracovávat svůj názor o svých dějinách,
a pří tom se vyhýbají pečliví všemu styku s těmi R u s y , kteří zaručeně k sovětské armádě
nepatří, poněvadž proti ní do roku 1920 válčili - s ruskou emigrací. Nuže,, j e ovšem jasno,
žc přepracování, mučivé přezkoumání českých dějin j e nezbytné, nevyhnutelné i nepostradatelné. Ale nemá se dít v náladě, jako když zrazená, zlirzcná a opuštěná ženská tluče talíři
o zem, hází hrnci po stěnách, strhá záclony a pěstí práskne do zrcadla. J e nám třeba přezkoumání iievášnivého.
Vášnivé podoby se mučivému přezkoumání dostalo v e » Studiích « č. 29 v Preisnerově
příspěvku kc sporu o smysl českých dějin. Výrazy j a k o » propagandistické plakátové kresby
kreslíře Mikoláše Alše, jež kdysi znamenitě hověly vkusu českých Sokolů z lepších pražských
Čtvrtí«, ba hned 11a to dokonce » Absolutní lež Jiráskovy a Alšovy (navýsost utilitární a věcné!)
mytizace Českých dějin « mě musely, promiňte ten triviální výraz, trknout - a nejen z důvodů čistfi osobních. T y tu jsou, k těm se známi - vždyť jsou symptomatické, a proto smí
o nich být zmínka. Tedy ano: Alšovy kresby se líbily v dětství i mně, ac věru nejsem Sokol;
ale za to j c moje rodiště od staré Alšovny vzdáleno půl hodiny cesty, a nad to jsem právě
v tom Alšově rodišti zažil obrat 5. května 1945 - zcela v"duchu Alšovské romantiky až do
téch čcrvcnobílých ßngif... NewfžmvS neumím Ccd!y o věci mluvit ani j a ; aie zkusme co,
zkusme mluvit k věci, zkusme mluvit » tachles «, j a k říkají Židé.
Začněme z toho, že nemůže být řeči o » absolutní lži« ani u Alše, ani u Jiráska (leda
u Jiráska viděného očima dědy Zdeňka); oba měli o české minulosti znalosti, u Jiráska až
obdivuhodné. Ovšem i poměrná lež, i zkreslená pravda j e lež. Ostatně pak po roce 1918
tu byla i leŽ skoro naprostá; promluvme si o ni. A tu prosím o prominutí a dovolení, abych
zase uplatnil osobní, ba s přesným použitím oficielního obratu »třídní přístup «.
LiŠím sc zajisté od » drtivé většiny « krajanů tím, že oba známé popřevratové barvotisky
v c mně nikdy, ani v dětství nebudily posvátné úcty. Kde druzí viděli » muže 28. října
kteří
splnili odkaz Husův (3), lani jsem viděl muže, kteří splnili předpoklad Palackého:»Předsta-

Le Culte i!e 1'Incompétcnce, str. 141; dílo to, jehož českého překladu by bylo třeba. Vydino v r. 1910,
má předem pĚkn<5 postřehy o Národních Výborech r. 1945.
(3) Mužové 28. října na obrázku stojí před Husovým pomníkem s průpovČdl » Pravdy každému přejte. <
Jeden z nich, Jiři Stříbrný, byl pozdčji na nej vyšlí pokyn skropen novinovou mořůvkou; but ihat

{2}

is an other story.
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vte si Rakousko rozdělené na řadu republik a repubiiček... « K d e druzí viděli Presidenta
Osvoboditele, chudého chlapce, který se proslavil, a který se objímá s českými velikány až
do toho Přemysla Oráče, tam jsem viděl profesora s nevelnu, objasněným rodokmenem,
který se nastěhoval do rodinného bytu Přemyslovců. A podobně jsem se díval tak říkajíc
zvenčí na vášnivý panslavismus první Čtvrtiny tohoto století a uvědomoval jsem si především jeho nápadný selektivní ráz. Panslavisté z» Národní Politiky «,» Zlaté Prahy * a podobných
časopisů meh totiž velmi zvláštní slovanské cítění: milý, ba bezvadný a přibližně neomylný
byl ten slovanský národ a politik, který se zprotivil vídeňské vládě. Chorvaty a Poláky mohl
vzít čert; to byli austroslavisté. Zato Pašicl N i c nemůže být příznačnějšího nad pražskou
sveřepou štvanici proti králi Milanovi (4). Pravda, král Milan byl nemrava; ale byl by smůl
- pokud se pražských redakcí týče - žít nejen se všemi artistkami Paříže, nýbrž třeba sc stádem velbloudic, kdyby nebyl dělal prorakouskou, protiruskou politiku,.. Naproti tomu
můj dědeček a otec, uvědomělí austroslavisté, soustavnž pěstovali styk s Chorvaty a Poláky.
Taková byla politika Čechů v Panské Sněmovně.
Jdeme-li na věc s tímto » třídním přístupem«, musí se mi znehodnocení oněch barvotisků a opuštění onoho selektivního panslavismu jevit žádoucí korekturou, Žádoucím objevem
pravdy. Ale bludy, jsou-li bludy všenárodní, si zasluhují určitého oliledu. Dylo-li devět desetin Cechů nekatolických, neměl Ferdinand II. za pouhých sedm let provést normalizaci jakkoli ho jeho věrný kancléř Slavata (uvědomělý Cech) výslovně chválí právě pro tu normalizaci, že» království české v tom stavu zanechal, jako bylo za slavné paměti císaře KarlnlV.*
toho Pater Patriae, totiž zbaveno všeho kacířství«. Sluší se, pravím, ty korektury provádět
s pochopením pro pohnutky generace našich dědů....
Při tom půjde o to, aby náprava dějepisných znalostí nezůstala na vrcholcích akademické
úrovně, nýbrž pronikla do nížin novinové ba hospodské každodenní debaty. S j a k ý m i názory tu máme co činit, vyplývá na př. z nedávného Slánku v » Našich Hlasech (z 16. I X .
1972). T u krajan Dočkálek vychvaloval Sokoly z dob převratu, kterak si prý počínali statečněji nežli o sletu v roce 1948. » V říjnu 1 9 1 8 byl v Praze posádkou pluk maďarských honvédů. Bratr Jindra Vaniček se jich nebál a se svými Sokoly j e odzbrojil«. Kdybychom už
byli z růžového oparu vlasteneckých barvotisků nadobro sestoupili na půdu dějinné skutečnosti, bylo by po této větě následovalo vysvětlení, proč při tom Vaničkově podniku žíklný
Sokol nepadl. Nijak ovšem nepochybuji, žc byli ochotni za vlast padnout; bezpočet Sokolů
v legiích padlo. Ale v Praze nepadl 28. října žádný a to proto, žc maďarským vojákům použití
zbraně zakázal svaté paměti císař Karel, v Čechách toho jména Třctí(4 a}.
Nezatajím totiž svůj názor, že mučivé přezkoumání nemůže přestat na odtažitostech.
Srovnávat rakouskou ústavnost, československou demokracii» takovou a makovou totalitu
j e velmi pěkné. Ale neobejdeme se bez prozkoumání řady určitých, lidských dvounohých
osob: ať j e to Karel Kramář, T . G. Masaryk, Syrový, Diirich, Šámal, neb i ten poslcní článek
dynastické spojitosti s Přemyslem Oráčem - císař Karel.
(4) Štvanice proti cizímu králi $ výslovným odůvodnČnlm, žc j c to spojenec naíí vlády, jc příznačná
také pro útisk tisku za Rakouska.'
(4a) ZESSNER-SPITZENHERC, (umučený nacisty): Kaiser Karl, 1953. - (vydáno z pozůstalosti). Na str. 2.86,
z líčení dne před úmrtním dnem císařovým.
» ... Nastal večer. Císařovna převzala odříkání všech modliteb na místé císaře, aby se nemocný
nemusel namahat. Zpozorovala, jak sc pořád jcStč přesto pohybují rty nemocného a poprosila ho,
aby přece konečně zkusil spát. Žc sc opravdu o všecko pomodlila na jeho místě. Císař Karel ujistil:
» Opravdu už sc jenom modlím o odstranění rozkolu v Čechách.« - I to už jsein za Tebe udělala. —
» Ba, ale jenom jednou. J i se přes den tolikrát modlívám v této záležitostí. Nemohu se dost často
k tomu vracet. « ... .
Poznámka překladatele, žalm 20, verš 6: » Desidcrium animae ejus tribuisti cí, et tábore labíorum ejus non fraudasti. eum... *.
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Rozumí se, že právě v tom případe půjde o zvláště mučivé přezkoumání. Nejednoho
vlastence, jenž dosud opakoval přezíravý názor o Karlovi zcela samočinně a bezmyšlenkovitě,
bude totiž mrzet, až se přesvědčí, že škaredé řeči o Karlovi měly svůj původ na německém velvyslanectví, které se mstilo za mírová jednání. Ale nejde jenom o tohle. Vždyť
česká dějepisná nevědomost j e neobsáhlá, a s poučováním krajanů máme práci na dlouhá
léta. Příkladem budiž v tomtéž čísle » Studií« věta Klatovského, že » Havlíček skončil v
rakouském kriminále «; jeden by byl myslel, že dnešní Čechoslovák se naučil dělat mezi
kriminálem a hostincem » U elefanta « rozdíl.
J e však samozřejmé, že nesmíme exilu využít jenom k dálkovému kursu dějepisu. M u síme myslet i na budoucnost. A tu se utvrzuje dojem, že potomci austroslavistů mají zvláštní
úkol, k němuž jsou uschopněni svými, od ostatních krajanů odlišnými, zážitky. U druhých
krajanů totiž pozorujeme nebezpečí naprostého zoufalství, co se České státnosti týče. Nevidí
- a to j c správné - žádnou hmatatelnou možnost, našimi silami něco změnit; a proto si zvykli
obrat o » vjezdu na bílém koni« pronášet s trpkým smíchem. T o proto, že trauma roku 38 je
ranilo silou, pro duševní zdraví nebezpečnou; člověk j e totiž duševnímu zhroucení přiblížen,
rná-li dojem, žc se přírodní zákony proti němu obrátily. K d y ž nám dvacáté výročí nezávislosti
připadlo do demobilisacc, oni měli pocit, jakoby je býval led opařil, oheň zmrazil, krupobití
potlouklo zezdola, kámen udeřil z oblak. M y jsme zažili stejnou bolest, ale žádné překvapení;
sežehl nás oheň, padl na nás uvolněný balvan podle přesných zákonů tíže. Zážitek druhých
osmičkových let byl jiný, protože zážitek 28. října byl jiný. Kde oni zažili > kokardy, jásot,
na praporu prapor - srdce až se ti rozletí«, tam se tehdy na př. takovému Gollovi srdce svíralo, a poetický výraz jeho citů by se byl nalez spíše v Hugově dvojverší, že » by byla chyba
PČřU, tyhle vki právtí -že skončí ve zpčvích a ve vítézoslávč « {5). Jemonže tyto trudné zážitky
měly také určitou sílu očkovací.
Předkové naši totiž přivykli představě, že mohou být nezadatelná práva, neuplatněná,
neproveditelná vc skutečnosti. » Naše stará práva jsou tam zakopána....« T o je romantika,
ovšem. Česká státoprávní otázka se začala přiostřovat v době předbřeznové, kdy v pražské
společnosti profesor Palacký přednášel o tom ,co jsou to » naše stará práva a kdy můj prastrýc
Bedřich tam vyprávěl, co v r. 1838 zažil ve Španělích u partyzánů. Partyzáni, karlisté, tam
bojovali za svá » stará práva<t {lege zarrak) - za spolkové mocnářství samosprávných království - a Bedřich o tom všem rád vyprávěl svým přátelům, českým sněmovníkům
Vyprávěl drobné příběhy z baskického kraje, na př. o té staré babičce, které jeden soucitný
cizinec hovořil o tom, žc válka musí brzy přestat; vždyí prý už válčíte šest let, a pořád nemůžete liberály porazit. » Maurové tady byli sedm set let«, povídala babička, » a přece nakonec
museli odejít a. Ano, to j c romantika, ovšem. Bez ní žádné naděje není, to víme. A proto
se této romantiky nespouštíme.

(5) Ce sernít um errair de croire que ces choses
fmiront par des chants et des apothéoses.
(Les chdtimcnts.)
23

C O N T E N T S N o . 39
Studies and Articles
IVAN SVITÁK:

THE THEORIS OF ALIENATION

PETE KOLÁR:

CHRISTI ANIS M IN THE SECULARIZED

M A X KANDLER:

DIMENSIONS OF CHRISTIANISM

KAREL VRÁNA:

FRIEDRICH NIETZSCHE - THE S O M B E R
20. C E N T U R Y

WORLD
PROPHET OF

IVAN Drvíš

POETRY - A USEFULL ACTIVITY

Discussions
FILIP JANOVICKÝ:
R I O PREISNER:

THE CZECH Q U E S T I O N

KAREL SCHWARZENBERG:

THE LATE A N S W E R T O THE ENRAGED JACOBIN
AGONIZING REAPPRAISAL
INHALT No. 39

Studien und Artikeln
IVAN SVITÁK:

DIE

ENTFRJEMDUNGSTHEORIEN

PETR KOLÁŘ:

DAS

CHRISTENTUM

M A X KANDLBR:

DIE D I M E N S I O N E N

KAREL VRÁNA:

FRIEDRICH NIETZSCHE - EIN
D E S 20. J A H R H U N D E R T S

IN DER
DES

SÄKULARISIERTEN

WELT

CHRISTENTUMS
DÜSTERER

PRQPI-IÄT

IVAN DIVIŠ

Auseinandersetzungen

POESIE - EINE N Ü T Z L I C H E

TÄTIGKEIT

FrLip JANOVICKÍ :
Rio

PREISNER:

KAREL SCHWARZENBERG:

DIE TSCHECHISCHE

FRAGE

EINE

ANTWORT

VERSPÄTETE

AN

DEN

ZORNIGEN

JAKOBINER
AGONIZING

REAPPRAISAL

SOMMAIRE No. 39
Etudes et Articles
IVAN SVIXÁK:

LES THÉORIES DE L'ALIÉNATION

PBTR KoiÁft:

LE CHRJSTIANISME DANS LE M O N D E SÉCULARISÉ

M A X KANDLER:

LES DIMENSIONS D U CHRISTIANISME

KAREL VRÁNA:

FRIEDRICH NIETZSCHE - LE S O M B R E PROPHĚTE D U
2oWmc SIĚCLE

IVAN Drvíš

Discussions

POÉSIE - ACTIVITÉ UTILE

FILIP JANOVICXÝ:
R i o PREISNER:

LA Q U E S T I O N T C H É Q U E

KAREL SCHWARZENBERG:

LA R E P O N S E TARDIVE A U J A C O B I N EN
AGONIZING REAPPRAISAL

COLĚRE

SOMMARIO No. 3,9
Studí c artícoJi
IVAN SVITAX:

LE TEORIE DELL'ALIENAZIONE

PETR KOIJÍÍI:

IL CRISTIANESIMO

M A X KANDLER:

LE DIMENSIONI DEL CRISTIANESIMO

KAREL VRANA:

FRIEDRICH NIETZSCHE 20° SECOLO

NEL M O N D O

SECOLARIZZATO

IL T E T R O

PROFETA

DEL

IVAN DIVIS

Discussioni

POESIA - UN'ATTIVITÄ UTILE

FJJ.IP JANOVICKÍ :

Rio PiimsNEn:
KARSL SCHWARZENBERG;

LA Q U E S T I O N E CEC A
LA R I T A R D A T A RISPOSTA AL GIACOBLNO A R R A B I A T O
AGONIZING REAI'RAISAL

