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1848)

OTČENÁŠ
Všemohoucí! Tak často se k tobě obracím se svými prosbami,
činím to tak často stejnými slovy, která nám tvůj božský Syn vložil
do úst, od něhož máme též ujištění, že tě nikdy nebudu vzývat nadarmo. Z čeho tedy nicméně plyne, že se často modlím s malým nebo
snad dokonce se žádným výsledkem? O, jen proto, že moje činy odporují slovům, protože činím opak toho, oč tě v modlitbách žádám.
Dovol mi tedy uvážit, jak musí být uzpůsobeno moje chování, chci-li
přednášet před tvým trůnem skvělou modlitbu Pána, aniž bych zasluhoval výtku, že moje skutky nejsou v souladu s mými slovy.
Vzývám tě jako svého Otce. Prosím tedy, abys mi dokázal lásku
dobrotivého otce, nikoliv přísnost pána. Avšak bylo by to možné,
kdybych se nezačal chovat k tobě jako dítě? Můžeš mi být otcem,
jestliže nechci být tvým dítětem? Musím proto vzbuzovat ve svém
srdci lásku k tobě, musím si často připomínat tvé nekonečné dokonalosti a velikost tvých dobrodiní, která jsi prokázal mně samotnému
i všem ostatním tvorům, plnit tvá přikázání a usilovat stávat se ti stále
podobnějším, jestliže tě chci s užitkem bez rozporu se sebou samým
vzývat jako svého otce. Nazývám tě dále otcem, který je v nebi. V y jadřuji tím, že považuji zejména nebe za tvoje sídlo, a právě proto za
nekonečně blaženější místo než je tato země, a že doufám pro tvé milosrdenství vejít jednou do toho nebe jako do své vlastní otčiny. Jak
málo se však snáší s touto nadějí, že tak málo pěstuji zálibu v oněch
vznešených radostech ducha, které t?m jedině budou, zálibu v radostech
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z pokroku a ctnosti vůbec; jestliže naopak stále tak velice oceňuji
ona smyslová potěšení, která tam nebudou ? Jestliže nechci být svými
slovy, když tě oslovuji jako otce na nebesích, v rozporu se svými skutky, musím pozvolna vzdalovat svého ducha od toho, co j e pozemské
a pomíjející, a povznášet jej k tomu, co j e nebeské a věčné.
Vyslovuji především zbožné přání, aby bylo tvé jméno posvěceno.
Jistě j e to chvályhodný počátek modlitby, ale mohou být přesvědčen,
že toto přání vychází z mého nitra nejhlubšího, když nečiním to, čím
mohu nejvíce přispět k oslavě tvého jména? Snad tu a tam oslavuji
tvou všemohoucnost, moudrost a zvláště dobrotu: ale používám též
prostředku, jak tě oslavovat, který tvůj božský Syn především doporučil, když řekl: »Tak ať zasvitne vaše světlo ctnosti před lidmi, aby
viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích « (Mt 5, 16).
Dokud toho nečiním, dokud svým vlastním životem nedokazuji, že
správná víra v tebe činí člověka moudřejším, lepším a šťastnějším,
pak si marně namlouvám, že tě ctím, jak mohu, že moje modlitba
za oslavení tvého jména mi vychází ze srdce a j e ti příjemná ...
Prosím, abys ráčil nechat k nám přijít tvé království. C o však činím
v souladu s touto prosbou? Poznání důležitých pravd, které nám zjevil
tvůj Syn, je a zůstává vždy tím nejlepším prostředkem, jak pomáhat
tvému království na zemi. Úkol rozšiřovat tyto pravdy však uložil
nám, svým učedníkům. Proto tedy musím nejprve sebe samého vždy
důvěrněji seznamovat s těmito pravdami; musím za tím účelem užívat
nejen vlastních slov Pána, která mi uchovalo evangelium, nýbrž i
všeho toho, co katolická církev učí k objasnění a doplnění oněch slov;
musím také hledět tímto způsobem získané vědomosti rozšiřovat mezi
ostatními; musím svědomitě používat vlivu, který mi poskytuje úřad
a vztahy k lidem, k tomu, aby všechny zvyky, mravy a zařízení, která
už u nás částečně existují, nebo teprve nyní vznikají, vždy více odpovídaly duchu Božího království!
Prosím, aby tvá vůle byla jako v nebi, tak i na zemi. Jak si však odporuji, když se takto modlím a současně činím opak toho, co jsem poznal
jako tvou vůli, nebo nejsem spokojen s osudem, který poznávám jako
tvůj moudrý úradek. Jestliže nedbám na tvoje přikázání, žehrám na
zařízení, která jsi učinil ve světě, a na cest}, kterými mne vedeš, pak
je jasné, že nemiluji tvou vůli a ve své prosbě, aby se tvá vůle stala,
vyslovuji jen bezmyšlenkovitě nepravdu. Ó, nechci už dále tak znesvěcovat nejvznešenější ze všech modliteb, nýbrž chci s radostí plnit
všechno, co jsi mi předepsal; pak ale chci být také spokojen se vším,
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co se déje ve světě, s myšlenkou, že se tak děje dle tvého úradku a
musí to tedy být dobré.
Prosím tě, abys mi udělil všechno, co nutně potřebuji k životu. Nemají-li
být moje mravy s touto prosbou v rozporu, j e jasné, že musím také
skutečně použít všech přirozených prostředků, které jsi mi dal, abych
si opatřil potřebné statky života. A zanedbávám-li toho, pak j e požadavek, abys mi dal všechno jen pro mou modlitbu a bez mé námahy,
nejen marný, ale i rouhavý. Nesmím tedy vůbec prosit o dlouhý život
a zdraví, když v nemoci neposlouchám rad moudrých lékařů a ve
dnech zdraví nežiji umírněně a podle podmínek, ktéré jsi nám předepsal samotnou přirozeností. Nesmím prosit o pokrm, šat a jiné
životní potřeby, jestliže nespojuji se šetrností pilnost a podnikavost.
Nesmím ani prosit o zachování svého dobrého jména, jestliže si snad
dovoluji něco, co by se rozkřiklo a mohlo mne oloupit o důvěru a
úctu spoluobčanů.
Podle Ježíšova pokynu však prosím nejen pro sebe, ale i pro všechny
lidi, abys jim ráčil dát možnost najít na zemi potřebné nutné živobytí.
Ö, jak krásná to prosba! Ale kolik j e k tomu třeba, abych si mohl
říci, že to není pokrytectví. Jestliže jsem sám vinen, že ostatní nenalézají, čeho potřebují; jestliže hromadím více statků, než potřebuji,
sobě jsem si je přisvojil a ve svém držení je ponechávám, ačkoliv vidím, že tím svoje spoluobčany ochuzuji; jestliže jen pro svou rozmařilost a marnivost zaměstnávám ruce, které, lépe použity, mohly by
trochu přispět k odstranění bídy druhých; pak jsem ti, Otče všech
tvých tvorů, jistě velmi nemilý pro svou tvrdost srdce; a protože se
ještě odvažuji přiblížit k tobě s prosbou a zamýšlím se pomocí modlitby zbavit viny, kterou mohou shladit jen činy, to j e ti, ó Nejsvětějsí, odporné. Jestliže se ti má moje prosba za ostatní lidi skutečně
líbit, pak musím nejen zanechat všeho, co by ohrožovalo blaho bratří,
nýbrž musím i trochu dle svých sil činně přispět k tomu, aby bylo
ve světě méně bídy. Něco mohu konat v každém životním postavení a jen když se snažím dělat to, co právě mohu, pak mi moje svědomí
dokáže, že modlitba a jednání jsou u mne v souladu.
Protože se tím však bohužel nemohu chlubit v každé době svého
života a také ne v každém ohledu, mám trvale příčinu prosit tě, milosrdný Bože, o odpuštění svých hříchů a přestupků. Podle předpisu
tvého Syna smím však jen prosit, abys mi ráčil odpustit, jako i já odpouštím svým viníkům. Ze bych sám sebe touto prosbou odsoudil, kdybych chtěl žít v nesmiřitelném nepřátelství se svými viníky, je příliš
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zřejmé, než abych to mohl přehlédnout. Proto si ovšem netroufám,
něco mluvit nebo dělat, co by se mi jevilo v mých vlastních očích
zcela jasným důkazem pomsty a nesmiřitelnosti. Stačí to však? Odpouštím už způsobem, jakým bych si přál, abys ty mně jednou odpustil?
Chovám se ke svým viníkům tak, jak to ty ode mne vyžaduješ? Hledám všechno, co se dá předložit k omluvě viníků? Zaměřuji svou
pozornost na vše dobré, co v nich j e ? Jsem si vždy vědom pravdy, že
všechno bezpráví, které mi moji odpůrci způsobili, nebo ještě hodlají
způsobit, nemůže mi opravdu uškodit, budu-li se jinak při tom chovat
správným způsobem, nýbrž může mi být naopak ještě rozličným způsobem užitečné? Snažím se dále zcela zapomenout, na co jsem tak
příliš citlivý, že si to nemohu v klidu představit? Snažím se svoje nepřátele ze srdce milovat a přát j i m v nejhlubším nitru všechno dobré
a prospěšné? T o všechno je má povinnost, jestliže má prosba mně
má sloužit ke spáse, abys mi, ó Bože, odpustil, jako i já sám
odpouštím...
Také následující prosbu: rač mě ochránit před pokušením vyslovuji
nadarmo, jestliže nezařídím svoje chování podle ní. Neboť to musím
ke svému zahanbení před tebou, ó Vševědoucí, vyznat, že hlavní a
nejprudší pokušení ke hříchu, která jsem dosud až do dnešního dne
zakusil, přišla na mne mou vlastní vinou. Pokušení nepřicházejí jen
proto, že jsem se nevaroval příležitosti, které bych se mohl vyhnout;
protože jsem už první nesprávnou myšlenku hned nezamítnul; protože jsem určité přestupky již tak často vykonal, že se mi konečně
staly zvykem a zanechaly skoro nepřekonatelnou náklonnost. J á sám
tedy jsem to byl, kdo jsem se uváděl do pokušení - a tu by mi mělo
prospět, kdybych tě vzýval, abys mě ochránil před pokušením? O,
jestliže chci být vážně lepším, musím se, jak jen mohu sám, chránit
před pokušením, musím se varovat každé příležitosti ke hříchu, pokud
se j í mohu vyhnout, musím se dokonce raději zřeknout důležitých
výhod, než abych se vydal v nebezpečí přestoupení tvých přikázání.
Nesmím si pouze předsevzít ve všeobecnosti věrnost ctnosti, nýbrž
musím dát svým dobrým předsevzetím největší určitost, jaká j e jen
možná: předepsat si opravdu podrobně, jak se budu chovat, když
dojde k nevyhnutelnému pokušení, co budu chtít dělat nebo nedělat,
na co myslet nebo nemyslet. Jestliže se budu takto chovat, pak teprve,
pak však jistě budeš mě, ó Nejdobrotivější, chránit v tom významu,
že mně nepošleš žádné pokušení, které by bylo pro mne příliš mocné.
Ale já musím také prosit, abys všechny ostatní lidi ochránil před
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pokušeními. A to jsem ještě nedělal, ještě jsem tě o to neprosil v duchu
pravdy, jestliže jsem si to přál jen ústy a ne také v srdci! Opravdu
v srdci jsem si toho nikdy nepřál, pokud jsem sám, co jen jsem mohl,
nejednal tak, abych svoje bližní ochránil před pokušeními; jestliže
jsem naopak snad z trestuhodné nepozornosti, lehkomyslnosti nebo
lenosti, ze slepé vášnivosti, špatným příkladem, který jsem vlastním
chováním dával, nebo jakýmkoliv jiným způsobem se stal předmětem
pohoršení a svůdcem. O, nejen toto, všechno, čím bych těžce hřešil,
musí přestat! Nejenom že se musím co nejpečlivěji varovat, aby vlastní
mou vinou nepřišla nějaká duše, pro kterou tvůj božský Syn zemřel,
do záhuby (i Kor 8, n ; Řím 14, 15), nýbrž musím také odporovat
pokušením, která plynou z chování jiných lidí nebo z různých vztahů,
které vůbec nepocházejí ode mne. Proto nesmím trpět, aby někdo
z těch, kteří jsou svěřeni mému dohledu, jiné sváděl ke zlému nebo
se sám cítil pokoušen, když činí zlé v naději, že zůstane nepotrestán.
Mravy, zvyky a zařízení, které při slabosti lidského srdce nesou s sebou bližší popud k neřesti, musím při každé příležitosti líčit jako zhoubné, varovat před nimi a nutit k jejich odstranění. Musím využít celého
rozsahu svého okruhu působení, abych dokázal zmenšit počet pokušení ke zlému u všech lidí.
Ne tedy plané prosby, ale jen prosby, které provází přiměřená
činnost, najdou u tebe vyslyšení. Proto chci též u poslední prosby,
kterou ti hodlám přednést, jak mě k tomu srdce vede, při své prosbě
o zbavení zlého, nejprve uvážit, co musím předně sám vykonat a co
mohu vykonat, abych si zasloužil od tebe vyslyšení. Především se
musím snažit stále více zpřesňovat pojmy o tom, co je vlastně zlé,
abych nerozumně nepovažoval za zlé, co ve skutečnosti není zlé, a
nevzdaloval od sebe, co mi slouží ke spáse. Musím být přesvědčen,
že daleko největší ze všeho zla, ano v základě to jediné, j e hřích a to,
co j e jeho podnětem, omyl. Musím každou bolest, kterou cítím, použít
ke svému poučení, polepšení a zdokonalení, k prospěchu svému i
jiných, a tak se snažit změnit je ve štěstí pro sebe nebo alespoň pro
dobrý skutek pro jiné. Nesmím sobecky pečovat jen o zlepšení svého
vlastního stavu, ale každému svému bližnímu, tj. každému, kdo je
mi dostatečně blízký, být nápomocen, musím se také skutečně snažit
poskytnout pomoc. V podpoře blaha všech musím hledat své osobní
blaho a tento způsob myšlení a konání, jak jen možno, také zprostředkovávat jiným. Budeme-li takto jednat všichni, co jen síly stačí, abychom
naše pokolení osvobodili od zla, pak teprve budeš, Bože, doplňovat
314-

svou všemohoucností, co naše slabost nedokáže, a dílo naší spásy od
zla denně dále podporovat a na věčnosti j e dokončíš.
Jestliže se takto nemodlím, jak jsem právě nyní poznal, že j e nezbytné, co mi prospěje, když sám sobě vyslovím na konci své modlitby
slovo útěchy »staň sel«, zatím co ty, ó Všemohoucí, neshledáváš ve
své moudrosti účelným poskytnout mi toho záruku? Tu mi můžeš
dát a také dáš, jestliže se svými modlitbami spojím také já skutky toho
druhu, jaké jsem si dnes předsevzal. Ó, kéž bych svoje předsevzetí
dodržel! Kéž bych se nikdy jinak nemodlil než takto! Pak bych poznal,
že nám tvůj božský Syn zcela pravdivě slíbil: »Budete-li Otce o něco
prosit, dá vám to v mém jménu! « (Jan 16, 24). Ano, tak se staň! Amen.
(Z knihy Erbauungsbüchlein für die Gebildeteren unter den katholischen Christen)

LADISLAV

BRABEC-VOJKOVSKÝ

(ČSSR)

(*)

DUCHOVNÍ PROFIL B E R N A R D A

BOLZANA

Zdálo by se, že psát o životě a díle muže, který se narodil před
dvěma sty léty a zemřel v revolučním roce 1848, není v době zaměřené spíše na přítomnost a budoucnost příliš aktuální. Než v případě
Bolzanově jde o vědce, který daleko předběhl svou dobu a je plně
oceňován až dnes. Svědčí o tom velký zájem o jeho filosofické a matematické dílo - v důsledku toho se připravují oslavy dvoustého v ý ročí Bolzanova narození, které bylo vyhlášeno za světovou kulturní
událost U N E S C O , v různých zemích se vydávají Bolzanovy spisy
a životopisy, v Praze se plánuje mezinárodní matematické symposium,
odhalení pamětní desky na rodném domě, úprava hrobu na Olšanech,
má být poprvé česky vydán jeho největší filosofický spis Vědosloví
atd. Nesporné jsou zásluhy Bolzana pedagoga a řešitele sociální otázky
v období počínajícího kapitalismu a vzniku dělnické třídy v našich
zemích. Jde o to, aby při hodnocení těchto zásluh nezůstal stranou
duchovní profil Bernarda Bolzana, jeho příkladný kněžský život a dílo
teologa, který stejně žhavě toužil ve své době po reformách církevního
života a razil nové cesty k »nejlepšímu náboženství« a »nejlepší církvi«,
(*) Zkrácená studie vychází bez vědomí autora.
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tj. církvi římskokatolické, jako podobně ve svém spise O nejlepsím
státě toužil po společnosti bez vykořisťování člověka člověkem, bez
nezaměstnanosti a bídy proletariátu. T o j e také smysl této krátké a
proto ne zcela vyčerpávající studie.
Bolzanovo dětství a mládí
Narodil se dne 5. října roku 1781 v Praze. Díky jeho Autobiografii
známe mnoho z jeho dětství a mládí, víme též, co na něho později
v životě zvláště působilo. O první takové události, kterou si celý život
připomínal, píše: » T ý ž den dopoledne ještě (v pátek na svátek sv. Placida) o půl jedenácté jsem obdržel - Bohu budiž vždy dík - svatý
křest se jménem Božích svatých Bernarda, Placida a Jana Nepomuckého ... «
O rodičích píše v Autobiografii z r. 1831 jen slovy velké lásky,
úcty a obdivu: »Můj otec se sice narodil v Itálii, jelikož však žil od
mládí v Cechách, viděl v nich také svou vlast... byli to Češi, jimž
přál si být ze všech sil a za všech okolností užitečným. « Otec Bernard
byl obchodníkem s uměleckými předměty, které zasílal i do ciziny.
Přestože byl obchod dosti velký a on byl šetrný, nikdy příliš nezbohatl
a nakonec vyčerpal všechny svoje úspory. Radu let byl poctivým
pokladníkem vlašského sirotčince. B y l sčetlý, modlil se ze Seihtovy
modlitební knihy a děti vychovával přísně. Syn Bernard přiznává, že
se právě od svého otce naučil ctít důstojnost lidské přirozenosti v každém člověku, nenávidět sobectví, být poslušný, pracovat bez omrzení
a nenávidět lež. Snad po něm zdědil též matematické nadání. O matce
Cecilii rozené Maurerové, pocházející z vážené pražské kupecké rodiny
a o 17 let mladší než manžel, mluví syn slovy plnými obdivu: » Svědomí té ženy bylo tak jemné, že si vyčítala i každý nesprávný nápad.
Její víra v Boha byla tak živá, že vše začínala a končila s Bobem. «
Původně chtěla jít do kláštera, ale rodiče j í toho nedovolili. Mnoho
vytrpěla, protože ze dvanácti dětí devět zemřelo a čtvrté dítě, Bernard,
tím trpěl neméně, protože zdědil po matce jemnost a citlivost vůči
utrpení, současně však hlubokou víru a zbožnost, kterou nemohlo
utrpení jakéhokoliv druhu otřást.
Chlapcovo nadání poznal jako prvý domácí učitel Schiffer, který
vyučoval v Seibtově duchu. Seibt se stal r. 1763 profesorem morálky,
estetiky a pedagogiky v Praze a jeho žáci časem ovládli školství: břevnovský opat Reitenstrauch jako organizátor teologického učení a v ý 3ió

chovy v seminářích, vyšehradský probošt Kindermann jako ředitel
filosofické fakulty v Praze a českých gymnasií, baron Kressel se stal
presidentem studijní dvorské komise. V řadě jiných vyniká slavista
Josef Dobrovský (f 1829), pedagog Pařízek, litoměřický biskup Hurdálek (f 1833) - všichni byli oddáni »dobré věci«, to j e rozšiřování
rozumných pojmů o náboženství a mravnosti, službě vlasti a církvi.
I když byli ovlivněni protestantskou teologií, považovali katolicismus
za rozumnější. Za hlavní zákon církve považovali zákon lásky, projevovaný účinnou láskou k bližnímu a prací pro blaho lidstva. Z takového
prostředí, jak zdůrazňuje hlavní životopisec Bolzanův a historik Eduard
Winter, vyšel Bernard Bolzano a v tomto duchu také později působil
jako kněz.
Volbě povolání se věnoval Bolzano velmi důkladně s několika spolužáky, zvláště s bratrancem Reichlem, později knězem. Nakonec se
rozhodl vstoupit na teologickou fakultu, zatím však ještě bez úmyslu
stát se knězem. Bránil mu jednak odpor k celibátu, jednak obava, že
by mohl být později poslán na venkovskou faru, zatím co 011 se chtěl
věnovat vědecké práci. Dále trpěl některými pochybnostmi o pravdách
náboženství, které měl hlásat. Nezdály se mu v některých případech
srovnatelný s rozumem nebo alespoň s historií. Ani tomu se nemůžeme divit, když řada knih významných racionalistů napadala věrohodnost bible ve srovnání s výsledky přírodních a jiných věd.
Pro Bolzanovu dobu j e charakteristické, že někteří profesoři na
teologické katolické fakultě přednášeli exegezi bible a historii podle
protestantských autorů. Studium teologie Bolzana dlouho neuspokojovalo. Temnoty, jak sám píše, byly rozptýleny až v posledním
ročníku, když profesor pastorálky Marian Mika, jehož si vážil, pronesl
názor, že »některá nauka j e již ospravedlněna tím, dokážeme-li toliko,
že víra v ni skýtá nám jisté mravní výhody «. Najednou mu bylo jasno,
že v náboženství, obzvláště ale v božském zjevení se nejedná o to,
jak se má věc sama o sobě, ale spíše o to, jaká představa o ní nás nejvíce
povznáší. Bolzanův filosofický duch si dal nyní velikou práci poznat,
které náboženství j e v tom smyslu nejlepší a obsahuje Boží zjevení.
Dospěl k pevnému přesvědčení, které nikdy neopustil, že nejdokonalejší náboženství j e křesťanské a katolické.
N a cestě ke kněžství zbývalo mu nyní překonat ještě odpor k celibátu. Uznal, že zákaz ženitby u římsko-katolických kněží j e rozumný
a prospěšný jakožto u lidí, kteří jsou zcela oddáni práci pro všeobecné
blaho, kterému chtěl on též sloužit. Nebylo to rozhodnutí lehké,
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vždyť sám doznává, že intenzivní přemýšlení o tom mu způsobilo
horečku... Později řekl, že si tuto oběť přece jen nepředstavoval tak
velkou, jakou ji shledal » teprve v důsledcích «. Velmi mu ji ulehčovala pomoc matky a péče milované sestry, později po jejich smrti
pomoc oddané dobroditelky Anny Hoffmannové, zastával však názor,
že by měl být celibát zdobrovolněn. Celibát příkladně vždy zachoval
a vstupu do kněžského stavu nikdy nelitoval.
Za zvláštních okolností bylo odstraněno i nebezpečí, že by se nemohl Bolzano věnovat vědeckému bádání. Dvorským dekretem císaře ze dne 4. února- 1804 byla zřízena stolice »náboženské vědy« na
filosofické fakultě v Praze - podobně jako stejný učebný předmět na
gymnasiích - a zdálo se, že je jakoby určena pro mladého filosofa
a teologa, který pro vzácné nadání, vynikající prospěch ve studiu a
vážnou povahu (zájem budila i pověst výborného matematika) upoutal
pozornost profesorů.
Bolzano vykonal zkoušku způsobilosti k přednáškám tak skvěle,
že byl zemským guberniem a pražkým Ordinariátem navržen profesorem a prozatím mu bylo svěřeno místo » katechety žáků filosofie «,
ježto ještě nebyl vysvěcen na kněze. Dne 7. dubna 1805 byl Bernard
Bolzano - ani ne čtyřiadvacetiletý - vysvěcen na kněze, brzy na to 17.
dubna prohlášen doktorem filosofie a uveden provizorně do úřadu
vysokoškolského učitele. Brzy došlo k obtížím - pro podezření závislosti na »dobové filosofii«, tj. na Kantovi a německé idealistické
filosofii, byl již 7. června 1805 znovu vypsán konkurs na místo profesora náboženské vědy na filosofické fakultě. Bolzano mohl snadno
vyvrátit podezření, protože vycházel z Leibnize a nechtěl náležet k dobové filosofii, kromě toho mělo katolické osvícenství v řadách vysokého kléru pevné postavení - a tak byl r. 1807 definitivně potvrzen
ve své funkci.
Bolzano - kněz a učitel
Mladý profesor považoval za Boží řízení, že byla na universitě
zřízena stolice náboženské vědy právě v době, kdy se rozhodoval
o svém budoucím povolání a svěcení na kněze. Splnilo se nyní jeho
přání pracovat vědecky a současně prakticky uskutečňovat jako kněz
a učitel touhu pracovat pro blaho lidstva. Měl svůj plán pečlivě připravený a promyšlený - semeno, které chtěl zašívat jako dobrý rozsévač do srdcí svěřené mládeže, mohlo přinést v budoucnosti stoná318-

sobný užitek. Úmyslně zní nadpis této kapitoly » kněz a učitel«, protože to bylo vroucně pojaté kněžství, z čeho pramenila další obětavá
a neúnavná činnost vychovatele akademické mládeže, převážně odcizené křesťanství.
Povinnosti svého stavu plnil Bolzano vzorně. Základem kněžského
života je modlitba, rozjímání, mše svatá. Jeho přátelé svorně dosvědčují, jak píše v jeho životopise Marie Cervinková-Riegrová, vnučka
Palackého, že mešní oběť sloužil velmi vroucně. Od chvíle, kdy vstoupil k oltáři, jeho výraz, ani i barva obličeje se nezměnily; každý pohyb,
krok a pokleknutí byly proniknuty nejhlubší pokorou a pravou důstojností, takže se každý cítil v jeho přítomnosti povzbuzen k pobožnosti.
Na kázání se připravoval často přes půlnoc, ráno ještě opravoval
text a někdy kráčel na kazatelnu zpocený a plivaje krev do kapesníku,
pln pochybností, zda j e dobře připraven. Přitom trvala jeho příprava
průměrně ió hodin. Při svém citlivém svědomí se ani po kázání nezbavoval pochybností, zda vše řekl jasně a srozumitelně. Pyšný tedy
na svoje výkony a popularitu rozhodně nebyl, naopak si vyčítal chyby.
Ale řada studentů si kázání opisovala a opisy pak kolovaly z ruky
do ruky.
Přestože byl celý život slabého zdraví a mnohdy velmi vážně nemocen, byl úžasně pracovitý. T o mu umožnilo vydat tolik vědeckých
prací a přitom nezanedbat svoje kněžské a učitelské povinnosti. Zábavám se ovšem věnovat nemohl, ale miloval společnost a debaty
s přáteli - i vzdělanými ženami - rád šel na procházku do přírody
nebo po Praze a přitom přemýšlel, bavil se rád s dětmi a měl doma
mikroskop, pomocí kterého studoval život v kapce vody a rád jej
ukazoval dětem. C o si však dopřával, byly knihy. Jeho bratr Jan, který
zůstal svobodný a ujal se obchodu po otci, měl Bernarda rád a přes
zimu jej hostil u sebe, nemohl zálibu v knihách pochopit, považoval
bratra za nepraktického a neznalého ceny peněz. Bolzano však dovedl
knihy i darovat a později kupoval knihy hlavně z darů přátel, např.
knížete Lva Thuna, jemuž také knihovnu odkázal. Nakonec čítala
2.437 svazků, z toho 302 matematických, 590 filosofických a 841 teologických spisů. Poslední číslo ukazuje, jak Bolzana zajímalo vše,
co se tykalo bohosloví.
Bolzano chtěl milovat všechny lidi a být spravedlivým ke všem
bez rozdílu. » B ý t šťasten a jiné činit šťastnými, to j e určení člověka «,
bylo jeho heslem a nevylučoval z toho žádnou národnost.
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Bolzano věřil v pokrok celého lidstva a význam sebemenšího národa pro tento pokrok. V kázání na svátek Tří králů na téma » O pokroku lidstva « se touto myšlenkou důkladně zabývá. Vlastenečtí Češi
ho proto zbožňovali, protože j e přesvědčoval o důležitosti českého
národa, jak svědčí dopisy českých žáků, přátelství s Palackým a jeho
rodinou i oslavy ke stému výročí narození roku 1881.
Bolzano toužil po reformách v církvi i ve státě, po účinném řešení
sociální otázky a odstranění vykořisťování chudých - za nejlepší prostředek, jak toho dosáhnout, však považoval výchovu. Výchova lidí
byla » hvězdou jeho života až do konce «, píše Eduard Winter.
Vyučování spojoval s otcovským a uctivým chováním k posluchačům. Měl pro ně vždy dost času. Nikoho neodháněl a každý měl
k němu kdykoli přístup. Dokonce když byl nemocen a pro slabost
sotva mohl mluvit, směli k němu a odpovídal jim alespoň kývnutím
hlavy.
C o učitel hlásal, mohli vidět žáci uskutečněno v jeho vlastním životním stylu a práci zasvěcené zcela blahu lidstva. Dovedl je tak zaujmout pro svoje myšlenky, že po promluvě o dobročinnosti vykonali
sbírku a položili pak milovanému profesorovi na katedru 1.500 zlatých
- a on obratem prohlásil, že dává tento dar na zřízení fondu pro podporu chudých studentů. Vyskytli se ovšem i nepřátelé, těch však bylo
jen málo, hlavně z řad postižených při zkouškách, při nichž nikomu
nenadržoval, ani bohatým a šlechticům...
Bolzano snášel kritiku a přál si ji. Studenti mohli veřejně pronést
kritiku a námitky proti jeho učení a vždy pečlivě odpovídal. Ve 3. ročníku žádal anonymní písemné zhodnocení přednášek a v jeho pozůstalosti byly nalezeny pečlivě uchované zapečetěné balíčky odpovědí
z let 1818 a 1819, některé s vřelými díky. »Dokonale bylo přesvědčeno«
45 a 65, »přesvědčeno« 57 a 40, »dostatečně přesvědčeno« 16 a 10, »neúplně přesvědčeno « 9 a 6.
Síla vnitřního přesvědčení uchvacovala i posluchače: »Uchvácen
žalostí nad nesčíslnými strastmi člověčenstva, volal slovy biblickými:
Žeň hojná jest, ale dělníků málo! A vždy znova se obracel k posluchačům svým: V y jste těmi dělníky, povolanými, aby jste pracovali
na vinici Páně, na poli národa. Ze slov jeho sálala nezvratná, horoucností svou uchvacující víra v pokrok lidstva.« (M. CervinkováRiegrová, B. Bolzano - životopisný nástin, 1881.)
Není divu, že sesazení oblíbeného a všemi ctěného profesora způsobilo rozruch. Na tabuli posluchárny se objevila posměšná báseň,
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jejíhož autora se přes vyšetřování nepodařilo odhalit. Náladu studentstva vyjadřuje dopis básníka a buditele, kněze Jos. Kamarýta příteli
básníku Čelakovskému: » Slzíš příteli, jak vidím, ne ale nad osudem
božského muže toho, než nad osudem university naší. Neboť, kdož
může skaliti, kdož schladiti slunce? Kdybych plakati viděl muže toho,
nemyslil bych, že pláče sám nad sebou, ale nad lidmi pravdu kamenujícími. «
Bolzanův proces
Bolzanovo působení na universitě nebylo bez obtíží a překážek.
Hned na počátku byl obviněn, že neučí podle předepsané příručky
náboženské vědy z péra jeho vídeňského kolegy Jakuba Frinta, který
si vymohl, že kniha byla prohlášena za učebnici, ačkoliv tento první
díl obsahoval teprve třetinu učebné látky. Druhý díl vyšel až r. 1808
a třetí r. 1813. Po prvním střetnutí byl Bolzano opatrnější, nepřestal
však propracovávat vlastní přednáškové sešity. Prospívalo mu, že nad
ním držel ruku jeho ředitel a opat premonstrátského kláštera Milo
Grün, který mu dal dokonce rozkaz, aby podle svých sešitů několik
let přednášel a pak se pokusil o jejich vyšší schválení. Snad v tom hrála
roli i nechuť přijímat z Vídně vše, co do Čech odtud přicházelo ...
Avšak rada Grünova nebyla zcela ve shodě s předpisy z r. 1809, podle
nichž měl ředitel falkulty bdít nad tím, aby se užívalo předepsané
učebnice, »ježto není j i m dovoleno uchylovati se od zásad v učebnicích
uložených, natož zaváděti jiné knihy nebo své sešity; shledají-li, že by
mohli učebnici zlepšiti, ať přednesou řediteli návrhy oprav, on pak j e
povinen návrhy své i dobrozdání o nich oznámiti zemskému guberniu. « Dále získávala zvláštnost filosofické a apologetické metody
v osvícenském duchu Bolzanovi sice většinou přátele, ale též kritiky,
kteří nepřestávali proti němu brojit jednak právem z věcných důvodů,
jednak někdy ze závisti nebo dotčeni jeho kritikou.
Překážkou v působení bylo slabé zdraví Bolzanovo, který vážně
onemocněl na plíce po smrti milované sestry tak, že ho musel zastupovat profesor teologie Benedikt Pfeiffer, pozdější premonstrátský opat,
který přednášel dle Bolzanových sešitů. Později odstonal smrt svého
bratra, velmi nadaného lékaře, který zemřel na nákazu brzy po své
promoci ve stáří 25 let. Také smrt otce r. 1816 jej zdrtila. Jak často
zakolísá za podobných okolností víra křesťanů - Bolzano však vyznává ve své autobiografii: » T o ale smím říci, že jsem se ani v hodinách
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nejprudšího bolu ve své víře v Boha a jeho Prozřetelnost nepohnul.
Také mé názory na křesťanství nezměnila tato rána osudu, ani kterákoliv jiná událost mého dosavadního života.«
Jako by nebylo dosti ran v rodině, zemřel r. 1816 také Bolzanův
přítel Grün a jeho nástupcem se stal člen řádu maltézských rytířů František Wilhelm. Ten si hned všimnul, že profesor užívá vlastních sešitů
a neučí dle předepsané Frintovy příručky. Upozornil na to Bolzana
a žádal, aby dal rukopis přednášek ke schválení, ten však stále odkládal,
protože ještě nepovažoval přednášky za zcela dokonalé ... Wilhelm
pak na Bolzanovo počínání dvakrát upozornil zemské gubernium
v pravidelné semestrální zprávě a studijní dvorní komise uložila 12.
prosince 1817 zemskému guberniu, aby dalo vyslovit Bolzano\i důtku,
a další opatření. Ředitel Wilhelm, aby si usnadnil zprávu, požádal
Bolzana, aby se ospravedlnil, a ten tak ochotně učinil v obraně z 31.
března 18x8. Mimo jiné pak sepsal ostrou kritiku Frintovy učebnice,
což bije do očí i žákům..., jako zmatek v pojmech a nedostatečný
filosofický základ. Tak se věcný spor mezi oběma muži vyhrotil
v osobní a Frint, tehda již dvorní farář ve Vídni a ředitel nově založeného ústavu pro vyšší vzdělání světských kněží u sv. Augustina
ve Vídni, se pustil houževnatě do boje za sesazení a potrestání svého
protivníka.
Nebyl to boj snadný. Bolzano si jako představitel katolického osvícenství v Cechách vybudoval pomocí žáků silnou pozici a navíc tu
byl přátelský okruh slavisty Dobrovského a esteticko-literární okruh
Meinertův. Ve školním roce 1818/19 byl Bolzano děkanem filosofické
fakulty. Frint měl naopak výhodu jako blízký rádce císařův, byl představitelem »rakousko-katolické restaurace« s řadou přátel na vyšších
místech. Také » římsko-katolická restaurace« (filosof Fridrich Schlegel,
slavný kazatel sv. Klement Maria Hofbauer a další), hnutí, které se
začalo církevně a politicky prosazovat kolem r. 1815, nebylo Bolzanovi přátelské.
Je zajímavé, že zprvu byly přednáškové sešity uznány ve Vídni
za nezávadné, a to zvláštní filosoficko-teologickou komisí. Důvody
pro sesazení podezřelého profesora však byly četné a Bolzano sám
řadu jich vypočítává v autobiografii.
Nakonec nemohlo vše dopadnout jinak, než to bylo možno v policejním rakousko-uherském státě; rozhodnutím císaře ve státní radě
dne 24. prosince 1819 byl Bolzano sesazen a dne 19. ledna 1820 zavolán
k vrchnímu pražskému purkrabímu, který mu předal dekret k přečtení.
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Bolzano četl nahlas pevným hlasem a zastavil se jen u slov »jelikož
povinnosti kněze, náboženského učitele a učitele mládeže a dobrého
občana hrubě přestoupil...« - zadíval se purkrabímu směle do očí
a prohlásil: » O d takové viny mne osvobozuje moje svědomí!«
Od té doby nesměl »učitel Cech« vstoupit na vysokoškolskou
katedru a žil z malé penze 300 zl. ročně. V e veřejnosti způsobilo sesazení velký rozruch.
Nyní měly všechny strany nepřátelské Bolzanovi zájem na tom,
aby se prokázala oprávněnost sesazení, a to nejlépe jeho vlastním prohlášením a odvoláním bludů Tak vzniklo pětileté, vleklé jednání,
které nazýváme » Bolzanovým procesem «.
Když z rozkazu císaře ustanovil arcibiskup Václav Leopold rytíř
Chlumčanský z Přestavlk u Chlumčan komisi čtyř kněží, která měla
provést vyšetřování Bolzanovy pravověrnosti na základě jeho sešitů,
prohlásil Bolzano pokorně: »Ačkoliv mi není známo, že bych se byl
v nějakém bodě od katolické nauky odchýlil, přece však maje na mysli,
že by se tak mohlo bez mého vědomí stát, prohlašuji při této příležitosti slavnostně, že mám v úmyslu jen to učiniti, co se srovnává
s výroky církve a navrhuji tedy předem a chci považovati za nevyřčené,
co by se kdykoliv s výroky církve dnešními nebo budoucími neshodovalo « (.Autobiografie, str. 59). Jako mnozí jiní, kteří byli v podobné
situaci před ním, odvolává se obviněný na své svědomí, ale přitom
projevuje opravdu pokornou poslušnost vůči rozhodnutí církve a jako
to napsal vícekrát ve svých spisech, nepovažuje se za takovou autoritu,
které by se muselo věřit vše, co řekne.
Roku 1821 zemřela Bolzanovi matka a on opět onemocněl. Když
se zotavil z chrlení krve, byl r. 1822 zavolán k arcibiskupovi, který
mu předložil » 1 1 2 bludných vět« vybraných Frintem a nařízena mu
třínedělní rekolekce (duchovní cvičení). Bolzano opět uposlechl. Na
naléhání nemocného starce arcibiskupa napsal nové prohlášení, že
lituje v přednáškách učiněných a jinými zle vyložených výroků a je
ochoten pohoršení napravit! Tohoto ústupku později litoval, ale uklidnění císaře i arcibiskupa bylo dosaženo a na dva roky nastal pokoj.
V září r. 1824 žádá arcibiskup »veřejné odvolání«. Důvodem,
proč doutnající požár opět vzplanul, bylo prohlášení nejvěrnějšího
Bolzanova žáka Fesla, který byl internován v klášteře ve Vídni a který
prohlásil, aby si polepšil, že původcem jeho bludů je Bolzano ... Tentokráte však obviněný prohlásil, proč nemůže odvolat, načež mu arcibiskup zakázal zpovídat a nařídil, aby připravil vhodný článek do
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novin, ve kterém by se bludů odřekl. Nepomohly námitky, že oněcli
1 1 2 vět je vytrženo ze souvislosti kontextu, má tedy nejasný význam,
že nebyly vráceny koncepty přednášek apod. A tak Bolzano opět
uposlechl, ale začal psát na 30 arších ospravedlnění s titulem Mein
Glaube (Má víra). Sp ; s odevzdal 12. května 1825 a čekal, že bude zbaven svobody a internován podobně jako Fesl v některém klášteře.
Nestalo se tak. Spis se dostal bez autorova přičinění do ciziny a »jistý
vlastenecký učenec « na to upozornil arcibiskupa a pohrozil následky,
které bude mít uveřejnění v tisku. Arcibiskup na to požádal Bolzana,
aby tisk zamezil - a ten opět uposlechl: napsal protest a spis skutečně
nevyšel. Zásah » učence «, kterým byl Dobrovský, vážený přítel vlastenecké šlechty i duchovenstva, byl tedy účinný.
Dne 31. 12. 1825 byl Bolzano zavolán k arcibiskupovi, kterého
nalezl se čtyřmi rady, v tom s jedním biskupem, v ornátech a u stolu
s krucifixem a svícemi připraveny k soudnímu jednání. Po delším
úvodu byly obviněnému předloženy čtyři otázky, na které odpověděl
do protokolu. Z odpovědí vyplývalo, že vždy věřil a věří pravdám,
které katolická církev učí. Poté složil na arcibiskupovo přání Tridentské vyznání víry (to ostatně učinil již dříve) a znovu prohlásil, že neshledává ve svědomí (!), co by odvolal. Přítomní to přijali s velkým uspokojením a tak byla pře skončena - šlo se pak k obědu u arcibiskupa.
» Bolzanův proces « byl skončen a císař sám nařídil, aby byl považován za ukončený. Nutno dodat, že příčinou, proč císař nepostupoval
dále přísně, byly změněné politické poměry. N o v ý vrchní kancléř
Kolovrat, Cech a osvícenec, se o to zasazoval a Frint upadl do nemilosti,
byl odstraněn z Vídně jmenováním biskupem v St. Pölten. Co se
římské kurie týče, nezasahovala přímo, ale oba sokové byli nakonec
na tom stejně: Bolzanova i Frintova příručka se octla na indexu zakázaných knih a Frint jako biskup se snažil výtisky skupovávat, aby j e
tak stáhl z oběhu.
Za takových okolností si musíme klást otázku, do jaké míry měli
Bolzanovi kritici a žalobci pravdu,
Bolzano, jak jsme viděli, se považoval vždy za pravověrného syna
církve římsko-katolické a byl přesvědčen, že výrborně hájí její učení
v době, kdy je racionalisté jménem rozumu ze všech stran napadali.
Právem odmítl pokusy postavit na základ zkušenostní (empirické)
filosofie katolickou teologii. Nechtěl se vázat na žádnou filosofii a
napsal to v předmluvě ke svému ospravedlnění Mein Glaube: » Žádný
ze všech filosofických systémů nepovažuji za dost správný a spolehlivý,
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abych, o ne mohl opřít učení tak důležitá, jako jsou učení náboženství.
Proto jsem si učinil pravidlem, že při svých bádáních o náboženství
nebudu používat za základ nic jiného, než věty, na nichž se všichni
lidé na celém zemském povrchu dávno sjednotili, které dále mají
takový obsah, že k jejich posouzení je třeba pouhého rozumu, a které
konečně nelahodí smyslovým náklonnostem lidí, nýrbž jsou j i m spíše
na újmu. «
Srdcem Bolzanovy filosofie je nauka » o pravdách o sobě «, o nekonečné říši těchto pravd seřazených, jak plynou ze sebe, v systém. Pravda
je nezměnitelná a bez času, poznáme-li pravdu, poznáváme vždy něco
věčného. Nezáleží na tom, jsou-li » pravdy o sobě « lidským rozumem
poznané nebo nepoznané, všechny jsou poznávány vševědoucím Bohem.
Soudy rozumu jsou potud pravdivé, pokud spočívají na pravdách o
sobě. Bůh je prapůvodcem a první příčinou všech konečných substancí,
kterých je dle jeho soudu nekonečně mnoho, ale nikoliv » pravd o
sobě «.
V Bolzanově době se mnoho debatovalo, co j e »náboženství«.
Obvykle jím rozumíme souhrn pravd a povinností, jimiž je náš život
napojen na Boha. Věc však není tak jednoduchá, jak se zdá, vždyť
bylo vypracováno osm metod, jak dojít ke správnému pojmu náboženství. Bolzano si vytváří pojem » dokonalého náboženství«, které
ztotožňuje s pravou moudrostí ~ j e to souhrn pravd, které nejlépe
slouží podpoře ctnosti a blaženosti; myslí se tu nejen na pozemskou,
ale též věčnou blaženost člověka.
Bolzano byl mistrem v tvoření jasných a srozumitelných pojmů,
což považoval vždy za velmi důležité a vedl k tomu své posluchače.
Proto i pojmu » zjevení Boží« věnoval mnoho úsilí. Zjevením rozumí
katolická teologie oznámení nějaké pravdy Bohem, učiněné nadpřirozeným osvícením mysli člověka. Bolzano definuje zjevení jako
»každou změnu ve světě smyslů, kterou způsobil Bůh, aby stvořená
bytost, jestliže podle svého nejlepšího mínění postupuje, z toho vyrozuměla, že je to vůle Boží, aby nějaké mínění přijala, protože j e sám
Bůh uznává za pravdivé. « Ž e jde opravdu o zjevení, j e patrno z toho,
že » komplex pravd j e užitečný k upevnění ctností a přispívá ke štěstí
lidí« a dále že jsou tu » mimořádné okolnosti, při jejichž dopuštění
nemohl mít Bůh jiný záměr než ověření oněch mínění jakožto zjevených «, a tyto mimořádné okolnosti nazýváme » zázraky «.
Ve svých úvahách dochází i k pojmu »obrazného ve zjevení«
a tvrdí, že je to představa, která nemá za účel představit věc takovou,
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jaká skutečně je, nýbrž vzbudit pocity a představy předmětu nejvhodnější - tak např. říkáme o Bohu, že j e » otec «. Hlavní j e , aby měl obraz
blahodárné účinky pro ctnost a dosažení blaženosti. J d e tak daleko,
že připouští i dopuštění sebeklamu a omylu (jako např. když dětem
vštípíme představy sice mylné, ale krásné a odpovídající jejich chápání,
přesto však vedoucí ke ctnostnému jednání, třeba představu nebe
apod.). Všude tam, kde se lidskému rozumu zdá něco z katolického
učení nemožné, doporučuje myslit na to, že j d e o » obrazné «. J d e ovšem
zvláště o výklad bible, která se v racionalistické Bolzanově době stala
terčem kritiky co do věrohodnosti a pravdivosti.
Nelze popřít, že v některých věcech předběhl Bolzano daleko svou
dobu, jako např. ve výkladu biblických zázraků. Církev v době zuřivých náporů na pravdivost bible z hlediska přírodních věd a historického bádání nemohla ani jinak jednat, když nařizovala zásadně
slovní výklad. Biblická věda byla ještě málo vyvinuta, znalost literárních forem u Židů a orientálních národů nepatrná, biblická archeologie
v plénkách. Proto se nám dnes zdají » důkazy « Voltairovy proti bibli
snůškou domněnek a omylů, musíme však pochopit též takového
Bolzana, který - podobně jako historicko-kritické bádání v 19. století
vůbec - narážel na strnulé chápání biblických dějin a zdá se tudíž mít
protidogmatický charakter.
K obratu a rozvinutí biblických věd došlo dosti pozdě a dnes,
kdy se mnohé problémy výkladu bible jeví ve zcela novém světle,
uznává se opatrnost církve v minulosti za kladný j e v , i když mnozí
vytýkali, že se vědeckým poznatkům neotvírala dostatečně a včas.
II. Vatikán papeže Jana X X I I I . rozvinul dále duchovní pohyb, který
se v církvi rozběhl a u jehož počátků byl i Bolzano.
J e tedy Bolzano osvícenský vědec, filosof a teolog, který hledá
v zájmu zachování víry svých posluchačů nové cesty a nové metody
apologetiky. Nepochybně přestřelil, když příliš zdůrazňoval přirozené
na úkor nadpřirozeného, ale v mnohých věcech předstihl svou dobu
a jeho mravenčí píli při hledání správných pojmů, snahu uvést do
souladu vyklad Písma a víru s výsledky přírodních a historických
věd, dovedeme ocenit až v dnešní době, podobně jako j e teprve dnes
náležitě oceňována Bolzanova práce v matematice, logice a řešení
sociální otázky. Proto také bylo během » Bolzanova procesu« leccos
vytýkáno Bolzanovi právem, leccos neprávem, proto byla rozhodnutí
o jeho pravověrnosti kladná i záporná ...
O svých úmyslech se vyslovil sám Bolzano takto: »Vyznávám,
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že jsem zvlášť příznivým řízením nebes již v mladistvém věku svém
připadl na mnohé poznatky, jichž dalším zpracováním, jestliže se nemýlím a jestliže mnozí jiní lidé, kterým jsem poznatky ty oznámil,
nemýlí se se mnou, budou odstraněny, a to způsobem velmi prostým
a každcmu člověku srozumitelným, i sebe větší obtíže, s nimiž posud
potkávati se jest v nauce o mravním principu a mravnosti vůbec, v učení o možnosti zjevení a známkách jeho, v důkaze o zázracích, které
potvrzují božskost křesťanství, v nauce o neomylnosti církve, o božském vdechnutí Písma svatého a o mnohých jiných článcích náboženských. « K tomuto citátu poznamenává se v příslušném heslu Bolzano v Českém bohovědném slovníku (Tumpach-Podlaha 19x6): » V
době, kdy plochý duch času spokojoval se namnoze povrchními názory na věci velmi důležité, slib vážného badatele a neúnavného pracovníka byl vzácným hlasem. «
Osobně byl Bolzano až do smrti přesvědčen, že vypracoval velmi
láčinnou apologetiku proti racionalismu. Jsou různá náboženství, dovozuje, protože lidé mají různý vztah k blaženosti a ctnosti. Avšak
nejdokonalejší náboženství j e také nejvhodnější pro ctnost a blaženost
člověka, ba i celých národů.
Náboženství » dokonalé samo o sobě « j e nejprospěšnější blaženosti
a ctnosti celého lidstva všech dob - takové j e náboženství křesťanské.
Římsko-katolická církev j e pravá, protože j e nositelkou učení nejdokonalejšího náboženství. V polemice se Stoppanim, která vyšla
v knize Über die Perfektibilität des Katholizismus ... (1845) rozvádí tuto
myšlenku a stanoví osm podmínek nejdokonalejšího náboženství, z nichž
první j e schopnost pokroku a stálého zdokonalování:
» Žádné náboženství, jehož chápání nauky není schopno určitého,
s pokrokem lidstva úměrně pokračujícího pokroku v nauce, obzvláště
že v něm mohou nejen přibývat nauky, ale též odpadat představy
zbytečné pro pozdější časy - nemůže našemu celému pokolení během
všech budoucích staletí postačovat. «
Odtud také pramení odvážná kritika a požadavek reforem v církvi,
aby se tato co nejvíce přiblížila jeho představě » nejdokonalejší církve«
a dokázala, že je schopna stálého pokroku slučitelného s duchem doby
- dnes bychom řekli s papežem Janem X X I I I . se » znameními doby «.
Tato myšlenka vývoje má pro moderní teologii velký význam a církev k němu dnes vybízí...
Podařil se Bolzanovi jeho úmysl? Domnívám se, že by bylo zcela
nesprávné vypodobnit Bolzana jako »bojovníka s církví«, naopak,
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Bolzano bojoval pro církev a za církev, tragikou jeho života bylo,
že nebyl chápán právě od těch, kteří měli dobře míněné rady a reformy
prosazovat. Bolzano se pustil na půdu, která byla v jeho době nebezpečná, předbíhal svou dobu. Takoví muži byli v církvi vždy a přispěli
k pokroku teologie, i když se v něčem mýlili, nebo j e stihnul osud
podezření z bludařství. Tomu neuniknul ani sv. Tomáš Akvinský,
dočasně odsouzený pařížskou univerzitou, sv. Ignác z Loyoly pronásledovaný inkvizicí, nebo v naší době vědec paleontolog a teolog
Pierre Teilhard de Chardin (f 1955).
Těchobuzska pracovna
Leden 1920 znamenal pro Bolzana perspektivu klidné vědecké
práce, filosofické, teologické i matematické, bez vyčerpávajícího působení učitele a kazatele. V létě přijal pozvání na zámek zemského
advokáta Pistla, kde se mohl setkávat s řadou vzdělaných hostů. Psával
0 tom matce, která mu byla rádkyní a přítelkyní v nejtěžších dobách.
Ona sama však tušila svůj brzký odchod a prosila Boha, aby poslal
za ni synovi náhradu - její důvěra byla vyslyšena.
Ztráta matky příštího roku byla pro Bolzana bolestná, v roce 1823
však vstupuje do jeho života Anna Hoffmannová, se kterou se setkal
při úmrtním loži její dcery Karoliny. Stala se mu pečlivou hostitelkou
na statečku Hoffmannových v Těchobuzi u Pacova, spolupracovnicí,
v době nemoci pečlivou ošetřovatelkou a skutečně náhradou matky.
1 její manžel Josef byl věrným Bolzanovym přítelem. Pro penzistu
s 300 zl. ročně to byla ovšem i vítaná finanční pomoc, přestože byl
při svém duchu chudoby schopen vystačit. B y l o to čisté přátelství
plné vzájemné úcty, jak svědčí dopisy, které Bolzano pečlivě schovával
a po smrti Anny odevzdal v testamentu jejímu manželovi. Z a péči
se odvděčoval tím, z e j í připisoval svoje knihy a pomáhal vychovávat
vnoučata Bernarda a Annu, děti ovdovělého syna Hoffmannových.
V dlouhý život nedoufal a právem se domníval, že to byla laskavá
péče přátel, která mu prodloužila život. Svou autobiografii končí slovy:
» Nejhlavnější snaha má od časného mládí až do dnešního dne jen k tomu se nesla, abych dobro lidstva podporoval. Z e všeho ale, co ještě,
pokud se Bohu zlíbí, v budoucnu dobrého a užitečného vykonám,
připadne i Vám, moje dobrotivá Přítelkyně, díl nemalý. «
V zimě obvykle hostil Bolzana jeho bratr Jan, který snad trochu
žárlil, když se bratr převážně přes léto zdržoval v těchobuzské pracovně.
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Prý jej tam nikdy nenavštívil. V Praze se Bolzano setkával s přáteli
častěji, zvláště se žákem Příhonským ("j* 1859), který vyučoval na filosofické fakultě estetice a pak se stal představeným lužického kněžského
semináře v Praze. Od r. 1823 zde žil též sesazený biskup Hurdálek
se sekretářem Schneiderem, oba věrní bolzanovci. Schneider vyučoval náboženství na Vysoké škole technické dle příkladu svého učitele
a kromě jiného napsal oceňované vzdělávací a modlitební knihy.
Bolzano se nikterak neuzavřel ve své pracovně a nezakopal svoje
hřivny. Od r. 1820 se věnuje zpracování díla, které mělo být základem
pro velké matematické dílo o » neeuklidovské geometrii«, ale lze též
dokázat, že autor měl na mysli vybudovat pevnější základy pro náboženskou filosofii právě lepším logickým myšlením. Při své důkladnosti chtěl vytvořit nejprve obšírnou metodologii. Proto plnil horlivě
svoje vědecké deníky, které jsou dodnes v řadě svazků uchovány v jeho
pozůstalosti a jsou zdrojem poznání. Přátelé očekávali, že jeho Logika
bude epochálním zjevem v dějinách filosofie. Zvláště Schneider se
snažil pomáhat a ze dvou set sešitů opsal Bolzanovi 90, ale ten brzy
přidával nebo měnil, takže se opisování vzdal. Dílo bylo hotovo r. 1830
a pod názvem Dr. Bolzano's Wissenschaftslehre připraveno k tisku.
Divíme se, že muž tak slabého zdraví a osobně pronásledovaný mohl
tolik pracovat - zůstává nám proto příkladem, jak silný duch dovede
veden velkou ideou překonat všechny překážky na cestě ke vznešenému cíli, duch posilovaný modlitbou a pevnou nadějí v Boha.
Problém nastal, když mělo být dílo vydáno. Teprve Feslovi se
podařilo umístit je v Seidlově nakladatelství ve Vídni, kde vyšlo německy teprve r. 1837 s podtitulem: »pokus obšírného a z větší části
nového podání logiky se stálým zřetelem na její dosavadní zpracování.
Vydáno od několika jeho přátel. « Povolení pro Rakousko dal knize
cenzor filosofických spisů Günther, kdysi Bolzanův žák, později stoupenec římsko-katolické restaurace a zakladatel restaurativní filosofie
a teologie. Stěžejní dílo Bolzanovo Vědoslovt... však nešlo na odbyt
a nepomohlo ani vypsání odměny 50 dukátů za vážnou kritiku, ani
pochvalný článek v časopise Freimütige Blätter... Autor se však nevzdal
a nedbal na odpor či nezájem, další desítiletí života věnoval prosazování svých myšlenek.
Přesto si nesmíme myslet, že to bylo dílo bez významu, vždyť
kolem r. 1900 píše o něm zakladatel fenomenologické školy Edmund
Husserl, že j e to spis, který daleko převyšuje vše, co bylo ve světové
literatuře napsáno o systematické logice. Jak bylo řečeno, jádrem
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Bolzanovy filosofie je nauka o »pravdách o sobě«, které existují bez
ohledu na to, zda je někdo vyslovuje nebo ne, v nichž je dáno něco
objektivního, všem lidem jako rozumným bytostem společného, absolutní pravda. Bolzano tedy překonává Subjektivismus a připravuje
půdu objektivistické filosofii, hlásané na základě Aristotelovy nauky
ve středověké tomistické filosofii, obnovené ve 20. století pod jménem » novoscholastiky «. Předbíhá tedy i zde dobu.
R o k u 1834 vychází Lehrbuch der Religionswissenschaft (Učebnice
náboženské vědy), které byl dán podtitul: » otisk přednáškových sešitů
jednoho bývalého učitele náboženství na jedné katolické universitě,
sebráno a vydáno od několika jeho žáků. « Mělo to být pro autora
překvapením, proto mu zatajili přípravy k vydání, takže nemohl text
přehlédnout a opravit - na škodu věci, protože nebyl přesný. Snažil
se proto o druhé, opravené vydání, ale marně.
Vydání učebnice přineslo Bolzanovi jen obtíže. R o k u 1834 se stává
arcibiskupem v Praze po dvouletém období hraběte Kolovrata-Krakovského velmi přísný Ondřej Alois Ankwitz hrabě Skarbek z Poslavice. V té době panuje soustava stability knížete Metternicha, který
udržuje absolutní moc císaře. Poměr k církvi je však poněkud uvolněn,
alespoň nejsou některé zákony tak přesně prováděny, co se týče styků
biskupů se Svatou stolicí nebo censury knih apod. Ankwitz byl rozhodný
zastánce římsko-katolické restaurace. Po upozornění nuncia vydal zákaz prodeje Bolzanovy učebnice, ale v Praze bylo přesto prodáno asi
300 výtisků. V r. 1836 vyšetřuje policejní ministr, jak byla kniha v y dána a český zemský úředník hrabě Chotek bere Bolzana do ochrany,
protože o vydání nevěděl ... Další nepříznivou událostí bylo pro bolzanovce jmenování Bolzanova kritika Rosta vicerektorem semináře. Rost
napsal proti Bolzanovi knihu, ale zemský úřad zakázal jmenovat v knize
jeho jméno. Rost zakazoval bohoslovcům dokonce chodit ke zpovědi
ke Schneiderovi a Karel Havlíček Borovský tehdy vystoupil z kněžského semináře - tento zakladatel českého novinářství pak proslul
nejen břitkou kritikou a někdy až přílišnou satirou na politické poměry,
ale též na církevní a náboženské, takže mnohé čtenáře ovlivnil negativně. Bolzana měl vždy v úctě a napsal o něm v Národních novinách
dne 22. prosince r. 1848 často citovaný nekrolog, v němž jsou i slova
ocenění: »Pomníkem jeho nejkrásnějším a nejtrvanlivějším jest, že
svobodné pohybování ducha v naší vlasti jest namnoze plod semene,
které on rozsíval. «
Klid nastal, když po Ankwitzově smrti nastoupil na stolec sv. Voj33Q-

těcha arcibiskup Alois Josef II. svob. pán ze Schrenků na Notzingu
a Egmatingu, který se netajil úctou k Bolzanovi, zvával k sobe bolzanisty, navenek však v jeho prospěch nevystupoval. Pilně cestoval po
arci diecézi, dbal rovnoprávnosti jazykové ve školách i v kostele a jeho
pastýřské listy byly vlastenecké.
Tyto události ukázaly, že Bolzanovo postavení v Cechách j e stále
významné. Bolzanisté zastávají důležitá místa a drží spolu. Mezi nimi
vynikají bývalý litoměřický biskup Hurdálek se sekretářem Schneiderem, další litoměřický biskup Hille, pozdější vídeňský arcibiskup Milde,
čilý Bolzanův žák Zahradník, na jehož popud vydává Jaksch roku 1833
Časopis pro učitele, rodiče a vychovatele a od r. 1829 Časopis katolického
duchovenstva, autor první české Psychologie, Logiky a Etiky, děkan
v Lípě Krombholz, příkladný duchovní správce a organizátor školstva.
V r. 1838 se četní z nich sešli u Bolzana a on jim dal témata k filosofickému zpracování... Stejně významné postavení měli bolzanisté
v Sasku, kde pro ně připravil půdu Dittrich, organizátor misijních
stanic a dvorní kazatel a vychovatel královské rodiny v Drážďanech.
Druhého vydání se dočkaly vzdělávací řeči a kázání Erbauungsreden (1839) a nejvíce oceňované filosofické dílo Athanasia o nesmrtelnosti duše z r. 1827 vyšlo podruhé r. 1838.
Athanasia, kniha útěchy věnovaná původně Anně Hoffmannové po
smrti její dcery, zasluhuje zmínky proto, že j e obsažnou filosofickoteologickou knihou^ jak ukazuje její obsah. V 1. kapitole se autor
zabývá jednoduchostí a jedinečností duše; z 59 stran, které tomu věnuje, patří 21 stran vyvrácení námitek materialistů. V další kapitole
se zabývá nekonečným trváním duše a ve třetí nekonečným pokračováním v dokonalosti každého dobrého člověka. Spojení duše s tělem
je věnována kapitola čtvrtá. V dalších se pojednává o zdokonalování
duševních mohutností, rozumu a vůle, přičemž si Bolzano všímá i
důvodů deterministů a indeterministů. Desátá kapitola pojednává o
dokonalosti posmrtného života, jedenáctá o jeho prostředí, dvanáctá
o opětném spojení duše s tělem na onom světě. V třinácté kapitole
se dokazuje, že jev spánku spíše dokazuje nesmrtelnost. Čtrnáctá obsahuje důkazy nesmrtelnosti duše ze jsoucnosti Boží. Zde j e též v poznámce uveden důkaz Boží existence z rozumu, o j a k ý se »ještě nikdo
nepokusil«. Důkaz však odpovídá třetí cestě sv. Tomáše Akvinského
(» z možného a nutného «) a čtvrté cestě (» ze stupňů, které se shledávají ve věcech«) (S. th. I. 2, 3). Poslední 15. kapitola j e věnována zjevení, protože »Bůh nejednou potvrdil svým slovem nesmrtelnost«,
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ale lidem bylo ponecháno prokázat ji též rozumem. Zde odsuzuje
také sebevraždu.
O nejlepším státě
Bolzano si vytvořil i pojem »nejlepšího státu«, v němž se měly
v budoucnosti jeho myšlenky pro blaho lidstva uskutečnit. Nevelký
spisek O nejlepším státě zasluhuje proto zvláštní pozornost, protože
se v něm jeví profil kněze, toužícího po vpravdě rozumné společnosti, to je spravedlivé a v duchu křesťanské lásky.
Bolzanův spis O nejlepším státě je pokusem katolického kněze a
křesťanského osvícenského filosofa ukázat, jak by měl vypadat» rozumně
uspořádaný stát«, to je stát, jehož zákony by byly ve shodě s božskými
zákony spravedlnosti a lásky a sloužily skutečně všeobecnému blahu.
Bolzano tu opět předbíhá svou dobu a řeší sociální otázku v roce 1830,
kdy byl spis již hotov v rukopise, více než třicet let před vydáním
I. dílu Kapitálu Karla Marxe a 60 let před vydáním papežského okružního listu Rerum novaruml
Bolzano přistoupil k napsání svého díla o uspořádání státu s obvyklou vědeckou důkladností a »po mnohém a mnohém zkoumání
a nejnestrannějším srovnávání s tím, co o tomto předmětu bylo řečeno
jinými. «
V předmluvě uznává, že jde o těžkou otázku a žádá skromně, aby
jeho myšlenky »věci znalí lidé zkoumali, co j e v nich nového, pravdivého podrželi, chyby opravili a co by v nich chybělo, doplnili. « Jak
velice mu na spisku záleželo, j e vidět z vážného varování před » zlým
skutkem, nad který není horšího,« kdyby snad někdo spis zničil.
Všimneme si jen hlavních zásad a myšlenek ze spisu O nejlepším státě.
Již v i . kapitole (z celkem 28) vyslovuje zajímavou myšlenku, že
přijde čas, kdy se celé lidstvo bude považovat za jednotu a celek, takže
bude nakonec jen jeden lidský stát. Říká, že k tomu cíli lidstvo skutečně spěje, byť by to byl jen svazek takový, jako je spolek, unie nebo
federace států.
V 2. kapitole o zákonodárství zaujme požadavek, aby » žádný člen
státu, alespoň žádný člen dospělý, nebyl zcela vyloučen z účasti na
zákonodárství.« Co se vlády týče (kap. 3), navrhuje systém voleb
rozhodujících činitelů v obcích, kteří by pak volili podobné činitele
správy v okresech, krajích, zemích a tito opět vládu státu, vždy jen
ty nejlepší a nejmoudřejší.
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V kap. 6 » O rovnosti« ukazuje na škodlivost nerovnosti v právech
a povinnostech, i když uznává, že naprostá rovnost je už od přírody
nemožná. Žádá zvláště, aby majetek jednotlivce nemohl příliš vzrůstat,
protože takový majetek vzniká hlavně tam, kde jiní chudnou. Dále
je nutno zrušit všechna dědičná privilegia i břemena. »Zejména se
nemá trpět, aby kdokoliv, kdo j e nízkého původu, měl uzavřeny
cesty ke vzdělání a tím i cesty k rozmanitým vyšším hodnostem a úřadům, jen když touží po takovém vzdělání a dosvědčí-li učitelé, že
má k tomu nadání. « Ústupek šlechtictví činí jen tehdy, když vzniklo
vzácnými činy a vlastnostmi a lze očekávat, že tomu bude tak i u potomků ...
Ve svobodě nemá být nikdo omezován více, než je rozumné a nutné.
Co se týče svobody smýšlení a svědomí (kap. 7), žádá, aby stát odstranil
ze svého zřízení pokud možno všechno, co by » nadějí na zisk nebo
strachem před škodou« svádělo občana, aby přisvědčoval něčemu,
co pokládá za nepravdu, nebo aby se alespoň tvářil tak, jako by za
pravdu přijímal, čemu v srdci nevěří. Zde si zvlášť všímá poměru státu
k náboženství a žádá velkou opatrnost a ohled na svědomí příslušníků
různých vyznání.
» Stát nechť nestanoví kněze, nýbrž ponechá jejich volbu příslušníkům vyznání, kterým však budiž ponechána také péče o jejich hmotné
zaopatření. « Náboženská obec má právo sesadit kazatele z úřadu,
pokud by pohoršoval způsob jeho života. V rozumně uspořádaném
státě nesmí být dávána občanům větší práva nebo přednost podle toho,
jakého jsou vyznání, nýbrž jen podle jejich činů. Administrativní
úředníci se nemají chovat nábožensky nelišně a kdykoliv jde o nějaké nařízení, které se týká lidí jiné víry, než sami vyznávají, mají se
vmyslit do jejich způsobu myšlení, aby pochopili, jak na ně bude
toto nařízení působit. » Aby někdo jiným vnucoval svoje náboženské
názory, aby jim j e hlásal proti jejich vůli, to se ovšem nesmí trpět. «
»Nechť je ovšem potrestán každý, kdo se něčeno dopustí z náboženských pohnutek, co j e všeobecně škodlivé a co zakazují státní zákony. « »Jaká by to byla krutost bránit rodičům, aby děti vychovávali
v náboženství, ve kterém lze podle jejich názoru jedině dojít ke spáse ... «
Je zajímavé, že Bolzano, který sám dokazoval rozumnost křesťanského náboženství a z něho zvláště katolického, nedoporučuje mínění,
že by se měl stát držet jen » rozumového náboženství «, protože j e velmi
těžké rozhodnout, které náboženství j e nejvíce rozumové, podobně
i co je pověrečné a bludné. Celkem doporučuje krajní tolerantnost
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a opatrnost v zasahování státu do náboženských věcí, jistě ovlivněn
škodami, které toto zasahování rakousko-uherských monarchů způsobilo.
Velký pedagog praví dále o výchově (kap. 8): »Rodiče jsou
nejpřirozenější pěstouni a vychovatelé svých dětí. Co mohou oni poskytnout, a zpravidla poskytují, jsou-li sami náležitě vzděláni - to nelze
nahradit ničím jiným, zejména v žádném, ústavě. « Zabývá se pak
organizací školství. Jednu obecnou školu předpokládá asi pro 100 rodin.
Do vyšších škol postoupí ti, kdo mají nadprůměrné nadání a lásku
k vědění, ostatní se doučí v nedělních a svátečních školách nebo čtením
knih z obecní knihovny. Jako vysokoškolský učitel má zájem také o
uspořádání Vysokých škol, navrhuje zřizování kolejí, společné stravování (menzy), dozor nad mravným životem mládeže atd.
V kapitole o péči o zdraví a život žádá lékaře pro každou obec,
rozšíření nemocnic a navrhuje, co je dnes u nás uskutečněno: »Avšak
za léčení, za lék a za ošetřování nechť neplatí ten, kdo toho potřebuje,
nýbrž náklad nechť nese stát, který dostane podle potřeby pomoc
od kraje, od země atd. «
Snad nejdůležitější kapitolou celého díla je desátá O majetku. Sám
autor v úvodu upozorňuje: »Nijak se netajím, že se zde mé pojmy
nejvíce odchylují od toho, co bylo až dosud obecně uznáváno za správné. « Touto neobvyklou zásadou je: » Nějaká věc nechť je prohlášena
za soukromý majetek, za majetek jednotlivce - tehdy však v každém
případě - jen tehdy, je-li celku prospěšnější, aby jednotlivci toto
vlastnické právo přiznal, než aby mu je odepřel. « Tuto zásadu pak
obšírně vysvětluje r a řadě případů.
Co je k užitku jenom jednotlivce, má se stát jeho vlastnictvím.
Věci, které neposkytují jednotlivci žádný užitek nebo jen nepatrný,
nemají být vlastnictvím jednotlivce - např. kdyby slepec skupovával
pro sebe cenné obrazy. Neuznává vlastnictví vzniklé nálezem, ba ani
prací, kterou vzniklo něco užitečného, nýbrž jen právo na mzdu.
Věci cenné pro svou vzácnost mají být majetkem státu, který je může
propůjčovat. Oč jde Bolzanovi? V době, kdy na jedné straně rostla
bída chudiny a na druhé rostly majetky boháčů, žádá rozumná opatření, aby to bylo zamezeno. Proto dává státu právo omezovat právo
prodeje i darovací, soukromé půjčování peněz na vysoké úroky. Peníze
lze ukládat ve státních spořitelnách na menší úrok. Jde však ještě dále:
žádá zrušení práva na dědictví, ledaže by se jednalo o věci na památku!
Sám však varuje před uskutečněním tohoto opatření, dokud by ne334-

nastal vhodný okamžik, a žádá, aby se získaný majetek věnoval dobrým
účelům a zvláště na výživu a výchovu chudých osiřelých dětí: »Běda
nám, kdybychom chtěli dosavadní zřízení zrušit, nedovedouce je nahradit lepším! «
V duchu nejvyšší zásady, kterou si stanovil, žádá Bolzano i stanovení kupných cen a mezd a odměn za práci.
Ze všeho je zřejmé, že Bolzano řeší sociální otázku, která se stala
palčivou se vznikem a růstem dělnické třídy. Jako kněz bolestně prožíval ve své době a zvláště v Praze, kde měl na očích bídu námezdného
proletariátu, rozpor mezi křesťanským učením lásky a praxí, skutečným životem. To bylo zcela proti jeho ideálu » nejlepší církve « i » nejlepšího státu «.
V kap. 13 se Bolzano zabývá »výrobou a průmyslem«. Považuje
to za velmi důležité, protože v rozumně vedeném státě bude velký
růst obyvatelstva. Doporučuje výchovu a vzdělání, zákaz neproduktivních zaměstnání, podporu vynálezů, ale zvláště družstevnictví,
na prvním místě v zemědělství. Zavrhuje nerovný poměr mezi panstvím a úředníky, sedláky a chalupníky, ale říká: » Tento poměr nechť
je jiný a to takový: všichni, kdo jsou členy tohoto sdružení, věnující
svůj plný čas práci, nechť mají podíl na společném výtěžku, zhruba
stejný, rozdílný nanejvýš podle zvláštních výkonů a potřeb jednotlivce. «
O průmyslových podnicích se zvlášť nerozepisuje, ale podotýká:
» Protože konečně, co platí v zemědělství - že se totiž může s úspěchem
a vhodně provádět jen v družstvech výše popsaných - platí o většině
výrobních zaměstnání, tu nechť je jejich organizace s jistými obměnami prováděna jako v zemědělství. «
Ještě pronikavější změny než ve výrobě předpovídá Bolzano ve
státě zřízeném účelně obchodu (kap. 14). Zamýšlí se nad tím, že někteří
obchodníci nesmírně bohatnou a jiní často se obratem stávají žebráky
a strhávají ostatní do záhuby - jediné řešení vidí v postátnění obchodu.
Slibuje si od toho, že nebudou bohatnout jednotlivci a riziko i zisky
budou státu, který bude vyplácet pracovníkům v obchodu pevný
plat. » Neviděli bychom tolik žen i mužů plahočících se míle cesty do
trhu s košíčkem vajec nebo s jinou maličkostí. «
V dalších kapitolách se věnuje Bolzano vědě, umění, výživě, oděvu
a obydlí. I zde uvažuje o vhodném řízení státem. Za zmínku stojí,
že stavět domy pro zisk jednotlivců na pronájem, považuje za » kruté
nadpráví«. Viděl totiž, jak zde byla porušována sociální spravedlnost
a zneužívána k obohacení bytová krize. Jeho zamilovaným plánem
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proto bylo zřízení akciové společnosti, která by pečovala o laciné
a zdravé byty pro dělníky.
Zajímavá je kapitola 21 Zřetel k rozdílům pohlaví. Poučení ve škole
a později kroužky mládeže, které by se neměly scházet bez přítomnosti dospělých, směřují k založení šťastných manželství. Manželský
svazek váže navždy, stát smí povolit rozvody jen ve zvláštních případech a ze závažných důvodů. Bolzano znal jistě církevní právo a lze
se proto domnívat, že měl na nxysli hlavně důvody pro rozvod (nikoli
pro rozluku), které uvádí i církevní právo. Moderní byly jeho zásady,
aby měla hlasovací právo i žena, aby nemanželské děti netrpěly pro
hřích rodičů a měly stejná práva, aby děti mohly dědit jméno obou
rodičů, např. synové po otci, dcery po matce apod.
Ze všeho, co bylo vybráno z obsahu knihy, plyne, že byl Bolzano
přesvědčen: Řešení sociální otázky může uskutečnit jen nová organizace
lidské společnosti na základech rozumu, to je křesťanské spravedlnosti
a lásky! Jeho úvahy plynou nejen z rozumu, ale též z vřelého kněžského
srdce a víry, že Bůh nám dal rozum, abychom sami dospěli k řešení.
Proto mohl v úvodech ke spisu O nejlepším státě napsat:
»Zcela po pravdě může spisovatel tohoto dílka říci, že miloval
lidi jako své bratry a že od svého mládí ničím tak rád, tak často a s takovou opravdovostí se neobíral, jako otázkou, jak zabránit tolika zlu
a bolestem, které nás zde na zemi tíží. « » Moudrý a dobrotivý Tvůrce
dal nám skvělý dar rozumu, abychom ho užívali k pokroku a k postupnému zlepšování svého života na zemi. Jako oči k vidění, tak nám dal
rozum k tomu, abychom ho užívali všude tam, kde ho lze podle jeho
povahy použít, mimo jiné také k tomu, abychom si sami vymysleli,
jak je možné nejúčelněji upravit společnost.« Odmítá též námitku,
že se řešení nikdy nepodaří - to by bylo totéž jako tvrdit, že Bůh
nám nechce dát toto poznání. » To by bylo svalování toho, co je naší
vinou, na úradky Boží, to by bylo hanebné znesvěcení víry člověka. «
Také po sepsání spisu O nejlepším státě neustával Bolzano sledovat
sociální poměry v Praze. Svědčí o tom práce Praktické návrhy na odstranění nouze, ve které žije valná část obyvatel Prahy z r. 1848. R o k
před tím vyšla některá jeho kázání O dobročinnosti, vydaná u nás česky
r. 1951 nakladatelstvím Vyšehrad. V časopise Allgemeiner Anzeiger der
Deutschen č. 276 vyšel článek Návrh na zlepšení některých chudinských
ústavu již r. 1831. Všude je čtenář zaujat hloubkou a novostí myšlenek
a otevíráním nových cest k odstraňování ohromných majetkových roz336-

dílů, vykořisťování, bídy a hladu, které tížily kněžské Bolzanovo
srdce...
Co musíme ještě připomenout, je skutečnost, že Bolzano také dle
svých zásad žil. Zůstal chudý a nic nepovažoval za své. Svoje názory
neskrýval, i když na to mohl doplatit. Dokladem je osud spisu O nejlepším státě, který zůstal v rukopise. Když po opětovném zápalu plic
byl Bolzano velmi sláb, požádal jeho přítel prof. Schneider o finanční
pomoc knížete Lva Thuna, který Bolzana obdivoval. Kníže pomoc
slíbil, ale obdarovaný ji nechtěl přijmout, posléze však ustoupil, když
si kníže napřed přečte rukopis O nejlepším státě, aby věděl, koho obdarovává. Lékař Wisshaupt pro jistotu celý rukopis opsal. Kníže si spis
přečetl a vrátil, prohlásil však, že sice s Bolzanem v mnohém nesouhlasí,
ale své rozhodnutí podpořit muže tak zasloužilého nemění. Odesílal
pak prostřednictvím Schneidrovým Bolzano vi ročně 600 zlatých. Ten
si však umínil nepečovat jen o své zdraví, ale kupoval z renty také
knihy a ty pak odkázal dárci. Po jeho smrti zdědil je tedy Thun a daroval je lužickému semináři v Praze.
Všechno jde ke svému cíli
Koncem roku 1840 onemocněla vážně Anna Hoífmannová a dne
20. dubna 1842 zemřela zaopatřena svátostmi z rukou Schneiderových.
Na Bernarda Bolzana zapůsobila tato rána zhoubně. Onemocněl a
zotavil se až příštího roku na jaře. Do konce svého života si pak zapisoval v kalendáři číslo týdne od jejího skonu - dne 6. 12. 1848 píše
naposled 346. týden. Dále navštěvoval těchobuzský statek jejího manžela, který mu zůstal přítelem.
Péči o zestárlého Bolzana převzala přítelkyně jeho sestry Františky Karolina Liebleinová (roz. Řehořová), kdysi jeho žákyně. Byla
to vzdělaná dáma, která brzy ovdověla. Když r. 1843 ztratila jediného
syna, vedl s ní Bolzano hovory o nesmrtelnosti duše a posmrtném
životě jako pokračování knihy Athanasie, které si poznamenávala.
Zápisky zůstaly v jeho pozůstalosti. Přeložila z francouzštiny Cabetovu Cestu do Ikarie - dílo, kterého si profesor vážil a jež také rozšiřoval. Nouzí netrpěl, přestože zůstával chud. Mnozí si považovali za
čest hostit jej, a tak trávil rád nějakou dobu v létě také v Libochovicích u Antonína Veita, u něhož se mohl setkat s významnými lidmi
své doby a diskutovat se svým přítelem Příhonským. Po roce 1843
považoval Bolzano každý den za dar Boží a snažil se alespoň připravovat
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matematicko-filosofické dílo, které si předsevzal už jako jinoch a jež
měl nyní dokončit někdo jiný. Spolupracoval též s Františkem Palackým, který si Bolzana velmi vážil, i když s ním jako evangelík v některých věcech nesouhlasil. Paní Palacká, katolička, byla vychována
v Bolzanově duchu a její dcera Marie, provdaná Riegrová, zase Schneiderem. Vnučka Marie Cervinková-Riegrová napsala pěkný životopis
Bolzanův k stému výročí jeho narození.
Palacký pozval Bolzana do Královské české společnosti nauk jako
sekretáře oddělení filosofie a matematiky, kde byl pak nucen
postupně přednášet. Tak vznikla některá zajímavá pojednání
z estetiky a matematiky, také životopis lidumila a Bolzanova žáka
Krombholce. Tragikou Bolzanova života bylo, že nenašel kongeniálního matematika, který by uskutečnil jeho plány. Zůstala tedy
jen mohutná Wissenschaftslehre jako úvod k neeuklidovské geometrii.
»Posledním slunným paprskem Bolzanova ducha a pravým dítětem jeho myšlení «, jak píše Winter, jsou Paradoxy nekonečna. Jak velká
to byla síla vůle, že nemocí a stářím chřadnoucí vědec byl schopen
dokončit takové dílo, o němž napsal Dr František Příhonský v úvodě
slova takového obdivu: »Opravdu, kdyby Bolzano nebyl napsal a
nám nezanechal nic jiného, než toto pojednání, musil by již pro ně samo být počítán, jak pevně věřím, k nejznamenitějším duchům našeho
století. « Dílo vyšlo posmrtně v Lipsku r. 1851, roku 1963 v překladu
Dr Otakara Zicha ve filosofické knihovně nakladatelství Č S A V s obdivnou předmluvou akad. Arnošta Kolmana, který napsal: »Soudobá
matematika klade Bolzana právem mezi své zakladatele, jak je vidět i z
názvu jedné z hlavních vět moderní matematické analýzy.« Oceňují
se průkopnické zásluhy o výstavbu západních pojmů, jako je pojem
souhrnu, množiny, celého čísla, posloupnosti (řady) a jiných.
Kněz matematik se ve svých úvahách nevyhýbá ani bytosti nekonečně dokonalé - Bohu. V § 25 píše: »Přicházím nyní k tvrzení, že
nekonečné se nevyskytuje pouze mezi věcmi, které nemají žádnou
skutečnost, nýbrž i v oblasti samého skutečna. Kdo jen dospěl k nanejvýš
důležitému přesvědčení, ať již řadou závěrů z ryzích pojmových pravd
anebo jiným způsobem k tomu, že existuje Bůh, bytost, která nemá
základ svého bytí v žádném jiném bytí, a právě proto je nanejvýš
dokonalá, tj. spojuje v sobě všechny dokonalosti a síly, které jen mohou
vedle sebe existovat, a každou z nich v nejvyšším stupni: ten již tím
přijímá existenci bytosti, která j e více než v jednom ohledu nekonečná, ve svém vědění, ve svém chtění, ve svém vnějším účinku (své
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moci), nekonečně mnoho ví, nekonečně mnohé (totiž sumu všeho
o sobě možného dobra) chce, a vše, co chce, proměňuje ve skutečnost
mocí svých zevnějších účinků. Z této poslední božské vlastnosti plyne
další důsledek, že krom něho jsou totiž stvořené bytosti, které v protikladu k němu nazýváme bytostmi pouze konečnými, u nichž však
se přesto dá dokázat mnoho nekonečného. Neboť již množina těchto
bytostí musí být nekonečná; právě tak množina stavů, kterých každá
z těchto bytostí během sebekratší doby nabývá, musí být nekonečně
velká (neboť každá taková doba obsahuje nekonečně mnoho okamžiků)
atd. Tedy také v oblasti skutečna se všude potkáváme s nekonečností«
(str. 40).
• • •
Přichází revoluční rok 1848, poslední rok Bolzanova života.
Ani katolická církev v Čechách nezůstala stranou revolučního dění
v roce 1848. Dne 22. března vyšel pastýřský list arcibiskupa, v němž
byla přivítána konstituce a vyslovena naděje, že církev bude zbavena
mnohého poručníkování ze strany absolutistického panovníka. Souhrn
všech reformních snah katolického duchovenstva byl však přednesen
na schůzi katolického duchovenstva dne 18. května, kterou svolal představený lužického semináře v Praze František Náhlowský.
Schůze 35 vybraných knězi byla svolána bez vědomí arcibiskupa
a vzbudila veliký ohlas v celém Rakousku-Uhersku. V řeci N á h l o w ského byl výslovně jmenován Bolzano a připomenuto j e h o pronásledování a uvítána možnost osvobození církve v Čechách. J a k o by
mluvil Bolzanovou řečí, zdůraznil Náhlowský nutnost ukázat vzdělaným vrstvám současné doby, že katolické náboženství j e nejlepší,
pokrokové, schopné být světovým. K tomu j e ovšem třeba reforem.
Duchovní pozdravili svobodu, aniž by rušili kanonickou podříz e n o s t biskupům, ale očekávali, že nadále bude církvi prospěšná polušnost vedena nikoli strachem a servilností, ale svobodným rozhodnutím.
Tento program, který sdílela nepochybně i část vyššího kléru,
se měl uskutečnit trojí cestou: založením časopisu pro diskusi o reformních snahách, konáním konferencí kněžstva v celé zemi a utvořením
komisí pro přípravné práce pro rozhodnutí synody.
S přesným protokolem schůze odešel Náhlowský k arcibiskupovi,
který byl zarmoucen, že se nevychází od řádné církevní autority,
a rozptýlil jeho obavy. Arcibiskup byl též mínění, z e j e třeba reforem,
ovšem ne překotně a vždy v e spojení s hierarchií.
339-

Program Náhlowského byl střední cestou mezi radikály a reformní
pravicí, jejímž vůdcem byl protivník osvícenství Karel Alois Vinařický (1803-1869), arcibiskupův tajemník a nakonec kanovník staroslavné kapituly na Vyšehrade, stejně jako moravští sušilovci, žáci
Františka Sušila (1804-1868), od roku 1837 profesora bohosloví v Brně,
překladatele Nového zákona. Oba tito kněží spisovatelé a buditelé
národa měli velký význam, ale, jak upozornil Karel Floss, j e rozdíl
mezi Sušilem mladým a starším. Mladý Sušil se inspiroval tiibingskou
teologickou školou, ke které měl blízko i Bolzano, obzvláště spisy
J . A. Möhlera, který r. 1823 projížděje Prahou setkal se a navázal přátelství s Bolzanem.
Sněmovníci vyslechli arcibiskupovu odpověď dne 22. května a
zdálo se, že je vše na dobré cestě: arcibiskup povolil časopis a konání
konferencí.
Bolzano vítal reformní snahy duchovenstva vřele a radoval se,
že se konečně ozval svobodný hlas. Mezi kněžími, přítomnými na
schůzi, byli významní bolzanisté: Schneider, Jaksch, Krejčí a Stulc.
Náhlowský sám byl členem Národního výboru, a proto se považoval
za oprávněného svolat shromáždění duchovních. Bolzano byl kritický,
co se týče zachování církevního majetku, a když byl přemlouván,
aby vstoupil do Národního výboru, že by v něm mohl působit
pro zachování církevního majetku, odpověděl se smíchem: » T o právě
mají příčinu, abych tam nešel...« Spíše považoval program za méně
radikální, než by bylo třeba.
Bolzano, který brzy poznal, že patrioti z r. 1848 nejsou schopni
uskutečnit ideály jeho » nejlepšího státu«, byl k celému politickému
hnutí r. 1848 velmi kritický. Měl za to, že se nad konstitucí příliš brzy
jásá, nepřijal volbu do Národního výboru, schvaloval sice odmítnutí
účasti na zasedání frankfurtského parlamentu, ale nesouhlasil s formou,
jakou to učinil Palacký. Když uslyšel o svolání Slovanského sjezdu,
ulekl se a předvídal neštěstí. Jeho obavy se splnily, ale v kritické dny
nebyl v Praze. Windischgrätzovo počínání přísně odsoudil, hraběte
Lva Thuna však chválil jako zachránce v nacionalistickém zmatku,
i když ho mnozí opouštějí pro omezovači opatření. Nikdy neodpustil svému příteli, bolzanovci a biskupu Dittrichovi v Sasku, že pod
nátlakem jiných biskupů odvolal Náhlowského z Prahy na gymnasium do Drážďan; později se Náhlowský vrátil do Cech a zemřel zatrpklý a poměrně mlád.
Po nezdařené revoluci věnoval Bolzano své myšlenky hlavně v ý 340-

chove, kterou považoval za nejlepší prostředek, jak zabránit nouzi
lidu. » V ý c h o v a lidí j e hvězdou jeho života až do konce. Nejlepší stát
a nejdokonalejší náboženství se uskuteční teprve tehdy, až se lidé stanou
výchovným vlivem takovými, aby j e mohli uskutečnit,« shrnuje
jeho názory před smrtí životopisec Winter. V té době pracoval B o l zanův přítel Zeithammer na vydání slabikáře podle Bolzanovy metody kniha vyšla rok po jeho smrti a byla mu věnována s bezmeznou úctou
a vděčností.
Sedmašedesátiletý kněz tušil, že se jeho čas naplnil. Dne 20. srpna píše:
»Je už čas, abych šel domů« a za měsíc Zimmermannovi: »Dobrý
Bůh pomohl opět. Jak často ještě? Jak se mu líbí! Žijte všichni, všichni
blaze a těšte se ze života, který nechť vám Bůh daruje delší než vašemu
Bolzanovi. «
Dne 8. prosince při procházce Prahou silně nastydnul a následkem
toho, utýrán kašlem a plicní chorobou, umírá dne 18. prosince 1848
v 10 hodin dopoledne. U jeho lože byl přítel, mladý lékař Wisshaupt,
proniknutý jeho ideami. Lékař napsal ve svých vzpomínkách, že Bolzanovo počínání v posledních dnech bylo důstojné celého jeho života,
a připomíná slova: »Všechno musí k cíli! « Také kněz a přítel Schneider
byl u jeho lože. Pohřeb se konal za veliké účasti lidu na Olšanských
hřbitovech dne 2 1 . prosince ve 3 hodiny odpoledne.
Poslední vůle z 3. května 1846 j e živou přílohou k velikému dílu
Athanasia a svědčí o Bolzanově velikosti. Začíná vyznáním víry a ujištěním, že od mládí považoval úvahy o Bohu, nesmrtelnosti a zjevení
za svůj hlavní úkol. Současně zdůrazňuje nutnost reforem v církvi
ve věcech, které jsou schopny změn - že se tak neděje* považuje za
hlavní příčinu, proč se odtržení křesťané již dávno nevrátili zpět do
do klínu církve katolické a proč se mnozí zříkají církve, aniž by věděli,
kam se mají správně obrátit.
Vlastním odkazem lidstvu - a Bernard Bolzano vždy myslel na
to, jak by prospěl všeobecnému blahu lidstva - j e ovšem příkladný
život a dílo. Pokud j e posuzujeme, musíme mít na paměti dobu, ve
které žil, a že se sám nikdy za neomylného nepovažoval, ba žádal
svoje žáky a čtenáře, aby samostatně mysleli a pak se bez vášně a předsudků rozhodli o poznané pravdě. Jestliže Sušilovo heslo bylo: » C í r kev a vlast, dvé krásek spanilých mé ovládnulo srdce: každá má srdce
mého půl, každá má moje srdce celé«, pak stejně i Bolzano miloval
církev a toužil, aby byla nejlepší, a toužil i po nejlepším státě, aby jeho
vlast Cechy a celé lidstvo (zde byl spíše nadnárodní) dosáhly štěstí.
341-

Jeho heslem bylo: » B ý t šťasten a jiné činit šťastnými - v tom j e určení
člověka. « V něčem přeháněl, v něčem se mýlil, ale věřil, že i kdyby
se svobodně projevovaná kritika odchýlila od pravdy, nakonec se v e
svobodné diskusi dojde k pravdě. T o vyjádřil v nekrologu i Karel
Havlíček Borovský, když napsal: » Pomníkem jeho nejkrásnejším a
nejtrvalejším je, žc svobodné pohybování ducha v naší vlasti jest namnoze plod semene, které on rozsíval. « Českému národu dodal ještě
i důvěru v budoucnost a vedl jej k hrdému sebevědomí.
Pro kněze j e Bolzanovým odkazem věrnost církvi při současném
jednání podle svědomí, když velí i kritizovat z lásky k ní a toužit po
reformách, které by daly zazářit v novém božském lesku její tváři,
když j i někdy lidský činitel zatemnil; svatý život, touha obhájit církev
vědeckou, teologickou prací i kázáním evangelia, pracovat bez oddechu
pro její prospěch, milovat všechny bližní i za cenu obětí, zvláště pak
chudé, nemocné a trpící, mezi nimi obzvláště děti. Bolzano nám odkazuje mnoho dobrých myšlenek pro současný dialog se světem a také
pro sjednocení křesťanů. Odkazuje nám též ducha chudoby a důsledné
jednáni dle svědomí.
Proto j e nutno oslavit výročí jeho narození nejen připomenutím
jeho zásluh jako matematika, filosofa logika, pedagoga a sociálního
myslitele, ale též jako kněze.
Zakončit můžeme výzvou, kterou obsahuje Bolzanovo prohlášení Má víra v posledních větách:
» Zachovávejme tedy, ano zachovávejme všechno, co nám Kristus,
ať už vlastními ústy nebo ústy své církve, nařídil. Jeho hlavní zákon
však j e přikázaní lásky (Jan 15, 1 2 ) . «
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RADIM

PALOUŠ

(Praha) (*)

K BOLZANOVU V Ý Z N A M U V DUCHOVNÍM VÝVOJI
A V NÁRODNÍM POVĚDOMÍ
Žádal bych především, jako od každého, kdo chce v mé věci vystupovati jako obhájce, nejprve slib, že nebudete bojovat žádnými jinými
zbraněmi, než důvody, že nebudete si dovolovat! žádnou ironii, tím
méně trpkost, nýbrž zůstanete naopak stále vlídným a trpělivým a rád
připustíte, kde naši protivníci mají napolovic pravdu.
(BERNARD BOLZANO, V dopise Feslovi z 27. července 1835)

I

Dvousté výročí Bolzanova narození se ve světě připomíná oficiálně
prostřednictvím usnesení a výnosu U N E S C O především pro jeho
současný věhlas v logice a matematice. J a k zvláštní, jestliže při uznání
veškeré Bolzanovy originality j e třeba přiznat, že dějinný v ý v o j logiky
až do třicátých let našeho století Bolzanův výkon skoro nebo vůbec
nepotřeboval (1). Teprve jaksi ex post se dochází k tomu, jak Bolzano
mnohé to pozdější, moderní, předjímal. Z hlediska našeho československého patriotismu nebude asi nepochopitelné, jestliže si povzdechneme, j a k ý to nevděčný úděl připravil v ý v o j našemu oslavenci.
Ano, logický svět našeho Bolzana skoro nebo vůbec nepotřeboval k tomu, aby byl, j a k ý dnes jest! Akcenty v logickém v ý v o j i padly
jinam. V té první periodě moderní logiky zazářila především jména
zakladatelů formálního logického kalkulu Boola a Morgana, po nich
ovládla pole logistika se svým úsilím o odvození matematiky z logiky
s jmény Russel, Whitehead a Frege, jehož osud byl podobný Bolzano vu; dalším významným posunem bylo objevení logické syntaxe:
logika se nahlíží něco jako jazyk, přičemž pravidla manipulace jazykovými znaky neboli gramatikou tohoto jazyka jsou logické zákonitosti; toto metalogické stadium proslavili především Hilbert a Carnap.
Bolzanova koncepce má co říci teprve období Tarského sémantické
(*) Vychází bez vědomí autora.
(1) Viz např. konstatování jednoho z interpretů Bolzanova přínosu v oblasti logiky: Bolzanův
» skutečný vliv v dějinách moderní logiky j e nepatrný, ne-li žádný.« V i z L . VALENTA, Vědo slo vi, v J . L o u ž i i , Bernard Bolzano, Praha 1978, str. 174.
V matematice byl Bolzano objeven dříve. Tato studie se však osudy Bolzana-matematika
nezabývá".
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logiky, v němž znovu přicházejí ke slovu pojmy jako j e pravda a v ý znam. Bolzano odmítá tradiční aristotelskou představu, že logika j e
naukou o formálních pravidlech našeho myšlení, zastávanou ještě Kantem. Zdůrazňuje, že to, o čem logika vypovídá, se netýká toho, co j e
vázáno na lidský subjekt, ale že logika konstatuje vztahy mezi větami
o sobě (an sich), které jsou principiálně nezávislé na něčem tak subjektivním, jako j e lidské myšlení nebo lidské poznání. Bolzanova » sémantika «
nebyla konsekvencí ve vývoji uvnitř logiky, nýbrž měla filosofické
motivy. Z hlediska vývoje moderní logiky tedy Bolzanovo úsilí představuje zbytečnou námahu.
N u což! Nepatříme k těm, kteří by nevěděli, že do nepaměti minula zapadají jiní velcí, menší i malí jubilanti, že osud byl takto nepřízniv nakonec u naprosté většiny lidí tohoto světa. Vždyť někdy
stačí málo - a dotud neznámý a prostý občan vejde do dějin co v ý znamný činitel různých hnutí, jindy zase mnozí, třeba i nadanější a pilnější, si neužijí slávy ani za života, ani nejubilují po smrti. Nevyzpytatelné jsou cesty lidských osudů, a tedy nežehráme: prostě přijímáme
veči tak, jak se staly, jsme si vědomi relativity lidských soudů příznivých i nepříznivých a soudíce udržujeme lehký odstup od vlastní
zaujatosti. Avšak v daném případě se nám zdá tento kritický odstup
přílišný. Proč? Nápadné j e totiž to, že sté výročí Bolzanova narození,
tedy dávno před objevením Bolzana - zapomenutého logika, bylo
u nás též (r. 1881), a to za zcela jiných společenských poměrů, slaveno:
jako národní svátek. Národní listy přinesly ve výroční den 5. října
(v č. 243) obsáhlý fejeton s názvem Bernard Bolzano (jehož dokončení
uveřejnily v čísle 245 dne 7. října 1881). Začínal takto: »Půda, kterou
zkypřil Hus a Jeroným Pražský... nemohla vypráhnouti.« »Naše
doba dala vlasti onoho vznešeného lidumila, člověka a učitele nejušlechtilejšího ... « » . . . m u ž taký přes německé své vychování nemohl
býti srdcem svým dalek svaté věci našeho národa. « Potom citují obsáhlé pasáže z Bolzanových kázání, v nichž se odsuzuje útisk Cechů a
češtiny. Fejeton končí slovy, že Bolzano zemřel r. 1848, » dočkav se
osvobození rolnického lidu našeho, dočkav se politického vzkříšení českého národa.« I další český významný časopis Květy přinesl r. 1881 na
str. 635 vzpomínku Bolzanova jubilea, spojenou s recenzí spisku Marie
Červinkové (rozené Riegrové, vnučky Palackého) Bernard Bolzano,
který ostatně vyšel též v tomto jubilejním roce. V něm autorka píše:
» Humanitní zásady Bolzanovy v praxi stávaly se vlastenectvím, láska
k rodné zemi a řeči, třeba jiným popudem probuzena u posluchačů
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jeho, zásadami těmi nabývala hloubky, opravdovosti a tvaru určitého
nesoucího se především ku vzdělání lidu. « »Požehnání slova jeho
spočinulo především na naší zemi, na našem národě - a národ vykoná
jen povinnost vděčnosti, zapíše-li v řadu předních dobrodinců a osvěcovatelů svých Bernarda Bolzana.« Na Žofíne (dnes Slovanském
ostrově) uspořádal akademický spolek oslavu, na níž před Bolzanovou bustou hovořili mužové jako filosof Durdík, profesor Jan Krejčí,
dr. L. Rieger, student Kramář a další. Noviny a časopisy potom přinášejí o této oslavě zprávy a hovoří o velkolepé slavnosti českého
studentstva a o účasti české inteligence vůbec, na níž se mluvilo » o
muži výtečném, mučedníku, bojovníku«, o úctě celého národa (2).
Studentské listy umísťují zprávu o oslavách na první straně a připomínají, že »studentstvo české slavilo a s ním i celý národ památku
stoletých narozenin - Němce Bernarda Bolzana. Oslava tato byla
nejzřejmějším důkazem, jak Cechové, prostí vší stranické vášně a všeho
předsudku, dovedou ocenit muže velikána, který spravedliv jsa stejnou
měrou ke každému, byl celým dokonalým člověkem, poctivým vlastencem, vznešenou povahou, vzorným učitelem, trpitelem za své přesvědčení« (3). Jeden z řečníků na této slavnosti, profesor Durdík,
který v onom jubilejním roce vydal o Bolzanovi spis {4), Bolzana
připomenul jako svého učitele. Takže máme nejeden důvod k pozastavení a zbystření sluchu.
II

J e nutno si uvědomit, že Bolzanovo mládí j e situováno do doby
mocného nástupu německé idealistické filosofie kolem roku 1800.
Bolzano od svých gymnaziálních let miloval matematiku - pro onen
vztah k samým základům jistot formulovaných vět, subjektivně neotřesitelných. V e své autobiografii píše, že se domníval v matematice
nalézat to, co dlouho marně hledal. »Má obzvláštní záliba v matematice zakládala se tedy pouze na její čistě spekulativní části, čili já
vážil na ní pouze toho, co j e současně filosofií « (5). V dobově vládnoucí idealistické filosofii narážel dle vlastního vyjádření (6) na řadu pře(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Národní listy z 6. října 1881, č. 244 a z 16. října 1881, č. 254.
Studentské listy, roč. i , č. 4 2 10. listopadu 1881. Dále viz též c. 2, str. 36.
J. DURDÍK, O filosofii a činnosti B. Bolzana, Praha 1 8 8 1 .
B . BOLZANO, Autobiografie, přel. V . Stoklas, Praha 1 9 1 3 , str. 24-25.
Z rukopisů z Bolzanovy pozůstalosti citováno v E. WINTER, Bolzano a jeho kruh, přel. Z d .
Kalista, Brno 1935, str. 30-31.
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kážek - ať to byl systém Kantův, Herbartův, Sehellingův či Hegelův.
Když již jako šestnáctiletý četl Baumgartenovu Mctafyziku, nalézal
v ní řadu problematických výkladů. Kantovu Kritiku začal studovat
v osmnácti letech: » Velmi se mu zamlouvá na první ráz rozlišení mezi
soudy a priori a a posteriori, mezi soudy analytickými a syntetickými
a rozdělení představ v názor a pojem, třebaže nemohl nikdy dobře
pochopit vysvětlení, která jim Kant dává, a třebaže mu vadilo, že
hned na počátku Kritiky je položen pojem zkušenosti a stejně i pojem
nutnosti bez předchozího vysvětlení, prostě jako předpoklad. Prvé
body, o nichž se domníval, že může určitě usvědčiti Kanta z omylu,
byl jeho nejvyšší mravní princip, jeho metoda postulační, jeho nauka
o antinomii, jeho vnitřně si odporující přijímání věcí o sobě, o kterých
přece taktéž nemáme nic věděti ... « (7).
Bolzano - podobně jako mnozí velcí filosofové jeho doby - usiluje též v duchu racionalistické víry o vědecké založení filosofie. Filosofie - věda vybudovaná z jistot podle matematického vzoru - je mu
tím kýženým cílem. Jestliže však Kant odvozuje exaktnost matematického vědění z uzpůsobení lidského názoru, totiž z toho, že člověk
nazírá vždy a jen v rámci apriorních forem prostoru a času, tedy z tzv.
čistého názoru, Bolzano se ostře od takového východiska distancuje.
Jistota vědeckých výroků a jejich systému se přece nemůže zakládat
na něčem nakonec tak »subjektivním «, jako je forma lidského nazírání. Bolzano Kantovi dává za pravdu, že vědecké jistoty musí být
založeny apriorně a nikoli aposteriorně, tj. v závislosti na zkušenostním
poznávání: empirické poznatky mohou mít co do jistoty povahu vždy
jen pravděpodobnostní a nejsou vyznačeny nutností. Avšak jistoty
apriorních vět nemohou být přece podle Bolzana fundovány pouhou
evidencí názoru. Bolzanova vědecká metoda se tedy nespokojuje s tím
» geometrickým modem «, který pro jistoty vyžadoval Descartes, nýbrž
jde mu po způsobu některých jeho racionalistických předchůdců (především Leibnize) o pojmovou analýzu toho, co je zřetelné a jasné,
co j e evidentní. Evidence nemůže být zakotvena v názoru, nýbrž má
se zabývat pojmy, které pro Bolzana jsou právě ne-názorovými představami. Vědecké uvažování musí dát tedy slovo nikoli evidenci názorného zakotvení, ale logické přesnosti vět o sobě (tj. soudů) a logického vyplývání.
Jak in concreto vypadá taková logicky konsekventní, čistá pojmová
(7) Tamtéž.
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pravda, to lze v krátkosti ukázat na důkazu existence pravdy o sobě (8).
Lze tvrdit : buď jsou nebo nejsou pravdy o sobě (o sobě = nezáleží
na tom, zda je někdo myslí či ne, zda jsou v lidské hlavě či ne apod.).
Věta »žádná věta není pravdivá « předpokládá, že sama j e pravdivá.
Odtud plyne, že musí existovat věta, že » alespoň jedna věta je pravdivá «, pokud onu větu první vůbec můžeme pokládat za pravdivou.
Pokud tedy je pravdivá jen jedna pravdivá věta, pak je možno formulovat větu: mimo pravdu, že je jen jediná věta pravdivá, není žádná
jiná věta pravdivá. Tato věta j e další větou, odlišnou od první - a podobně jako první tvrzení, popírající existenci jakékoli pravdivé věty,
reklamuje i tato další věta pro sebe pravdivost. Takže musí být aspoň
dvě pravdivé věty, a tudíž druhá vyslovená věta je nepravdivá. Postup
lze opakovat znovu a znovu až k závěru, že je více, ba nekonečně
mnoho čistých pravd o sobě.
Pravdivost pravd nemůže a nesmí být odvozována z něčeho jiného,
než jsou ony samy (např. ze subjektu). Logicky konsekventně uvažující vědec musí všechno vysvětlovat z pravd samotných. Jsou to ony,
které potom fundují veškeré lidské reálné poznávání, ale samy žádnou
» realitu « ani poznání nějaké » reality « nepředpokládají. Některé z pravd
jsou základní: jsou samy důvodem odvozených pravd, pouze zdůvodňují.
Pravdy o sobě nejsou jisté ani proto, že jsou pro nás názorně evidentní, ani nezískávají jistotu z činnosti naší mysli, tedy tím, že si j e
důkladně promýšlíme, jak poznamenává dvaadvacetiletý Bolzano ve
svých zápiscích. Jsou to pravdy an sich, jako takové. Vždyť různým
rozmýšlením a převracením, zvažováním a přemyšlováním se může
lidská mysl nadobro zmást a může začít pochybovat třeba i o takové
pravdě o sobě, jakou je věta o rovnoběžkách. Člověku nezbývá než
ověřovat určitou větu aplikací, což znamená jednat podle takové věty
tak, že ji užíváme a na ní stavíme. » A podobně jako ve fyzické přírodě
tkví základní kámen v zemi tím pevněji, čím více na něj postavíme,
ujme se i přijatá základní pravda tím spolehlivěji, čím častěji jsme ji
prakticky použili. Probatum est «(9).
V tomto jakoby pragmatickém kriteriu se zřejmě ozývá vliv Bolzanova profesora pastorální teologie Mariana Miky, který zastával
oprávněnost té které religiozity tím, že je mravně prospěšná. Bolza(8) B. Bolzano's Wissenschaftslehre, Sulzbach 1837. Půjde o paragrafy 30-32.
(9) Bolzanovy zápisky z r. 1803. Podle: J. LOUŽIL, Bernard Bolzano, Praha 1978, str. 30.
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novu dychtění po racionálním zdůvodnění veškerého počínání j e tím
poskytnuta možnost, jak ospravedlnit a rozumově vyložit i pravdy
katolické víry, jako např. zázraky či tajemství.
Mezi čisté pojmové pravdy patří, a to nikoli na zanedbatelném
místě, nejvyšší mravní zákon: ze všech možných způsobů jednání volí
vždy takový, který při zvážení všech důsledků nejvíc přispěje k blahu
celku, lhostejno v kterých částech. Bolzano dovozuje, že pravdivost této věty j e dána tím, že platí an sich, jako taková: i kdyby ji nikdo
nevyslovil, ba ani nemyslel, ba ani kdyby j i neměl v mysli Bůh. Nejvyšší mravní zákon ukládá člověku, bytosti homo sapiens, ať věří či nevěří
v Boha, aby se řídil zájmem všeobecného blaha, aby k tomuto blahu ze
všech svých sil přispíval - vždyť tím prospívá sobě sám. Neprospívá-li kdo
druhým, pak ať raději nežije! Úkol člověka j e jiné blažit a být šťasten.
Veškeré hodnocení počinů lidského života se má dít se zřetelem k nejvyššímu mravnímu zákonu: sami máme právo požadovat svou záchranu jen tehdy, není-li to za cenu obětování někoho, kdo má na obecné
společenské stupnici hodnotu větší než my. A tak dobrý člověk nemá
váhat ublížit zlému, jde-li o blaho celku - vždyť by bylo přímo ukrutoé,
aby kvůli jednotlivci strádaly tisíce (10). Základní heslo francouzské
revoluce salut public j e u Bolzana výslovně přijato i se všemi morálně
problematickými důsledky.
• • *
Pod přísné kriterium věty o sobě, tedy takové, která platí, ať j i
někdo myslí či praktikuje nebo ne, spadají všechny pravdy jako takové náboženských nevyjímaje. I křesťanské náboženství j e Bolzanovi souborem takových vět. Řekli jsme již, že v duchu jeho nauky j e nejvyšší
mravní zákon nezávislý na Bohu samotném. Náboženství se tedy
nezdůvodňuje Zjevením z preordinovaného zdroje Tajemství, nýbrž
tím, že j e mravně prospěšné, že j e užitečné vzhledem k základní mravní
pravdě o obecném blahu. Právě tato dobově žádaná racionální zdůvodnitelnost vší religiozity zřejmě činí Bolzanovo katechetické působení mezi studenty tak atraktivním. Ž e j e to pojetí v mnohých ohle(10) N a takové přesvědčení o racionální zhodnotitelnosti jednotlivců vzhledem k obecenství
a vůbec na celou osvícensko-racionalistickou koncepci společnosti ostře reagoval Dostojevský, což např. ukazují ironická slova na adresu racionalistů, která vložil do úst Razumichinových v románu Zločin a trest: » Bude-li prý společnost organizována správně, okamžitě
pominou i všechny zločiny ... « Ostatně celý Zločin a trest je ostrou kritikou takového mínění, jehož reprezentantem, který na základě rozumových důvodů zabije škodlivou příživnici, j e Raskolnikov.
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dech blízké deismu. netřeba připomínat. Vždyť i myšlenku nesmrtelnosti, resp. nezničitelnosti substancí, funduje podobně jako u prdav
o sobě tím, z e j e vyjímá z toku času vůbec: nemají-li mít konec, nesmějí mít v čase ani počátek.
V náboženství nakonec ani nejde o Boha, náboženství j e prostředkem k tomu, aby člověk žil ctnostně a dosahoval blaženosti: tím, co
j e vlastně základem všeho lidského konání, j e mravní pravda jako
taková: i Bůh sám j e j í podroben. Samo zjevení j e Zjevením teprve
tehdy, jestliže rozum rozhodne, co j e skutečným Zjevením a co pseudorevelací: musí to být předně něco mravně prospěšného, za druhé to
musí rozum kvalifikovat jako skutečně cosi nepochybně nadpřirozeného. Jestliže však to, co by někdo chtěl označit za Zjevení, neobstojí
před soudnou stolicí rozumu, pak to Zjevení není, i kdyby nám j e
sdělil hlas z nebe. Podobně, jako není rozhodující »hlas z nebe«, tak
nic neznamenají bez soudu rozumu slova Písma.
Právě tak j e bez závazné konečné platnosti vůle jednotlivcova.
Jen lidskou většinou přijatelné a přijímané přesvědčení j e třeba v určitém čase mít za Zjevení Boží vůle.
Tak ani křesťanskou nauku nemůžeme přijímat pouze proto, že
j i hlásal Ježíš Kristus. R o z u m nás však přesvědčuje o její pravdivosti
a mravní prospěšnosti, nebo v obráceném pořadí o mravní prospěšnosti
a pravdivosti - vždyť j e to přece totéž, mravní zákon j e pravdou o
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sobe. lakze ať kdo v e n ci neven v Jezise Krista, j e to, co Jezis nka,
platné pro každého.
T í m ovšem nemá být podle Bolzana řečeno, že křesťanské náboženství stvořil lidský rozum. J e Božím Zjevením, a nepostačuje tedy
to, co poznáváme pouhým lidským rozumem. Avšak j e božské právě
tím, že j e rozumné.
Není divu, že Bolzanovo pojetí náboženství bylo označeno spíše
jako životní moudrost o tom, jak se člověk stane mravností šťastným ( n ) . Bolzano ovšem žije v době, kdy stále ještě působí osvícenská skepse k »pravdám« víry. Jeho veškeré úsilí se napíná k tomu,
aby tyto » pravdy « obhájil jako pravdy jako takové. Sám náboženský
úpadek vysvětluje skepsí, která j e pochopitelná vzhledem k osvětovému pokroku - ty tam jsou doby lehkověrnosti a pověrčivosti. Mnohé
( I I ) E. WINTER, Religion und Offenbarung in der Religionsphilosophie B. Bolzano's, Breslau 1932,
str. 52: » Bolzano's Begriff der Religion ist rein intellektualisch ... « » W a s Bolzano Religion
nennt ist eigentlich mehr als Lebensweisheit zu bezeichnen: wie wird der Mensch durch
Sittlichkeit glücklich. «
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jevy jsou dnes (v době Bolzanově), vysvětlitelné přece cestou přirozenou a netřeba pohodlného a vždy příručního argumentu o nevyzpytatelnosti Božího zasahování. Avšak hlavním kamenem úrazu, pokud
se týče náboženského úpadku, j e Bolzanovi násilné vnucování víry.
Rozum se vzpírá vnějšímu násilí; ve věcech svědomí, ve věcech vnitřní
pravdivosti víry se nevyplácí svěřovat autoritu státnímu reglementování prostřednictvím zákonů, nařízení a sankcí. T o vše přece vede
spíše k odmítání náboženství. Jak je to však pro pravého racionalistu
zbytečné, vždyť náboženské pravdy křesťanské lze vyvodit rozumem:
mravní zákon, nesmrtelnost, existenci Boha!
A právě tak rozumově lze přímo vykázat, že nejdokonalejší náboženskou konfesí je katolictví. Zatímco protestanty determinuje a znehybňuje příliš přísná vazba k bibli a s tím spjatá nedůvěra k pokroku
a všem novotám, je katolicismus otevřen vývoji, j e to náboženství
zdokonalovatelné.
Problematika perfektibility katolicismu byla zvlášť ve čtyřicátých
letech 19. století velmi aktuální. Bolzano tomu věnoval celý spis (Über
die Perfektibilität des Katholizismus, Leipzig 1845). Pro Bolzana j e katolická církev neomylná jen v tom, v čem se shoduje s hlasem všech
svých součástí, všech svých příslušníků, a perfektní svou perfektibilitou,
garantující plasticitu vůči pokroku.
Bylo by omylem se domnívat, že podle Bolzanova přesvědčení
nakonec věda zaujme všude místo náboženství. Bolzano - v protikladu k některým ateisticky orientovaným racionalistům — vidí v racionalismu novou příležitost, jak teprve náboženství moderně, tj. vědecky založit.
J e snad nyní již sdostatek zřejmo, že Bolzano měl málo teoretického
pochopení pro ty křesťanské maximy, které označujeme slovy skrytý
Bůh, tajemství, nadpřirozený původ Zjevení - což j e mu společné
s celým duchem osvícenství. Bolzano - objektivně viděno - nebyl
ovšem ani katolicky orientovaným teoretikem, jeho pojetí religiosity
a církve nelze přece označit jako katolictví. Bolzano sice při obhajobách svého stanoviska za svého univerzitního pronásledování vždy
znovu a upřímně odpřisahal všechny věty, které katolické vyznání
vyžadovalo, avšak jejich smysl si vykládal jinak. V procesu, který
proti němu vedl císař František, podněcován svým zpovědníkem Frintem, se vlastně Bolzano dostal do konfliktu dvou tendencí, které se
tehdy utkaly: jedné, sice mocné, ale odcházející, totiž osvícenství
opřeného o dosti protinábožensky zaměřenou josefínskou tradici a o
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osvícenskou byrokracii, a druhé, právě nastupující rakousko-katolické
restaurace, která se opírala o panovníkovu vůli a byla částečně podporována restaurací římsko-katolickou (i když tyto dvě restaurace spolu
soupeřily: té rakouské šlo o stržení veškeré moci nad státem do Vídně,
ta druhá se tímto vídeňským centralizováním cítila ohrožována ve
svém univerzálním duchu). Obě restaurační tendence mají ovšem
namířeno proti osvícenství a setkávají se ve svém odporu proti Bolzanově osvícenské náboženské filosofii. Nad Bolzanem drží ochrannou
ruku jen stále ještě početně silná osvícensky orientovaná byrokracie.
Mezi Bolzanovým stanoviskem a katolickou restaurací je obrovský
rozdíl, takový, že v závěru výše uvedeného spisu o perfektibilitě je
mu protestantsko-racionalistická teologie nakonec bližší než restaurační katolicismus. Bolzanův žák Fesl potom Bolzanovi zprostředkuje
styk s protestantsky liberálně orientovanými časopisy (12). Tak např.
osoba ježíše Krista je i v pojetí Bolzanově důkladně zhumanizována
a zbavena božství (v dopise J . F. Röhrovi, který byl zveřejněn r. 1837).
Bolzanovi se jevil boj protestantské teologie s katolickým osvícenstvím,
které jsou ve věci racionálního pojetí religiozity n^i jedné lodi, jako
cosi odporujícího zdravému rozumu.
Bolzanovo náboženské stanovisko bylo tedy velmi málo katolické,
ba leckdy i málo křesťanské. I když zprvu nalézalo mnoho nadšených
přívrženců zvláště mezi mladými posluchači co » antithesa k duchovně
vyčerpanému baroku « (13), většina přestala toto stanovisko držet nejen
pod tlakem mocenských vlivů, ale působily zřejmě i ohledy věcné.
Posuny náboženských názorů různými směry jsou patrny i u Bolzanovych » věrných «, jakými byli v této oblasti Schneider a Havlíček.
Havlíčkovy Národní noviny v recenzi vydání Bolzanových kázání
připomínají (r. 1849, č. 186, str. 737) čtenářům důtklivě antropocentrickou orientaci (jde o povýšení, zušlechtění, posilnění člověka).
Bolzanovo osvícensko-racionalistické založení nic nemění na jeho
osobní náboženské vroucnosti a pravdivosti - to je třeba důrazně
připomenout. Je obětavý, nevypínavý, pokorný, vnitřně zapálený pro
křesťanské odevzdání druhému v konkrétní pomoci, nealibisticky dobročinný, žijící skromným životem. V jeho výkladech, jakkoli působivě a opravdově vycházejících z jednotlivých pasáží Písma, a ve
(12) Fesl pak sám posílal příspěvky do » Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung der Deutschen«, kde od č. 5 1 roku 1837 vycházely články » O mánii kaceřování v katolické církvi«,
pojednávající o Husovi, Stattlerovi, Hermesovi a Bolzanovi. E. WINTER, B. Bolzano a jeho
kruh, Brno 1935, str. 142.
(13)

E . W I N T E R , op. cit., str. 2 1 .
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spisech, jakkoli nesených vůlí vykázat objektivní pravdivost třeba
článků náboženské víry, dominuje však nakonec osvícensky pojatý
rozum, vystupující jakoby sám ze sebe a nazírající věty o sobě jako
věčné, nezávislé na lidských osudech, ani na Bohu.
• * *
Bolzano tedy má za to, že mravní pravda je větou o sobě, tím,
co nezměnitelně a nezrušitelně, bezpodmínečně platí. Nyní, od chvíle,
kdy vyvstává nejvyšší mravní zákon jako pravda o sobě, lze odvozovat
lidské povinnosti a nespoléhat se tedy na pouhé nejasné temné city
(což bude znamenat akcent na usuzování i v této oblasti, zvýší to obecné
blaho a sníží zločinnost, která plyne především z chyb v usuzování),
ba samo dodržování povinností se stane příjemnější svou rozumovou
oprávněností a objektivní vyvoditelností, lidé budou hodnější, nesobečtí. Utrpení člověka není nezbytnou součástí lidského údělu, jestliže
má vést ke spáse, jak usuzují někteří teologové; není nic vyššího a důležitějšího, než je blaženost živých bytostí. Na nejvyšším vrcholu
Bolzanovy mravouky stojí tedy nejvyšší mravní zákon jakožto pravda
o sobě. Moudrý člověk, tj. člověk znalý pravdy, j e eo ipso ctnostný,
a ctnostný j e eo ipso blažený. Nelze se divit, jestliže v literatuře o Bolzanovi (a to i nenábožensky orientované) se objeví označení této etiky
jako výrazně humanistické (čti: antropocentrické), utilitaristické a sociálně eudaimonistické (14). Příkladů k takovémuto posouzení by bylo
k dispozici víc (hájení blahodárných omylů, užitečné nevědomosti,
prospěšné lži, moudrých sebeklamů - to vše co do užitečnosti vždy
vzhledem k základnímu mravnímu zákonu blaha celku). Osvícenské
přesvědčení, že všechno zlo na světě plyne z nevědomosti a je odstranitelné osvětou, se potom projevuje i v teologicky orientovaných
diskusích: lidská hříšnost j e plodem lidské pošetilosti, chybí vzdělání,
které by bylo s to odstranit nesprávné představy.
Avšak j e tu pokrok: lidstvo postupuje vpřed - sice v té či oné etapě
nebo tu či onde možná stagnuje či retarduje, ale vcelku jde kupředu
ve své osvícenosti, což znamená pokrok trojjediného základu: moudrosti, ctnosti a blaženosti. Leibnizův motiv tohoto našeho světa ze
všech možných nejlepšího j e u Bolzana pojat v duchu víry v pokrok:
optimismus se týká toho, že náš svět se postupně nejlepším stává. Vše,
co se izolovaně v prostoru a čase stane, je předzjednaně zharmonizováno
( 1 4 ) J . LOXJŽIL, op. cit.,
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48.

k pokrokovému vyvíjení k dokonalosti. Úkolem člověka je k tomuto
pohybu světa přispívat výchovnou a osvětovou starostlivostí. Proto se
Durdíkovi jeví Bolzano daleko spíše českým Sokratem než Leibnizem.
Odtud lze rozumět, proč pro Bolzana tak silně vědecko-objektivisticky orientovaného není filosofie pouhou vědou o posledních pravdách o sobě, nýbrž zároveň nás tímto věděním musí umoudřovat,
a tedy zlepšovat. Filosofie - ryzí abstraktní teorie - má sama v sobě
praktickou funkci (15). Sloveso »musí« nelze chápat tak, že to musí
zařídit člověk, který nahlédl ony pravdy, ale nahlédnutí samo j e zmoudřením a nutně zlepšením, tedy » musí« k těmto praktickým, mravně
pozitivním hodnotám vést.
*

*

•

K d y ž potom Bolzano uvažuje o nejlepším státě (16), j e to přirozeně
opět základní mravní zákon, který se v této souvislosti stává jakýmsi
zákonem ústavním. Vždyť dle Bolzana jen dobro a blaho celku může
zajišťovat pravý společenský pokrok. Prospěch celku musí být hlavní
normou, jíž se musí podřídit vše ostatní. Stát, který by skutečně měl
vše ustrojeno jen vzhledem k této normě, by byl rezistentní i vůči
zlotřilcům: pochopí-li všichni občané základní normu, pak nikdo by
neuposlechl falešný hlas a nepodlehl falešným svodům; každý by faleš
odkryl pouhým uvážením potměšilých či pobloudilých řečí a činů.
Skutečně vše musí být ovšem podřízeno základnímu zákonu. Tak
i umění musí sloužit tomuto státně konstruktivnímu účelu: j e zcela
nutné, aby plnilo pouze a výlučně úkoly, plynoucí z potřeby vychovávat občany, mravně j e zdokonalovat, prostě šířit »uvědomění«
řečeno dnešní ideologickou mluvou (17).
V e Školách nejlepšího státu se mládež učí svému mateřskému jazyku, avšak j e nutno, aby co budoucí občané žáci zvládli ještě jeden
jazyk (Bolzano ho blíže neurčuje), něco univerzálního jako bývala
latina, aby bylo možné dorozumění mezi národy.
Pokud se týče konfese, ať každý volí dle svého uvážení: není to
(15) B . BOLZANO, Was ist Philosophie?, W i e n 1849. Závěrečná definice na str. 30 zní: » Philosophie
ist die Wissenschaft von dem objektiven Zusammenhange aller derjenigen Wahrheiten,
in deren letzte Gründe nach Möglichkeit einzudringen, wir uns zu einer Aufgabe machen,
und dadurch weiser und besser zu werden. « tJkol (Aufgabe) j e pouze pídit se po objektivních
souvislostech pravd o sobě, a tím (dadurch) se stávat moudřejšími a lepšími.
(16) B . BOLZANO, Von dem besten Staate, Prag 1 9 3 2 , v Spisy B. Bolzana, 3. sv., vydávala Královská
česká společnost nauk.
(17) Srovnej Platonovo stanovisko k umělcům v jeho Ústavě.
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sice v duchu obecně pochopitelné a vyvoditelné hierarchizace konfesí (katolická j e přece dle Bolzana ze všech rozumově nejlépe zdůvodnitelná), avšak vznikají menší škody, než kdyby se jednotná víra
všem vnucovala.
V Bolzanově nej lepším státě se dokonce předpisuje, jak se živit
a šatit (rozhodující zřetele jsou opět důvody ryze a jen racionální,
zatímco osobní chuť či vkus jsou důkladně podřízeny), či jak bydlet
(např. obydlí - dům - nikdy nesmí být majetkem jednotlivce, nýbrž
obce). Bolzanův stát j e prostě plodem přesvědčení, že vhodné uspořádání, racionální organizace společnosti j e tou jedinou pravou cestou,
cestou, která vede k definitivnímu vyřešení dotud iracionálních společenských konfuzí. Proorganizovanost odshora až dolů, zespolečenštění
resp. postátnění všeho dění a absorpce individua státním mechanismem
stojí u Bolzana na předsudečné představě o všemoci racionální konstrukce: řádně zorganizovaná společnost zároveň produkuje eo ipso
další » rozumnost«, lidé v takovém » nej lepším « soustrojí rozumějí
podstatnému a dokáží rozhodovat o všech hodnotách vzhledem k nejvyšší normě, a v důsledku toho i postupovat správně; vždy dokáží
např. určit, že ten a ten j e lepší a j e ho třeba upřednostnit a ten a ten
je horší a j e ho třeba upozadit, eventuálně odstranit.
• * *
Není tedy žádná propast mezi Bolzanem logikem, Bolzanem etikem, teologem a rozvrhovatelem společnosti a státu. Jako hledá » pravdy
o sobě « a jejich konsekvence ve své nauce o vědě - vědosloví (Wissenschaftslehre), tak hledá »pravdy o sobě« a jejich konsekvence v oblasti
morální, státní a náboženské.
Dnes ovšem zajímavějším se jeví jeho vědosloví pro ty části, v nichž
moderní sémanticky orientovaná logika vidí svá dávná, i když na
sto let zapomenutá předznamenání. Teprve r. 1 9 3 1 bylo poprvé seznáno, že Bolzanovo logické uvažování předběhlo to, čemu se později
říkalo » matematická logika «. W . Dubislav »interpretuje některé poj m y Bolzanovy logiky prostředky moderní formální logiky« a »oceňuje především Bolzanův objev vět s proměnnými částmi, jež správně
ztotožňuje s větnými funkcemi« (18). Brzy potom A. Tarski knižně
piiblikoval svou » rehabilitaci« problému pravdy a významu v rámci
formalizované logiky (1933 polsky, 1935 německy); to, co se dotud
(18) L. VALENTA, Vědosloví,
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cit., str.

178.

zdálo být cizorodým a nepřípustným zřetelem \ rámci dřívějších
vysoce formalizovaných vyjadřovacích nástrojů, se nyní tématizuje,
aniž by se musela opustit exaktní vyjadřovací forma symbolické logik y : např. j e možno se tázat, zda určitý předmět splňuje či nesplňuje
určitou větnou funkci. R . 1937 je pak oceněna Bolzanova myšlenka
pravd o sobě a vyplývání, zakládající vlastně protiskepticky orientovanou představu o možnosti přísné vědy mathesis universalis. Zdůrazňuje se přitom, že » nejde jen o rekapitulaci Bolzanových názorů,
ale o skutečnou rekonstrukci jeho pojmů v duchu principů moderní
logiky« (19). Po druhé světové válce se potom Bolzanovo jméno
objevuje v souvislosti se základy moderní logiky častěji, přičemž se
jeho myšlenky přeinterpretovávají v duchu současné logiky a překládají do moderního formalizovaného způsobu vyjadřování. Přitom se
ukazuje, že Bolzanovy nálezy jsou aktuální i jako živá inspirace (20).
Logikou Bolzano rozumí » metavědu «, nauku o vědeckém výkladu:
jednak o tom, co věda jako taková jest, dále o zákonitostech prošetřování, zjišťování a odmítání výroků, dále o tom, jak se člověk k větám
o sobě dostává (např. úsudkem nebo abstrakcí), dále pojednává o samotných těchto větách o sobě (co vypovídají, jaký mají význam)
a konečně vědosloví pojednává o důkazech existence vět o sobě.
Patočka upozorňuje (21), že se Bolzanovi mylně anachronně přisuzuje, že zbavuje logiku psychologie; právě jsme viděli, že Bolzano
psychologické aspekty do vědosloví zahrnuje. Patočka připomíná, že
»zúžení významu Bolzanova vědosloví na fundamentální a elementární část logiky (v našem stručném přehledu ve výše uvedeném odstavci jsou to poslední dvě jmenované složky - pozn. autora) j e výsledkem pohledu na vědosloví, který vytvořili Brentano (ve své starší
fázi) a Husserl. Tito myslitelé obnovili v druhé polovině 19. stol. a na
počátku 20. věku Bolzanovu nauku o větách o sobě v boji proti psychologismu, tj. proti názoru, že logika jedná o reálných myšlenkových
procesech a jejich zákonitostech, pojatých jako přírodovědecké zákony. «
Výše jsme se již pokusili objasnit, že Bolzanovo stanovisko j e namířeno proti kantovskému subjektivismu, že Bolzano nemůže na základě svého rozhodnutí o nutné nezávislosti pravd o sobě na myšlen(19) Tamtéž.
(20) V matematice se o Bolzanovi začalo hovořit již v poslední čtvrtině 19. století, kdy G. Cantor,
původce množinové teorie, poukázal na Bolzana jako na svého předchůdce.
(21) J . PATOČKA, Bolzanovo místo v dějinách filosofie, v Filosofie v dějinách českého národa, Praha,
N Č S A V 1958, str. 11Ó-H7.
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kových výkonech lidského subjektu nikdy přijmout smysluplnost úsilí
0 subjektivním zdůvodnění pravdy jako takové, an sichl
Snaha o odsubjektivizovaní filosofické metody-cesty vede Bolzana
skutečně hodně daleko od ducha idealistické filosofie tehdejší doby:
pravdy o sobě se stávají neměnnými petrifikáty a věda jejich pouhou
soustavou, čímsi zcela statickým, co se vlastně vůbec neděje, co platí
ode vždy a navždy a nemá historický rozměr. Filosofie není už cestoumetodou, cestováním vždy znovu do neznáma, do tajuplných končin,
není riskantním n o v ý m a novým vydáváním všanc všeho, co má.
Radikální pojetí vědy jako statické stavby, jejímž tmelem j e vyplývání
a stavebními jednotkami důvody a konsekvence, vede Bolzana pryč
od velkého dobového objevu dějin, v nichž se odehrává duchovní
1 tělesný život člověka a veškerenstva. N e že by oblast vět o sobě byla
něčím zcela zanedbáníhodným. Avšak Bolzanovi překryla vše ostatní,
měl j i hodnotově za primárně důležitou. A tak mu uniká, že přijetím
dějinnosti j e přijat skromný postoj k aktuálně nalézaným poznatkům,
že se lidské bádání svým historickým povědomím pokorně ponořuje
do oné řeky dění, která - jakkoli reflektována - vždy znovu každou
reflexi, i tu modo mathematico, znovu pohlcuje. T o zřejmě cítil a viděl
Kant, když přes veškeré uznání zásadního rozdílu apriorních poznatků
od empirických subordinoval apriorní formy lidskému názoru a učinil
tak onu rapsodii počitků, která vchází k člověku branou těchto časoprostorových forem, tím, co j e znamením světa věcí o sobě, světa
neuchopitelného a nedosažitelného lidskému usilování (22).
Z Bolzanova zdroje však přece jen vytéká pramen, který nalezne
ve 20. století jedno z nejvýznamnějších uplatnění — totiž ve fenomenologii. »Jelikož k představám, větám a pravdám o sobě docházíme
toliko abstrakcí od reálného myšlenkového procesu (jako k myšlenému obsahu docházíme abstrakcí od slovního výrazu), není naopak
myšlenkový proces nic jiného než tyto představy, věty a pravdy,
obklopené reálným obalem subjektivního procesu. Pozdější Husserlovy pojmy noema a noesis se zde zdálky rýsují« (23).
Patočkovým fenomenologickým zaměřením se tedy někdejší Bolzanovy motivy vracejí do naší vlasti. Vracejí; to znamená, že na čas
(22) P. Ricoeur interpretuje Ding an sich u Kanta jako mez, jako hranici našeho myšlení. Její
nepoznatelnost znamená, že j e v y , které konstituujeme, nevyčerpávají bytí véci. Podle R i coeurova výkladu Kanta myšlení stanovuje bytí jako to, co omezuje nárok jevů tvořit poslední realitu. Myšlení dává tedy fenomenologii její míru či její ontologická kriteria. Sr. P.
RICOEUR, Histoire et v er it é, 3. vyd., Paris 196
str. 336-360.
( 2 3 ) J . P A T O Č K A , op. cit.,
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str.

117.

tuto zemi opustily. I když i Husserl j e rodem » náš « (narodil se v Prostějově na Moravě), svá studentská léta prožil ve Vídni a filosofii se
učil u Brentana. K Bolzanovi přišel »patrně prostřednictvím vídeňského logika profesora K. Twardovského « (24). J e skutečně velmi
přehnáno tvrzení J . Gottharda z r. 1910, že vlastně dílem Husserlov ý m j e jen to, že Bolzana terminologicky moderně explikoval. Ž e
nicméně Husserl má Bolzana za základní monument dosavadního
myšlenkového dění, o tom svědčí Husserlův výrok v jednom z jeho
hlavních děl: Bolzanovo dílo » pokud jde o základní logické nauky,
předčí daleko všechny systematické nárysy, co jich světová literatura
má « (25).
Ve své vlasti měl Bolzano tedy již brzy filosoficky na čas odzvoněno. Kalista např. upozorňuje na filosofický v ý v o j Augustina Smetany (26): v mládí studoval Bolzana (vedle Hegela, Feuerbacha aj.),
avšak jeho vlastní orientací se stal nakonec Hegel. Celkovou duchovní
atmosféru v Cechách, pokud se týče filosofie, ovládal »zastaralý«
Bolzano stále méně, a stále více se prosazovali nositelé vlivů německé
filosofie, ať to byli hegeliáni nebo kantovci nebo - a to nejvíce - herbartovci.
Nicméně osvícenská orientace Bolzanova působila zřejmě v Čechách nadále - všude tam, kde sytila obrozenecké hnutí, byť se jakkoli
mocně opíralo o Herderovo východisko. Zvláště myšlenky o sociálně
motivovaném přirozeném právu, tak samozřejmé, jak rozumově a
utilitárně přesvědčivé pro racionalisticky orientovanou modernu, spoluovlivňovaly morální postoje české duchovní elity. Bolzano tak žije
např. v Havlíčko\i, ale i v moralismu Masarykova politického filosofování (27).
A tak k oné » velké « filosofické genesi, vedoucí od Bolzana přes
Vídeň, spojenou s jmény Twardovský a Brentano, k Husserlovi a od
Husserla k Patočkovi, se druží filosoficky snad méně významná, za to
však politicky pro nás velmi signifikantní linie, o níž chceme hovořit
v následující kapitole o Bolzanovi a české národní otázce.

(24)

E.

WINTER,

op. cit.,

str.

208.

(25) E . HUSSERL, Logische Untersuchungen, I. B d . , 1 9 2 2 , str. 225.
(26) Z . Kalista v poznámkách k svému překladu W í n t e r o v a Bolzana, cit., str. 227.
(27) J .

P A T O Č K A , op.- cit.,

str.

1-22.

357-

III

Všeobecně se uznává, že Josef Jungmann j e jedním z těch, kdo
stojí u zrodu koncepce českého národa v tom duchu, jak j e potom národní problém žit v národním obrození v 19. století a i v samostatném
státě ve století 20. Řekněme hned v krátkosti předem, že se zde národ
chápe jako přirozeně daný organismus, něco jako velký rod, jehož společným. projevem, projevem společného zrodu z jedné »matky «> je
společná mateřština. Státní soustava se v duchu Herderově chápe jako
společenství pouze uměle konstruované, j e to jen soustava mechanická. I v tomto nízkém hodnocení mechanismu a samozřejmém přijímání přirozeného organismu se hlásí nově nastupující doba romantismu, tak protikladně orientovaná k racionalistickým myšlenkám typu
V komme machine.
Není asi možno dost důrazně připomenout, že toto pojetí národa
(nikoli ovšem »národ « sám, případně chápání odlišné) tu není odedávna, jak máme často sklon to chápat my dnešní, odchovaní již romantickým porozuměním národu a dějinnosti a promítáme právě
toto národní uvědomění i do minulosti předcházející, kdy lze sice
počítat s národní fakticitou, nikoli však s tímto chápáním národního
problému, předpokládajícím romantickou éru.
Teprve od zániku osvícenství a nástupu romantismu lze historicky
neanachronně zacházet s tím, co j e pro běžného našince jakoby samozřejmostí, totiž že národ je to, co žije dál, i když stát třeba mizí
v propadlišti dějin, že jazyk je tím dominantním znakem národního,
rozuměj přirozeně daného rodového společenství (i když i dříve jazyk
znamenal u nás i jinde odlišující znak - u nás od Němců - tj. pro Cechy
od těch »němých«), že oprávněnost existence státu a jiných útvarů
j e čímsi nesamozřejmým, zatímco existence národa je prostě skutečností, že tato prostá fakticita nepotřebuje dalšího zdůvodňování a že
má právě tak přirozeně dané další organicky rostoucí kořeny a větve
a odvětví, které národ včleňují do přirozených, rodově příbuzensky
svázaných, » bratrských « společenství, jakými jsou např. Slované, Germáni apod. Pro náš národ mezi prvními všechny tyto aspekty rozvinuli
a společensky uplatňovali Jungmann a Kollár.
Podle Masaryka je berderovcem především Kollár, zatímco Jungmann filosoficky co » veliký přívrženec Voltairův je nekritickým a slepým stoupencem osvícenství minulého věku a josefinismu.« » V e
svém osvícenství Jungmann je tak důsledný, že i absolutism přijímá,
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mysle při tom na absolutism ruský « (28). V pojímání češství a významu češtiny Jungmann ovšem buduje na Herderově koncepci národa,
takže přes zmíněnou filosofickou orientaci Masaryk uznává Jungmann o v y zásluhy např. o jazykové obrození (ačkoli i zde mu v y t ý k á
» abstraktnost, knižnost «, když uvádí J u n g m a n n o v o nekonkrétní zaujetí
pro slovanství, např. ve věci polštiny co eventuálního úředního j a z y ka) (29). Výslovně potom konstatuje Jungmannovu herderovskou orientaci v souvislosti s pojetím lidové poesie: »Ideje Herderovy, netoliko
o Slovanech, ale jeho názory filosofické a zejména také o poesii lidové,
přijímali u nás Dobrovský, Šafařík, Jungmann, Celakovský, Palacký
a ještě Stúr « (30).
Oprávněnost existence, plynoucí z pouhé fakticity národa, j e pro
19. století vodou na její pozdější mlýny, kdy bude postup evropského
vědeckého ducha čím dál tím víc ovládat pozitivismus s idolatrií faktu.
Národní historie, národní kulturní tradice, národní jazyk - to vše
pak jsou hodnoty, o jejichž smysluplnosti netřeba a nelze pochybovat,
neboť jsou to přece samy o sobě ty důvodové základy, z nichž se vše
ostatní společenské i individuální dění má odvozovat. Kampak na
nové české vlastence se zemským vlastenectvím., s tím » landespatriotismem«, zkompromitovaným a zvláště protivně vystupňovaným v í deňským centralismem, s nímž j e spjata i racionalisticky zdůvodňovaná a prosazovaná germanizace.
Avšak i jiná, od zemského vlastenectví zásadně odlišná koncepce
Bolzanova se herderovsky založeným vlastencům jevila na výsost
problematickou a nebezpečnou. Bolzano rozumí totiž určitému společenství jako soužití vzájemně sobě odpovědných účastníků. J e to
tedy hledisko mravní, které z jednotlivců vytváří harmonickou jednotu
lidsky dobře fungujícího společenství. Není to tedy ani samočinnost
mechanismu, ani samorůst organismu, ani fakticita daná zeměpisně,
prostě principem stmeleného společenství nemůže být podle Bolzana
vůbec žádná fakticita, ale j e j í m základní mravní zákon veřejného blaha.
Otázka národa j e u Bolzana jen a jen otázkou mravní, j e to úkol, ni~
koli danost.
A tak jsou Bolzanovi » národem « ti, co prostorově a časově blízko
(28) T . G . MASARYK» Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození, Praha 1969, str. 50. A na
str. 2 1 1 Masaryk říká : » R u s k á církev zdála se být např. Jungmannovi právě tak slovanská,
j a k o se mu líbilo ruské samodržaví - abstraktnímu nadšení stačilo vědomí, že jedno i druhé
j e slovanské.«
(29) Tamtéž, str. 58 .
(30) Tamtéž, str. 63.
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sebe žijí, jestliže ve svých denních úkonech a starostech užšího či širšího dosahu skutečně naplňují ono porozumění mravnímu zákonu.
Jedině takto se Bolzano dotýká geografického určení národa a vlasti.
Avšak podřazovat Bolzanovu koncepci beze zbytku pod etiketu zemského vlastenectví neodpovídá základním Bolzanovým myšlenkám. Tak
se nám to např. ukázalo již v jeho sociální utopii, kde oposice vůči
stávající zemské vládní tradici a stavovskému zřízení j e zcela zřetelně
nekompromisní, a tak se nám to ukáže i v dalším.
Jestliže v nejlepším státě jsou občané stejnou měrou odpovědni
obecnému blahu, potom vše, co j e této rovnosti na překážku, j e faktorem spíše negativním. Tak zcela negativně Bolzano posuzuje stavovské
preference, majetkovou rozdílnost, nadřazování či podřazování na
základě rodového či jazykového původu. Rozdílnost v mateřštině j e
zde nahlížena nikoli jako cosi pozitivního, ale jako komplikace vzhledem k společné mravní odpovědnosti. Jestliže slovem » národ « Bolzano
míní celé takové společenství spoluobčanů, potom jazykově homogenní skupiny uvnitř tohoto společenství označuje jako »národní
kmeny« (např. zwei Volksstämme dieses Landes: Böhmen und Deutschen; Bolzano užívá slovo Böhmen v dvojím smyslu: Böhmen = Češi, Böhmen — Cechy) (31).
J e snad již sdostatek jasné, že mezi romantickou koncepcí národa
jako přirozené organické danosti, tedy koncepcí naturalistickou (vzhledem k akcentu na přirozenost) a pozitivistickou (vzhledem k akcentu
na faktickou danost), a koncepcí Bolzanovou, pojímající národ jako
společenství, jež má teprve za úkol se vytvářet., jež právě není dáno
samo sebou, j e významný rozdíl. Pro Bolzana nic mezi stvořenými
danostmi tohoto světa tu není jen tak, vše j e tu k něčemu, vše má
užitnou hodnotu, která tu stojí jako úloha. Tak jako lidský rod i národ
j e si úkolem: má se emancipovat k blaženosti v ctnostném spolužití.
Bolzanova koncepce národa plyne z přesvědčení o racionální determinovatelnosti lidského společenství. Osvícenská orientace mu zabránila postřehnout, že národ má přece jenom nemálo ze svého určení
postiženo myšlenkou přirozeného organismu, že jazyk není jen »vnější
vehikulum, nýbrž podmínka možnosti myšlenkového světa, že j e to
( 3 1 ) Tuto » komplikaci « občanského soužití v Čechách, jak ji vidí Bolzano, pěkně charakterizují
např. čtyři jeho promluvy z r. 1 8 1 7 proslovené na 2., 3., 4. a 5. neděli po svátcích velikonočních. Jejich pouhé názvy vykreslují Bolzanův postoj: Mangel an Aufldärung (Unwissenheit und Irrtum) ist als die wahre Ursache der Übel anzusehen, die unser Vaterland bedrücken
apod. B. Bolzano's Erbauungsreden an die akademische Jugend, Prag 1849, Str.. 1 - 3 4 .
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ona nahodilost, bez níž není vědomí nutnosti. To vše mu zabránilo
též, aby viděl jasně, že jsem-li jednou pro rovnoprávnost a proti útlaku
v jazykové oblasti a v oblastech jiných, musím jít až do konce, aniž
tento požadavek vychází nezbytně z rovnice národ = jazyk « (32).
Patočka nejen upozorňuje na Bolzanovo nepochopení všeho toho, co
herderovská a u nás jungmannovská koncepce národa postihovala na
skutečné tvářnosti a podstatném určení národního společenství (kteroužto kritiku bolzanismu shodně vyslovují snad všichni, kdo se Bolzanovým pojetím národa v našem století zabývali a zabývají), nýbrž
ukazuje nadto, že i z Bolzanova stanoviska samotného plynul závěr,
který by ho mohl velice přiblížit koncepci romantické, kdyby ho
byl Bolzano vyvodil.
Bolzanovi ovšem unikají významné počiny, směřující k vytváření
novodobého českého národa. N e že by nic kolem sebe neviděl, ne že
by utiskovanému českému živlu tak říkajíc nedržel palce, ale neodhadl
potenciální mohutnost rodícího se hnutí: byl příliš zahleděn do osvícenství a racionálních teoretických konstrukcí - jakkoli vyžadujících
ušlechtilou mravní praxi, které se sám skutečně podroboval - aby
viděl skutečné vývojové trendy. V tom, co se při akcentování tu češtsví,
tu němectví kolem něho dělo, spatřoval hlavně vytváření rozdílů
mezi lidmi, propastí, omezujících ono ušlechtilé společné směřování.
Ze v celkovém světovém kontextu jeho obavy nebyly bez opodstatnění, to nad jiné jasně dokázalo 20. století se všemi těmi třenicemi,
rozpory, sváry a krvavými konflikty před světovými válkami, v nich
i po nich, které v tak silné míře plynuly z amorálně kladené fakticity
určité nacionality, ústící v razantním, netolerantním, totalitním uplatňování »nezadatelných« práv, plynoucích jen a jen z argumentů často
typu » Blut und Boden «.
A tak Bolzano ve svých exhortách v prvním a druhém desítiletí
19. století vyzývá Cechy a Němce, aby vytvořili jeden národ, aby se
bratrsky objali a učili jeden od druhého, aby se sobě připodobňovali
a sdíleli bez výhrad své poznatky, aby co jedna mysl, jeden duch a
jedno srdce šířili po celé vlasti lásku a svornost.
Příčiny nesvornosti mezi Čechy a Němci vidí ovšem Bolzano ze
stanoviska náramně českého: potlačování českého jazyka j e pro něj
mravně nezdůvodnitelné a nikdy nepochybuje o oprávněnosti a způ(32) J . PATOČKA, Dilema v nahm národním programu - Jungmann a Bolzano, V J . PATOČKA, O smysl
dneška, Praha 1969, str. 100.
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sobilosti češtiny existovat a uplatnit se i v těch ncjnáročnějších záležitostech ducha (na rozdíl od stanoviska českého buditele J . Dobrovského) (33). Bolzano dále ostře vidí, že rozdíly ve vzdělanosti »národních kmenů« naší vlasti pramení z toho, že německá kultura žila po
dlouhou poslední dobu v nepoměrně příznivějších historických podmínkách. A největším neštěstím j e to, že kmen německý si násilím
podrobil a podrobuje kmen český, že je zvýhodňován a vyvyšován.
Bolzano tento nejvýznamnější zřetel nemravné nespravedlnosti a odtud
pochopitelné protiněmecké zášti Cechů (zášti, jež je jen » přirozeným
trestem za zločiny, kterých se 11a Slovanech dopustily německé vlády «)
formuluje nejostřejšími slovy: hovoří o dějích odporné paměti, že
se stalo, že vládne němčina, že j e tu potlačení na jedné straně a nadpráví na straně druhé a že toto potlačení spáchané na předcích trvá
i u vnuků, ba že se k starému bezpráví připojuje nové a nové: preference rodilých Němců či českých odrodilců, němčina jediným úředním
jazykem, všichni mocní, urození a bohatí jsou Němci nebo zněmčilí
oportunisté, česky mluvící část j e chudá a utištěná, všude za představené dáváni Němci či ti, kdo k nim patří (nad tím se Bolzanovi » nejvíc pění krev«), takže jen česky mluvící část »národa« není ani ve
svých záležitostech chápána; a tito představení vysávají český lid do
krve - po způsobu egyptských dohližitelů (34).
Nesmíme zapomínat ovšem, že tyto promluvy byly součástí činnosti hluboce věřícího katolického kněze Bolzana, pověřeného vyučováním na pražské univerzitě, a že tedy jejich zarámování bylo věroučné
(promluvy zpravidla navazují na citát z Písma). Avšak v celkovém
kontextu Bolzano vy koncepce nehraje prim zřetel náboženský nebo autorita Písma (což mu bylo nejednou hned za jeho života vytčeno), nýbrž
» pravdy o sobě «, mezi nimiž významnou je, jak jsme viděli, zákon
(33) Masaryk upozorňuje na značný díl skepse, pokud se týče víry ve skutečné obrození Čechů
a češtiny nejen u Dobrovského, ale i u Jungmanna. » Malodusnost až nepěknou Jungmann
projevil, když ze strachu o své postavení chtěl se zříci vší literární práce a s žádným z Čechů
se nescházet...«, op. cit., str. 42-43.
(34) Dr. B. Bolzano9s Erbauungsreden an die akademische Jugend, Prag 1850, str. 1 6 1 - 1 6 2 . Interpretovanou část cituje v plném znění J . PATOČKA, O smysl dneška, str. 88. Tři z těchto Bolzanových promluv (ze 7., 8. a 9. neděle po svátcích svatodušních v r. 1 8 1 6 ) byly vydány B o l zanovým žákem J . Feslem r. 1849 pod názvem Über das Verhältniss der beiden Volksstätnme
in Böhmen. Fesl zřejmě chtěl tímto editorským činem ukázat po zkuřcnostech roku čtyřicátého osmého jednak Bolzanovo pochopení pro Čechy, jednak na protišovinistické stanovisko Bolzanovo. (O Bolzanovi v r. 1848 viz níže.) - Bolzano v těchto promluvách připomenul
i tu okolnost, že Čechové jsou původnějšími obyvateli Čech - viz str. 50 citovaného Feslova
vydání, kde Bolzano hovoří o tom, jaký b y měli mít vztah » die deutschen Einwohner unseres Landes zu den älteren Bewohnern «. — Bolzano též v těchto promluvách češtinu označuje za » vlastní jazyk zemský « (a v y z ý v á Čechy, aby se za něj nestyděli).
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obecného blaha; odtud Bolzano vyvozuje právo ( = národního kmene)
na existenci a povinnost národů ( = národních kmenů) vzájemně se
tolerovat. Některé interpretační pokusy, usilující o postižení Bolzanova stanoviska v národní otázce, se dávají oním zarámováním svést
a nepostihují osvícenskou prioritu rozumu, totiž že i náboženské pravdy
získávají svou pravdivost z rozumového nahlédnutí (35).
Jestliže Bolzano ve své klauzurní práci konstatuje, že je Němec
(jeho mateřštinou byla němčina; jeho otec, rodem Ital, považoval
Böhmen za svou vlast), potom v tom ještě nesmíme spatřovat ty významy a tu výlučnost, které se teprve časem vypracovaly v národnostní
ideologii, pramenící z Herderovy formulace národa. Bolzano byl pro
rovnost, a to i pro rovnost tak často diskriminované židovské minority (36).
Bolzanovo osvícenské stanovisko přes veškery jeho sympatie k osudům českého » kmene« nebylo Jungmannovou skupinou pochopeno
a přijímáno - řekli jsme, že vzhledem k podcenění především jazykové
manifestace národa z velké části právem. Byly sice nadhozeny i jiné,
osobní motivy tohoto Jungmannova nepochopení: Bolzano se prý
co člen filosofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity zachoval
k Jungmannově kandidatuře na stupeň doktora nedosti vlídně (37). Kalista významnost takového motivu odmítá a správně připomíná Jakubcovu monografii o Markovi (38), v níž se zdůrazňuje, že přece nešlo
o poměr dvou rivalů, nýbrž o rivalitu skupin: vždyť Bolzana odmítal
nejen Jungmann, ale i Marek, Sír a další (39). Jakubec soudí, že diference pramenily především z rozdílných náboženských postojů: Bolzano je vroucně věřící s přísnými mravními životními postoji, Jungmann
a jeho kruh jsou nábožensky liberální, až libertinističtí. Kalistovi se
jeví i tento akcent na náboženské diference nenáležitý a soudí, že je
(35) Např. J . HANZAL, Bolzanovo pojetí národa, v Zdeňku Kalistovi k osmdesátinám přátelé, Praha,
červenec 1980, str. 196.
(36) V i z např. proslov Von dem Betragen gegen die jüdische Nation, v Dr. B. Bolzano*s Erbauungsreden an die Hörer an der Prager Universität, Prag-Wien 1 8 5 1 , str. 199. Přednášku Bolzano
proslovil r. 1809. Podobné stanovisko se najde i v některých jiných Bolzanových proslovech.
(37) V . ZELENÝ, Život Josefa Jungmanna, Praha 1873, str. 3 3 3 : »Jakož Jungmann z učeného zátiší svého téměř nevykracoval, aniž nalézáme sebe nepatrnější stopy, že by se byl kdy s B .
Bolzanem přátelsky či nepřátelsky setkal, nebude snad pokládána za příliš smělou domněnka
(založená na poznámce o osobním nepřátelském vztahu Bolzana k Jungmannovi v dopise
Marka Jungmannovi z r. 1820 - pozn. autora), že B. Bernard (chyba tisku! - má být B. Bolzano - pozn. autora) co člen sboru professorského při fakultě filosofické zachoval se nedosti
vlídně k Jungmannovi, domáhajícímu se stupně filosofického při této fakultě.«
(38) J.JAKUBEC, Antonín Marek, jeho život a působení i význam v literature české, Praha 1896, str. 100.
Jakubcovi Markův odpor k Bolzanovi » zatemňuje trochu povahu Markovu jinak ryzí«.
(39) Z .

K A L I S T A , op. cit.,

str. 2 1 9

(a též str.

213).
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třeba především brát v potaz věcné rozdíly v pojetí národa. J e nutno
ovšem připomenout, že Jungmannovo nepochopení Bolzana bylo asi
též přece jen poněkud »osobně« motivováno jeho povahou: Masaryk
vyvozuje ze Zeleného, že »Jungmann vůbec nejlepším a nejčestnějším
lidem nerozuměl« (40). O velmi pochybných důsledcích Jungmannova
voltairovského zaměření v oblasti mravní píše Masaryk ostře odmítavě a cituje řadu Jungmannových výroků, zavánějících až utilitářským cynismem (41).
I když tedy Bolzano a jeho druzi byli proti jakékoli národnostní
nenávisti, ba naopak, byli pro svorné spolupřebývání jinojazyčných
komunit, přece a právě proto jungmannovskému kruhu tento kurz
pro ně »nadnárodní«, a tudíž vlastně » protinárodní« vadil. A to do
té míry, že nebyli s to postřehnout mnoho pozitivního, co korigovalo
některé »samozřejmosti« stanoviska romantického, a nedošlo jim, že
Bolzanovo působení může zanechat (a skutečně historicky zanechalo)
v dalších osudech českého národa nesmazatelnou stopu. Ostatně i mnozí
přední členové jungmannovského »vyznání« (např. Palacký, Purkyně aj., jak ještě uvidíme) Bolzanův význam hodnotili pozitivně
a prokazovali mu svrchovanou úctu.
Chceme nyní poukázat na zmíněnou působnost Bolzanovy osobnosti v dalších osudech našeho národa, a to v těchto okruzích: ozvy
jeho působení mezi studenty, stanovisko české šlechty, působení Bolzana v české vědě, situace kolem událostí v r. 1848, vliv Bolzana na
osudy českého školství, ozvy Bolzanova vlivu v české literatuře a Bolzanova života v paměti lidu.
• • *
Pražská univerzita j e prvním působistěm kněze Bolzana. Zavedení
povinných katechetických přednášek j e přijímáno v prostředí živeném
stále do značné míry osvícenstvím s nevolí. Avšak mladý Bolzano,
který nově zřízenou stolici obsadí jako první, strhne na sebe pozornost
mnoha posluchačů. Jeho přednášky jsou navštěvovány s velkým zájmem
a jeho nedělní exhorty, jichž měl za 15 let svého vysokoškolského
působení k šesti stům, poslouchávalo k tisíci účastníků. T o již představuje nemalý vklad do duchovního dění v centru Cech.
Smysl jeho kázání ovšem j e smiřovat nacionální vášně, pokud se
rozněcovaly na tak snadno zápalné půdě, jakou představuje studentko)

T.

G.

MASARYK,

op.

(41) Tamtéž, str. 1 2 7 - 1 2 8 .
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cit.,

str.

46.

stvo. Nicméně, jak jsme již doložili, Bolzano nemohl nevidět usilování
potlačovaných českých probuzenců, s nimiž se setkal i při své univerzitní činnosti a kteří jsou mu blízcí svou obětavostí, svým zápalem
a mravní čistotou. Jak by potom studenti nepostřehli a neocenili Bolzanovo neoportunní hledání pravé odpovědnosti především k ohroženým bližním, tedy za daných okolností k českým spoluobčanům!
Bolzano nikdy ve svých čteních nezapochyboval o pozitivním významu českých obrozeneckých snah, a tak se studenti české národnosti
cítili vždy ve svém postavení a usilování Bolzanem podporováni.
Jeho přednášky byly zapisovány a opisováním šířeny i po Bolzanově
» exkomunikaci« ze školy. » V mnoha stech opisů kolují podnes přednášky a kázně ( = kázání, pozn. autora) milovaného učitele mezi žáky
jeho ... «, píší Havlíčkovy Národní noviny víc než 30 let po Bolzanově
přímém působení a rok po jeho smrti (42), což se přece hned tak u každého přednášejícího nestává. Když byl Bolzano sesazen, napsal kdosi
na tabuli 3. ročníku verše, které potom kolovaly: » Ať potlačí jen hloupý stát I muže, jenž největší j e český vlastenec! / Tak možno spící šálit
snad. / Však moudrým ku prospěchu to bude na konec. / Bolzano
jest a bude velikán,/byť sebe hůř byl osudem zlým štván« (43). Rozpoložení studentů vyjádřil F. L. Celakovský slovy: » Nevivinný Hus v osidla jejich upadl; upadl i pravdu milující Rousseau; a Bolzano - můj
učitel pade - ach pade!« (44). Nad Bolzanovým odchodem vyslovili
uspokojení jen někteří jungmannovci, např. Marek, později známý
kantovec a autor Logiky, který Bolzana měl co protivníka Jungamannova za nepřítele Cechů (45).
• • •
Česká šlechta byla v 1. pol. 19. století stále ještě pod vlivem osvícenství, ale orientována proticentralisticky, a tak měla mnoho pochopení pro působení Bolzana, pronásledovaného z Vídně. Tak např.
tehdejší nejvyšší kancléř hrabě Kolovrat zaujal vůči Bolzanovi velice
tolerantní stanovisko v jeho sporu, vedeném především s jedním z hlav(42) Národní noviny, r. 1849, č. 186, str. 737. - A znovu při stém výročí narození B . Bolzana
připomínají Národní listy, jak se Bolzano nedlouho po svém nastoupení na univerzitu » stal
miláčkem, ba ideálem studentstva...« » ... N o v ý A m o s Komenský, ba nový Hus ... «, N á rodní listy z 5. 10. 1 8 8 1 , č. 243, str. 1-2.
(43)

E. WINTER,

op.

cit.,

str.

79.

(44) Čelakovského dopis Kamarýtovi v Korespondence a zápisky Fr. L. Čehkovského, Praha 1907,
str. 39.
(45) V .

Z E L E N Ý * op. cit.,

str. 3 3 2 n n .
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nich činitelů vídeňsko-katolické restaurace Frintem. Odstranění Bolzanovo z univerzity vyvolalo mezi českou šlechtou pohoršení, o němž
podávají svědectví deníky hrabat Černína a Chotka; ten byl v nanejvýš
trapné situaci, když musel co nejvyšší purkrabí vykonat rozhodnutí
císaře Františka a zakročit proti Bolzanovi. Avšak i později měl Bolzano
u české šlechty velké pochopení a hrabě Lev Thun Bolzana podporoval
i finančně.
Se šlechtou se Bolzano ovšem radikálně rozcházel v otázce sociální
i v národnostních konsekvencích svého utopicko-sociálního postoje.
Zatímco česká šlechta je českou v duchu zemského patriotismu, který
se zakládal na státoprávně stavovské opozici českého království proti
centralistickému absolutismu Habsburků, od r. 1805 již ne »římských
císařů národa německého «, nýbrž císařů rakouských se sídlem ve Vídni,
Bolzano není »český« v tomto duchu »samostatnosti« českého království stavovského založení s významnou politickou úlohou české
šlechty. Nemá pochopení pro historické argumenty o české státní
autonomii. Nadto ho jeho koncepce sociální staví do protikladu k šlechtickým privilegiím.
Osvícenské založení a konflikt s Vídní však Bolzana činil přes
všechny tyto podstatné odlišnosti české šlechtě přijatelným do té míry,
že jeho sociální kritiku a názory, označitelné dokonce až za » socialistické « ba » komunistické «, nevnímala.
• * •
Vrcholná česká vědecká organizace, Královská česká společnost
nauk, přijímá čtyřiatřicetiletého Bolzana jako řádného člena r. 1815,
a to pro jeho výkony na poli matematickém. Na rok 1818 se dokonce
stává ředitelem této společnosti. V roce 1841 se pak na podnět nového
sekretáře Fr. Palackého zakládají sekce filosofická a matematická a
tajemníkem obou se stává Bolzano; zůstává j í m i po sjednocení těchto
dvou sekcí v r. 1845. V rámci této učené společnosti koná Bolzano
mnoho přednášek; ještě necelé tři tydny před svou smrtí v r. 1848
přednáší zde o paradoxech nekonečna.
Dobrý poměr předních českých vědců k Bolzanovi j e všeobecně
uznáván. Tak Josef Dobrovský svým energickým vystoupením proti
Frintovi a ve prospěch Bolzana přispěje k zastavení protibolzanovského
tažení císařského dvora (i když ovšem Bolzano svou univerzitní kariéru musel opustit). Zvlášť blízký vztah měl k Bolzanovi František
Palacký přes svou koncepční příslušnost k jungmannovsky smýšlejí366-

cím národním buditelům. Český historik potom dokonce předčítá
přehledné shrnutí toho úseku českých dějin, který považuje za ústřední,
totiž doby husitské, předním představitelům tehdejší české kultury v Bolzanově bytě. D o domácnosti Palackých dostává se Bolzano i
prostřednictvím bolzanovsky vychované paní Palacké a též i prostřednictvím dcery Palackých Marie, k jejímž vychovatelům j e třeba v neposlední řadě počítat bolzanovce Schneidera. Není divu, že Palackého
pojetí české národní otázky, jakkoli vyrostlé na podnoži romantického
pojetí národa, nese silné stopy Bolzanova mravního stanoviska Zřejmě
i Palacký měl potom vliv na Bolzana, jak někteří soudí podle toho,
že Bolzano svou přednášku o pojmu krásna, vydanou r. 1843, sepsal
asi na podnět Palackého, který se původně zabýval estetikou.
Filosoficky se Bolzanovo stanovisko snažil populárně obhajovat
Karel Havlíček, kterému se začalo šíření herbartovských východisek
jevit jako infiltrace německé filosofie. Proto r. 1847 proti tomuto pronikání zaútočil a do popředí usiloval postavit Bolzanův racionalismus
(zdravý lidský rozum) s důrazem na jeho užitečnost ve společenském
životě. Proti Havlíčkovi se ovšem ozvali filosoficky daleko lépe připravení herbartovci, a tak Havlíček a s ním Bolzano filosoficky u veřejnosti ztroskotali (46).
*

*

•

Březnové události roku 1848 rozbouřily celou hladinu české společnosti. Karel Havlíček navrhuje, aby Bolzano spolu s dalšími (Riegrem,
Klicperou atd.) rozšířili českou reprezentaci, vytvořenou ve Svatováclavských lázních a nazvanou Národní výbor. Bolzanovi se hnutí
r. 1848 zprvu zřejmě jevilo jako velká příležitost k tomu, aby uplatnil
své sociálně reformní a církevně nápravné návrhy. Svoje racionalistické pojetí katolické religiozity usiloval prosadit prostřednictvím
svého oddaného stoupence, rektora lužicko-srbského semináře se sídlem
na Malé Straně v Praze, Fr. Náhlovského, člena Národního výboru.
Požadavek reforem katolické církve v bolzanovském duchu, uveřejněný nejprve v shromáždění knězi, byl potom zahrnut do programu,
který Havlíček publikoval v Národních novinách v červnu 1848.
Přes svou pozitivní naladěnost Bolzano začne brzy zachovávat
jistý kritický odstup od všeho toho tehdejšího bouřlivého dění. Prvním
(46) Jde o diskusi v e Včele. Zastáncem herbartovství byl především Fr. Čupr, který r. 1847 vydal
knihu Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böhmen. Havlíček publikuje svá stanoviska ve Včele v č. 36, 41, 43 a 46 r. 1847.
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náznakem j e to, že nepřijal členství v Národním výboru. Nemůže
nás to však příliš udivit, jestliže hlavním a jediným argumentem kněží,
kteří ho navštívili, aby ho přiměli přijmout členství, bylo, že má zastávat hmotné zájmy církve. Z e se takové argumentaci Bolzano jen
zasmál, není divu - vždyť by si v tomto případě měli naopak přát,
aby se právě Bolzano do Výboru nedostal (jak se sám vyjádřil).
Avšak nejen tato - lze říci náhodná - událost, nýbrž i celkový
v ý v o j původně jednotného hnutí Bolzana odrazoval a odradil: společný postup liberálů české a německé národnosti se rozpadl a do popředí se počaly dostávat zájmy nacionální. Pro Bolzanovu koncepci
mravního sebevzdání ve prospěch obecného blaha j e to nepřijatelné.
V listopadu vykoná Bolzano zmíněnou poslední přednášku v České
královské společnosti nauk a 18. prosince umírá. Národní noviny
z 22. prosince (47) litují, že nejsou dnes k dispozici pohřbívané Bolzanovy síly, aby nám mohly pomáhati k šťastnější době. »Pomníkem
jeho nejkrásnějším a nejtrvalejším jest, že svobodné pohybování ducha
v naší vlasti jest namnoze plod semene, které on zašil. «
• •

•

Jak z naší historie známo, nemalou úlohu sehrála česká škola a český
učitel, zvláště pak v rámci školství reformovaného po roce 1848. Byli
to tři bolzanovci, kteří byli hlavními tvůrci nové školské organizace:
Exner ve vídeňském ministerstvu školství, Krombholz jako ředitel
obecných škol v Rakousku a Lev Thun jako ministr školství. Velice
podstatným faktorem v rozvoji českých » národních « škol bylo zavedení samosprávy: reforma stanovila, že školy mají spravovat obce
a okresy. T o ovšem muselo silně podpořit a podpořilo národnostní
rozvoj v mnohonárodním Rakousku. Též o realizaci této reformy
se zasloužili téměř jen bolzanovci. Zemští inspektoři Wenzig, jehož
úřadem byl dozor nad obecnými školami a reálkami, a Zeithammer,
který spravoval gymnaziální školství, byli sice Němci, » vžili se však
tak ve vzmáhající se českou kulturu, že se stali jejími rozhodnými
průkopníky« (48). Další bolzanovci potom vytvářeli potřebné podmínky pro podpoření rozvoje českého školství: farář Vinařický sepsal
slabikář a čítanky, časopisecky a literárně v pedagogickém směru se
uplatňoval překladatel bajek pro děti Stulc a další.
(47) Národní noviny z 22. 12. 1848, č. 2 1 8 , str. 862.
( 4 8 ) E . W I N T E R , op. cit., s t r .
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Málokterý obor hraje tak významnou úlohu v českém národním
obrození, jako česká literatura, je to právě ona, která rozvíjí, vzdělává
a vytváří slovesně dlouho zanedbávaný a mocensky utlačovaný jazyk.
Bolzano má v naší obrozenecké literární historii místo velmi čestné.
K české minulosti se sám nejprve již jako patnáctiletý student vztahuje
latinsky psanou ódo a o Libuši Poetae patrio illacrimanti Libussa venit
obviam eumque de futuris consolatur (1796). Nezapomeňme, že čeština
ještě dlouho potom zůstane i u literátů a vědců - rodilých Cechů jedním z jazyků, kterým se vyjadřují, a teprve postupně přejdou k němu zcela; K. H. Mácha píše ještě v roce 1829 své Versuche německy,
německy píše své první práce i Palacký aj.
A tak českým obrozeneckým literátům nijak nevadí Bolzanova
němčina, vždyť jde o toho, kdo se má za » natione Bohemus «. Romanticky laděný F. L. Čelakovský ho má za svého » božského učitele«
a za novodobého revoltujícího Husa, Jan Jeník z Bratřic o něm mluví
jako » o našem miláčku «. K Bolzanovým žákům patří i jiní romanticky
smýšlející vlastenci: Hanka, Linda, Svoboda aj. V literatuře o Bolzanovi se uvádí jeho vliv na B. Jablonského, J. K. Tyla, Fr. Turínského,
V. Kl. Klicperu, V. Vlčka (49). Karel Havlíček demonstrativně vystupuje z pražského kněžského semináře na protest proti tomu, že vicerektor Rest zapověděl seminaristům chodit se zpovídat k Bolzanovu
přívrženci Schneiderovi. Kutnohorské epištoly jsou potom Havlíčkovým programovým zpracováním reformy církve v duchu Bolzanově.
Co Bolzano znamenal pro široké vrstvy, čím byl pro probuzeneckou Prahu, o tom vypovídá Karolina Světlá. Bolzanova ušlechtilá
postava neoportunistického, sebeobětavého kněze se pak stala jakousi
předlohou probuzeneckého vzdělance, postavou tak typickou pro český
román: Jiráskův páter Havlovický, Baarův páter Kodýtek.
• • *

Existuje i nepsaná tradice, nefiltrovaná vzdělanostními síty, tradice
ústní z kraje,, kde Bolzano trávil značnou část svého života: lidové podání z Těchobuzska. Místní pamětník vypráví (50) o Bolzanově účinné
pomoci těchobuzským rolníkům a sklářům, o zákládání lidové spořitelny, zemědělského spotřebního družstva a o postavení družstevní
sýpky, o jeho vlivu na založení a vybudování školy pro české děti,
( 4 9 ) Z . K A L I S T A , op. cit., str. 2 3 0 .

(50) Autor této stati zaznamenal toto vyprávění v Článku Bernard Bolzano a lidová tradice, publikovaném také v tomto čísle Studií.
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o důvěře, kterou nústní obyvatelé chovali k tomuto svému knězi,
o tom, j a k Bolzano se s v ý m psem zachránili ztracenou holčičku, o
velké úctě a lásce, kterou k němu chovali prostí obyvatelé tohoto koutu
Českomoravské vysočiny mezi Mladou Vožicí a Pacovem. J a k napsal
majitel panství J o s e f H o f m a n u , v jehož rodině Bolzano trávil svá
dlouhá těchobuzská léta: k d o se s Bolzanem setkal, ten j í m byl poznamenán nadosmrti.
N ě k t e r ý m historikům a znalcům Bolzana j e bohužel z velké části
tento všednodenní Bolzanův život neznám, a tak se občas setkáváme
s názorem, že Bolzano byl spíše knihomol, nepraktický učenec a utopický fantasta, že žil » příliš v ústraní ticha vědecké pracovny a uměle
pěstované harmonie šlechtických salonů «, že » veškeré dění všedního
světa a jeho politického ruchu k němu zaléhalo zvenčí a zprostředkovaně, nutilo ho sice k přemýšlení, ale nechávalo ho vnitřně chladným «,
že » neznal a nechápal dobře především specifickou situaci ohrožujícího
se českého národa« (51). O specifickém Bolzanově chápání obrazujícího se českého národa j s m e se již snažili podat v y světlení výše; pokud
slovem národ se má mínit prostý lid, potom o tom podáváme svědectví nyní.
Bolzano nežil v ústraní ani za svého působení na univerzitě, ani
po své univerzitní exkomunikaci v Těchobuzi, ani potom v Praze
předbřeznové, ani v revolučním roce 1848.
• • •
Souhrnem: j e vůbec možno nevidět ten v e l k ý podíl, který Bolzano
v našem českém národním obrození m á ? Lze si nevšimnout té hluboké
stopy, kterou v naší národní historii zanechal? A n o , Bolzano mluvil
a psal německy, avšak i rodilí Češi j e h o i mladší generace se namnoze
takto vyjadřovali; za Bolzanova života se teprve nová čeština a nová
literatura - krásná i vědecká - rodily. Jeho kladná orientace k českým
záležitostem a k českým osudům j e však zřetelná, takže dokonce zavdala příčinu k tomu, že se N ě m c i sami chovali k Bolzanovi se značn ý m odstupem: r. 1905 se pro vydání Bolzanových děl požadovalo
dobrozdání, zda j e vůbec N ě m e c (52).
( 5 1 ) J . H A N Z A L , op.

cit.,

str.

203-204.

(52) E. WINTER, op. cit., str. 205. - Těžko lze tedy souhlasit s v ý r o k e m , že Bolzano » splynul
českému národnímu povědomí druhé poloviny minulého století téměř beze zbytku s německou kulturou a j a k o b y přestal pro naši vědu a myšlení existovat. « (J. HANZAL, op. cit.,
str. 194.) K tomu, co vše bylo j i ž řečeno v souvislosti s českým národním obrozením ještě
připomínáme údaje z úvodu naší práce o Českých oslavách stého výročí narození Bolzana
r. 1881.
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Bolzanovy osudy jsou s obrozeneckými snahami našeho národa
úzce spjaty : jeho neoportunní opozice vůči vládě, jeho svobodomyslnost
a sociálně revoluční pojetí »obecného blaha«, jeho demokratičnost
v teorii i praxi a konečně v neposlední řadě i jeho pronásledování
vídeňskou vládou a nezlomnost, znamenající vlastně mravní vítězství, to vše přece muselo působit v témže směru, v němž český národ
usiloval o své obrození, to vše muselo působit jako příklad, podpora
a vzpruha českých národních snah. Bolzano »sehrál významnou pokrokovou úlohu při formování opozičního demokratického hnutí v Čechách. Působil jako katalyzátor vnitřního napětí mezi jednotlivými
složkami české společnosti v době nejtěžší politické reakce,« praví
autor nové monografie o Bolzanovi J. Loužil (53). »Bolzano byl
Cechům blízký jako postava pronásledovaná a zneuznaná, jako génius,
který stojí stranou a čeká na uznání budoucnosti, jako ten, kdo stojí
11a straně nefavorizovaných, těch, kdo jsou v nevýhodě, « připomíná
Patočka ve své studii o historicko-filosofickém zařazení Bolzana (54),
Zdá se mně omylem pochopit vztah mezi vlivem Jungmannovým
a Bolzanovým v rámci českého národního programu jako nepřeklenutelné dilema, jak se mohlo zdát těm, kteří Patočkovu expozici české
otázky odvodili z problematicky míněného akcentu v titulu té Patočkovy úvahy, která vzbudila celou řadu protichůdných stanovisek.
Ukázali jsme již, jak Palacký, co do chápání národa muž v podstatě
jungmannovské koncepce, rozvrhuje národní dějiny i program pod
silným vlivem morální filosofie Bolzanovy. Palackého Dějiny národu
českého přece obhajují český národ nejen jako samodanou fakticitu,
byť jakkoli chápanou jako organismus s jednou jazykovou manifestací
a v zápase s živlem německým, nýbrž hledí ho mravně zdůvodnit,
hledají ty okamžiky a situace, kdy mravní význam našeho národa
v rámci evropské kultury prokazoval svou sílu. Palackého sjednocení
obou motivů potom provázelo českou národní filosofii po další léta
v předních představitelích českého politického života. I Patočka, přestože označil hned v nadpisu své studie vztah Jungmann - Bolzano
za dilema, konstatuje, že Jungmannovský pozitivismus a bolzanovská
humanistická skepse vůči takové pozitivitě a potřeba hlubšího zdůvodnění národní existence » náléžejí od té doby k základním motivům
našeho duchovního života« (55). Toto sjednocení je patrno i v jiných,
( 5 3 ) J . L O U Ž I L , op. cit., str.

19.

(54) J- PATOČKA, Bolzanovo mist o v déjinách filosofie, cit., str. 114.
(55) J. PATOČKA, Dilema v nahm národním programu - Jungmann a Bolzano, cit,, str. 103.
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dílčích ohledech. Tak Masaryk ve svém spisu o Karlu Havlíčkovi
ukazuje, že náboženské stanovisko Bolzanovo a Havlíčkovo jedno
jsou. Ostatně Masarykova koncepce českého národa je přece bez mravního hlediska nemyslitelná: ve své politické i spisovatelské činnosti
buduje na národní koncepci romanticko-pozitivistické se základním
zřetelem k jazyku, avšak morální akcent je vždy tak zřetelný, že se
namnoze zdá být kritériem přednějším. Masaryk při navazování na
Palackého syntézu (56) si uvědomoval Bolzanův vklad jen částečně (57).
Když Karel Vorovka brzy po vytvoření samostatné republiky vydal
výzvu, aby byly co národní povinnost vydány Bolzanovy spisy (r. 1924),
Masaryk jako prezident vyšel okamžitě návrhu vstříc a poskytl podporu (58).
Česká národní otázka - to je spojení dvou pramenů: poslání národa znamená jednak obstát co faktum, co organismus s mateřským
jazykem, jednak obstát mravně před soudem dějin. Kdykoli jedno
hledisko příliš převážilo druhé, vždy se nalezli alespoň někteří (a zpravidla dosti významní) a podpořili to zanedbané. Jestliže Bolzano příliš
zdůraznil rozumové konstrukce, vedoucí prý cestou nejvyššího mravního zákona » veřejného blaha « k dokonalé komunitě, potom se musí
co nejrychleji přihlásit jungmannovský pohled, vidoucí v Bolzanově
racionalistické konstrukci abstraktní utopii, co tedy vlastně nemá
skutečnou existenci, a musí upozornit na fakticitu existenčních situací
historicky daných. Ve chvíli však, kdy se tato »přirozená fakticita«
stává posledním důvodem a kritériem v národnostní konkurenci, kdy
se blíží šovinistickému nacionalismu (a často se jím dokonce stává),
vytvářejíc hodnotové stupnice podle příslušnosti lidí k tomu či onomu
etnickému společenství (či » rase «), potom se přihlásí zástupci hlediska
morálního. To je motiv Rádiová důrazu na mravní pojetí národa,
jestliže obnovená samostatnost republiky po r. 1918 byla postavena
především na myšlence státu dvou národů, Cechů a Slováků, a jestliže
(56) I to Patočka konstatuje a zpochybňuje tak sám nepřeklenutelnost » dilematicky« pojatých,
vztahů: »Masaryk se staví docela přirozeně na půdu pojetí, které se prosadilo po r. 1848,
pojetí jazykové doplněné o negativně morální, v podstatě na půdu Palackého syntézy. «
Tamtéž, str. 102.
(57) I když v České otázce uvádí Masaryk Bolzana vesměs v pozitivních souvislostech, nevidí
Bolzanův podíl v našem národním obrození tak, jak ho oceňovali jiní jak v 19., tak především ve 20. století. Nicméně na str. 51 Masaryk říká: » ... neoblomný a opravdový Bolzano,
hájený Dobrovským - Dobrovského všude nalézáš, kde bylo třeba srdce a práce - a podezřívaný Jungmannem, i na naše vlastenecké kruhy měl blahodárný vliv. «
(58) Bolzanova komise s úkolem vydávat Bolzanovo dílo byla tehdy skutečně vytvořena při
Královské české společnosti nauk a s vydáváním Bolzanových spisů započala. Své dílo však
nedokončila.
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triumfující národní sebevědomí (jakkoli historicky pochopitelné) potřebovalo kritický korektiv.
Neozývá se zde v ozvěně vlastně problém inkarnace, problém
vtělení? Nevtělený ethos je světsky prázdný s nebezpečnými konsekvencemi v zbožštění ideologických schémat; bezduchý organismus
co factum brutumje nakonec egocentrickou či lépe etnocentrickou hrůzou, plodící zášť a zmar.
Historie 20. století však ukázala a ukazuje, že extrémy obou poloh
mají zřejmě víc historických příležitostí než vyvážená syntéza. Tak
nacionalismus romanticko-pozitivistického založení našel svou zhoubnou odezvu v Německé říši, silně propadlé vlivu nacionalistické propagandy, vyhánějící nálady až na stupeň nacionalistické nenávisti vůči
společenství jinonárodnímu a jinorasovému. Ze po prohrané válce se
všemi nelidskostmi a genocidními likvidacemi reagovali znovu na čas
brutálně potlačení Češi alergicky a vyřešili svou národní otázku tak,
jak se stalo, je sice opět pochopitelné, avšak šovinismus za šovinismus,
to přece není definitivní řešení národnostní otázky ! A tak, jak píše Patočka, se dnes sice u nás zdá »národnostní otázka vyřešena, ale přesto pozorujeme u některých mladších spisovatelů, že otázka bolí a pálí dál« {59).
Ovšem i druhá poloha, ta mravně inspirovaná, »ideová «, nalezla
ve 20. století své hybridní uplatnění. Není snad třeba zvláště u nás
poukazovat na odcizující a deformující konsekvence ideologických
konstrukcí, plných racionalistických argumentů a vedoucích k neméně
hybridním společenským » realitám «.
*

•

•

Vylíčili jsme českou otázku tak, jak se nám jeví v historicky doložitelném národním povědomí. Je však tato skutečnost, jak jsme ji
interpretovali, skutečností, za niž dál nelze jít? Není - přes veškerou
gravitaci k organicko-mravní syntéze, již reprezentovali přední naši
národní činitelé a již naše historie s jistými výkyvy držela - není tu
cosi na pováženou?
Naše otázka směřuje především k negativitě, ukryté v tom, co se
jevilo tak pozitivní. Vždyť ona syntéza je spojením dvou odmítaných
zřetelů: jednou nereálného konstruování, které vede třeba i k ideologickým propagačním monstrům naší současnosti, tedy jaksi libovolného vymýšlení a unášení tím, jak jest nám býti ctnostnými či jak
jsme ctnostnými byli, jak jsme mravně podrželi sebe, lidstvo a svět,
( 5 9 ) J . P A T O Č K A , op.

cit.,

str.

103.
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čímž jsme získali nebo získáváme (případně získáme) legitimaci pro
svou příslušnost k těm lepším, k elitě, ať už toto » kádrování « má platit pro tento či onen svět. Podruhé odmítáme onu namyšlenou samodanost pouhé mé či naší existence, která chce být důvodem povýšeného odstupu a utlačování, eventuálně i likvidace existence příslušníků
jiných nacionálních » fakticit «. Je možné si vůbec myslet, že to » správné «
pojetí problému národa se odvodí dávným způsobem řeckého »ničeho příliš «, tedy hledáním pravého středu, rovnováhy mezi těmito
dvěma nepřijatelnostmi ?
Otázek je víc: např. je mateřský jazyk pouze tím, co manifestuje
organickou danost, a tedy přirozené společenství národní komunity?
Není spíše tím, co jakékoli instrumentální pojetí (tj. pojetí, pro něž
je jazyk prostředkem např. komunikace, vnější manifestace apod.)
vždy přesahuje? Není tedy třeba se pokusit chápat to » přirozeně dané «,
jazyk národa, nikoli jen organicko-naturalisticky ? Avšak i na druhé
straně: je nutno tím »etickým« vždy rozumět jen a jen morality a
moralizování a abstraktní mravní konstrukce, to vše tak často s velmi
nepříjemně nasládlou bezvadností ideálních konstruktů?
Toto jsou však poznámky přesahující již rámec našeho tématu:
bylo by jistě velmi užitečné studovat je jak vzhledem k nálezům současné filosofie řeči, tak k tomu, jak se dnes jazyk ukazuje v našem
odcizeném světě; a dále: jak vzhledem k současným úvahám na téma
» nejvyšší hodnoty «, » hodnotové systémy «, tak k jevové skutečnosti
hodnot dnes i v historii; dále: jak vzhledem k filosofickým úvahám na
téma poliš, politické společenství a stát, autorita obce a autenticita
individua, tak k jevové skutečnosti dnešních etatizačních trendů atd.
IV
Závěrem: Bolzanova osobnost jubiluje (od latinského iubilare = jásati, výskati, radostně zpívati) v několika směrech: filosoficky co jeden
z článků řetězu vedoucího přes Vídeň k Husserlovi a přes Husserla
k fenomenologii a přes Patočku nazpět k nám; v oblasti logiky jako
zapomenutá předzvěst moderní fáze, dnes znovu nalézaná a inspirující
vědce-logiky (což lze zřejmě ještě více říci o Bolzanovi-matematikovi);
národnostně jako neoddiskutovatelná postava českého národního obrození a jako myslitel národní otázky, jehož stanovisko se stalo součástí
českého národního sebevědomí; v žitém životě jako ušlechtilý nonkonformní katolický kněz, plný otevřenosti pro jinověrce a plný
účinného soucitu pro potřebné.
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Články

JAN

PATOČKA

VLASTNÍ GLOSY KE »KACÍŘSKÝM ESEJŮM«
Mnichovské
nakladatelství
»Arkýř«
- edice nadčasových výpovědí
- nedávno
publikovalo Patočkovy K a c í ř s k é eseje ... Z technických důvodů nebylo možné převzít i tyto G l o s y ,
které zde publikujeme. Je to text, který vznikl jako odpověď na různé kritiky jeho Esejů
hlavně ze strany hermeneutiky orientované na sociální
souvislosti.
I

Nejsou naše úvahy o » před-dějinném údobí« diktovány intelektualismem
spojeným s neoprávněnou zálibou ve spekulativním myšlenífilozofiena rozdíl od životu bližších způsobů myšlení ve vědě, technice, jurisprudenci a organizačnímu myšlení? Proč přičítat právě filozofii a jejímu vzniku a ještě k tomu
v té zvláštní formě, v řeckéfilozofiiarchaické doby (která ostatně znala ještě
docela jiné význačné formy a výkony ducha) tak vskutku epochální, tj. epochy
vůbec, jelikož dějiny tvořící význam? Což vrcholné výkony poezie, výtvarného umění, náboženské proměny a hnutí nejsou dějinami? Nevyprávějí
dějiny umění před červánkyfilozofiedávno o vývoji umění, není zde historie
náboženství v bohatém členění náboženské zkušenosti dávno před vznikem
řecké poliš a iónské historia ?
Není dále neméně nespravedlivé jako nedůsledné, přisuzovat politice
vzhledem kfilozofiizvláštní postavení, proklamovatfilozofiia politiku takřka
jedním dechem jako zakladatelky dějin ve vlastním smyslu, zatímco bychom
možná větším právem z hlediska společensky-kolektivního vlivu připsali
tento význam náboženství, které například v případě Izraele zřejmě mělo
rozhodující slovo při formaci dějinných nositelů, jakými jsou národy? A není
to vrchol nejen nespravedlnosti, nýbrž zaslepenosti, připisovat rozhodující
zkušenosti náboženství takové fázi lidství, která má jen » malý « lidský smysl,
který je sice absolutní, ale samozřejmý a naivně-nezlomený, smysl daný
a bez hledání nalezený? Neexistuje množství důkazů, že právě ve sféře náboženství obrácení, kon-verse, cosi jako smrt a znovuzrození, tedy nalezení
zásadně nového smyslu je středem vší zkušenosti? Tedy: buď jsou dějiny
skutečně v jádře dějinami světa ve smyslu předchůdného souboru našich
lidských možností, potom však budou především dějinami náboženství, nebo
je nutno vzdát se vůbec tohoto pojetí a vrátit se k běžnému názoru, který
otázku počátku dějin nejen neřeší zásadně, nýbrž nepřičítá jí také onen principiální význam, který jsme se snažili zdůraznit, nýbrž jen význam z hlediska
historického bádání, tedy subjektivně-metodologický: počátek písemně kontrolovatelné tradice?
Možná, že odpověď na tyto přirozeně se vnucující otázky je účelné zahájit
poukazem k tomu, že neuvažujeme o lidstvu ^dějinném, nýbrž předdějin375

ném. Před-dějinné lidství je přechod; blíží se na jedné straně nedějinnému
životu chudobou života pro život, na druhé straně se tušivě blíží prahu nového, hlubšího, ale též náročnějšího a tragičtějšího životního způsobu. Uvažujme, zda skutečně ve vystoupení proroků, kteří nasazují svůj život za náboženské znovuzrození, věnují jej askezi absorbující celý život, protestu
proti mocným a násilným, není práh » života pro život« překročen. Jsou tu
proroci, kteří nazíravě vypracovávají tvrdou životní normu nikoli pro jednotlivce jako výjimky, nýbrž pro celé rozsáhlé pospolitosti, tedy obrodu společenského života, který obvykle neváháme identifikovat s historickým. Předdějinnost je v takových zjevech přědobrazící, »metaforický« poukaz na životní formu, jež z podstatných důvodů nemá svůj základ v » pouhém životě «,
na život ze svobody - není to však život ze svobody, protože svoboda jako
skutečné thema tu chybí. Ze lze obětovat život kvůli životním cílům, k nimž
právě náleží genus, rod možná původněji než jednotlivec, dokládají příklady
ze života animálního jen až příliš houfně. Náboženství však ovšem není nic
biologického, nic vegetativního či animálního, je to absolutní smysl, ovšem
lidsky excentrický. Pro člověka vyplývá však odtud smysl, který má prakticky
svým obsahem život pro život, či s Kantem mluveno, heteronomie: člověk
požívá ochrany rozhodujících mocí či moci, je v jejich sféře, tím je povznesen
k obsahům, které jsou nad jeho možnostmi (uvažujeme-li jej bez nich), je
pak ovšem též podroben tvrdší normě, přísným podmínkám nikoli podmínečně a episodicky, nýbrž v celku svého života. Je-li tato nastoupena, nevede
tedy nikdy zpět, je to úplná, totální, celku života se dotýkající změna. A přece
hranice života pro život není překročena, motivace tohoto pohybu proměny
leží v životě před proměnou, v jeho utrpení (jako u Gautamy), v jeho nebezpečích, zvláště společenských, hrozících od sousedů a jejich násilí (jako především u starého Izraele). Co je ohroženo a co hrozí, je samozřejmé a dáno;
není to nahlédnuto teprve v hlubší zkušenosti. Nejvýše lze mluvit o vytušení
nového významu ohrožení - ale v celku se tu ulpělo přece jen na » přirozeném
světě« a jeho »akceptovaném smyslu«.
Svoboda znamená naproti tomu teprve otřes, zaměřený na celkový smýsl
dosavadního života, tvoří nové » kvůli čemu «, nové ou heneka, protože problematičnost, otázka »přirozeného« smyslu vystoupila jasně před oči. Netusí se již a nekáže se již a nezvěstuje se již a nespoléhá se již rozněž na » ne-

otřesitelnou víru «; vidí se3 a toto vidění není pouze konstatovat. Zatímco
dosavadní smysl je otřesen a pochopen jako »malý smysl«, vzniká zároveň
impetus za novým smyslem, a to v nahlédnutelné nutkavosti. Tato zřejmost
není evidence nazírání, pohlížení. Je to skok do nového smyslu uskutečňovaný
v jasností situace problematičnosti. Dospívá-li Sokrates k výsledku, že statečnost je vědění toho, čeho je se třeba báti a čeho ne, pak je to intelektualisticky vyjádřeno, ale je v tom vysloven zároveň problematický ráz bezprostředního životního smyslu tak, jak tomu v náboženské zkušenosti nikdy
nebylo: ve způsobu otázky, protože otázka je vybudována na uvědomené
problematičnosti.
Je proto svoboda, která je vždy svobodou k tomu, nechat to, co je, být
tím, čím a jak je, ale vždy znovu a do největší hloubi - svobodou vidoucí,
nikoli pouze tušící a rovněž hlavně ne věřící, zvěstující a vnucující. Proměna
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světa se zde děje způsobem., kde tento děj není myticky přioděn, nýbrž
kde v obrazu a pojmu se právě od-haluje, co jest. A přitom neběží o » intelektualismus «, kde se dociluje dosud netušeného nového geometrickým způsobem, chladně objektivními konstrukcemi a důsledky, které jsou každému
stejně pozornému právě tak přístupné. A není to nezbytně ona metafyzika,
která by ráda nahradila vždy nový otřes jednorázovým určením a majetnictvím
bytí (»ideovým pohledem «, jak tomu je u Platona).
Mythus, náboženství, báseň nemluví z problematičnosti, nýbrž před
problematičností na základě vytržení, enthusiasmu - přímé »posedlosti«
božstvím. Filozofie mluví od problematičnosti k problematičnosti. Je tedy
hlubší zářez do lidského života, do oblasti lidských možností, tento fakt,
že člověk objevil tuto dimenzi problematičnosti, a to jako dimenzi, v níž se
buduje (ale nikoli: s níž se kryje!) opravdové »vědění«, než náboženské obnovy a umělecká vytržení, navazující ostatně snad vždy na náboženská vytržení.
Teprve zde je život radikálně nový, protože teprve zde výslovně objevuje
svobodu jako druhou, vlastní, od běžného a přijatého smyslu odlišnou a
výslovně pouze vykonatelnou, námi proveditelnou, nikdy jen přečtou možnos
Zvláštní postavení politiky je odůvodněno tím, že politický život ve své
původní a prvotní formě není nic jiného než jednající svoboda (ze svobody
pro svobodu) sama. Není zde cílem snažení život pro život (ať je to život
jakýkoli), nýbrž jen život pro svobodu a z ní, a je pochopeno, tj. aktivně uchopeno, že takový život je možný. To dává však této původní politice zcela jinou
blízkost kfilozofiidokonce i než náboženství a umění, ať je jejich význam
v duchovním životě sebevětší. Pakliže duchovní život je zásadní otřes (bezprostředních životních jistot a smyslu), pak je tento otřes v náboženství tušen,
v poezii a umění vůbec vylíčen a zobrazen, v politice obrácen v životní praxi
samotnou a ve filozofii uchopen chápavě, pojmem.
V této formě - jako radikální otázka po smyslu, založená na otřesu naivně
a přímo převzatého životního smyslu, která má v zápětí otázku pravdy a žene
vždy dále tuto problematičnost - byla všakfilozofievyvinuta pouze v západní
linii. To je pak rozhodující důvod k haší domněnce, že dějiny ve vlastním
smyslu původně vznikly jako západní dějiny a že byly zápletkami vlastní
problematiky vedeny k tomu, aby do sebe pojímaly vždy další lidstva a jejich
území - až se konečně v naší době stávají universálními a planetárními. Universalita nestojí na začátku dějin, jakožto obecné lidství, které se jen někde
»vyvíjí« rychleji, jinde pomaleji podle téhož zákona, jak si to představoval
Comte, nýbrž stojí na konci dějin Evropy, či lépe na konci dějin jakožto
evropských (jež se vyvinuly ze západních).
Zde by nyní bylo třeba vrátit se k oněm »jiným, životu bližším formám
myšlení «} o nichž byla řeč na začátku (technika, jurisprudence, organizace).
Vyvinuly se všecky ve své elementární podobě ze životních potřeb, ale v oné
velkolepě účinné, v níž římský svět jim otevřel svou oikumenéy a v oné moderní,
kde jim je k dispozici celá planeta i její» kosmos «, jsou vždy již raženy filozofií a politickou tradicí (tradicí poliš). Jak římanství, které vytvořilo skoro
všechny moderní státy a římskou církev a jež žije v soudobé vůli k světovému
uplatnění a světovému státu, tak moderní technika, která snad takové plány
umožňuje, vyrostly zfilozofickýchkořenů (ovšem ve stálém potýkání s jiný377-

mi tradicemi) a jsou bez nich nemyslitelné. Ze současně poukazují na krizi
tohoto kořene, je jiný problém. Ale dějinotvorná síla nepochází z elementární
podoby těchto myšlenkových forem, nýbrž té se jim dostalo z oblasti svobody,
zfilozofiepředevším.
II
Myšlenka, že dějiny jsou doména jednání ze svobody a svoboda že spočívá v uchopení možnosti nechat věci být, čím jsou, nechat je objevit se,
ukázat se, v ochotě být jim půdou k projevení, v pohotovosti k otřesu jistot
zvyklých a » daných «, aby se ukázalo to, co opravdu jest: tato myšlenka na
první pohled se zdá spadat pod kritiku onoho historického subjektivismu,
který vládl v historické disciplině před objevením věcných metod, analyzujících objektivní podmínky takových » subjektivních « pozic, jako je svoboda
a její vědomí. Fenomenologická metoda v historii se zdá jen novým terminologickým vydáním idealistického subjektivismu, a to vydáním zhoršeným,
protože nejen že prohlašuje za motor dějin něco tak subjektivního, jako je
porozumění, pochopení, nýbrž toto porozumění vydává libovůli interpretace,
která » otřesenému « jedinci připadá právě vhodnou. Idealistická metoda falešně vydává za ženoucí sílu dějin rozum, ale přitom pretenduje na objektivní,
všeobecnou platnost; existenciálně orientovaná fenomenologie má jak subjektivní, tedy nevěcný princip, tak rovněž rezignuje na obecnou platnost.
Co však konkrétně znamená tato výtka subjektivismu? Co znamenala,
vržena do tváře idealismu ? » Bytí lidí není určováno jejich vědomím, nýbrž
naopak jejich vědomí je určováno jejich společenským bytím. « Idealismu filozoficky řečeno - se vytýká, že nekriticky určuje bytí člověka jakožto vědomí. Je však nutno položit otázku, zdali vědomí skutečně stačí na výklad
konkrétního lidského životního procesu, bez kterého vědomí neexistuje. Tu
se ukazuje, že nejen existence, nýbrž forma i obsah vědomí je určeno něčím
hlubším - společenským bytím člověka. Toto bytí se určuje jako vztahy
výrobní, které jsou objektivní, nezávislé na vědomí, závislé na výrobních
silách. Výrobní síly i poměry jsou objektivní faktory. Lze je konstatovat
s objektivitou přírodovědce, ale ne přírodovědecky: vládne v nich dialektika,
zákonitost, která v přírodovědě se zatím uplatňuje leda živelně, zatím v ní
ještě převládá »metafyzická« metoda. V životě společnosti však vystupuje
zřejmě do popředí. Dialektika je teorie objektivních konfliktů, napětí, rozporů. » Bytí « věcí je rozporné. Vědomí následkem toho rovněž.
Společenská reprodukce života je složitý fenomén, zasahující do různých
sfér od sil a materiálů přírodních až po lidská společenství, jejich členění
a vztahy, a je nutné jej podle toho analyzovat: Marx jej analyzuje dialekticky.
Ukazuje zbožní výrobu jako dialektický proces, v němž vědomí hraje svou
roli, a to negativní; co je vztah, obrací za výrobních poměrů kapitalistických
ve věc, ze společenského, lidského poměru činí něco samostatně-věcného.
Přelud či spíše podvod vědomí nespočívá tedy v tom, že vědomí klade něco
objektivního: jenže objektivní nejsou věci, nýbrž vztahy a jejich dialektika,
napětí, zvraty, pohyb a vývoj.
Důležité je nyní: lidské bytí se nedá redukovat na vědomí a jeho struktury.
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Je nutno překročit vědomí, máme-li dospět k bytí. Ale co je bytí? A zvlášť:
společenské bytí člověka? Je tím, že ukážeme, že je nutno na základě určitých fenoménů překročit individuální seběvědomí, již ukázáno, čím je ono
prvotní jsoucno, jehož reflexí je vědomí?
Společenské bytí člověka... to znamená: intersubjektivita ve svých konkrétních, in specie ekonomicko-společenských a na ekonomii závislých funkcích (výroba, »produkce života «) a vztazích (třídních). Tuto intersubjektivitu, tvrdí se, je možno a třeba pochopit dialekticky. Dialektika se k tomu
hodí z několika příčin: za prvé jí bylo ukázáno (Schellingem a pak zejména
Hegelem ve Fenomenologii), že vědomí se může odcizovat tím způsobem, že
svůj vlastní pohyb původně zpředmětňuje. Aplikujme to na ekonomický
problém ceny a hodnoty a získáme konkrétní dialektiku zboží. Za druhé
ukázala již stará, předmaterialistická dialektika, že individuální vědomí,
subjekt, si nestačí a překračuje se s nutností v objektivního ducha, subjektobjekt či lépe objekt-subjekt; dialektika tak vnitřním pohybem individuálního vědomí ukazuje, jak je podmíněno inter subjektivně. Dále již stará dialektika měla ukázat, že každá etapa vývoje » ducha « (tj. společnosti) má svůj
svět, do té míry falešný, dokud není totální, a hodí se tak v » materialistickém
obratu« k odhalování »ideologie« vládnoucí třídy. Posléze se hodí zvláště
tím, že podává logiku dějin, jejich nutný chod jakožto postup zvratu, negace
a negace negace, za základ teorie revoluce jakožto cesty k likvidaci všech
antagonismů společnosti, všech rozporů, a zahájení nové etapy dějin ve znamení svobody (člověk osvobozen od nouze, materiálního zotročení a spolu
s tím od nezbytnosti zotročovat a dávat se zotročovat).
Dialektika sama byla původně instrumentem, který byl získán analýzou
vztahu subjekt-objekt za tím účelem, aby bylo ukázáno absolutno, nekonečno
v jeho základě. Hegel tímto způsobem vytvořil novou verzi metafyzické ontoteologie, které dal podobu logiky. » Materialistický zvrat« dialektiky má zachovat tuto vnitřní nutnost dialekticky-logického chodu, ovšemže v dějinách
a jejich vyústění ve stav nejvyšší svobody reálné i uvědomělé. Za tím účelem
navazuje na tu sféru lidského života, v níž zákonitost, materiální podmíněnost, objektivita a její struktura se jeví nejnápadněji, na sféru ekonomickou.
Podat teorii této oblasti s nutností přírodovědeckou bylo cílem anglické politické ekonomie. Bohužel měla tato ekonomie empiristický základ s jeho relativismem, který se nehodí k ničemu jinému než k relativním prognózám.
Dialektická logika materialistická buď musí rovněž sestoupit na empirickou
úroveň, nebo vnese do kritické teorie neodčinitelný prvek dogmatismu, chce-li
novou, dějinnou logikou dialektickou zvládnout týž problém.
Důležité je, že dialekticky ani empiricky nebylo dokázáno, že »společenské bytí člověka « se kryje s ekonomickým procesem a vztahy, nýbrž že
tento nezbytný předpoklad materialistického pojetí dějin je v jádře předpokladem, něčím, co je dáno předem, že je to postulát, nikoli dokázaná nebo
zřejmá teze.
Koncepce dějin, podle níž pokrok je železná nutnost, která si žádá oběti
individuální subjektivity (Scheiling říkal » odpracování subjektivního ducha «),
je tak rozšířena, že lze ji prohlásit bez přehánění za (latentní nebo otevřenou)
dějinnou filozofii, která ovládá dnešního člověka. Paní Mandelstammová ve
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» století vlků « ukázala, jakou roli hrála a hraje v kapitulaci inteligence před
režimy, které mají dialektiku za oficiální ideu.
Povšimněme si ještě jednou formule »ve společenské produkci svého
života vstupují lidé do určitých nutných, na své vůli nezávislých poměrů,
výrobních poměrů ... «. Tato základní formule historického materialismu hřeší
možná základní nehistoričností. Má-li pravdu H. Arendtová, že je třeba
ostře rozlišovat mezi prací, která má za předmět udržování života a jeho
pořádku, a výrobou, která směřuje k neživému a má za účel lidskému světu
dodat to tvrdé a trvalé, čeho potřebuje k opoře, obraně a útoku na přírodní
okolí, pak formule jako »výroba života«, produkce, aplikovaná na život,
je zavádějící ne snad z toho důvodu, že by v práci bylo individuum méně
závislé na » objektu « (je otázka, pokud termín » objekt« vyhovuje pro ony
skutečnosti, s nimiž se setkává pracující člověk, pro zemi, materiál, instrumenty ... jak dalece jsou to všecko » objekty « pro » subjekt« - vztah subjektobjekt je přece zásadně kontemplativně-teoretický!, naopak právě nikde není
člověk a nezakouší tak akutně svou závislost jako v práci — odjakživa práce
byla chápána jako těžký osud, který má ovšem též svou dobrou stránku, ale
v podstatě je to otroctví člověka!) - nýbrž protože vidět práci jako výrobu

je možno teprve v jisté době, kdy se práce skutečně s výrobou spojila v jednotu, která od jedné přejímá její proměnlivý a neustávající ráz, od druhé obrácení hlavně k neživé přírodě, k zemi jakožto ne matce, nýbrž věci a materiálu,
který se vykořisťuje ä jehož se používá. To však je možné až v moderním
kapitalistickém průmyslovém systému, který sám je plodem historického
vývoje s jeho dlouhou etapou oddělenosti mezi prací a výrobou. V této oddělenosti se odehrály první vdechy a výdechy dějin, a to tím, že práce, doména
domácnosti, uvolnila jistá individua pro politický život, jak jsme se to pokusili vylíčit výše. Chce-li v tom někdo vidět podmíněnost politiky ekonomikou, budiž, ale musí přiznat, že tu nastává něco nového, že běží o podmíněnost vzájemnou a nikoli jednostrannou od doby, kdy politika je vynalezena.
Snažili jsme se ukázat, že vynález politiky se nekryje prostě s organizováním
práce na nábožensky-mocenském základě; tak vzniká říše, ale ne politika,
která je teprve tam, kde vzniká pojem osmyslení života ze svobody a pro ni,
a to není možné tak, jak Hegel říká, že jeden (vládce, farao) by měl » vědomí
svobody « - a to může podstatně mít člověk jen ve společenství sobě rovných.
Proto počátkem dějin ve vlastním smyslu je poliš.
Slovo o » společenské výrobě svého života « je tak eklatantním svědectvím
o vzájemném působení mezi ekonomikou a politikou, a spory o » původnosti«
obou, tak, jak obvykle kladeny, jsou scholastická otázka: ve chvíli, kdy politika vzniká, dostává ekonomika nový, služebný smysl, a to ne tak, že by politika, doména objevu svobody a půda pravdy (neboť běží o skutečnou svobodu,
o život, který skutečně není jen pro život) byla pouze jakýmsi reflexem ekonomických poměrů. Je to právě ona » vyšší« sféra, která se obráží v nižší,
její stav, její vzmach a úpadek se promítá do ekonomiky; a na druhé straně
identifikuje-li se dialektika dějin dalekosáhle s třídním bojem, pak třeba
uznat, že tento boj se odehrává v politické sféře a je to v zásadě boj ve sféře
svobody o širší přistup k svobodě. Třídní boj sám proto opět nemůže být dokladem pro ekonomické pojetí dějin.
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Není-li však třídní boj záležitost ekonomická, nýbrž » duchovní « a » existenciální «, pak také nemůže být izolován od jiného duchovna, které propuká
ve sféře svobody. Neexistuje jen boj, nýbrž i solidarita, existuje nejen pospolitost, ale i společenství, a společenství zná jiná pouta než společným
nepřítelem.
Nechceme tvrdit, že dialektika je zbavena všeho podkladu, existuje problém
a problémy dialektiky, historicky působivá, metafyzická i materialistická dialektika se nám však zdají hřešit proti jednomu nejvýš důležitému principu,
který, formulován výslovně vefilozofii20. století, tvoří jednu z jejích pravých
původností. Je to princip fenoménu. Filozofovat je nutno na základě fenoménů
a nikoli hypotetických konstrukcí z principů. Dialektika je potud živým problémem, pokud nám pomáhá vidět, číst, vykládat fenomény, stává se mrtvou,
jakmile se snaží překračovat tyto meze směrem na absolutní filozofování
nebo na absolutizaci jistých dějinných pozic, která nemůže vyústit v nic
jiného než v mytizaci.
Co znamená fenomén? Fenomén je to, co vidíme, eo je v naší zkušenosti
zde, » co se samo ukazuje«, v mezích toho, jak se to ukazuje. Proto je dialektika součást, eventuálně dependence fenomenologie tam, kde lze ukázat
dialektiku toho, co je ve zkušenosti dáno, a není to naopak, že by nauka o
fenoménech byla závislá na dialektické logice buď idealistické nebo materialistické.
Následkem toho rovněž otázka společenského bytí člověka je na prvním
místě otázka fenomenologická. Musíme se zde proto poněkud zabývat fenomenologií. Fenomenologie u svého tvůrce E. Husserla si rovněž položila
otázku společenského bytí člověka (v podobě problému intersubjektivity)
a vyšla rovněž od analýzy vědomí, jako dialektika, ale od analýzy vědomí
jako fenoménu, tedy s vůlí ukázat, co se tu doopravdy a beze zbytku ukazuje
(původně v navázání na Descartovu myšlenku, že jedinou skutečnou jistotou je; sebejistota vědomí).
Husserl se pokusil půdu vědomí, tradiční půdu filozofických interpretací,
rozšířit, prohloubit, dostat do plnějšího světla svou fenomenologií; poněkud
jinak než ve starém německém idealismu se zde znovu objevuje ve vědomí
samém protiklad konečného a ne-konečného jako protiklad »transcendentálního « a » mundánního « vědomí. Bytí člověka, snaží se opět ukázat Husserl,
je vědomí, ale jen pod podmínkou, že provedeme jeho »očistu« od toho,
co je zařazuje jako věc mezi věci a čeho součástí jsou kauzální vztahy. Pak
máme před sebou vědomí jako bázi pro » čisté fenomény «, tedy novou bázi
interpretační, o níž ve schématu subjekt-objekt nebylo řeči. Husserlovu
fenomenologii lze proto vskutku považovat za nové vydání filozofického
subjektivismu. Člověka a jeho subjektivní vědomí je pak na tomto podkladě
možno považovat za nositele aktů tělesných (tělesnost prožívaná na rozdíl
od fyziologické!) i duchovních, které nemají věcný charakter, protože od věcí
se liší bytostně způsobem, jak se ukazují, druhem své »fenomenalizace«.
Husserl se domníval, že na půdě svého zvláštními procedurami očištěného
a zákonitými obměnami prošlého vědomí může podat exaktně zachytitelnou
a vědecky-závazně ověřitelnou analýzu podstaty lidství.
Husserlova základní myšlenka je, jak shora uvedeno, žefilozofiemusí
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být založena nikoli na principech, na obecných pojmech a větách, které zůstávají vždy hypotézami, byť i nezbytnými k vysvětlení jednotlivých skutečností; že musí být založena na fenoménech) na tom, co se ukazuje, co je přítomné pro pohled, pro názor. Ale fenoménům stojí v cestě náš způsob, jak
jich využíváme v denní praxi i ve vědách. V denní praxi jich používáme k účelům udržování života a jeho nároků. Ve vědě ke kauzálnímu zařazení, k předvídání zkušenosti (což je nakonec rovněž druh praxe, jak se to projevuje
v technologii, technice a jejich propletenosti s teorií). Máme-li nyní zachytit
čistě to, co se ukazuje, fenomény, musíme provést » vyřazení«, » epoché «
od všech těchto zájmů a víry v předmětnosti jako takové, pokud přesahují to,
co se čistě ukazuje. Epoché není ani zápor existence, ani pochybnost o ní,
ani pouhá abstrakce, nýbrž je to akt svobody, který se věcí nedotýká a je proto
vždycky možný. Jeho rozsah i dosad je univerzální: vztahuje se na celou
» generální tezi « přirozené víry v svět, která charakterizuje naše běžné chování
světských, konečných bytostí, které se touto tezí samy zkonečňují. Avšak
odkud se bere ona síla svobody, ona suspenze toho, co mi původně platí, byť
i neprokázané, ale přece neodbytně? Epoché je něco negativnějšího než negace, která je vždy rovněž tezí: v epoché se neklade právě nic.
Pokusme se nyní ukázat, že nás Husserlova reflexe sama vede k potřebě
překročit reflexi a opustit Husserlovu reflexivní metodu, jež vykládá epoché
jako úvod k redukci » světa « na čisté vědomí a za úlohufilozofiepovažuje
»konstituci« vší předmětnosti v zákonitých strukturách vědomého prožívání. Ale sahá vskutku reflexe do hloubky prožívání ? Dá se prožívání veskrze
postihnout uvědoměním, je nakonec rovné vědomí?
Někteří dnešní fenomenologové ukazují, že z Husserlova »transcendentálně-genetického hlediska« se dá určit poslední podstata vědomí jen negativně, bytí vědomí je ve svém posledním jádře mc9 protože veškerá předmětnost jako předmět jako zkušenosti je jeho dílem, celou musí vykonávat
samo. Poslední základ všeho vědomí není žádný objekt; co posléze umožňuje cogitoy není žádné cogitatum; ocitáme se před ryzím, předmětně neurčitelným bytím.

Ale není tento negativní výsledek právě výsledkem odhodlání k absolutní
reflexi, výsledkem vůle k naprosté nepředsudečnosti a snaze redukovat lidské
bytí na pouhé nazírání a konstatování?
Není tento výsledek ve své negativnosti - v nezachytitelnosti činnosti
konstituující předmětnost pozitivním způsobem - zároveň poukazem k nezbytnosti, překročit půdu reflexe a vydat se tam, kde fenomény slibují více
pozitivna?
Radikální reflexe ústí v nezachytitelnosti, ne-věcnosti, ne-předmětnosti.
Ale mluví se přece o výkonech. Jaký je bytostný charakter našeho konání,
našeho výkonu? Není právě o něm potřebí získatfilozofickoujasnost? Není
ono apercipování, v němž záleží na zkušenosti, zároveň vstupem do světa
a není tento svět světem našeho možného života v něm, života, který musíme
vykonávat, a musíme, protože můžeme? Není tato možnost základním ontologickým charakterem bytí člověka? A není existence jako něco nám uloženého, od základu sice námi neprodukovaného, nýbrž převžatého do naší
odpovědnosti, zároveň tím hledaným, co postihuje výrok, že naše » myšlení«,
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naše »vědomí« závisí na bytí a nikoli naopak? Vědomí, tj. subjekt, který
má před sebou objekt, je reflexivní zachycení a konstatující charakteristika
výsledku něčeho, co je původně výkonem, a to ne ve smyslu kreativní konstituce, nýbrž výkonem v rámci života, který již vždy je na světě, který nevytvořil a vytvořit nemůže, do něhož je uveden nicméně jako do svého, který
musí převzít, s ním se vyrovnat s ohledem na jeho možnou celost? Ohledem,
který je právě tak nezbytný a neuniknutelný jako jeho prvotní a základní
faktičnost, ba s ním zajedno?
Co je z tohoto hlediska Husserlova epoché? Je to jeden z oněch hluboce
negativních počinů našeho vědomí, které ukazují, jak hluboce v něm tkví
porozumění pro ne, pro záporno hlubší než všecky logické zápory. Toto
záporno jako takové je možná onen fenomén, od něhož třeba vyjít, máme-li
zachytit to, co zakládá vědomí, co však samo není vědomím: bytí člověka.
Vědomí je vědomím přece tím, že se mu něco ukazuje. Ukazování samo se
však běžně neukazuje. Má-li se ukázat ukazování, je nutno v jistém smyslu
překročit i samotnou sféru zachytitelného ve vědomí. Proč ? Protože radikální
ne3 nicy neexistuje a nemůže nikdy být předmětem, a přece se z něho čerpá
veškerá síla, která je třeba k zjevování: i sama Husserlova epoché to dosvědčuje. Ukazování se může ukázat jen na pozadí nic. Nicotu však nemáme nikdy
jako předmět, tj. v přítomnosti: k ní můžeme pouze předbíhat. V tomto předběhu se vztahujeme ke smrti jako poslední možnosti, možnosti radikální
nemožnosti být. Tato nemožnost zastiňuje, ale také umožňuje celý náš život,
dává mu možnost být celkem. Nyní se však ukazuje též, co je elementem našeho bytí: že je bytí možnosti. Základní možnosti jsou dvě: vztahovat se
výslovně k celku a konci (to neznamená: myslet na smrt, nýbrž znehodnocovat
ten způsob života, který chce za každou cenu žít a bere pouhý život za své
měřítko, a to znamená » svět« a život v něm), a nevztahovat se> tj. utíkat před
ním a zavírat si tak svou možnost nejzákladnější. Všecky tyto » počiny « nejsou
vědomí s jeho strukturou subjekt-objekt, nýbrž něco základnějšího: existence,
jejíž bytí je v porozumění (nikoli poznání a uvědomování!) věcem, bližním,
sobě.
A jsme-li jednou u tohoto bytí v možnostech, a dokonce je-li jednou ze
dvou základních možnost osvobodit se od vázanosti k životu a naopak vázat
život na něco svobodného, schopného převzít odpovědnost a respektovat
odpovědnost, tj. svobodu druhých, nebude potom nutné, právě dějiny, tj.
nejvlastnější výkon člověka, vykládat z této dimenze jeho bytí - tedy nikoli
z vědomí?
Požadavek, že bytí určuje naše vědomí, není splněn tam, kde lidský život
se uvažuje pouze jako zařazený do » objektivních « souvislostí. Za takových
okolností se přeskakuje otázka vlastního charakteru lidského bytí, přeskakuje
se celý základní problém filozofie, tj. problém bytí vůbec, přeskakuje se dimenze života, jako by život byl z jedné strany předmětný podklad, který
jej podmiňuje, z druhé strany subjekt, který jej nazírá a nazíráním fixuje.
Právě historie, tato doména pohyblivého společenského bytí člověka,
půda tradic, v nichž se navazuje na výkony kladně i záporně, popíráním i pokračováním, může ukázat společenské bytí člověka jako zásadně svobodné,
přístupné nám sice do té míry » objektivně «, že můžeme retrospektivně kon383-

statovat to, co z něho přešlo v pevně ustavená fakta> ale ne je na tato fakta
redukovat a eventuálně z jisté jejich oblasti beze zbytku vykládat.
Omezili jsme se tedy na zásadnífilozofickouodpověď na kritiku naší
koncepce z hlediska materialistické filozofie dějin. Nechtěli jsme podávat
ani soustavnoufilozofickoukritiku tétofilozofiedějin, ani kritiku sociologickou,
ačkoli by to bylo lákavé a potřebné. Sociologické kritiky zvídavý čtenář najde
dnes všude dost, ale odlišnou zásadní koncepci dějin nikoli, s tou se dnes
sotva kde setká. Jestliže jsme se o něco takového svými chabými silami pokusili, dá se očekávat, že každému vyvstanou přirozené námitky z hlediska
filozofie dnes vládnoucí nejen státům, ale i myslím. Pokusili jsme se proto
o tento stručný výklad.

Rio

PREISNER

(State College-USA)
NA TÉMA BOLZANO

Fenomenologická metoda neovlivnila v Čechách jen Jana Patočku a jeho
koncept Charty 77, ale i politický realismus T. G. Masaryka. Vztah mezi
Masarykem a Husserlem nebyl však zdaleka tak jednostranný jako mezi
Husserlem a Patočkou, neboť Husserl sám získal od T. G. Masaryka, skoro
o dekádu staršího, celou řadu impulzů zejména etických a náboženských,
nemluvě o poukazu na etiku tolstojovskou. Spříznění Masaryka s Husserlem
nevyplynulo jen z perzonální konstelace, nýbrž odkazuje dále k tradici realistickéhofilosofovánív Čechách, a to až k Bolzanovi.
Jan Patočka si byl plně vědom pozoruhodné spojnice Bolzano - Masaryk Husserl, již můžeme už plným právem protáhnout až k Patočkovi samému.
V myšlení pražského rodáka Bernharda Bolzana vyvstávají výrazně už principy, na něž moravský rodák Husserl navazuje, a které Masaryk a později
Patočka aplikovali nafilosofiipolitickou. Katolický kněz Bolzano (vedle pozdějšího antikantovce Franze Brentana) to byl, kdo vytýčil Husserlovi onu
osobitou cestu, jež vedla mezi Scyllou kantianismu a Charibdou německého
idealismu v čele s Hegelem. U téhož Bolzana se však vynořují i nová úskalí
a zrádné proudy ohrožující konečný úspěch této nicméně velkolepé filosofické navigace.
Bolzano útočí v prvé řadě proti Kantově tézi o nepoznatelnosti »věci
o sobě «, v níž velmi rychle rozpoznal rozpor » o sobě «, vyplývající z kontradikce nepoznatelnosti věci a jejího současného kladení. Bolzano ve své
monumentální Wissenschaftslehre bojuje také proti Kantově subjektivní etice
a jeho nauce o antinomiích. Zdá se mi, že Bolzano svedl v Čechách poslední
velkýfilosofickýzápas s moderní okcidentálnífilosofií,zápas o uznání svébytnosti a poznatelnosti věcí a jejich pravdy. Jeho pozice reprezentuje tradici
aristotelsko-s cholastickou, kombinovanou s Leibnizovým matematickým sy~
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stémem - i když Bolzano vpravdě nebyl přítelem filosofických systémů.
Bylo by však nesprávné označit Bolzana za myslitele v tradici Tomáše Aquinského, neboť u něho se už plně projevuje neblahý zlom v scholastice samé,
daný ztrátou vědomí analogičnosti všeho poznání, ztrátou vědomí ontologické diference mezi absolutně subsistentním bytím Boha a bytím jsoucna,
mezi nestvořenou Pravdou, jíž je Bůh, a stvořenou pravdou věcí. Bolzanův
boj o poznatelnost věcí byl tím od počátku podlomen a setrval na nevyhraněné pozici mezi frontami, jvefilosofickémeziříši jakéhosi anikantovstvíanihegelovství, do níž ho v Čechách následoval Husserl s Masarykem a nakonec i Jan Patočka.
Bolzano se snaží vzdorovat Kantovi analýzou objektivních skutečností,
jejichž substance nebo formy - zcela v duchu aristotelovsko-scholastickém diametrálně odlišuje od pouhých subjektivních funkcí. Subjekt nemůže
objekty »klást«, jak prohlašuje idealismus, nýbrž je pouze nalézá v jejich
svébytnosti, a zrovna tak nalézá a neklade objektivní pravdy. Dokonce ani
vlastní představy nebo abstraktní myšlenky, a z nich vyvozované logické
soudy, nemůže subjekt v jejich objektivním obsahu považovat za své. To
neznamená, zdůrazňuje Bolzano, že by někde existovaly v jakési objektivní
říši idejí, myšlenek a představ; pro Bolzana jsou »něčím«, co je dáno primárně před jejich subjektem představovanou a myšlenou podobou.
Pravda tedy podle Bolzana není zakořeněna v subjektu, nýbrž bytuje
nezávisle na subjektu, vyskytuje se » o sobě«. Toto bytování pravd a věcí
» o sobě « mělofilosofiizachránit před pádem do relativity všeho poznání,
jež - podle Bolzana - hrozilo z přijetí Kantovyfilosofie,která v té době despoticky vládla na univerzitách rakouského mocnářství. Bolzano svůj útok
proti relativitě poznání založil na tézi, že » o sobě « věcí vyplývá z jejich nehmotných substancí, jež teprve umožňují subjektu vnímat věc jako fenomén,
jsouce tedy předpokladem veškeré fenomenality. Nezávislost substancí zdůvodňuje Bolzano pak tím, že jsou myšleny Bohem, na rozdíl od pravdy »o
sobě «, která je nezávislá i od myšlení Boha, jsouc zdrojem všech nezávislostí.
V Bolzanově gnoseologii nutno tedy rozlišovat mezi různými hierarchickými
stupni nezávislosti objektivní skutečnosti.
Pravda »o sobě« vstupuje pak do subjektu v podobě logické pravdy.
Proto je pro Bolzana formální logika nejvyšší metodou poznávání pravdy.
Nezávislost pravdy »o sobě« nevymezuje Bolzano jen směrem k poznávajícímu subjektu, ale - jak jsem poznamenal ^ i směrem k Bohu. Pravda
není pro Bolzana-teologa pravdivá proto, že je myšlena Bohem, nýbrž naopak: Bůh ji myslí proto, že je »o sobě« pravdivá. V tom vyvstává vnitřní
racionalistický zlom aristotelské scholastiky nadmíru jasně. Systematická
logika, která ve svých soudech slučuje - podle Bolzana - představy se zákonem nutnosti, myslí nakonec identicky s Bohem: jako Bůh. Nezávislost
pravd » o sobě« připomíná například Hugo Grotiusovu tézi o přirozených
zákonech, jež by platily, i kdyby nebylo Boha. Obdobné si myslel i Newton
o zákonech přírodních. Zde okcidentální myšlení ve dvou rovinách: matematických a »společenských« věd na jedné, a racionální scholastické logistiky na druhé straně chystá už vyloučení a smrt Boha.
Nakolik se Bolzanovi skutečně podařilo zachránit svébytnost a objek385-

tivní poznatelnost věcí, zůstává sporné. Husserl navázal na Bolzanovu analýzu
objektivních skutečností, na jeho formální logiku; uznává s ním primárnost
objektivností » o sobě «, a na nich závislým subjektivním soudům konceduje
platnost odvozenou, ale je dalek toho, aby přiznal tomuto objektivnímu světu
víc než kontingentnost, protože pro Husserla onen Bůh, který myslí pravdu,
protože je - nezávisle na Něm - pravdivá, se mezitím stal zbytečným, mrtvým
Bohem. Tím ovšem zmizel i poslední garant skutečné a nejen možné - skutečnosti.
Vraťme se však ještě k Bolzanovi, jenž si zaslouží pozornost nejen jako
jeden z iniciátorů moderní fenomenologie, ale také jako jeden z předchůdců
racionální liberální teologie, která je s fenomenologií - zejména přes její
existencialistickou odnož - intimně spjata. Vedle toho považuji za neobyčejně zajímavý Bolzanův pokus odvodit z racionální metody své filosofie
elementy praxe, najmě sociální. Tento pokus by bylo třeba porovnat s obdobným pokusem Husserlovým odvodit cosi jakofilosofickoupraxi z čiré
nazírací metody fenomenologické »epoché«, pokus, na který - jak víme intenzivně navazuje Patočkova pozdní politická filosofie. Mnohé prvky Bolzanovy praktickéfilosofielze objevit u Masaryka, ale jejich vliv zasahuje v Čechách početnou obec intelektuálů druhé půle 19. století a neviditelně formuje »obecné« politické myšlení české až po dnešek. Jak je to možné?
Odpověď na to lze dát patrně tím, že Bolzana označíme za ideologa josefinismu. Tento názorový komplex, který byl účinně prosazován ve střední
Evropě institucemi absolutistického státu s centrem ve Vídní císaře Josefa II.
(ale v mnohém už za vlády Marie Terezie), se zdá být dnes už dávno zapomenut. Ve skutečnosti je latentně stále přítomný a živý, neboť tvoří základ
sociálně politického myšlení převážné části rakouské i české inteligencie
dodnes. » Převážná část« inteligencie znamená v Čechách tolik jako inteligencie » pokroková «, vyznávající různě odstupňované, ale v podstatě levicové
principy.
Bolzanovi šlo vždy o »sociální blaho «, což je termín osvíceně josefínský,
a tento cíl, jejž považoval za nejvyšší vůbec, ztotožnil i s cílem a smyslem
náboženství. V kladení právě takového objektivně sociálního cíle spatřoval
Bolzano zbraň proti Kantově subjektivismu a proti Humeově noetické skepsi.
My víme, že Kant i Hume patřili k zastáncům klasického hospodářského
liberalismu, neomezené svobody podnikatelských »subjektů«, jimž řízené,
centralisticky plánované merkantilistické hospodářství osvíceně absolutistického státu, pečujícího o »blaho« poddaných, stálo v cestě k hospodářskému rozvoji. Bolzanova téže o »sociálním blahu« měla tedy i platnost
gnoseologickou, přispívala k důkazu o prakticky poznatelné objektivní realitě.
Z toho nepřímo vyplývala i koncepcefilosofiejako discipliny sociální. A protože i náboženství mělo pro Bolzana jediný ospravedlnitelný smysl sociální,
rozdíl mezi vírou afilosofiíbyl nakonec zanedbatelný.
Bolzanova obecná definice náboženství mluví o souhrnu nauk a názorů,
které bud přispívají k mravnosti a blahu lidstva, nebo obojímu škodí. Z toho
není věru těžké odvodit dilema, před něž Bolzano staví každé náboženství :
buď přispívat k sociálnímu blahu lidstva, nebo se stát nepřítelem lidstva
(lidu). Bolzano tím nejen ztotožňuje náboženství sfilosofií(jako sociální
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disciplinou), ale obojí uvádí na cestu světonázorové ideologie. Tento proces,
jímž se předzjednává náš moderní věk, vyžaduje striktní vyloučení kříže
a zmrtvýchvstání z hájemství náboženství a s nimi nerozlučně spjatý osobní,
individuální zřetel, příznačný pro náboženství křesťanské. Pro josefinistu
Bolzana utrpení - a z toho vyplývající subjektivní » zájem« věřícího - zaniká
beze stopy v objektivitě nerozlišitelnosti obecného blaha, k němuž mnohdy
přispívá. Na objektivní bázi obecného blaha Bolzanovi splývá náboženství,
filosofie a mravnost, identizace, která je ostatně příznačná i pro světonázor
Masarykův.
Dalším rysem Bolzanovy nábožensko-filosofické koncepce je postupná
eliminace Boha. Zmínil jsem se už o tom, že v jeho noetice veškeré pravdy
bytují nezávisle na Bohu. Bolzanova definice náboženství jako jednoho z vehiklů konkretizace obecného blaha se bez obtíží obejde bez Boha. Každý ateista
bez rozpaků může přijmout Bolzanovu definici náboženství jako vytýčení
cílů svého vlastního světonázoru. Moderní liberální teologii vedle toho spřízňuje s Bolzanem i jeho racionální konstrukce nej dokonalejšího ekumenického
náboženství, jež by se mohlo stát náboženstvím všelidským. Bolzano za ně
považuje - z cenzurních a bezpečnostních důvodů - katolicismus, ovšem
právě v podobě, jak jej chápal josefinismus: v podobě nerozlišitelné jednoty
mezi náboženstvím absolutního státu a absolutně státního náboženství. Není
divu, že tuhle josefínskou koncepci náboženství bez nejmenších rozpaků
převzal do svého pseudoprávního kodexu i totalitární systém v ČSSR. Všechny
subjektivní, souborné náboženské zplodiny se dají tolerovat jen po dobu
procesu jejich purifikace a likvidace.
Zmínil jsem se o Bolzanově boji proti Kantově noetickému subjektivismu
a z něho vyplývajícímu relativismu. Z toho však nelze vyvozovat nějaký zásadní odpor ke Kantověfilosofii,která josefínský racionalismus (a jeho pozdně
scholastický logický Objektivismus) překonala jen zčásti. Bolzano se ve své
koncepci univerzálního, racionálního náboženství v mnohém dal poučit
Kantovým spisem Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (1793)
a neméně i Humeovými Dialogues concerning Natural Religion (1779).

Bolzanovým ideovým rivalem ve Vídni byl svatý Klement Hofbauer
(Dvořák) bedlivě sledovaný a často vyslýchaný josefínskou policií jako » agent
Vatikánu«. Bolzano pro změnu byl zas pronásledován zásahy církevních
institucí. Ať tak, či onak, povzdech tehdejšího papežského nuncia v josefínské
Vídni Severoliho, že středoevropská církev žije v » babylonském otroctví«,
nejenže nebyl přehnán, ale obsahoval i hodně prorockého pro další vývoj
věcí.
Revoluce 1848 ukázala pak velmi jasně, kam směřuje objektivní logický
racionalismus Bolzanovafilosofování,totiž k radikálnímu reformismu, od
něhož vede snadno sledovatelná světonázorová spojnice k » československému « schismatu let dvacátých, a ovšem i k evropské liberální teologii. Bolzano
postoupil tenkrát od postjosefínského státně absolutistického požadavku
» obecného blaha « k ideologii socialismu, a ještě dále k jakémusi socialistickému náboženství s reformovanou liturgií, univerzálním ekumenismem, zrušeným celibátem, zrušenými kláštery atd., k světonázoru, který tolik fascinoval někdejšího seminaristu K. H. Borovského.
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Na první pohled se pozdní josefinista Bolzano jeví na pozadí skupinkářství obrozeneckých Čech jako postava insulární, v té eratické výlučnosti
připomínající například v protestantském Německu, a ovšem o dvě generace
staršího, osvícenského osamělce G. E. Lessinga. Bolzano však ve skutečnosti
zdaleka nebyl v Čechách tak osamělý, zejména ne v boji proti romantickým
konvertitům a ultramontanistům seskupeným kolem Klementa Hofbauera,
světce, jehož život, působení a dílo by měli čeští katolíci studovat přinejmenším s takovým zájmem jako činnost bolzanistů v čele s K, H. Borovským.
Bolzano byl obklopen nemálo obdivovateli, ba na jeho straně nechyběli arii
fanatičtí přívrženci, kteří jeho učení o dokonalém univerzálním náboženství
rozumu, spojeném se sociálním eidaimonismem, učinili základem tajné organizace elitních křesťanů » Christenbund«. Členové, kteří platili pravidelné
příspěvky, usilovali především o náležité osvícení kněžského dorostu v litoměřickém semináři. Jak silná byla »strana« kolem Bolzana, to ukázala nakonec agitační činnost za revoluce 1848, kde se už zcela nepokrytě křesťanství
redukovalo na světonázorový základ zcela imaneňtistické proměny světa
v duchu »zdravého rozumu«, tj. pokroku, socialismu, za vedení člověkarevolucionáře jménem Ježíš. Bolzariismus v Čechách vykazuje v této své
pozdní formě mnoho společných rysů s teoriemi utopických socialistů a přes
svůj racionalistický charakter není v praxi valně vzdálen třeba saint-simonismu.
Za nedorozumění nutno považovat patočkovský protiklad Bolzano Jungmann, který se klade s jasnou tendencí probolzanovskou. Jed o otázku pojetí
tenkrát se ohrožujícího národa, pro niž Patočka spatřoval správnou odpověd
v Bolzanově smířlivé harmonizaci vztahů mezi Čechy a Němci v jedné, nedílné vlasti. Zajisté - pokud bychom Bolzanovo stanovisko chápali jako projev
osvíceného patriotismu v protikladu k ničivě centripetálnímu nacionalismu
herderiánských romantiků - úsilí reprezentované v Cechách právě jimgmannóvci - bylo by jen správné přiklonit se, byť se zpožděním jednoho á půl
století, k patriotismu. Tento patriotismus svými kořeny tkví v půdě středověké Svaté říše římské, a je - na rozdíl od nacionalismu - především antiegalitářský, což znamená: milované vlasti přeje přítomnost nejlepších duchů,
nejzdatnějších dělníků, nejnadanějších umělců bez ohledu na jejich národnost,
a zasazuje se tedy za maximální otevřenost hranic. V projekci hospodářské
ideální patriotismus předpokládá proto i svobodný trh vybudovaný na mezinárodních obchodních a kulturních vztazích. Bolzano byl ovšem dalek takového klasicky liberalistického pojetí patriotismu. Jeho ideálem bylo vytvoření
národnostně nediferencovaného, egalitářsky »ekumenizovaného« kolektivu
lidí racionálně zapojených do plnění generálního plánu výstavby obecného
blaha, plánu ztotožněného s nejvyšším mravním zákonem, jehož strážci se
měli stát právě členové elitního » Christenbundu«. Z této koncepce plyne
logicky dále, že pokud byl takový projekt vázán na jednu zemi, musel být
jeho zdar zajištěn hermetickým uzavřením prostoru před rušivými vlivy
zvenčí. Ideálem a cílem byla ovšem jeho globalizace.
Bolzanův sociální eidaimonismus nutno vidět především sub specie identizace mravního zákona a plánu výstavby obecného blaha; jinak řečeno: sub
specie nerozlišitelnosti dokonalého ekumenického náboženství a socialistické
konkretizační praxe. Tahle identizače nemá věru daleko k Hegelovi ani k Mar388-

xovi, a její základ je - jinak ani nemůže být - totalitární. Ztotožnění náboženství s organizací dokonalé imanentistické obce váže Bolzana-politika jistě
také k tradici politického puritanismu (Cromwell) a k jejímu zrcadlu: k Hobbesově Leviathanu. Ještě zajímavější však je zjištění, že vplývá do té tradice
nikoli aktem reformační absolutizace víry a zatracení světa, nýbrž cestou
scholastického esencialismu a logicismu. U Bolzana vystupují poměrně jasně
už oba předpoklady generálního plánu výstavby obecénho blaha: vyřazení
Boha aktem absolutizace lidského myšlení i Bohem stvořeného světa jeho
proměnou v »padlý« materiál. Uvážíme-li, že Bolzano reprezentuje v Cechách cosi jako duchovní esenci josefinismu s jeho absolutistickým státem,
s jeho státně kontrolovaným merkantilistickým hospodářstvím, nemluvě o
zcela logické a nikoli snad záměrně protičeské germanizaci - každá centralizace v zájmu » blaha celku « vyžaduje i centrální jazyk - pochopíme podzemní
přítomnost bolzanismu v myšlení české levicové inteligencie. Josefínský
osvícený absolutismus fascinoval českou intelektuální levici obdobně jako
pruský absolutismus fascinoval Hegela, Marxe a Lenina, a francouzský racionalistický stát fascinoval jakobíny. Levice nerada přizná tento vztah, neboť
jejím vlastním očím bývá zakryt revolucí, jejímž cílem bylo však skoro vždy
dialektické » povýšení « a » uchování « negovanéno abolutistického systému.
V této souvislosti se vynořují zajímavé další paralely: německá radikální
pravice i levice se odvolávaly na socialistickou tradici selských válek i pruského státu, podobně jako česká pravice i levice se dovolávaly husitství a eidaimonistických »lidových« a protikřesťanských principů josefinismu. Iracionální a racionální se tu, jako tak často, doplňuje, a to na pozadí osudové korelace: osvobození skrze zotročení, život skrze smrt, jíž je poznamenána
postkřesťanská doba. Hledáme-li pro toto osudové spřeženství osvícení (josefinismus, Prusko) a barbarství (husitství, selské války) příklad moderní,
nabízí se nám opět E. Jünger. Také Ernst Jünger věří, jako Patočka, že válka
přináší osvobození od starosti o » blaho « a dokonalost, jenže na rozdíl od
Patočky toto osvobození nechápe jako začátek solidarity » otřesených«, bojujících o personální lidská práva, nýbrž jako signál zániku individualistického
» chodce « a začátek éry donucování, discipliny a genocidy (sr. Der Arbeiter
z roku 1932), v níž vidí předpoklad nové svobody, jež se paradoxně vynoří
z popele socialistických spálenišť jako Fénix.
U Bolzana se předznamenává mnohé z těchto tragických spekulací. Ve
svých Erbauungsreden für Akademiker, vydaných v roce 1813, tedy v době
nástupu metternichovské restaurace, Bolzano ustavičně zdůrazňuje »blaho
celku« (das Wohl des Ganzen), maje celek za kvalitativně vyšší hodnotu než
veškerý úděl jedinců. Perspektiva vpravdě napoleonská! Jeho kategorický
imperativ zní:» Handle stest so> wie du dem allgemeinen Wohl am meisten dienst!

což Bolzano chápe jako ústřední » ekumenickou « devizu dokonalého náboženství bez Boha, i teorie sociální praxe. V Bolzanově mytickoideologickém
pojmu »obecného blaha« se ztotožňuje abstraktno s objektem, zrovna tak
jako potom v pojmu konkrétno, jehož se podle Hegela a Marxe dosahuje
cestou dialektické praxe; je to ona druhá skutečnost, druhá substance, jež
se klade proti banální skutečnosti přirozeného světa.
Ačkoliv Bolzano bojoval proti německému idealismu coby zplozenci
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Kantovyfilosofie,nakonec s ním splynul právě svým pojetím sociálního eidaimonismu chápaného jako proces konkretizace » obecného blaha «. A nebylo
k tomu ani potřeba velkých spekulativních proměn, neboť scholasticismus,
z něhož Bolzano - žák Gottscheda a Wolffa - vychází, ve svém zapomnění
analogie a ontologických diferencí vede k objektivnímu idealismu Hegela
a ke konkretizační praxi marxismu velmi logicky. Pro Bolzana podstatný
rozdíl mezi scholastikou a idealismem tkvěl v protikladu uvědomělé diference mezi objektivním pojmem a objektem na straně scholastiky a ztrátou
vědomí této diference na straně idealismu. To, že pouhé vědomí diference
mezi objektivním pojmem a objektem nemůže zabránit konečné (dialektické)
identizaci obého, si Bolzano neuvědomoval. Zdali si uvědomoval nebezpečí
postupující identizace objektivního pojmu » sociální blaho « s reálným cílem
v rovině konkrétna, a s tím spojenou eliminaci skutečnosti jako pouhého
vzdorujícího, pokrok zdržujícího » objektu «, nemohu odhadnout. Jisto však
je, že nebyl s to diferencovat mezi pojmem objekt a realitou jsoucna, jsa v zajetí
scholastického zapomenutí bytí.
Bolzanův kritik » po levici«, reformistický a Vatikánem odsouzený teolog
Hermes, postavil proti Bolzanově eidaimonistickému imperativu jiný imperativ:

» Nicht um das allgemeine Wohl zu fördern, sondern um mich zur Ähnlichkeit
mit Gott, dem absoluten heiligen Wesen zu erhöhenl « S Bolzanovým imperati-

vem tvoří tento Hermesův vzdoroimperativ líc a rub jedné mince. U Bolzana
zaniká lidská osoba v nerozlišitelnu egalitárního » obecného blaha «, u Hermese se připodobňuje jedinec aktem racionálního sebevyzdvižení absolutnu
Boha. U obou teologů chybí elementární vědomí intersubjektivní personální
vztažnosti, jíž se terpve začínají konstituovat první předpoklady vpravdě
křesťanského myšlení.
Ačkoliv i Jan Patočka je dalek křesťanskéfilosofie,překvapuje nicméně
poněkud jeho příklon k Bolzanovi. Jistě, přivedl ho k němu jeho učitel Husserl,
jenže Patočkovy vlastní zkušenosti s » obecným blahem « socialismu, bytostná
neslučitelnost tohoto ideologismu s personalismem, nemluvě o Bolzanově
teologii bez Boha - jako jedné z variací scholasticistické » smrti« Boha - to
vše snad mělo Patočku učinit prozíravějším.
Bolzanova teologie bez Boha ostatně ukazuje velmi zřetelně, že konflikt
mezi křesťanstvím a ateismem neprobíhá v prvé řadě na poli přírodních věd,
nýbrž je uměle ideologizován do konfliktu křesťanství a mytizované racionální » vědy « a jejího světa v neposlední řadě reformistickými scholastiky
a jejich žáky. Bolzano nepatří ovšem k jediným josefinistům, pro něž křesťanství představovalo cosi jako chaos dějinami deformovaných poznatků, jež
nutno organizovat, demytologizovat a přizpůsobit modernímu racionálnímu
myšlení, onomu mýtu racionální » vědy « a jí produkovaného světa. Příznačné
je, že tato reformní » práce «, organizační » aktivita «, systematická » očista «,
spojené s neustálým vydělováním, vyčleňováním, vylučováním, bez schopnosti nazírat celek jinak, než jako projekci nekonečného dialektického procesu
racionálně plánovitého zdokonalování, vpodstatě ústí do syntézy, v níž se
ztotožňuje Bolzanův imperativ obecného blaha s Hermesovým imperativem
sebezbožnění člověka.
Bolzano mi reprezentuje nikoli následováníhodný vzor, nýbrž jednoho
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z čelných reprezentantů zintenzivňující se duchovní a politické krize habsburské monarchie, apoštola jejího zániku. Jeho reformní katolicismus rozvracel s institucí Církve i samy základy uspořádání společnosti národů v monarchii. Reforma katolicismu a reforma rakouského státu směřovala nikoli
k obnově křesťanství, tím méně k upevnění základů monarchie, nýbrž urychlovala úpadek křesťanství v střední Evropě a rozvrat všech humánních státních
forem. Nikoli náhodou Klement Hofbauer poukazoval na nezbytnost pokřesťanštění Německa, nemá-li dojít k evropské katastrofě. Bolzano svými
nekonečnými teologickými půtkami odhaluje - nechtě - také vnitřní rozvrat
nejhlubší duchovní báze střední Evropy, která v jeho době byla stále ještě
určená teologickým myšlením. Éra Bolzanova, toť období protikladných
teologických front, bez ochoty dospět i jen k náznaku jednoty. Čím více se
tyto fronty k sobě přibližují, tím lítější je boj, tím zavilejší je úsilí demonstrovat » čistotu « a » ryzost« své posice. Vždy jde o tyto absolutizované dílčí
posice, nikdy o sebemenší náznak vztahu. Přitom všechny tyto dílčí absolutizace substituují neschopnost dospět k principiálním vztahům křečovitým
úsilím o příklon k náhražkovému celku v podobě projekce nekonečného
úsilí o dokonanou sebeabsolutizaci.
(Z knihy Speculum)

R A D I M PALOUŠ

(Praha) (*)
BOLZANO V LIDOVÉ PAMĚTI

Snad se mezi těmi, kdo nám prostřednictvím písemných památek zachovali svědectví o Bolzanově životním stylu, nenajde ani jediný, kdo by nepovažoval za vhodné upozornit na výjimečnou ušlechtilost tohoto muže první
poloviny 19. století, kazatele,filosofa,logika, vlastence a rozvrhovatele sociálně spravedlivé státní utopie, náboženského myslitele a v neposlední řadě
katolického kněze. Při hodnocení jeho díla bylo vtipně napsáno, že jako pedagog a teolog nepřekročil nikde rok 1800, jako vzdělanec a lidumil že vyplnil
značný kus duchovních dějin českých v 19. století a jako matematik a logik
že vzbuzuje pozornost 20. věku a stává se jedním z velkých zjevů v říši ducha.
Je snad k tomuto hodnocení jen třeba doplnit, že lze vystopovat souvislosti
mezifilosofovánímBolzanovým a fenomenologií, jedním z nejvýznamnějších
filosofických směrů 20. století. Ze tato (jakož i logická) tradice byla po Bolzanově smrti přetržena, to asi v neposlední řadě způsobila ta okolnost, že i
když Bolzana často bez dechu a se zapálenými zraky vnímalo, poslouchalo
a četlo mnoho jeho posluchačů a účastníků jeho osudů v době po francouzské
revoluci a Evropy a Rakouska Metternichovy diplomacie a míru až do revo(*) Vychází bez vědomi autora.
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lučního roku 1848, přesto se mu nedostalo žádného opravdového žáka pokračovatele v načaté vědecké cestě.
Osudy vědeckých nálezů Bolzanových nejsou však předmětem tohoto
příspěvku. Chceme k dvoustému výročí Bolzanova narození přispět k bodu
druhému výše uvedené charakteristiky, a to ještě jen k jedné jeho části, totiž
k onomu slovíčku »lidumil«. Bolzano, přestože u něj osvěta vede k vzdělanosti, vzdělanost k moudrosti, moudrost k ctnosti a ctnost k blaženosti, nepodceňuje prostý lid bez vzdělání a výslovně žádá, aby osvícený vzdělanec
se vystříhal jakéhokoli vyvyšování, a to nejen pro lásku k člověku jako takovému, nýbrž i pro skrytou moudrost prostých lidí: » Čím dokonaleji se seznámíme se zvláštním způsobem řeči a myšlení široké třídy obecného lidu, tím
bezpečněji zjistíme, že se u této třídy lidí vyskytuje množství vět a soudů,
které jsou sice, vezmeme-li je doslova, falešné, avšak v onom smyslu, jak jim
tito lidé rozumějí a jak je používají, jsou nakonec velmi správné, « říká Bolzano
v jednom ze svých proslovů k posluchačům filosofické fakulty pražské univerzity.
Pamatuje se tedy lid na tohoto lidumila? Jak zůstal v jeho paměti? Kde
se po tomto hlasu lidu ptát? Kde jinde, než tam, kde Bolzano trávil valnou
část svého pobytu po propuštění z univerzity: na Těchobuzsku, kde žil u
Hofmannových.
Bolzano se totiž jako kněz dostal do domácnosti Hofmannových v souvislosti se smrtí šestnáctileté dcerky Karolíny. Zemřela 12. března r. 1823
v 8 hodin večer. Její matka, Anna Hofmannová, byla neštěstím zdrcena;
vždyť již před tím pochovala dva syny a dvě dcery! Z Bolzana, který sám
měl hluboké porozumění pro takové utrpení (vždyť sám byl synem matky,
jíž z dvanácti dětí zemřelo deset), se stal rodinný utěšitel. Jeho vlastní jímavá
a upřímná autobiografie byla potom sepsána pro paní Hofmannovou zřejmě
pro vzájemné otevření a pro podání pomocné ruky. Ba i další spis Athanasia (1)
byl útěšným výkladem pro paní Hofmannovou, usilující ji ubezpečit, že její
dcera nezemřela načisto, že smrt je stupněm na cestě lidské duše k dokonalosti.
Spis vyšel potom r. 1827.
A tak Bolzano s rodinou Hofmannových přibyl do jejich zámečku ve
vesnici Těchobuzi, vzdálené několik málo kilometrů od Mladé Vožice u
Tábora. Nejen paní Hofmannovou utěšoval slovem mluveným i psaným, ale
ukazoval jí, že není na světě se svým utrpením sama: vodil ji do příbytků
chudých, ukazoval jí všechno to utrpení z bídy a nemocí a zmaru kolem,
měl ji k tomu, aby se velikost její bolesti projevila na účinném soucitu vůči
trpícím bližním. Prostě: Bolzano žil po dlouhá léta v tom zapadlém kousku
Českomoravské vysočiny s očima otevřenýma a rukama dělnýma.
Měl jsem štěstí, že jsem se setkal s pětasedmdesátiletým rodákem z tohoto
kraje, člověkem, který v hlavě nosil z minulosti kdeco. Jeho vyprávění jsem
zaznamenal a zde z něj vyjímám části, které mohou posloužit jako odpověď
na svrchu položenou otázku.
(1) Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele, Sulzbach 1827. Autor neuveden. Spis
má 336 stran, rozdělených do patnácti oddílů a pojednávajících o jednotě duše, o jejím zdokonalování, o jistotě setkání s milovanými, o důvodech Boží existence a Zjevení atd.
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» T o vyprávění vím od pamětníků. Můj dědeček se narodil roku 1841 a jeho tatínek žil v době Bolzana. Všichni, tedy generace mých dědů, věděli o Bolzanovi od
svých otců, protože takový člověk, který tady v kraji vykonával takové dobro, byl
velmi pověstný. Tak tento kraj jím byl poznamenán. Roku 1935 jsem do Těchobuze
pravidelně chodil třeba několikrát za měsíc, obcházel jsem všechna stavení. Našel
jsem i člověka, ketrému bylo hodně přes devadesát, bylo to za potokem v čísle 22.
Děda měl bohužel u zápěstí amputovanou ruku, zranil se polínkem při štípání dříví,
když mu šlo k devadesáti, a nezahojilo se mu to, tak mu to nějak amputovali. Ten
pamatoval věci z vyprávění otce a jeho současníků. Říkal mi, škoda, že jste nepřišel
o dva roky dřív, já měl kamaráda ševce, ale ten všechno věděl. Tak ten těchobuzský
zámek postavili v devadesátých letech 18. století páni z Ricmaurů a pak se stal jeho
majitelem, jakož i majitelem těchobuzského panství a Talmberku, majitel sklárny
v Těchobuzi Josef Hofmann. Hofmann odešel potom z Těchobuze dost ochuzen.
To vím od toho dědy z čísla 22 za potokem, že mu to říkal tatínek, protože slavětínský
glasmistr Hofmanna stále žaloval, poháněl k soudu, že Josef Hofmann nebyl glasmistrem, přestože měl sklárnu. A tímto procesem zanikla těchobuzská sklárna a Josef
Hofmann odešel. To jsem zjistil také z podání lidí, protože nač by ti lidé povídali
něco vymyšleného. Z Těchobuze měl Hofmann odejít čtyři roky po Bolzanově smrti. «

Hofmann tedy Těchobuz opustil roku 1852. Z Pamětí babičky Kavalírové víme též cosi o činnosti těchobuzské sklárny. Kavalírová se narodila
jako Adlerová v rodině sklářů, která po staletí vyráběla sklo na Českomoravské vysočině. Vzala si těchobuzského dělníka, skláře-zadáka Františka
Kavalíra. Spolu potom založili Svatoprokopskou huť na Sázavě. Chalupa,
v níž babička Kavalírová za svých mladých let žila, stojí podnes: je na rozcestí, kde se dělí cesta na Mladou Vožici a na Ježov.
» Hofmann si vzal šlechtičnu Annu Janotíkovou z Adlersteina. Hofmann těsně
před smrtí své skoro sedmnáctileté dcery Karolíny hledal kněze a někdo jim řekl o
Bolzanovi. Anna Hofmannová nemohla potom smrt Karolíny takřka přežít, upadala
do polovičního šílenství. Shromažďovala všechny její hračky, její ustřižené vlasy,
celé hodiny nad tím plakala a propadala zoufalství. Bolzano na ni působil a dokonce
pro ni napsal spis útěchy. «

Tak se Bolzano od roku 1823 stává členem rodiny Hofmannových. Po
celý zbytek dvacátých let tráví s nimi většinu roku v Těchobuzi, v zimě s nimi
dlí na krátko v Praze. Od roku 1830 se Hofmannovi usazují v Těchobuzi na
trvalo (existují oprávněné domněnky, že příčinou byly hmotné důvody);
Bolzano se stává trvalým občanem těchobuzského společenství. Svého jediného žijícího sourozence - bratra Jana - který v Praze v Celetné ulici vede
skromný obchod, navštěvuje vždy jen na krátko přibližně dvakrát do roku.
Bolzano se cítí u Hofmannů doma: těší ho hrát si s Bernardkem a Aničkou,
dětmi staršího syna Hofmannových Karla, který si vzal za ženu baronku
Puteani, tedy s vnoučaty Anny a Josefa Hofmannových.
Bolzano, jak již řečeno, orientoval Hofmannovy, zdrcené žalem, k dobročinnosti, k činům ve prospěch obecného blaha, což odpovídalo i jeho teoretickým názorům. Hned v roce 1823 jim doporučil, aby v Těchobuzi vybu393-

dováli svépomocnou záložnu pro místní obyvatele, ohrožované tísní poměrů
a vrtochy počasí. Návrh stanov této záložny je uchován v Bolzanově pozůstalosti. Věc se však - alespoň pokud jde o úřední povolení - nerealizovala.
Nicméně záznam vyprávění našeho pamětníka o tamním působení Hofmannových a Bolzana říká:
»Josef Hofmann četl v Těchobuzi sedlákům noviny; byly to ovsem noviny psané
německy. On jim to říkal česky. Bolzano působil v Těchobuzi blahodárně. Bylo jeho
zásluhou, že tam byla založena snad vůbec první spořitelna u nás. Pro ty skláře a sedláky, aby si ukládali, aby si mohli půjčovat. Škola v Těchobuzi nebyla. Hofmannovi
chtěli postavit dceři honosnou hrobku, honosný památník. Veškeré její věno a velkou
část majetku chtěli do toho vložit. Bolzano je však přesvědčil, že nejtrvalejsí památník
bude, kdyby postavili školu pro české děti, která tam do této doby nebyla, takže
většina lidí byla trvale negramotná. Tak Bolzano přiměl Hofmannovy, aby použili
veno své dcery a postavili pro české děti v Těchobuzi Školu. «

Skutečně roku 1825 byla škola Hofmannovými postavena » na památku
z věna vroucně milované dcery Karoliny « (text podle pamětní desky umístěné uvnitř budovy). Hofmannovi se též zavázali k jejímu vydržování.
» To, co postavili, to byl na tehdejší poměry palác, protože v městě Mladé Vožici
byla Škola třítřídní, chatrná, pastouška, prostě zřícenina. A ve vesničce Těchobuzi
byl postaven zásluhou Bolzanovou palác, který sloužil jako škola do nedávné doby.
Je to pěkná, patrová budova, kterou dneska používá národní výbor. Je tam pamětní
deska, její slova sepsal Bolzano. Je tam napsáno: Nevyzpytatelné jsou Boží soudy.
Hrobka pro dcerku sice byla postavena též, ale skromněji. Má podobu rotundy. Je
tam uložena celá rodina Hofmannova. «

V literatuře se píše o tom, že Bolzano v rámci usilovného boje proti bídě
a nouzi žádá nejen slova, ale skutky a že » doporučuje jako konkrétní opatření
budování veřejných sýpek a zásobáren pro případ neúrody « (např. Loužil,
Bolzano, str. 84). Málo se však ví, že sýpka podle Bolzanova návrhu v Těchobuzi skutečně byla postavena. Bolzano ve svém utopickém projektu nejlepšího státu doporučuje sdružování zemědělců do družstev. V takovém
společném zemědělském statku by se všichni rovnou měrou podíleli na práci
i na jejích výsledcích. Ve vyprávění našeho pamětníka se dozvídáme i o Bolzanově pokusu v praxi této teorie.
» Na vesnicích bylo v době Bolzanově tčžko. Vždyť vlastně až do smrti Bolzanovy
byla robota. Bolzano, aby jim ulehčil, v Těchobuzi založil spotřební družstvo. Za
pomoci Josefa Hofmanna byl postaven špejchar ve tvaru lodi, je to hezká památka,
která tam stojí dodnes. Do toho špejcharu si měli rolníci dávat svoje přebytky, no
prostě, takové to bylo společné, snad z těch společných pozemků tam bylo dáváno
zrní a potřebným zas bylo z toho poskytováno. Družstvo ale dlouho nevydrželo. «

Bolzano byl tedy i v Těchobuzi veřejným činitelem a nejen uzavřeným,
tichým obyvatelem zámku, učencem, který zde, v tom » údolí míru «, jak sám
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ten kraj jmenuje, píše svá významná díla, především však svou Wissenschaftslehre. Z Pamětí babičky Kavalírové též víme, že vykonával co katolický kněz
své kněžské poslání a že v těchobuzském kostelíku sloužil mše. Lidé měli
zřejmě Bolzana moc rádi.
» Těchobuz je na okraji dost hlubokých lesu. Stalo se, že na večeru odešlo asi čtyřleté děvčátko a odešlo do lesa. Než zpozorovali jeho ztrátu, uhodila noc a lidé hledali.
Hledali marné, děvčátko nenašli. Doslechl se to Bolzano. Mel velmi ušlechtilého psa,
kterého nasadil na stopu, kudy děvčátko Šlo, jak je naposled viděli. Psa nasadil a Bolzano děvčátko zachránil. Bolzanův pes to děvčátko zachránil před smrtí, protože
děvčátko by bylo noc nepřežilo, protože to nebylo v době, kdy by byly teplé noci.
To víme, že v době takřka předletní jiné děvčátko ztuhlo. Odešlo z Pohnánce do lesa
a našli je již mrtvé. Rodiče zachráněného děvčátka si toho byli vědomi, že Bolzanův
pes jim dcerušku zachránil, takže když potom po řadě let pes zašel, tak mu postavili
pomníček. Škoda, že ten pomník byl u rybníka, ovšem stavbou se stalo, že byl přemístěn. Lidé, kteří to dělali, nevěděli, proč tam ten pomník je. Myslili, zeje to nějakému koni, ovšem byl to pomník postavený Bolzanovu psu za záchranu. Je tam dole,
je zachován. Já bych řekl o Bolzanovi, co se týče ušlechtilosti, co se týče sociálního
cítění a lidskosti a všeho dobra ve svém životě, toho že Bolzano prokázal mnoho.
Bolzano byl v trvalém styku s lidmi. Byl utěšitel i podpořil. «

Josef Hofmann ve svých pamětech píše, že kdo se s Bolzanem setkal,
ten byl jím už nadosmrti poznamenán. Svědectví hlasu místní lidové tradice
dosvědčuje, že ušlechtilost Bolzanova nebyla jen situována do patosu jeho
vědeckého díla v oblasti utopického uvažování o nejlepším státu a jeho racionalistickývh vývodů v oblasti mravouky, ale projevovala se výrazně v jeho
všedním životě, v jeho denním konání, v jeho zacházení s bližním. A tento
nepetrifikovaný, často neviditelný pomník zdá se nám velice významným
důvodem k jubilejní oslavě. K čemuž patří v neposlední řadě ta okolnost,
kterou si málo uvědomujeme, že celou tou svou sociální utopií i praxí, namířenou proti tehdejšímu uspořádání a tehdejšímu společenskému statu quo
s nerovností a bídou, tou osvícensko-racionalisticky vyvozovanou konstrukcí
státu, nepočítající s reálnými skutečnostmi světa jen lidského, ale i konkrétními pokusy ji realizovat, veřejně provokoval v době krajně napjaté: v rakouské
monarchii, zápasící duchovně i fyzicky s »revolučním francouzským rebelantstvím« a potom i v době, kdy vítězný metternichovský režim se snažil
ovládnout všechny páky tehdejšího společenského soukolí. Bolzano v této
své podobě byl a zůstal nonkonformním knězem, odpovědným svému nejvyššímu povolání.
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K A R E L ŘÍHA

(Řím)
OTÁZKA

D Ů K A Z U

BOŽÍ

EXISTENCE

I
Známý je výrok Immanuela Kanta: »Dvě věci mě naplňují úžasem:
hvězdné nebe nade mnou a mravní řád ve mně. « A opravdu, jestliže tyto
dvě skutečnosti vnímáme rozumem a srdcem, naše mysl se od nich povznese
přímo k Bohu. Chceme-li z nich však učinit pouhý základ pro rozumový
důkaz Boží existence, narážíme na velké obtíže.
Hledím-li za jasné noci na hvězdné nebe, vidím v seskupení hvězd Boží
myšlenky - tak nezměrně obsáhlé a svobodné, tak vyvýšené nad přízemní,
opatrné, úzkostné myšlenky lidí. Mohu však zaujmout i jiné stanovisko:
mohu vyjít z řádu v pohybu nebeských těles, jak jej objevila astronomie, a usuzovat na existenci nejvýš rozumného a mocného Stvořitele a Pořadatele.
Tato úvaha se nám zdá být logická a závěr zřejmý, jako je zřejmé, že každé
hodinky mají svého hodináře, který je důmyslně setsavil. Tento zdánlivě
přesvědčující příklad je pěkně vyprávěn v jednom německém náboženském
časopisu z r. 1955:
» Představme si, že by divoši v africkém pralese nalezli hodinky, které
tam právě nějaký Evropan ztratil. Pozorují s úžasem tikání a samovolné otáčení koleček a ručiček. Lámou si hlavu nad tím, odkud by tato věcička mohla
přijít, a dojdou k fantastickému závěru, že musela vzniknout náhodou zcela
sama sebou, poněvadž sama sebou tiká a pohybuje se. Je to týž závěr, k němuž došli ti, kteří tvrdí, že svět povstal náhodou, poněvadž se souhvězdí
sama sebou pohybují ve svých drahách a rostliny a zvířata sama sebou rostou
a se rozmnožují. «
Závěr, že by hodinky mohly vzniknout samy sebou, je zřejmě mylný,
absurdní, nemyslitelný. Stejně absurdní je, že by svět byl vznikl sám sebou.
Z pozorovaných skutečností usuzujeme na podmínky jejich možnosti. Z existence hodinek usuzujeme legitimně na existenci hodináře, který je vyrobil.
Smíme však stejným právem z existence nebeských těles a jejich harmonického pohybu usuzovat na existenci Nejvyššího Hodináře?
Hodinky jsou uzavřený systém a rovněž i hodinář je konečná bytost v tomto
světě. Člověk, který o tom uvažuje, stojí mimo hodinky i hodináře. Jak by
však uvažoval, kdyby byl jedním kolečkem v hodinkách? Ale tak tomu skutečně je: nejsme mimo svět, nýbrž ve světě. Nejsme sice pouhé kolečko,
poněvadž se můžeme svobodně rozhodovat - ale tím se situace jenom ještě
více komplikuje. Přesahujeme sice svět svým duchem a jeho nepodmíněnými
principy - ale ty jsou prázdné a bezobsažné a odkázány zcela na představy
vzaté z tohoto světa. Dále nemůžeme beze všeho předpokládat, že svět je
uzavřený celek. Kosmos starých Řeků je idea, ne pozorovatelná skutečnost.
Svět sice nemůže být nekonečný, poněvadž je nedokonalý - tak usuzujeme,
ale hranice vesmíru nikde nedohlédáme. Konečně by Stvořitel musel být
mimo svět i mimo myslícího člověka. Mohli bychom jej však potom vůbec
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ještě myslit, kdyby nebyl ve spojení ani s námi, ani s tímto světem? Sv. Pavel
prohlásil k řeckým mudrcům: »V něm žijeme, hýbáme se a jsme. « To už
ovšem vůbec nesouhlasí s příkladem o hodinkách a hodináři. Nejvyšší Hodinář
by snad byl Bůh deistů, ale ne křesťanský Bůh.
Na základě úchylek, pozorovaných v oběhu planety Neptun, vypočítali
dva hvězdáři existenci další, dosud neznámé planety, a určili též její místo
na obloze právě v té době. Na základě těchto výpočtů byla nová planeta zvaná nyní Pluto - bez obtíží nalezena. Boha není možno takto vypočítat.
1) Cokoliv poznáváme smyslovou zkušeností, poznáváme jako předmět,
objekt. Předmět je to, co stojí proti nám, na co narážíme a od čeho se vracíme
sami k sobě, a tím si uvědomujeme svou vlastní existenci jako subjekt i existenci jiné skutečnosti jako objekt. Subjekt a objekt se navzájem omezují.
V aktu poznání si uvědomujeme svůj vlastní subjekt i objekt jako omezené,
konečné skutečnosti. Výsledkem rozumového poznání je objektivní pojem.
Pojem je vymezen - definován - tím, že je ohraničen jinými pojmy. Vymezený pojem nám představuje skutečnost vždy jako omezenou, konečnou.
Tak se nám každý objekt poznání jeví jako dvojnásob omezený: ve vztahu
k subjektu a ve vztahu k jiným objektům. O nekonečnu si nedovedeme udělat
žádný pojem. Nekonečno je tedy pro nás nemyslitelné, a tedy o sobě nepoznatelné. Náš duch se v něm ztrácí. Chápeme-li však sami sebe a objekty našeho
světa jako konečné, uvědomujeme si ono neuchopitelné a nepochopitelné,
co je za nimi - Nekonečno. Nekonečno je tajemný, nepoznatelný předpoklad
všeho našeho poznání. Mluvíme-li však o Stvořiteli nebeských těles, nakolik
ta jsou předmětem přírodního bádání, nechápeme jej potom nutně jako objekt
poznání a tím jako konečnou skutečnost? Přírodní věda se tomuto závěru
právem vyhýbá, a proto nečiní žádnou výpověď o původu vesmíru.
2) Cokoliv poznáváme smyslovou zkušeností, poznáváme vždy na pozadí
světa. Světem míníme veškerou smysly vnimatelnou skutečnost. Tato skutečnost je vždy větší, nežli můžeme fakticky smysly dostihnout. Objekty
našeho poznání však mohou být definitivně určeny jen v » rámci« vseobsáhlé,
univerzální souvislosti. Tuto univerzální souvislost, kterou si nikdy nemůžeme
ověřit - svět - tedy nutně předpokládáme v každém našem poznatku, snažení,
chtění, zážitku. V této nejzazší, vseobsáhlé, jednotné souvislosti jsou navzájem
propojeny, sjednoceny, určeny a odůvodněny všechny naše objekty. Ale tato
univerzální souvislost nejen de facto, ale ani de iure nemůže být nikdy předmětem našeho bádání. Předmět jako takový si totiž můžeme představovat
pouze jako konečnou skutečnost. I kdybychom však dospěli až na » hranice «
našeho vesmíru, nemohli bychom si tento náš uzavřený svět představovat
jinak než na pozadí dalšího otevřeného prostoru, z něhož by eventuelně mohly
pronikat nepředvídané rušivé vlivy do našeho tak pracně uspořádaného světa.
Svět v plném slova smyslu je tedy pouhý předpoklad, který nutně děláme,
poněvadž by bez něho naše poznání a chtění nemělo smysl - zůstávalo by bez
opory a bez pevného záchytného bodu, konečně neurčené, ve vzduchoprázdném prostoru. Vpravdě můžeme v »rámci« tohoto předpokládaného
světa stále dále pokračovat ve vyhledávání souvislosti našich objektů. Tím
nejen naše objekty relativně lépe poznáváme, nýbrž i rozšiřujeme svůj svět
jako horizont našeho poznání, příp. chtění. Nemůžeme nikdy tvrdit, že náš
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svět je nekonečný ve smyslu absolutnosti, nepodmíněnosti, ale prožíváme
stále, že se rozšiřuje do neurčitých dálek v prostoru i v času. Náš svět je nekonečný ve smyslu neurčitosti. Co z toho však plyne pro charakter našeho
objektivního poznání všeobecně, zvláště pak pro poznání v přírodních vědách? Jestliže svět je definitivně neurčitelný předpoklad našeho objektivního
poznání, pak všechny objekty ve světě jsou určeny pouze relativně - vůči
sobě navzájem - a provisorně - dokud nepokročíme k širší souvislosti. Metodologie přírodních věd zcela uznává tento závěr. Další metavěda přírodních
věd - metafyzika - dodává, že v » rámci« předpokládaného světa, který je
naše projekce (poněvadž se opírá o objekty, které se opět opírají o svět), nemůžeme ani rozhodnout, zda tyto objekty jsou reální skutečnost nebo také
jen naše projekce, příp. že tato otázka noetického realismu či idealismu v této
souvislosti nemá smysl. Očekávat rozhodnutí o pravdě a smyslu života od
přírodních věd by tedy bylo možné jen na základě nepodložené víry ve vědu
- Wissenschaftsgläubigkeit se říká v němčině. Za těchto podmínek je důkaz
Boží existence nemožný a také nežádoucí. Vedl by pouze k představě o Bohu
jako konečné bytosti a byl by zatížen nedokazatelnými předpoklady - hypotékou vědecké víry. I takový pokus, jako je známý důkaz z entropie, tj. ze
zmenšování množství použitelné energie v uzavřeném systému, vede pouze
k relativnímu a provizornímu závěru.
II
V každé představě předpokládáme neurčitě rozlehlý svět, v jehož » rámci «
je představa určena. Náš duševní život se však neodehrává pouze v představách. Jakmile dáme výraz své myšlence, už něco tvrdíme. Snad se mýlíme
v tomto jednotlivém tvrzení. Ale aby vůbec mělo smysl něco tvrdit (a tvrzení
tohoto smyslu je v každém našem tvrzení vzdy zahrnuto), musí být nějaká
všeobsáhlá reální a » pevná « (i když snad otevřená) souvislost, v níž (anebo
jež) je definitivní pravda. Tato reální souvislost už nemůže být pouze předpoklad nebo naše projekce. My na ni totiž » narážíme « vždy, jakmile se pozvedneme k Činu, i když ji nechceme nebo dokonce ji výslovně popíráme.
Každé tvrzení nebo popírání je ovšem základní čin. A čin je něco jiného a
něco více než pouhá představa. Tuto souvislost, jež má vůči horizontálně
rozlehlému světu jakýsi vertikální akcent, nazýváme bytu Bytí ve své plnosti jako zdroj, opora a cíl naší aktivity - je reální Absolutno, Bůh.
Jako je neurčitě rozlehlý svět pro nás nepředstavitelný, a přece nevyhnutelný předpoklad všech našich představ, tak a mnohem více je nekonečný,
absolutní Bůh pro nás nemyslitelný, a přece nutný předpoklad všech našich
myšlenek. » Myslit znamená myslit Boha «, píše Blondel. Dodává však: » Myšlenka Boha je pro nás nemyslitelná myšlenka. « Bůh je pro nás nemyslitelný.
To znamená, že se ho nemůžeme zmocnit naším pojmovým myšlením: je
vždy větší než všechny naše představy, rozbíjí všechny naše pojmy. Nemůžeme jej nikterak uchopit, a přece jeho existenci stvrzujeme, kdykoliv v naší
hlavě kmitne myšlenka, kdykoliv otevřeme ústa k nějakému výroku.
Jak bychom přece jen mohli myslet Boha? To je problém, kolem něhož
od věku kroužífilosofie.Víme, že obsah všech našich představ je vzat ze světa
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jako smysly vnimatelné skutečnosti, a tím i naše myšlení je vázáno na svět.
Proto hledá sv. Tomáš Akvinský ve světě stopy Boží. Tyto stopy vidí ve znacích nahodilosti - ne-nutnosti světa. Uvažuje totiž: Co není nutné, mohlo
by nebýt. Je-li to přece, vyžaduje důvod sobě vnější, proč spíše je než není.
Sledujeme-li tyto stopy, tj. znaky nahodilosti, dostaneme se na Boží stezku.
Sv. Tomáš uvádí pět různých » cest« k poznání Boha; liší se mezi sebou
svým východiskem, mají však stejnou logickou strukturu. První takovou
stopu, vedoucí na stezku Boží, nalézá sv. Tomáš - stejně jako již Aristoteles v pohybu. Pokusme se toto jeho usuzování - jako příklad všech jeho » cest« poněkud kriticky rozebrat. Především je třeba je srozumitelně reprodukovat asi takto:
» Smysly poznáváme, že se ve světě něco pohybuje.
Avšak, co se pohybuje, nepohybuje se pouze samo ze sebe, nýbrž
vždy též pod vlivem něčeho jiného (co dává tomuto pohybu podnět
nebo cíl).
Jestliže tato skutečnost sama je opět v pohybu, závisí na dalším hybateli.
Nemůžeme však pokračovat do nekonečna v řadě pohybovaných a hybatelů, poněvadž by chyběl první hybatel (a tak by se žádný pohyb
nemohl uskutečnit).
Musí tedy být první hybatel, který sám již není v pohybu (k nějakému cíli nebo k dosažení nějaké dokonalosti, nýbrž sám je Plnost dokonalosti) a toho nazýváme slovem Bůh. «
Proti formálně-logické stránce tohoto důkazu je stěží možno něco namítat,
ale kritický rozum bude mít obtíže s jeho východiskem. Můžeme opravdu
zachytit skutečný, reální pohyb naším smyslovým poznáním? Každý místní
pohyb se nám jeví jako relativní; vidíme, že něco se pohybuje vůči něčemu,
ale co se pohybuje vůči čemu, co je v pohybu a co je v klidu, nedovedeme
s konečnou platností rozhodnout. Letí-li někdo směrem k východu a prožívá známý fenomen zkráceného dne, ptá se maně: Pohybuje se letadlo vůči
zemi nebo země ubíhá pod letadlem? Uvážíme-li další kosmické pohyby,
ve snaze určit pohyb letedla a země vůči nim, pouze oddalujeme řešení, ale
otázku nerozhodneme, poněvadž nikde nedospějeme ani k nějakému pevnému
bodu ani k hranicím vesmíru. Uzavřené pohyby kruhové nebo eliptické nikam
nevedou a nelze z nich nic odvozovat. Podle moderní astronomické teorie
se vesmír obrovskou rychlostí rozšiřuje - jako po nějakém výbuchu. Tento
pohyb vůbec nechápeme, poněvadž si nedovedeme představit jeho cíl. Z jeho
neurčitosti na nás vane kosmická hrůza.
Nutnosti vysvětlit pohyb je možno se vyhnout tvrzením, že pohyb je
prostě vlastností hmoty a od ní neodlučitelný. Tato teorie musí převádět
každý pohyb na uzavřený pohyb kruhový nebo eliptický; lineární pohyb
by tedy byl momentem v koloběhu přírody, expanse vesmíru by byla do nekonečna střídána jeho kondensací. Každá přírodovědecká teorie platí, dokud
se nenalezne alespoň jeden jev, který by ji falzifikoval, tj. byl by nevyvsětlitelný v jejím rámci. Je možno nalézt nějaký pohyb, který by nebyl momentem

koloběhu přírody ? Od odpovědi na tuto otázku závisí nyní platnost tomistické
cesty » z pohybu «.
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Mechanistická teorie převáděla všechny změny v přírodě na změny místního pohybu. Tato teorie je však dnes již překonaná. Všeobecně se uznává
existence kvalitativních změn, nepřeveditelných na mechanický pohyb: okysličování a redukce, vznik a zánik, zrození a smrt, vývoj života na zemi. Tyto
změny můžeme považovat za pohyb v širším, ale vlastním slova smyslu.
Můžeme však nevývratně dokázat, že to nejsou pouhé momenty v koloběhu
přírody? Vznik a vývoj života na zemi např. se dosud nepodařilo vysvětlit
materialistickou teorií. Zdá se, že výskyt života a jeho vývoj jde směrem k dokonalejším formám a aktivitám. Můžeme však předem vyloučit, že to není
pouhé vzepětí přírodních sil - jako vrcholek vlny - po němž bude následovat
pád - mravním a fyzickým úpadkem lidstva počínaje a vymřením biologických
druhů konče? Ať je tomu jakkoliv, v žádném případě se důkaz Boží existence
nemůže opírat o nějakou teorii, byť to i byla teorie o jednostranném zdokonalování života (Teilhard), která platí jen potud, pokud není falzifikována.
Velké přírodovědecké perspektivy nevykazují reální pohyb ve směru
nenávratného zdokonalování. Nalezneme však něco takového, obrátíme-li se
od nich k existenci jednotlivého člověka na této zemi? Básníci a spisovatelé
pozorují a popisují - snad dokonce s láskou - tuto záhadu lidského bytí:
úzkosti a zápasy, touhu a zklamání. Dokud však stojí na stanovisku pouhého
pozorovatele, objevují sice úsilí, které překračuje vše dané, omezené, konečné,
nenalézají v něm však žádný jednoznačný směr. Tento pohyb lidského života,
jak se jim jeví, je neurčitý. Ani básnická jasnozřivost, ani psychologie romanopisce nedosáhne etické úrovně života, ani nerozřeší jeho smysl.
Na tomto místě přichází k slovu filosofie. Ta nezůsává stát pouze u zevně
pozorovaného jevu, nýbrž uvažuje dále: Každý vjem pohybu znamená změnu
našeho duševního stavu, tedy pohyb v nás samých. Ale ani tento vnitřní
pohyb nepostřehujeme přímo a bezprostředně v jeho realitě, nýbrž pouze
prostřednictvím našeho vnitřního smyslu, jenž se neliší podstatně od vnějších
smyslů, tj. dává nám pouze představu, obraz pohybu, který je - právě tak
jako vnější pohyb - zase jen relativní nebo kruhový nebo neurčitý. I zde
jsme stále ještě na stanovisku pozorovatele.
Jinak je tomu však, když od osaměléno hloubání přejdu k rozhovoru.
Slyším názor druhého a tím, že mu věnuji pozornost, přijímám jej jako osobu,
o jejíž existenci nemohu pochybovat. Odpovídám na jeho otázky a snažím
se mu něco sdělit: svůj zážitek, svou zkušenost, svůj poznatek. Tvrdím-li
něco, činím nárok na pravdu. To neznamená, že bych se nemohl mýlit v této
své jednotlivé výpovědi. Ale nějaká pravda musí být - jinak by nemělo smyslu
se ptát, navzájem hovořit, pravdu hledat. Hovoříme-li spolu, stvrzujeme
existenciálně - ne pouze formálně-logicky - existenci Pravdy. Tím, že s druhým hovořím, dokazuji činemy že mi na něm záleží. Vycházím ze sebe, chci
druhému dobro, tj. přechod od neznalosti k poznání, od osamělosti k společenství. Vyjití ze sebe a vejití v společenství jsou dva momenty jednoho a téhož
velmi podstatného pohybu, který už není zprostředkován pouze pojmy a
představami, nýbrž pozůstává v bezprostředním činu sdělení a přijetí na
úrovni osobní skutečnosti.
Pouhý vjem, pouhá výpověď, pouhý teoretický zájem pozorovatele je
něco abstraktního. Jedná-li človek> je ve svém skutku celý, a to ve svém světě
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a v meziosobních vztazích. Tím* že jednáme, činně stvrzujeme, že existuje něco
nebo Někdoz kdo dává poslední smysl našemu jednám,

Cesta sv. Tomáše, která vychází z pohybu jako stop Božích ve světě,
je mnohem delší a složitější, než bychom se byli nadáli. Vyžaduje od nás také
více než pouhou teoretickou úvahu. Postupně si činí nárok na celého člověka.
Čím více na této cestě pokračujeme, tím větší, ale i vzdálenější se nám jeví
její Cíl. Vpravdě snad je nám tento Cíl velmi blízký, ale my jej dosahujeme
velkou oklikou. Pravda je J> v tvém srdci a na tvých rtech« a v meziosobním
setkání. Tato pravda není pouhá idea nebo mrtvý pojem, nýbrž živá Skutečnost. Snad se s touto Pravdou a Skutečností ještě dlouho nesetkáme, ale
dokud jsme na cestě, nemůžeme o existenci Cíle pochybovat. Dialog poznání
a lásky mezi dvěma osobami je živé svědectví o existenci Cesty a Cíle.

III
Život plyne jako řeka. Všechny bytosti jsou unášeny proudem času.» Nelze
se dvakrát koupat v téže řece «, říkal Herakleitos. Ale stejně pravdivé je i
opačné tvrzení: Řeka je v koloběhu přírody věčný návrat a stále táž. Plyne
od svého pramene v horách k moři zdánlivě nekonečnému; ale voda se vypaří,
spadne v podobě deště nebo sněhu, stále prýští pramen a roste proud ve své
ustavičné pouti. Každá kapka lne k řece jako k svému odvěkému živlu.
My všichni jsme jako kapky vody v objetí nekonečného života. Voda
v řece se točí a plyne, plyne a točí se v kruzích. Jdeme-li po břehu a vidíme
tyto kruhy, které vyvěrají z hloubi, rozšiřují se a otáčejí, plynou, stávají se
nezřetelnými a znovu se objevuji máme blahý pocit, že i náš život plyne,
něžně zachycen a unášen v nějakém kruhu. Kruh je dokonalý, soběstačný,
uzavřený tvar - matný obraz absolutna. Odtud asi pochází onen pocit ochrany
a bezpečnosti. Svěřujeme se bez úzkosti této moci, která nás láskyplně unáší.
Život každého z nás je zachycen v celé řadě takových soustředných nebo
navzájem se pronikajících kruhů: kruh rodiny a příbuzenstva, kruh přátelství a vzájemné pomoci, kruh vlasti a národa, kruh náboženské pospolitosti
a Církve. Jsme-li vytrženi ze svého kruhu, cítíme se hned nejistí a ohrožení.
Dochází-li k napětím a poruchám uvnitř kruhu, je to vždy prožíváno velmi
bolestně.
Ale i když jsme přijati a integrováni a neseni naším kruhem a mohli bychom se nechat unášet v blahém bezpečí, přece jen hlodá na dně našeho
srdce záhadný neklid, který nakonec formulujeme v otázce: Jaký to má vlastně
smysl, že jen jedna generace předává druhé pochodeň života, aby dále plynula
tato řeka, která již v následujícím okamžiku není táž, a přece jen je stále táž?
Jaký smysl má v sebe uzavřený kruh - věčný koloběh přírody? Jaký smysl
mají kruhy, které jsou jen obrazem absolutna a nikdy se s ním nemohou spojit?
Rakouský spisovatel Peter Handke napsal románový životopis své matky.
Narodila se v malé vesničce, vynikla svým nadáním, odešla do ciziny, mnoho
cestovala, způsobila určitý rozruch ve světových uměleckých kruzích, a nakonec přišla domů - zemřít. Velký kruh jejího života se uzavřel. Otázka,
jež se nad ním vznáší, není zodpověděna.
Obraz dokonalostí a bezpečí kruhu nám nedává úplný klid. Ptáme se:
Odkud přicházíme a kam jdeme? Neptali bychom se, kdybychom nějak
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podvědomě necítili, že jsme přišli na tento svět s nějakým posláním a že se
jednou budeme muset zodpovídat.
Netečnost a setrvačnost hmoty pouze předává přijatý impuls dále, ale
žádný původní pohyb nedovede vyvolat. Kruhový pohyb nevede nikam.
Z něho nelze na nic usuzovat. My však máme - ať chceme nebo nechceme vztah ještě k jinému pohybu, který není ani setrvačný, ani knihový. Je to
pohyb, jenž proniká koloběh přírody i horizont světa; pohyb, jenž znamená
nepředstavitelné povýšení a proměnu. Je to pohyb smrti a zmrtvýchvstání
Krista. Jsme-li spojení s tímto pohybem, umíráme sami sobě a povstáváme
k novému životu; osvobozujeme se od mrtvých skutků, abychom sloužili
živému Bohu; zapomínáme na sebe a myslíme na jiné; nenecháváme se pouze
unášet pohybem v kruhu, nýbrž snažíme se kruh jako obraz absolutna vybudovat; přestáváme být pouhými pozorovateli a poživači života a stáváme
se Božími dělníky; nechceme už být pouze posluchači, nýbrž činiteli slova.
Ale to nedovedeme sami svou silou.
Po smrti Spasitele na kříži se začal rozpadat kruh jeho učedníků. Jeden
odštěpek z tohoto kruhu - Kleofáš a Lukáš - odcházeli z Jerusalema do Emaus.
Do jejich nepatrného kruhu vstoupil Ježíš a šel s nimi. Vysvětloval jim: » Což
nemusel Mesiáš to všechno vytrpět, a tak vejít do své slávy? « Jejich záhady
a pochybnosti byly vyjasněny nikoliv hloubáním, ani pouhým rozhovorem,
nýbrž Jeho živou přítomností. My také jsme chtěli přemýšlením o vnějším
pozorovatelném pohybu dokázat Boží existenci. Potom jsme pochopili, že
každý kruh poznání a lásky je přímé svědectví o Bohu. Nelze se zastavit na
některém stupni nebo na poloviční cestě. Spekulace vyžaduje svědectví a svědectví bere svou sílu ze společenství s Bohem. Tak chápeme, že k Bohu můžeme jít jen tehdy, když On sám se připojí k nám na cestě, nebo když my se
spojíme s pohybem smrti a zmrtvýchvstání Krista. To však můžeme jedině
v Duchu Svatém.
Duch je pohyb, jenž přesahuje horizont světa. Nevíme proto, » odkud
přichází a kam jde«. Nemůžeme jej pochopit, můžeme se jím však nechat
strhnout a uchvátit. Jen ten, kdo je v tomto pohybu Ducha, může jej popsat.
Ale to je možno spíše v básni nebo v modlitbě než v pouhé konstatující řeči.
Proto jej nazýváme: »živý zdroj, oheň, láska, duševní pomazání, svědo našich smyslů <Í. On v nás působí, když v pochybnostech jsme naplněni nepochopitelnou jistotou, že všechno je v podstatě dobré; když nám v zármutku
a v slzách zazáří blaživý svit; když ve vědomí bezmocnosti proti přemoci
zla se pojednou cítíme nezranitelní; když všechna tíha starostí je s nás sňata
a je nám lehko u srdce; když po každém pádu povstaneme a jdeme s novou
nadějí vstříc neznámé budoucnosti; když po utrpěné křivdě nezatrpkneme,
nýbrž vždy znovu obracíme tvář k slunci. V tomto pohybu už nepotřebujeme
Boží existenci dokazovat, poněvadž jsme s ní bezprostředně spojeni a na
pohyb Božího Ducha napojeni.
» Hvězdné nebe nade mnou mne naplňuje úžasem «, napsal Kant. V seskupení hvězd vidím Boží myšlenky, které mi dávají neochvějnou jistotu.
Z temných hlubin ke mně zaléhá hluk věčných splavů, které mě unášejí k nekonečně vzdálenému a přece již přítomnému cíli, k nepředstavitelné proměně
života. To je plný smysl cesty sv. Tomáše k Bohu - po stopách pohybu.
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JOSEF K R E J Č Í

(Trident)
HISTORICKÁ

PRAVDA

V diskusi na symposiu Křesťanské akademie v Norimberku se rozvířila
otázka: Co je to dějepis, jaký je jeho obsah, kdy je pravdivý? Všeobecné
mínění je asi toto: Dějepis je věda o minulosti, mluví nám o tom, co se v minulosti stalo, měl by dojít k tomu nebo se alespoň snažit o to, aby nám ukázal,
jak se to skutečně stalo.
Proti takové definici mám několik výhrad. Dějepis se obírá tím, co se
v minulosti stalo, ale ne vším. Vlastním předmětem dějepisu nejsou události,
ale člověk, který žil ty události. Vezměme si jako příklad zatmění slunce.
Astronomie nám může vypočíst nejen rok a den, ale i minuty a vteřiny, kdy
bylo zatmění v minulosti a kdy k němu dojde v budoucnosti. Určí nám i
krajiny, kde v tu dobu nastala tma a to i před miliony let. Tento minulý fakt,
i když naprosto jistý, není předmětem dějepisu, pokud se udál před víc než
milionem let, protože v tu dobu tu nebyli lidé, pro které by to zatmění bylo
zážitek. A nejsou předmětem dějepisu ani pozdější eklipsy, když už na zemi
a v té krajině, kde zatmění proběhlo, lidé určitě byli, ale nezanechali nám
zprávu, jak oni to zatmění viděli.
Patří do dějepisu zatmění, které se událo 28. 5. 585 (to přesné datum nám
ovšem vypočítá astronomie) a o kterém nám zachoval zprávu Hérodot: » Válka
(mezi Lydy a Médy) trvala už pět let s nerozhodným výsledkem. V šestém
roce se zase střetli v bitvě. Tu se najednou proměnil den v noc. Toto zatmění
slunce předpověděl Ionům Thales z Miléta a určil jeho čas právě v ten rok,
kdy se událo. Když Lydové a Médové viděli, že se den mění v noc, nechali
bojování a byli nakloněni, jak jedni talc druzí, uzavřít mír «(r).
Do dějin nepatří to zatmění, ale dojem, který udělalo na účastníky. A tak
je to se všemi událostmi. Patří do dějin všechno, co se přihodilo v minulosti,
ať už to způsobily přírodní síly či svobodný čin lidí, a o čem nám nějaký svědek zanechal zprávu, jak on to zažil, jak on to viděl. Ten subjektivní prvek
lidského zážitku není něco přimíchaného, co se historik musí snažit opatrně
odstranit, aby odhalil čistou objektivní událost. Sám fakt v sobě se stává
částí lidských dějin, teprve když lidé na něj nějak reagují.
Ta reakce může být různá podle situace účastníků. Zatmění slunce v r. 585
bylo podkladem dvou různých a protichůdných zážitků. Thales si mnul
ruce, jak to přesně vypočítal. Médové a Lydové byli tak zastrašeni, že ukončili válku. 28. říjen 1918 jinak zažili Češi (2), jinak čeští Němci. A i mezi
Čechy byl rozdíl. Zcela positivně se k těm událostem stavěli čeští liberálové,
se smíšenými pocity čeští katolíci - k 28. říjnu patří i 3. listopad, stržení
mariánského sloupu a co to vyjadřovalo (3). Týž dějiny fakt se může vidět
alespoň v trojím světle, může se o něm napsat dějepis ze tří hledisek a každý
je pravdivý, pokud věrně vyjadřuje zážitek účastníků.
( 1 ) HÉRODOT, HistoriiJE I, 74.

(2) MILADA SOUČKOVA, Neznámý čiovčk, Sklizeň svobodné tvorby 1962, str. 104-116, Revoluce.
(3) V. PRAŽÁK, Mariánský sloup před Týnem, v » N o v ý život« 30 (1968), str. 230nn.

403-

Historik, který sbírá s odstupem svědectví minulých časů, neidentifikuje
se nikdy úplně s jedním z účastníků a snaží se sledovat účast všech současníků té události. Neomezuje se také jen 11a jedinou událost, ale na všechno,
co se stalo v určitém období. To je ovšem řečeno teoreticky.
Ve skutečnosti jen malá část účastníků zanechala nějakou stopu svého
zážitku. Ale i tak událostí a zpráv o nich, hlavně čím víc se blížíme k naší
době, je téměř nekonečný počet. Historik nutně musí vybírat, co je, co se mu
zdá nejdůležitější (4). Jíž noviny, které podávají nejbohatsí výpočet událostí,
které se staly minulého dne, nepřinesou všechny zprávy. Redaktor udělá
výběr těch nej důležitějších. A různá jsou kriteria důležitosti. A nepoloží
všechny na stejnou rovinu. Důležitosti odpovídá délka zprávy, velikost titulu, místo v novinách.
Pro novináře kriteriem důležitosti je hlavně bezprostřední dopad na čtenáře, aby je politicky ovlivnil, aby vyšel vstříc jejich zájmům a získal předplatitele. Pro historika důležitost událostí odpovídá spíš významu, který
měly pro budoucí vývoj. A zase je tu subjektivní měřítko, jaký ten vývoj
měl být, co ho podporuje, co ho zdržuje, co je pro něj bezvýznamné.
O tom rozhodují historikovy osobní zájmy, to záleží i na společnosti,
jíž on je částí a pro kterou píše. Český historik píše normálně pro Čechy,
vidí v dějinách i mezinárodní vztahy čechocentricky. Stačí se podívat do
dějepisných knížek, které máme v našich knihovnách, jaké místo v nich zaujímá, co se událo v Čechách nebo ve střední Evropě a kolik toho víme třeba
o dějinách Japonska.
My, kteří jsme chodili do školy za I. republiky, jsme si odnesli tak trochu
dojem, že světová válka byla rozhodnuta bitvou u Zborova. Pokuste se najít
o ní byť jen malou zmínku v kterýchkoliv třebas i podrobných dějinách světové války napsaných v jiném národě. Je tedy tato šarvátka význačný dějinný
fakt nebo není? Je to význačná událost pro dějiny Československé republiky,
protože bitva u Zborova je první úspěch československého odboje, který
přispěl k vytvoření Československé republiky. Když se dívám na změť světové války jako na semeniště, z něhož se zrodila republika, pak v ní má Zborov
význačné místo.
Historik není ovšem jen příslušník jednoho národa, má též nějaké náboženství (nebo indiferenci či odpor proti náboženství), patří k určitému filosofickému směru, má svůj pojem o dějinách, jak se vyvíjí, co je v nich podstatné. To všechno ovlivňuje jeho výběr událostí, kterými se zabývá a zorný
úhel, pod kterým se na ně dívá.
Je tedy ještě možný nějaký objektivní dějepis? Kdy je historie pravdivá
a kdy není?
První požadavek pravdivého dějepisectví je, aby uznalo své meze, aby
netvrdilo o sobě, co není, co nemůže být. Historie, která se vydává za absolutní, za jediný možný pohled na minulost, tvrdí něco, co přesahuje její možnosti, a tím už hřeší proti pravdě a objektivitě.
Díváme se na dějiny pod určitým úhlem a za to se nemusíme stydět, to
(4) Opakuji zde mnohé, co* už jsem napsal v článku Literární druhy, v »Studie« č. 38 (1974),
str. 96 li.
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nesmíme chtít zakrýt. I marxistické dějepisectví má pravdu, když vynáší
význam ekonomických prvků pro dějinný vývoj. Falšuje však dějiny, když
je omezuje jen na tento prvek.
Dějepisectví je pravdivé, i když (nutně) vybírá z minulých událostí, oč
má zájem, co je blíž ke středu, do kterého se historik postavil. Je falešné,
jestliže si vybírá, co je mu příjemné, co se mu hodí, co vyvyšuje ideu, v kterou
on věří, a vynechává, co na ni vrhá nějaký stín. Chci-li psát dějiny Církve
v renesanční době, není nutné, abych se zmiňoval o Martinu Behaimovi
nebo o Descartovi. Ale hřešil bych proti objektivitě, kdybych chtěl přejít
mlčením postavu Alexandra VI. (5).
Přijmout všechny prvky, které se vztahují k vyvolenému vzhledu dějin,
neznamená ještě, že k nim musím a mohu zaujmout neutrální stanovisko.
Katolický historik, i když se bude snažit ocenit všechny positivní prvky v postavě M. Jana Husa, nemůže než s bolestí mluvit o jeho roztržce s Církví,
zatímco protestantský dějepisec právě tento fakt ocení, jako první krok, který
připravil reformaci.
Ačkoliv tento osobní pohled na dějinné událostí nutně vede k rozličnému
jejich ocenění (bitva, která končí pro jednu stranu vítězstvím, je pro druhou
porážkou), přece i v tomto vztahu historik musí ovládat své city. Může ocenit,
co je positivního pro jeho skupinu v neštěstí druhé skupiny. Ale je proti pravdivosti dějin škodolibectví. Vyhledávat s potěšením v minulosti skupiny,
k níž nepatřím, stinné stránky, za které se ti druzí stydí, které na ně vrhají
nějaký stín. To už pak není historie, to je pamflet.
Dějiny jsou věda o lidech, o lidstvu, do kterého i historik patří. I když
mluví o událostech sebevzdálenějších, vždycky mluví nějak o sobě. Proto
se nikdy na ty události nemůže podívat úplně zvenku, s chladnou objektivitou. Vždycky do svého úsudku nutně přimíchá část své osobnosti. Aby byl
pravdivý, musí si být vědom této své situace a nezakrývat své názory, neclitít
je vpašovat do historie, jako by byly už ve faktech samých. Vědomí subjektivity našeho věděni nás pak musí vést k tomu, abychom se snažili pochopit rozdílné názory druhých. Proto se historie nikdy nemá stát absolutní. Je to a má to
být stálý dialog, který odkrývá nové a nové vzhledy minulosti, z kterých jsme
vyrostli my, naše přítomnost.
(5) Můžu si ovsem vzít za úkol sepsat životopisy svatých papežů. Pak si vyberu jen ty postavy,
které odpovídají tomuto určení.

FRANKEN 81: ČESKÁ KULTURA VE XX. STOLETÍ
Už po čtvrtá se konalo z přičinění Opus bomim v německém Fr ankam setkání Českých
ei slovenských intelektuálů a kulturních pracovníků. Lze už dnes ffci, že Franken znamená
určitou tradici. Začal v roce 1978. Třicáté výročí Února bylo smutné téma, které se témtf
vnucovalo. Setkání si ho zvolilo za své. Ale způsob, kterým se ho uchopilo, byl nový, neobvy-
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k!ý: umožnilo, aby se setkali tehdejší únoroví vítězové a poražení, a aby po různých, ale
vesměs bolestných lidských zkušenostech, se setkali jako Udé a hovořili si otevřené, věcně,
poctivě a hlavně perspektivně. Setkání se zdařilo tak, že byla všeobecná vůle účastníků v něčem takovém pokračovat. Následovalo tak setkání roku 79 věnované Chartě 77, setkání
roku 80 zabývající se problémem české a slovenské koexistence a letos, 13.-17. května, námětem » česká duchovní kultura 20. století v životě české společnosti«, námětem, který je
sice méně ožehavý než tři předešlé, ale za to, alespoň tak jak byl projektován, náročnější.
Širokou formulací tématu - upozorňují pořadatelé - měla být umožněna účast všem,
kdo se - ať z jakéhokoliv pohledu - zabývají danou problematikou, bez jejíhož osvětlení
se nedají pochopit moderní české dějiny.
Účelem bylo zodpovězení dvou základních otázek: 1) Jakou úroveň dosáhla česká moderní kultura v různých fázích svého vývoje (měřeno kriterii evropskými a světovými), jaký
význam má její výpověďi 2) Jakou roli hrála a jaké funkce plnila tato kultura v životě české
společnosti, jak sama ovlivnila moderní české dějiny, jejichž je výrazem ?
Odpovědi dobře a stručně formulované předpokládají ovšem delší zamyšlení nad celým
symposiem a jeho náplní, což ovšem zase předpokládá mít všecky příspěvky vytištěné a moci
st je v klidu pročítat a nad nimi se zamýšlet. Opus bonům je rozhodnuto nám takové zamyšlení publikací frankcnských materiálů umožnit. Těšíme se.
Pro informaci čtenářů jen stručně o námětech zaslaných nebo přednesených. Z Československa zaslali příspěvky Václav Černý, Človčk, kultura, národ, Charta - tento příspěvek jsme zvolili jako ukázku k otištění na stránkách tohoto čísla Studií, protože se také
kromě jiného zabývá postavou Bolzana - a Zdeněk Rotrekl, Česká kultura ve 20. století (Rotreklův text jsme přinesli v 75. čísle Studií). Ostatní přednášející pak byli
vesměs exulanti žijící na Západě, kteří své příspěvky přednesli osobně: Erazim
Kohák (Boston), Úzkost a úcta: zamyšlen! nad smyslem české kultury (publikovali
jsme v 74. čísle Studií); Václav Bělohradský (Janov), Tělo proti uniformě: česká
kultura jako součást středoevropské civilizace; Jan Uhde (Waterloo), Příspěvek československé kinematografie; 60 let k vývoji filmové distanciacc; Sylvie Richterová (Řím),
Totožnost člověka ve svítě znaků: k literárnímu dílu M. Kundery, V. Linhartové
a B. Hrabala; Antonín Liehrn (Philadelphia), Domov a svět: k situaci české kultury v
proudech světa; Rio Preisner (Philadelphia), Křesťanská kultura a problém paralelních
struktur; Ladislav Matějka (Ann Arbor, USA), Pražský linguistický kroužek a jelio
soudci; Květoslav Clwatík (München), Funkce kritiky ve společnosti v krizi; Milan
Schulz (München), Literánú noviny 19JÖ: spíše vzpomínka než studie; a Karel Skalický
(Řím), Vývoj náboženské myšlenky F. X. Šaldy.
Pouhý výčet titulů ukáže na tematické bohatství frankenského setkání. Těžko však ttěco
poví o dalších jeho přednostech; o kompetentním, věcném, seriózním tónu diskusí a vůbec
o celém přátelském ovzduší Frankerm a o tom, že Franken je vždycky jedinečnou příležitostí
k poznání nových lidí, kteří nikdy nechybějí, zvláště mladých, a k sblížení a vzájemnému
porozumění. A jelikož zásluhu na tom mají zvláště opat Anastáz Opasek, Richard Belcredi
a Vladimír Blažek, patří jitu za to obzvláštní dík.
K. S.

406-

VÁCLAV ČERNÝ

(Praha) (*)

ČLOVĚK, KULTURA, NÁROD, JAZYK, CHARTA
Co svět světem stojí - ten můj svět totiž - zajímal mne na něm vždy jen
člověk a svoboda. K tomu, abych se člověkem vášnivě zabýval, abych jej zevrubně a opravdově »studoval«, byl jsem nadán výhodu, měl jsem jeden
exemplář skutečnosti člověk stále s sebou, exemplář kvality snad nikoliv nejhorší, a mohl jsem na něj uplatňovat všechny svoje poznávací schopnosti, schopnost prožitku, dar pozorovací, rozumový úsudek, intuici, a to vytrvale a důsledně, plynule a souvisle, a pořád. Byl jsem od mládí sám sobě stále přítomen. Rád jsem se proto ještě nijak zvlášť neměl, pozorovat a kriticky zvažovat hnutí člověka k podivuhodné střízlivosti, i když je si předmětem toho
svého konání sám: byl jsem si stále blíž, aniž jsem k sobě přihnal silnější
láskou, spíš naopak, a to mi zůstalo, nelnu k sobě, ani na sobě nelpím. Životní posice dost nepohodlná, lidé ji vnímají a vykládají veskrze mylně a zle,
mají vás za krajně sebevědomého a téměř nadutého, přeplněného, nabubřelého sebou samým, a ono to sebevědomí sice opravdu jest, totiž uvědomění
sama, jenomže na pokraji sklíčenosti z toho člověka, jímž jste - nemám sám
sebe v lásce, mám v lásce toho, jímž jsem mohl, chtěl a měl být, miluji toho,
který mne uvnitř nespokojeně nutí a honí, potírá a požírá.
Říkám, že mne zajímali vždy jen člověk a svoboda. Kolik je to vlastně
skutečností? Mně to vždy připadalo jedno a totéž v životním pocitu, představě i pojmu: » člověk« bylo jen jméno, které jsem kladl na každé jednotlivě
rozlišené, zosobnělé zřídlo živé svobody5 a každé člověčí existenciální zjištěni
» jsem « znamenalo v mých očích zároveň a zcela nedílně též imperativní
»buď svoboden« k sobě samému vysílané, člověk byl kromě oznamujícího
jsoucna i rozkaz. Kterak to? Tak, že každé jsoucno vědomě chce nebo podvěvědomě tíhne k tomu být zcela a úplně, vyčerpat všechny možnosti jeho
existencí dané a v něm obsažené, realizovat se do posledního prášku, uskutečnit existenční plnost sebe samého. Co žije, chce samo sebe a chce se úplně
a všecko. Žít zahrnuje pocit nespokojenosti se svou existencí, jistotu své
vlastní kusosti a nedostatečnosti, člověk je vždy necelý, neúplný, nevšecek
a sžírán touhou a potřebou své celosti, niterným rozkazem zúplnět. Dvojím
způsobem a rozměrem: žít, toť především a jednak pud a potřeba žít stále
dál, nekonečně, věčně, Leben - mluveno se Simmelem - tenduje ustavičně
a pokud žije k mehr Leben. Ale krom toho, že by chtělo donekonečna samo
sebe, svoje obsahy, svou látku hromadit a množit, chce také, usiluje, potřebuje, žádá si, velí si stát se a být něčím jiným, totiž něčím víc nez jest, Leben,
jež je potřebou mít mehr Leben, je i potřebou být mehr als Leben. Toto je

v životě prostě obsaženo a inkludováno, je to životem a v něm přímo a bezprostředně dáno, není to představa do skutečnosti a pojmu života teprve
dodatečně a zvenčí dosazená a vpašovaná: člověk, jenž dozrál stupně a míry
opravdu lidských, se chce množit a hromadit ustavičným opakováním sebe
(*) Vychází bez vudomí autora.
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samého, ustavičným narůstáním vlastní hmoty, chce tu strašit věčně; ale
spolu a zároveň se chce i přerůstat do nové jakosti, zhodnocovat, přehodnocovat a nadhodnocovat se do nové kvality života, jež je stále ještě životem, ale
vyšším a úplnějším, jež je stále ještě původu životně jednotlivého a osobního,
ale vladařsky se vnucuje uznáni všech jednotlivých životů ostatních a platí
pro ně v celém dějinném průběhu lidského životního existování. Víme přece,
jak se říká téhle životní formě, kterou se lidský život cítí puzen budovat ze
své vlastní síly a látky, a prostě již tím, že je životem: říkalo se jí genialita,
také »Boží posvěcení <r, daimon, v nové době dosti bezbarvě »nadčlověk «.
Nuže chci teď dovodit toto: znamená-li být člověkem nedílnou jednotu lidské existenciality a niternou výzvu a bytostnou nutnost být člověkem zúplna,
absolutně, až do vyčerpání všech možností být v lidskosti daných, až po samotnou mez věčnosti a nadčlověctví, pak sebevědomí člověka zahrnuje i jistotu,
že člověku je dána možnost těchto met dosáhnout a realizovat je. Vědomí
této možnosti je člověku soupodstatné. Člověk v poloze mehr als Leben o sobě
niterně ví, že je svoboden. Svoboden k tvorbě své lidské úplnosti. Svoboda
je podobou, v níž se lidství samo sobě objeví, nastaví-li si zrcadlo, chci říci,
zhlíží-li se v čiré hladině sebe samého. Vědomí»jsem člověkem «, nesnesitelně
dané v jednotě a totožnosti s vědomím kusosti a neúplnosti tohoto člověctví,
je u vědomí této neúplnosti zároveň dáno v totožnosti s jistotou » Mé jméno
je svoboda «. A tohle je první dávka jistot, jichž jsem se dobral intuicí sebe
samého či svého lidství, a ujasňováním té základní intuice člověčího existenčního vědomí. Ostatek byla už jen rozumová analýza té existenční intuice
a dedukce z ní. To povýšení lidského života na nadživot, to rozšíření a zhodnocení lidské kvality, aniž je podstata života změněna, ten proces života člověka
v nadčlověka, jehož možnost je soubytně a konstitučně dána s lidskostí a v lidskosti jakožto možnost člověka, pudivá nutnost a apel k člověku být člověkem
úplně, je ovšem proces a děj tvůrčí. Jeho účinkem je tak zvaná lidská hodnota,
či prostě hodnota, a »zhodnocování« se děje ve třech aspektech či na třech
linkách, tvorbou pravdy, krásy a dobra. Úhrn hodnot, takto v životě tíhnoucím k své plnosti vzniklých a nabídnutých člověku k prožitku přinejmenším
participačnímu, ne-li spolutvůrčímu, se jmenuje kultura tohoto života. Svým
vznikem je kultura tak stará jak život sám, člověk nutně počal tvořit krásu
a kořit se, hledat pravdu a usilovat o ni, rozlišovat dobro a konat je, jakmile
si uvědomil sebe samého jako bytost lidskou a počal si tak vést puzen svou
podstatou, svým elánem k nadživotu. Zároveň je kultura mocí osvobodivou
a kulturnost udává, do jaké míry člověk konvertoval svoji existenci v podstatu
čiré svobody.
Jsem člověk a vyznavač vlastní, naší kultury, tedy přesvědčený křesťan.
Je proto zbytečné divit se nebo předstírat údiv, že se termíny a pojmy této
analýzy intuice lidského existenciálního pocitu do značné míry kryjí s náboženskou interpretací člověka a s křesťanskými imperativy.
Národ je na určitém stupni vývoje lidskosti a sebeuvědomování člověka
výraz a účinek kultury, je naprostým omylem se domnívat, že by se proces
zkulturňování člověka mohl udát s pominutím a přeskočením stadia národnosti
a znárodnění člověka. Náboženský člověk by řek!, že národ je skutečnost
Bohem chtěná a božsky požehnaná, Komenského loučení s životem formou
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žehnání národu »posvěcenému v Bohu« naprosto nejsou krásná slova do
větru, nýbrž důkaz, jak hlubocefilosofickybiskup život promeditoval. Národ
je tedy nástrojem svobody, jako je jím kultura, jako jím je sám život. Národ
je prostředkem sebeosvobozování nebo sebeuvědomování člověka. Národ
tíhne k svobodě, vlastní svobodě zcela nutně, puzen niterným3 immanentním
tlakem seberealizace, sebedovršení lidí, kteří jej tvoří! Sledujme děj vzniku
národa v jeho průběhu: Co ještě národem není, polokulturní, neuvědomělá
)> ethnie příliš slabá, aby mohla doufat v národní sebeurčení, hledá si alespoň
takové soužití se sousedy nebo takové zařazení do většího státního celku,
v němž by jí bylo dovoleno alespoň v relativní míře pěstovat, udržovat, uskutečňovat svůj svéráz, svoje originální já, svou jedinečnost, vědomí své neztotožnitelnosti se sousedem. Ethnie Laponců v Norsku nebo Čuvašů v Rusku.
A nebylo po staletí i osudem a nutností národa českého hledat přístřešky,
úkryty a záštity? Římská říše jazyka německého, svou povahou ostatně výslovně nadnárodní, nejprv; Říše Rakouská, potom. A Rakousko budiž vítáno,
pokud jsi bylo záštitou, obranou, prostředkem záchovy a východiskem k růstu
národního sebeurčení a sebevědomí stále důsažnějšího! Průběhem dozrávání
českého člověka do plnosti a úplnosti jeho člověčenství - a to dozrávání je
procesem dějinně nutným a irreversibilním - stalo jsi se však nezbytně » žalářem národů«, nazval tě tak Čech, opilý sebevědomou jistotou - iluzí? že jeho národ stačí již ve všem všudy far da se. Chraň Bůh, nebudu jej napodobovat, nechci urážet ty, jimž se mezi Čechy říkalo » rakušáci«, žili ještě
za mé mladistvé paměti, znám je z dějin. Nebyli to Čechové o nic horší než
já, byli jen lidsky úzkostliví, roztřesení o národní osud, nedůvěřiví skeptikové,
kteří pochybovali, že by byl svět již vytvořil podmínky pro politickou sarnosprávnost našeho národa a spokojovali se pro něj »útočištěm«. Malověrní,
to je snad jméno pro ně. Nicméně logické kulturní jistoty a zákonité nutnosti
lidského vývoje byly u těch druhých, těch odvážných a riskujících3 kteří
vsadili na národní vůli k svobodě, S těmi bylo požehnání Smyslu dějin a clověckosti - v uzlových punktech upadám snadno dofilosofickéhopathosu.
Říkám jim » národní buditelé« termínem, který vešel v naší kulturní historii
v užívání, a prodlužuji jeho platnost až po poslední, faktické dovršitele procesu grobuzení plného člověka v Čechovi: Palacký, Havlíček, Masaryk. To
jsou Cechové v plném významu slova člověk. Žasnu, že by Masaryk mohl
být českým člověkem a vzdělancem jako poslední člen a závěr této tvůrčí
linky a tradice podceňován, znehodnocován, vynecháván. Jen pro své konkrétní a jednotlivé omyly v hodnocení některých dějinných etap české historie, jen pro nedostatky svého odhadu povahy, směru a moci dějinných sil,
působících na jevišti moderního světa! V tom se mohl mýlit, ale nemýlil se
v rozpoznání obsahu lidskosti a povinnosti svobody, kterou lidskost ukládá.
Nemýlil se v tom, že tu nejvyšší povinnost lidskosti českému národu uložil,
a splnili ji spolu vrchovatě! Nemýlil se v ocenění lidské kvality v Čechovi.
Cožpak nedovedl český národ k metě národní samostatnosti a státní samosprávnosti, cožpak se pod jeho vedením český lid nestal plnoprávným a rovnocenným členem rodiny svobodných národů, že se mohl pokusit koncipovat
až směry a cíle pro osudy celého člověčenstva a nabízet je všem ostatním
s nadějí na úspěch? To je hlavní a na tom jedině záleží, a byť se to stalo rea409-

litou jen nakrátko, to nemůže být národu ani jeho dovršiteli vytýkáno. Nezáviselo to na nich, a nemohou být viněni z toho, že se národ stal obětí dvojího
zločinu, nejprve násilí, potom podvodu a násilí. A nebyly časy, kdy TGM
kráčel českou zemí, i dobou, kdy český člověk jevil největší míru charakternosti? Děsí mne každý projev nedbalosti a zapomenutí vůči Masarykovi
v tomto národě. Dvojnásob dnes a v lůně hnutí - jsem sám jeho členem které si klade za cíl vůlí oživit v národním kolektivu upadlou a potlačenou
potřebu lidských a občanských práv a svobod. Aby se v tomto hnutí objevovaly
znaky takové nedbalosti u profesionálních historiků, je doslova zvrácené.
Vypuďte TGM z nej aktuálnější tradice plné českosti, a začnete klesat jako
lidé. Zbezcharakterníte na bláto. Nemůžete se ujímat úkolu vrátit národu
plné a hrdé vědomí jeho mravní a politické totožnosti bez něho v centru svých
programových úvah. Leda jste blázni nebo číří ncdomyšlenci. Leda, také,
ve svých předstíraných cílech lžete.
Národ se konstituuje složitým procesem, ale zcela pravidelně bývá složkou
jeho ustavení vědomí jazykově a kult rodné řeči, a vždy tomu tak bylo. To spojení - národ a jeho výraz jazyk - je spojení stálé, tak staré jako národ, rodí se,
vzniká a vyvíjí spolu s národem. Tof říci, že jazyk je účinkem a plodem kultury,
vůbec ne přírody, nanejvýš přírody zkulturnělé, kultivované a kultivující se.
Říkej si tedy klidně, že jazyk je skutečnost přirozená, přičítej mu kvalitu
pfírodnosti v tom smyslu, že vzniká zákonitě v člověku, jenž je organickou
částí organické přírody, jazyk je zkrátka přirozený zkulturňujícímu se člověku
a vyvíjí se v něm nezbytně. Ale neříkej, že jazyk je skutečnost přírodní, nepřičítej mu kvalitu přírodnosti v tom smyslu, že by jazyk byl obdobou šumotu lesa a účinkem fyzických determinismů. Jazyk je celý realitou říše
svobody. Prožívá s národem všechny výkyvy jeho kulturních dějin: národ je
ohrožen přívalem cizoty, jeho kultura se cítí poškozena, národní jazykové
vědomí se jitří, rozněcuje, tím i upřesňuje, nabývá rysů ofensivních, to víme
už od Dalimila. Pak z husitství. Pak, velmi jasně, od Balbína. Balbín, svědek
zásadních křivd na českém národě a rozhodných atentátů proti jeho kultuře
má ve svém sedmnáctém století již zcela náš jazykový cit a pocit, je v něm
žal z ponížení a vadnutí i radost z růstu, láska i rozhořčení, protest i uražený smysl spravedlnosti, berou mu jeho hodnotu, ponížili ho v jeho právu,
urazili jeho matku, odcizují mu pod rukama jeho rodné dědictví Svatováclavské. Následují desítiletí eklipsy kultury národa, redukovaného stále patrněji na nevolnickou třídu; a tírnže účinkem úpadek jazyka, čím dál tím
méně básnicky kultivovaného. A potom, v posledních chvílích osvícenství
a v dekádách romantismu, první velké dávky svobody administrované národní společnosti, s nimi nástup poddaných vrstev k společenskému sebevědomí a sociální moci, s tím i obroda kulturní, v ní i národní, a jako výraz
celého procesu rychlý rozkvět písemnictví v národní řeči a na starou dobu
českého slova navazující rekultivace českého jazyka českým vědcem a básníkem: Dobrovský, Jungmann, Čelakovský, Mácha, Erben, Němcová, Neruda
atd. V jistou chvíli tohoto vývoje - autonomního, souvislého a jenž si stačil na konci osvícenství, v širším Rakousku a šťastnou náhodou v Praze, však
bez spojitosti s procesem a dílem národního kulturně literárního a jazykového
obrozování Čechů, objevujé se u nás z kořenů osvícenskéfilosofieněmecké
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zjev Bolzanův. Život: 1781-1848. Filosofické dílo velmi rozsáhlé předjímá
fenomenologii Husserlovu, vztah k procesu české národní a jazykové obnovy
mají z něho pouze jen jeho tři kázání profesora katechetiky na pražské filosofii z roku 1816, vídeňská vláda ho jeho akademicko-učitelské funkce záhy
zbavila; vydal je ve Vídni roku 1849 jeho oddaný žák M. J. Fesl a ideje prošly
tenkrát v Čechách už bez valné pozornosti. Neboť tento úšlechtilý Rakušan,
Ital rodovým původem. Němec kulturou, smýšlením i řečí svého díla, kosmopolita smyslem a tendencí svéfilosofickéideologie, se byl obrátil svým humanistickým německým apelem na obyvatele léto žerně, osídlené Čechy a Němci,
vyzval je bez rozdílu národní příslušnosti k osvícenému, eticky oduševnělému dílu pro společný pokrok a blaho lidského celkt^ v němž Čecha a Němce
nerozlišoval ponechávaje každému, což jeho bylo, prvnímu jeho kulturní
opoždění (a snahu vyrovnat se šťastnějšímu sousedu), druhému jeho náskok
(a mínění, že k výrazu vyšší kulturní aspirace bude jeho méně šťastný soused
používat k vlastní výhodě němčiny, což roku r8i6 dosud dělal a až do své
smrti roku 1825 Bolzanův přítel Dobrovksý). Ale kdežpak byli roku 1849
už Čechové! Ba, kdežpak byli už toho roku 1817, když k nim Bolzano doslovil svoje poslední kázání? Roku 1817 je přece »nalezen« rukopis Královédvorský! Kde byli Čechové roku 1820, kdy byl Bolzano císařovým dekretem
suspendován? Roku 1820 přece vychází Jungmannova Slovesnost a roku 1821
Kollárova Slávy dcera. A z roku 1829 jsou první Ohlasy. Mácha začíná roku
1829 školním cvičením svých Versuche des Ignaz Macha, ale 1836 vychází
Máj. Téhož roku vydává Palacký první díl Dějin německy, ale 1848 znovu,
a česky. A to už jsou tu dávno Jungmannovy Dějiny literatury (1825) a Český
slovník (1825-1839). Bolzanismus jakožto koncepce řešení českého národního
problému šel naprosto přes hlavy jeho českých posluchačů, ti šli dál po lince
svého rodného uvědomění, právě proražené a dále ražené, stále mnohostrannější a bohatší, Bolzano na linku českého národního vědomí literárního
a jazykového vůbec nepatří a domnívat se, že v danou chvíli měl český národ
na vybranou mezi Bolzanem a Jungmannem, který na rozdíl od Palackého
Bolzana neměl rád, je naprostý omyl a svědčí to o malých znalostech historie
a o skrovné historické představivosti. Nebylo tu »na vybranou nebylo tu
na vybíranou, byl tu prostě český národ, ve vývoji zdržený, jenž doháněl,
až dohnal, a vykročil a dál samozřejmě kráčel cestou obrozeného národního
vědomí kulturního, literárního, jazykového- Že s té cesty bylo lze vzdělaným
Čechům naslouchat i ušlechtilému hlasu tohoto nčmecko-rakouského krajana,
jenž přinášel i poselství mravně všelidské, nikdo nepopírá, vždyť byl Bolzano
velký křesťanský učitel a jeho pět set německých exhort vyslechly v létech
1805-18x9 dobře dvě generace mladých studujících Čechů, teologů a filosofů: takže existuje silný proud bolzanovského humanismu českého s českým
jazykovým výrazem, jeho myšlenky zasáhly znamenité zástupce české kultury
a literatury (Palacký, Havlíček, Čelakovský, Zahradník atd.) a prostřednictvím
jeho někdejších českých teologických odchovanců byly vstřebávány i širokými vrstvami lidovými. To Cechové vždy uznávali a vždy mu byli vděčni,
totiž křesťanskému humanistovi. Málokteré působení u nás bylo předmětem
takové pozornosti a studia (až po tyto dny), jeho humánní dědictví nechalo
významné stopy v samé novočeské belletrii (Šmilovský, Jirásek). Domnívat
411-

se však, že Čechové mají vůči Bolzanovi nesplacený dluh v tom smyslu, že
v chvíli obrození jím pohrdli v prospěch Jungmannův, je omyl a kdo jej
vyznávají, matou dějinné pojmy. Na autentickou linku Bolzanova způsobu
řešit věc českého jazyka v Čechách dlužno u nás o generaci později položit
nanejvýš toho,, kdo verbuje roku 1848 pro poslanecké obeslání Frankfurtského parlamentu Německé říše: je známo, co tehdy našim liberálním Šuselkům odpověděli Palacký a Havlíček! Dnešní Schusselka vám zkonstruuje
rozdělení řeči a vlasti, prý pro vlast pracuj, o jazyk, neblahý vynález vypjatého
romantismu, nedbej! Naši obrozená by s tím rozlišením sotva souhlasili:
» Nepřipisuj svaté jméno vlasti
kraji tomu, v kterém bydlíme;
pravou vlast jen v srdci nosíme,
tuto nelze biti ani krásti...
Ale meze vlasti nerozborné,
jichž se bojí tknouti potupa,
jsou jen mravy, řeč a mysli svorné ... «
(Kollár, 1824)
Schusselka vydumal, že výměr národa jazykem, Jungmannův, plyne z romantického kultu přírody, je účinkem romantického rousseauovského naturismu. Že by, hrome, češství bylo vůbec romantickou iluzí? Setřesme, radí
Schusselkové, proboha už jednou všechny ty Lichotivé romantické sebeklamy!
Dejme za pravdu Bolzanovi proti Jungmannovi! Nu, tohle je už myšlenkové allotrium, nehodné jakfilosofatak historika! Proces českého národního
a jazykového obrození byl po třicet let soudobý s romantismem, z romantismu
si odnesl mnohý rys: citové zanícení, nedočkavý elán imaginace. Ale klást
mezi českou jazykovou obrodu a romantismus rovnítko identity, je omyl;
ne všechno, co se dálo za romantismu, je z romantické podstaty. Myšlenky
a národnost česká je starší než romantické snahy, český jazyk je hodnota
lidství a účinek naší kultury, a žádného romantismu. Vedl jsem o to u nás
nedávno v Chartě 77 polemiku. Prý >> pan profesor Černý to přehnal«. I bodejť že jsem to zase přehnal, pan profesor Černý to vždy hřešil přeháněním.
Bohu budiž žalováno! Neboť nikdy nesnášel myšlenkové pokrouceniny,
zmatky a konfuze, a u lidí jeho tábora a společného boje ho pokaždé dováděly k zbláznění. Neboť jimi viděl společné snažení končit nutně nestvůrnou
anarchií, bezmocí a porážkou. Ze všeho nejvíce se mu příčili kaliči vod a blahovolní, rozvážní, podnětní tlachalové, po výtce nebojovní, ale » vyzývající k zamyšlení«: »svědkové pravdy«, nikoliv její tvůrci a naplnitelé. Co těm může
být do všeho, v čem se náš národ a jeho jazyk topí? Co jim je do nás a našich
vášní a trýzní? Nic.
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(Ostfildern)
JAN ŘEHOŘ MENDEL A » MENDELISMUS «

JOSEF KRATOCHVIL

V roce 1822 (22. VII.) se narodil na selském dvoře ve Slezsku (Heinzedorf)
druhý syn rolníka Antonína Mendela (Mandl, Mendl) Jan (Johannes). Jeho
otec byl nejen rolníkem, ale i úspěšným sadařem a také Jan se měl v budoucnu
stát pěstitelem ovoce. Avšak cesty Páně jsou nevyzpytatelné Nadání umožnilo Janovi, že navštěvoval gymnasium v Opavě a po maturitě studoval na
učitelském ústavěfilosofiev Olomouci a pak vstoupil do augustiniánského
řádu do kláštera na Starém Brně. V chrámě sv. Tomáše přijal pak novické
jméno Řehoř (Gregor). Všude na Moravě vyrůstal v dvojím prostředí; českém
i německém; ale střední a vyšší školství bylo řízeno rakousko-uherskou vládou
jen v německém jazyce. Novic Řehoř se věnoval dalšímu filosoficko-teologickérnu studiu a byl vysvěcen na kněze; zprvu pracoval v duchovní správě, ale
jeho pedagogické nadání a záliba v přírodních vědách ho vedla k vyučování
na gymnasiu. Jako suplent vyučoval elementární matematiku a řečtinu na
gymnasiu ve Znojmě (1849), ale již v roce 1851 se dal zapsat jako mimořádný posluchač na přírodovědeckou fakultu university ve Vídni a zde studoval 4 semestry botaniku, zoologii, experimentální fysiku a chemii. Pak
vyučoval na šestitřídní střední škole v Brně (1853-1868) a zde již plně
uplatnil své přírodovědecké nadání a založení. Konal se svými žáky přírodovědecké výlety do okolí Brna a v klášteře ukazoval žákům svůj chov myší
a pěstění včel, život v úlech a nezatajil ani své experimenty s křížením rostlin.
Zajímal se i o meteorologii. Se zájmem sledoval i dění kolem evolučních
myšlenek Darwinových. Mendel znal Darwina, Darwin však neznal
Mendla! V roce 1868 (30. III.) byl Mendel zvolen za opata starobrněnského kláštera a od té doby sledoval až do své smrti v roce 1884 (8, I).
křížovou cestu boje za existenci a zachování kláštera. Tím byla ztížena jeho
další vědecká práce. V roce 1871 definitivně ukončil své pokusy a svůj obsáhlý vědecký materiál poslal v důvěře známému univ. profesoru botaniky
C. W. Nägelimu do Mnichova. Bylo to na 140 balíků, které bohužel zůstaly
ležet nevyužity. Mendel měl být zapomenut.
Ale právě Mendelův přírodovědecký genius učinil starobrněnský klášter
světoznámým, mezinárodním střediskem. Mendelovy experimentální práce,
jejichž první výsledek přednesl před »Přírodovědeckým spolkem v Brně«

ve dnech 8. 2. a 8. 3. 1865 s názvem: Pokusy s rostlinnými hybridy {Versuche

über Pflanzen-Hybriden) nezískal tehdy mnoho pozornosti a sympatie, ač
šlo o práci, která je základem klasické genetiky a dosud je platná. Mendelův
genius byl objeven teprve dlouho po Mendelově smrti, kdy byly jeho práce
»znovuobjeveny« a to takřka současně třemi vědci: holandským botanikem
Hugo de Vriesem (14. 3. 1900), německým botanikem Carlem Corrensem
(Tübingen 24. 4. 1900) a Rakušanem, Vídeňákem Erichem von TschermakSeyseneggen (1898-1900, 2. 6.). Prof. Čermák-Seyseneggen o tom píše:
9 Současný objev Mendela Corrensem, de Vriesem a mnou je velmi potěšitelný. Také já jsem zprvu myslel, že jsem objevil v druhém roce svých pokusů
něco nového ... <«
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Od roku 1900 se stal J< G. Mendel ve světové veřejnosti zakladatelem
klasické genetiky, objevitelem po něm nazvaných Mendlových zákonů, které
byly nově a nově potvrzeny nejen vědeckou trojicí, ale později - možno říci
celými štáby genetiků celého světa. Mendlův první a druhý zákon byl plně
potvrzen, u tzv, třetino zákona (pravidla) se ukázalo zvláště na základě výzkumů T. H. Morgana a jeho žáků, že zákonitost je mnohem složitější, zejména
vzhledem k molekulární genetice. Pro všechny byl však J. G. Mendel prvním
ukazovatelem správné cesty. Mendelovy objevy byly využity nejen v pěstění
rostlin, ale i v chovu zvířat. Ukázala se platnost těchto pravidel i pro rod lidský.
U Mendla se nejednalo o teorie, ale o zákonitosti. Mendlovy objevy zasáhly
velmi účinně nejen do biologie, ale i do sociologie, do medicíny, do pedagogiky, do soudnictví a práv (např. daktyloskopie, důkaz » otcovství«) apod.
Poblíž starobrněnského kláštera byl J. G. Mendelovi postaven působivý
pomník. V době, kdy jednostranný proud evolucionistů a »Darwinistů«
napadal Církev jako »nepřítele vědeckého pokroku « se ukázalo, že katolický
kněz, později opat kláštera, se mohl zcela volně věnovat vědeckému experimentování (dokonce tak » háklivému« pro svou dobu jako bylo »křížení«
dnes označené jako obor » Sexuální vědy«) - a to za plné podpory církevní
vrchnosti. Vinou toho, že musel svou experimentální práci zanechat, byla
byrokracie rakousko-uherských civilních úřadů. Mendelův genius nebyl umlčován Církví, ale laiky, namnoze i kolegy přírodovědci, kteří do roku 1900 Mendelova genia nepochopili.
Dovolte mi malou osobní vzpomínku. Po první světové válce byla bytová
nouze. Můj otec prof. Dr. Josef Kratochvil přijal v roce 1919 místo suplenta
na brněnské reálce a přestěhoval se s rodinou z Příbora do Brna. Byla mu
přidělena místnost ve starobrněnském klášteře (1 místnost pro 4 osoby!),
kde již bydlelo několik rodin. V celách, kde žil J. G. Mendel a jeho spolubratři a na zahrádce, kde konal kdysi Mendel své proslulé pokusy, si hrály
děti. Dnes je tu Mendelovo museum.
V době, kdy klasická Mendelova genetika a pokusy jeho následovníků
daly světu řadu nových »objevů v době, kdy zájem svobodného světa o
»Mendelismus« vzrostl nad všechno očekávání, byl v Sovětském Svazu
Mendelův » kapitalistický objev « zavrzěn a vítěznou cestu si razil Mičurin
a po něm proslulý T. D. Lysenko. Mendelovo učení, jeho pravidla {Regel Mendel psal většinou německy, jak bylo v rakouském mocnářství zvykem)
byla Lysenkovými objevy »překonána«. Mendelovi stoupenci v Sovětském
Svazu byli dokonce pronásledováni, jak o tom svědčí dílo S. A. Medvěděva
(The Rise and Fall of T. D. Lyssenko, 1969). Lysenkovo »vědecké panství
v biologii <c panovalo v Sovětském Svazu plných 30 roků. Po roce 1948 ovládlo
i české a moravské university. A » Mendelisté « byli i u nás pronásledováni pokud se plně nestavěli za Lysenkovy teorie. O tom svědčil zejména Mendelista
Dr. Oldřich Konvička.
J. G. Mendel však našel již před druhou světovou válkou značné pochopení v prostorech jižní Moravy, kde na statcích pánů z Liechtensteinů bylo
zřízeno Mendeleum> pokusný ústav, který byl založen a vybudován hlavně
zásluhou prof. Čermáka (Erich von Tschermak-Seyseneggen). Jižní Morava,
zvláště okolo Pavlovských vrchů sloužila nejen genetice, ale i paleontologii,
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archeologii, (Prof. Absolon) a hydrobiologii (stanice v Lednici) a speciálním
biologickým oborům. O Mendlovi se mnoho mluví, Mendelova pravidla
patří sice do učebního programu gymnasií, ale všeobecně jsou přece jen
málo známa. Dovolte mi jen krátce je zopakovat:
Praní pravidlo (zákonitost) dokazuje u » i znaku << rostliny, např. barvy
nebo formy apod., že křížením podléhá uniformitě (jednotnosti), Fr Generace
(Filia-generace) ukazuje dvě možnosti: i) intermediální^ např. červené a bílé
květy P generace (Rodičovská generace: Parentes) dávají při křížení v Fi generaci všechny květy růžové barvy (např. u Jalapa mirabilis); 2) možnost
dominatně-receúvni, kde bílé a červené květy P generace po křížení dávají
všechny květy červené barvy (červená tu »dominuješ, překrývá bílou barvu
(která však zůstává recesivní - skrytá).
Druhé Mendelovo pravidlo dokazuje štěpení F2 generace. Vycházíme
z Fi generace, která přejímá úlohu rodičů, a docilujeme opět dvě možnosti:
1) štěpení v poměru 1 : 2 : 1 (tedy 25% : 50% : 25%), např. u Fi růžové
generace, křížíme-li dva řůžové květy, získáme květy červené, růžové a bílé
v uvedeném poměru; 2) štěpení v poměru 3 : r tedy 75% květů červených
a 25% květů bílých. Při tom jde v podstatě o stejný poměr 1 : 2 : 1, jenže
50% červených květů má jak červené tak bílé »vlohy«, jak Mendel říkal
» geny«(toto slovo má dnes jiný význam). J. G. Mendel používal k vysvětlení
symboliky křížení velkých a malých písmen. Velké písmeno byla » dominanta malé » recesivní« vloha. Vše pak podkládal přísnými matematickými
pravidly. Kromě přímého křížení používal Mendel kontrolní zpětné křížení.
Tím docílil exaktnost a jistotu správnosti svého postupu.
Třetí Mendelovo pravidlo se zabývá 2 »genyřekněme znaky, a dochází
k pravidlům v poměru 9 : 3 : 3 : 1 , I když molekulární genetika vysvětluje
třetí Mendelovo pravidlo dnes poněkud jinak, nepozbylo v praktickém pěstování rostlin i zvířat své aktuálnosti.
Jaké důsledky měl Mendelův objev, lze ukázat na statisících příkladů.
Po Mendelových objevech se dala cílově pěstovat ta či ona vlastnost rostliny
či zvířete, a přinesla pak vyžadovanou novou formu, barvu3 tvar, vlastnost atd.
Mendelův objev vedl i k tomu, že zpětným křížením byla např. získána již
»vymřelá rasa « (např. »Pratur «), z bastardů současných generací.
Ukažme si několik praktických příkladů výsledků pěstitelské práce pomocí
Mendelových zákonů (pravidel): Prof. Reinhold von Sengbusch se věnoval
v roce 1928 zkoumání a hledání alkaloidu v lupině. Je známo, že lupina (a
vůbec všechny motýlokvěté rostliny) má velký obsah bílkovin a tuků a mohla
by být proto mimořádně výživná, kdyby ji nečinily takřka nestravitelnou
trpké látky (alkaloidy). Sengbusch zkoumal statisíce semen lupiny, až našel
taková, která byla bez hořkých látek. Křížením a dalším křížením docílil
pak lupinu bez hořkých látek, tedy sladkou, dobře stravitelnou, dnes takřka
po celém světě rozšířenou a využitou lupinu (kterou, opakujme tu: docílil
jen využitím znalosti Mendelových pravidel).
Výsledek pokusů křížení s lupinou vedl Sengbusche k dalším pokusům.
Jmenujme tu některé další jieho výsledky: Prof. Sengbusch si stanovil za cíl
vypěstovat špenátovou rostlinu, která by nebyla dvojdomá (což působilo
potíže v oplodnění rostliny), ale jednodomá, a to se mu pomocí » Mende415-

Iismu« podařilo a navíc získal mnohem větší špenátové listy a ještě k tomu
takové, které bylo možno » zmrazením « konservovat. Jeho křížením získané
žito pro chudé krajiny není nutno » znovu « vysévat, dá se pěstovat odnožemi.
U hub žampionů docílil křížením dvoukilové exempláře, u » šparglu « vypěstoval »zelený špargl«, který se mnohem snadněji sklízí a pěstuje. U rajčat
docílil taková, která jsou neobyčejně aromatická a lákají ke koupi. U tabáku
docílil křížením podle Mendela rostliny, které jsou »chudé« na nikotin (jen
pro zajímavost: některé jeho výsledky pokusů ztratily na významu např.
tím, že u tabáku v době jeho »objevu « byl zaveden tzv.filtra tím zmenšen
obsahu nikotinu - technikou).
Zůstatňme u objevů Prof. von Sengbusche: Jeho zálibou byly jahody
a výsledkem jeho pěstování jsou jahody (Senga sengana), které podrží i po
konservování červenou barvu, vůni jahod a svěží formu (normálně konservované jahody zhnědly a staly se slizkými a tekutými). Ani zvířata neušla
jeho pozornosti: u akvarijních rybek docílil formu »Guppy«, která světélkuje celým tělem mnohem intensivněji než neonové rybky. U chovu kaprů
se snažil o formu, která by měla málo rybích kostí apod.
Uvedli jsme jeden příldad úspěšného pěstitele rostlin a zvířat na základě
Mendelových objevů. Mohli bychom tu vypočítat celé řady dalších. Většina
světových universit má genetické pěstitelské ústavy, kde se »kříží a experimentuje« podle Mendlových pravidel, třeba k tomu používají již i computerů. Zmiňme se tu krátce o jednom našem exulantu, genetikovi - je to Dr. Oldřich Konvička. Ten si zřídil při mnichovské universitě svůj pěstitelský ústav.
Zábývá se např. česnekem, který obsahuje velmi aktivní látky proti rakovině.
Dále se zabývá novými druhy okrasných rostlin apod. Jako »Brňák« je
Konvička pro Mendlovo město ctí. O jeho » objevech« referuji v Ethalogii
Ukrajinské svobodné university.
Závěrem bych chtěl říci: Roky 1980, 1982, 1984 jsou léty Mendelových
jubileí. V Brně se připravují mezinárodní Mendelovy vědecké kongresy,
které přirozeně mají sloužit komunistické propagandě. Marx-leninisty zhanobený opat, kněz J. G. Mendel má nyní sloužit »bubnům komunistické propagandy«. Svobodný svět a náš národ (Mendel patří do smíšené českoněmecké rodiny; jeho předci se např. jmenovali Ondrové), by neměl zapomenout, že J. G. Mendel byl za Lysenkovy doby Sověty zavržen a jeho stoupenci pronásledováni. My tu vzpomeneme Mendela jako oprávnění stoupenci
jeho učení a objevů.
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EDMUND ŘEHÁK

(Paříž)
CO SE STALO VE FRANCII ?

Výsledky jarních voleb ve Francii, presidentské a do Národního Shromáždění, jak se od konce 2. světové války nazývá býv. poslanecká sněnovna,
přinesly značné změny v politické tvářnosti tohoto státu. Ve Francii samotné,
ale i na různých místech na Západě vyvolaly i určité obavy v dohadech, v jakém směru se nyní bude vyvíjet vnitřní a zahraniční politika nové vlády se
»socialistickým programem«? Poprvé v tzv. »páté republiceftbyl socialista
zvolen presidentem a jeho socialistická strana sama získala nadpoloviční
většinu v zákonodárném sboru. Obě státní moci jsou v rukou socialistů. Střídání různých stran ve vládě není něčím neobvyklým v západních demokraciích.
V tomto případě však volební vítězství socialistů bylo dosaženo jen vydatnou
podporou komunistické strany a velkým, přínosem hlasů komunistických voličů, jak ve 2. kole volby presidenta,, tak ve 2. kole voleb do Národního Shromážděni V tomto druhém případě přínos komunistických hlasů socialistické
straně měl i paradoxní výsledek, že KSF stratila 42 poslaneckých mandátů.
Vzdor tomu jí však otevřel dveře ke vstupu do vlády.
Podle nynějšího volebního systému je v L kole zvolen kandidát, který
získal nadpoloviční většinu platně odevzdaných hlasů. Ve 2. kole stačí relativní většina. Totéž platí i při volbě presidenta republiky. Ve 2. kole presidentské volby mohou však kandidovat jen první dva z kandidátů, kteří v 1. kole
získali největší počet hlasů. Pro volby poslanců takové omezení neexistuje.
Národní Shromáždění má také právo » censurovat Vládní návrh « a vyslovit
vládě nedůvěru. President potom pověří vládu novou. V obou volbách, presidenta a poslanců, lze uplatnit dohodu různých stran, podle níž kandidát
strany, který v 1. kole dostal méně hlasů, už nekandiduje a doporučí volbu
kandidáta strany, který ho předstihl v počtu hlasů.
Volební výsledky

V presidentských volbách r. 1974 byl socialista Francois Mitterrand společným kandidátem » sjednocené levice <c, podle dohody z r. 1972 o » společném vládním programu« tří stran: socialistické, komunistické a Hnutí levicových radikálů (MRG), které vzniklo po rozkolu ve straně radikální (levý
střed). Tehdy v 1. kole dostal Mitterrand 43% a Valéry Giscard d'Estaing
32% hlasů. Ve 2. kole s rozhodujícím přínosem gaullistů, byl Giscard zvolen
presidentem proti Mitterrandovi v poměru 50,81% ke 49,19%, čili slabou
většinou 425.000 z celkového počtu 26,3.67.807 platných hlasů.
Po rozpadu » sjednocené levice«, ke kterému došlo po prohraných legislativních volbách r. 1978, levice v letošních presidentských volbách už neměla
společného kandidáta. Vcelku bylo v 1. kole (26. 4.) deset kandidátů, z toho
čtyři hlavní: tehdejší president Giscard, Mitterrand, gaullista Jacques Chirac
a gen. tajemník KSF Georges Marchais. Výsledky v 1. kole: Giscard 28,31%,
Mitterrand 25,84%, Chirac 18% a Marchais 15,74% hlasů. Ve 2. kole (10. 5.)
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z více než 36 milionů zapsaných voličů se přes 5 milionů k volbám nedostavilo a další milion z nich buď odevzdali bílé nebo neplatné volební lístky.
Z více než 30 milionů platných hlasů, dostal Giscard 14,642.306 (48,24%)
a Mitterrand 15,708.262 (5X575%), tedy rozdílem nad jeden milion hlasů
se stal čtvrtým presidentem » páté republiky «.
Téhož dne (21.5.), kdy byl Mitterrand oficielně uveden svým předchůdcem
na presidentský úřad, ustavil novou prozatímní vládu s »prvním ministrem «
Pierre Mauroyem, z pravého křídla socialistické strany. Nazítří president
ohlásil rozpuštění tehdejšího Národního Shromáždění, ve kterém dřívější
vláda měla většinu 288 ke 203 mandátům oposiční levice. Nové volby byly
rychle stanoveny na 14. a 21. června. Bylo zřejmé, že levice a především
socialistická strana chce využít nový volební elán z » dynamiky Mitterrandova
vítězství«, k němuž se začala také důrazně hlásit KSF poukazem na velký
a rozhodující přínos komunistických voličů při jeho zvolení. Všeobecně se
také počítalo s velkým přírůstkem hlasů pro socialistickou stranu v nastávajících volbách poslanců. President sám prý ho odhadoval na 30% z celkových
výsledků. Konečný výsledek značně předstihl i tento odhad. Socialistická
strana společně s MRG získala 37,77% se skoro 9 a půl milionu hlasů (ve
volbách r. 1978 25%). Nepřímou »zásluhu« o toto nyní nazývané »historické vítězství levice« měla také neočekávaná, poměrně značná, volební neúčast skoro 30% ze 36 milionů zapsaných voličů (r. 1978 neúčast činila necelých 17%). Volby ve Francii nejsou povinné. Další procentuální zastoupení vyznělo: KSF 16,17% (20,61), gaullisté (RPR-Soustředění pro republiku) 20,80% (22,43)3 giscardisté (UDF-Unie pro francouzskou demokracii, tři formace) 19,20% (20,42), zbytek připadl na menší politické útvary.
V i. kole, při nutné absolutní většině bylo zvoleno 156 poslanců. Po 2. kole
vyšlo složení Národního Shromáždění v tomto rozvrstvení: socialistická
strana sama 269 mandátů a se» spřízněnými« 285 (r. 1978: 117), KSF 44 (86),
gaullisté 88 (155), giscardisté 62 (119) a » nezapsaní« v politických klubech 12,
celkem 491 mandátů. Nová vládní většina včetně KSF činí 329 mandátů.
To, že socialistická strana už sama získala nadpoloviční většinu, která činí
246 mandátů, se dříve podařilo jen gaullistům, když po známých výtržnostech
v Paříži v květnu 1968, získali v následných červnových volbách do NS 293
ze 478 mandátů.
Komunisté ve vládě

Už de Gaulle, ještě za války do své vlády ustavené v dubnu 1944 v Alžíru, přijal dva komunistické předáky. Představitelé KSF byli také ve dvou
jeho dalších vládách po osvobození Paříže od září 1944 do ledna 1946, kdy
(21. i. 1946) podal demisi. V jeho tehdejší druhé vládě byl státním ministrem
i gen. tajemník KSF Maurice Thorez, pověřený administrativní reformou.
Komunisté byli členy vlád i po odchodu de Gaulla (21. 1.1946), vyjma dvouměsíční jednotné socialistické vlády na rozhraní 1945-1946. Místopředsedou
byl Thorez ve dvou vládách r. 1946. Vcelku se v těchto rychle střídajících
vládách od září 1944 do května 1947 vystřídalo dvanáct komunistických ministrů. Poslední čtyři komunističtí ministři včetně Thoreze byli tehdy v květnu
418-

vyřáděni z vlády socialistickým ministerským předsedou Paul Ramadierem,
a to na dlouhou dobu. Trvalo to celých 34 roků, než se koncem června letošního roku čtyři komunisté dostali znovu a to do druhé vlády Mauroya, po
volbách do NS. Druhý muž KSF, Charles Fiterman, byl jmenován na třetím
místě z pěti státních ministrů a pověřen dopravou. Další tři komunističtí
ministři jsou pověřeni administrativní reformou, zdravotnictvím a profesionálním školením. Z ostatních členů vlády, celkem 43, je vedle prvního ministra 33 socialistů, z toho tři statni ministři, dalším státním ministrem je
Michel Jobert z » Demokratického hnutí« a býv. ministr zahraničí presidenta
Pompidou, a dva ministři za MRG.
Ve volební kampani před r. kolem presidentské volby, vyhlašovali vedoucí činitelé KSF včetně a hlavně jejího gen. sekretáře, že při srovnání
politiky Giscarda a Mitterranda není rozdílu a že, počesku řečeno, »jeden
stojí za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet«! Před 1. kolem sympatie Kremlu
byly na straně Giscarda. Potom však KSF rychle změnila taktiku a » z nouze
udělala ctnost«. Zřejmě po dohodě s Moskvou, a ten »bez dvou za dvacet«
byl s přínosem více než 4 milionů komunistických hlasů zvolen presidentem.
Před i. kolem parlamentních voleb uzavřela socialistická strana s komunistickou dohodu o vzájemném vzdání se kandidáta té strany, který dostane
menší počet hlasů. KSF, která po presidentské volbě viděla, že » vítr neduje
do jejích plachet«, chtěla takovou dohodou zachránit alespoň dosavadní
počet mandátů (86). Socialisté opět počítali, že takovou dohodou získají
hlasy komunistů v soutěži s kandidáty býv. většiny. Vzedmutá »socialistická
vlna « však způsobila, že ve většině zbylých volebních okresů socialističtí
kandidáti předčili kandidáty KSF, takže konečný výsledek přivodil ztrátu
42 komunistických mandátů a nečekaně velký vzrůst mandátů socialistických.
Socialistický president, a president ve Francii je prakticky i šéfem vlády,
mohl dobře ustavit vládu bez komunistů. Ovšem vědom si toho, že byl zvolen presidentem s rozhodujícím přínosem komunistických hlasů a že rovněž
s jejich přínosem jeho strana prakticky dominuje v Národním Shromáždění,
přijal do obnovené vlády komunistické ministry, které s prvním ministrem
předem dohodl. U Mitterranda to byl jistě pocit určité zavázanosti, ale zároveň
i politická taktika a vládní kalkulace. Něco za něco. Pro dohlednou dobu potřeba zajištění vnitroplolitického a sociálního klidu. V opačném případě by
jeho vláda byla vystavena soustavným politickým útokům a politicko-sociálním
stávkám vyprovokovaným prozatím nejpočetnější odborovou organisací CGT
(generální konfederace práce), která je politicky v područí politbyra KSF.
Mitterrand v případě přijetí komunistických ministrů prostě postupoval
z obdobných důvodů jako de Gaulle.
Socialisticko-komunistická dohoda

Ihned po parlamentním vítězství socialistické strany se její zástupci sešli
se zástupci KSF, která si v obou volbách » vypila kalich hořkosti až do dna «,
a ještě v noci ze 22. na 23. 6. se dohodli na úmluvě o »provádění historického
vítězství levice a historické změny ve Francii«. Stalo se tak podle směrnic
presidenta. Komunisté po určitém zdráhání nakonec přijali všechny jeho
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požadavky. Vždyť i z Kremlu po Mitterrandově zvolení » začal foukat jiný
vítr V úvodu prohlášení o sjednané dohodě se praví, že obě strany jsou
rozhodnuty prosazovat v plné solidaritě novou politiku, pro kterou se občané rozhodli zvolením Mitterrand^, a to jak v rámci nové většiny v NS,
tak ve vládě, v oblastních zastupitelských sborech, v obcích a ve správě podniků. Dále se zdůrazňuje nutnost nových opatření sociálních, především zvýšení příjmů osob nejvíce potřebných. (To se také stalo, jenomže zároveň
byly zvýšeny některé ceny a další budou následovat!) Další sociální opatření
budou prováděna postupně, včetně snížení pracovní doby, ale s přihlížením
ke stávající hospodářské krisi a nutné finanční rovnováze. Bude vypracován
dvouletý plán, který by umožnil nový hospodářský rozvoj s usilovným bojem
proti nezaměstnanosti. Obě strany budou podporovat mezinárodní politiku
Francie v respektu jejích aliancí (to jest Atlantické), za mír a postupné odzbrojování včetně rozpuštění vojenských bloků při zajištění rovnováhy vojenských sil v Evropě a ve světě a zajištění bezpečnosti každého státu. V tomto
duchu je doporučováno urychlené mezinárodní vyjednávám k omezení a snížení vyzbrojování v Evropě, najmě raketového, to jest sovětských SS-20,
a rozhodnutí o budoucím umístění amerických Pershing-II. Zdůrazňuje se
také respekt k právu národů rozhodovat samy o svém osudu, nevměšování
do vnitřních poměrů a právo každého státu na vlastní bezpečnost. (Prostě
práva, která SSSR už několikrát uznal a slavnostně potvrdil, ale neplnil...)
Přiznávají těmto zásadám všeobecnou platnost. Obě strany na tomto základě
zdůrazňují právo afgánského lidu vybrat si svůj režim a svoji vládu, nutnost
stažení sovětských vojenských sil z Afgánistanu a ukončení vší vnější intervence. V témže duchu je zdůrazněno právo na existenci a bezpečnost Izraele
a ostatních států v této oblasti, jakož i právo palestinského lidu na vlast. Obě
strany budou usilovně podporovovat účast Francie na rozvoji Evropského
hospodářského společenství. Obě strany si zároveň přejí, aby Polsko samo
úspěšně vyřešilo současný proces hospodářské, sociální a demokratické obnovy. Souhlasně se také vyslovují pro hospodářskou a politickou solidaritu
s národy »třetího světa «, Salvadoru a Nicaragui, v jejich boji za národní
emancipaci, pro jejich rozvoj a jejich demokratické a sociální svobody.
Je sice pravděpodobné, že obě strany se na papíře hezky dohodly, ale
KSF rozhodně s postranními myšlenkami a úmysly. Socialisté včetně presidenta si libují, že komunisty přiměli k významnému prohlášení, které je plně
zavazuje. Podle nich KSF nemůže být zároveň ve vládě a mimo ni, nebo
dokonce proti ní, čili musí poctivě (?) plnit sjednanou dohodu v jejím duchu
a písmě. (Lenin: 3> smlouvy jsou jen cárem papíru« a KSF se stále hlásí,
a v tomto případě věrně, k marxismu-leninismu.) Na druhé straně, gen. tajemník KSF ihned prohlásil, že » dohoda neobsahuje nic, co by strana nebyla
už dávno hlásala «!! A dva dny po dohodě a vstupu komunistů do vlády, na
schůzi ústředního výboru doznal, že se KSF sice někdy mýlila v taktice ve
vnitřní a zahraniční politice, ale nikoli v celkové politické strategii!! Tzv.
» společný program « z r. 1972 prý u meh vyvolal ilusi, jako by se socialistická
strana dokonale změnila a s nimi sblížila. Ve skutečnosti s nimi » uzavřela
dohodu jen, aby zesílila svoji posici proti nám a získala ve vládě dominující
postavení. Naším konečným cílem však je a zůstane revoluce! « Z toho vidno,
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že výklad obsahu uzavřené vládní dohody patrně nebude jednostejný u obou
stran. To teprve ukáže další vývoj jejich spolupráce ve vládě i mimo ni. V každém případě socialisté budou muset při tom vyvíjet velmi ostražitou bdělost,
aby převážil jejich a nikoli výklad KSF. Jinak by se » historická událost« ve
Francii projevila nakonec jen jako » historický omyl«.
9 Komunističtí ministři mravně nepřijatelní«

Ústředí francouzské organisace » Výbor intelektuálů pro Evropu svobod «,
mezi jehož početnými členy je mnoho známých osobností z veřejného a najmě
kulturního života, vydalo 3. 7. velmi ostré prohlášení uveřejněné v tisku proti
účasti komunistických ministrů ve vládě. V prohlášení se mj. praví, že organised od jejího založení r. 1978 se podařilo uskutečnit široké soustředění
pro mravní hodnoty, které organisace hájí, a plnou příslušnost Francie k takovému celku. Tyto mravní hodnoty se týkají bezpodmínečné obrany lidských
práv, ochrany občanských svobod v Evropě a odmítání jakékoli podřízenosti
myšlení, výchovy a tvořivosti vůči politickým a ideologickým rozkazům.
Z těchto důvodů pokládá organisace »přítomnost členů komunistické strany
ve francouzské vládě za mravně nepřijatelnou«. Dále se praví, že KSF je stranou, jejíž zásady, praktiky a solidarita s těmi, kteří rozdrcují svobody v Evropě a neustále usilují o rozšíření svého totalitního impéria, jsou v naprostém
rozporu s mravními hodnotami. Organisace bude pokračovat v odhalování
politické totality a diktatur. I nadále se bude zastávat intelektuálů v umlčené
Evropě a všech pronásledovaných. Pokud jde o samotnou Francii, bude soustavně odmítat autoritářské a pseudovědecké hierarchie a hypersocialisaci
kolektivního života, ve kterém by jednotlivec brutálně nebo postupně ztratil
svoji svobodu, svoji odpovědnost a svoji lidskou integritu. V témže smyslu
se vyjádřila i konfederální rada třetí nejpočetnější odborářské organizace
»Dělnická síla« s tendencí sociálně-demokratickou a má tudíž blízko k vládě
i k presidentovi. Svoje prohlášení vydala hned po ustavení nové vlády s komunisty (24. 6.). Mj. »vyhlašuje slavnostně a pro dějiny svůj nesouhlas,
protože zůstává věrná svým zásadám a svým stanovám, které komunisté
všude, kde se dostali k moci, hanobí«.
Proč prohrála pravice
Označení stran bývalé vládní většiny jako pravice není zcela přesné. Dvě
její hlavní složky RPR-gaullisté a strany sdružené v UDF (republikánská,
Demokratické a sociální centrum - kř. demokraté, zbytek jedné z největších
politických stran po 2. světové válce MRP-Lidové republikánské hnutí a strana radikální) jsou tendence liberální, anebo politického středu. Skutečná pravice je na francouzském stranicko-politickém kolbišti zastoupena
sice dvěma formacemi, ale jejich volební uplatnění je vcelku bezvýznamné.
Poslanci býv. vládni většiny, nyní oposice, už vždy zasedali v NS napravo
od socialistů a komunistů. (Ve Francii existuje i druhý parlamentní sbor,
senát, ale jeho pravomoc jc omezená. Je také volen podle jiného volebního
řádu a v jiném časovém údobí. Jeho předseda je však po presidentovi druhou
osobností ve státu. V senátě mají, prozatím, většinu býv, vládní strany,)
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Presidentskou volbu prohrál Giscard z různých důvodů. Hlavní z nich
však byl, že se rozešel s gaullisty, kteří v jeho vládní většině byli nejsilnější
skupinou v NS. V r. 1974 to byl hlavně přínos gaullistických hlasů, který
umožnil jeho zvolení. Jejich hlavní představitel Jacques Chirac se stal taky
jeho » prvním ministrem «. Po dvou letech však došlo mezi nimi k vážným,
hlavně hospodářským afinančnímrozporům, takže Chirac podal demisi.
Od té doby se rozpory jen stále přiostřovaly, zejména, když Giscard usiloval
také o rozložení gaullistického hnutí. Strana sice neodešla do oposice, ale
Chirac v letošních presidentských volbách kandidoval proti Giscardovi,
a v 2. kole se gaullisté pro Giscarda nijak zvlášť neangažovali. O dalších důvodech, proč Giscard ztratil hlasy u voličů z politického středu, lze povšechně
říci, že to bylo jeho pochybené taktisování, jak ve vnitřní, tak v zahraničí
politice. V poměru k SSSR budil dojem, že nadbíhá Brežněvovi. Loňského
roku mu v tomto směru velmi uškodil jeho spěch na schůzku s Brežněvem,
kterou zprostředkoval Gierek (19. 5.). Tehdy až na KSF a Giscardovy nejoddanější přátele se schůzkou a jejím jalovým výsledkem nikdo nesouhlasil.
Ve volební kampani to letos Mitterrand takticky využíval a doslova o tom
prohlásil, že » sice taky bude s Brežněvem dialogovat, ale nezaleze při tom
pod stůl, ani mu nebude dělat telegrafického poslíčka«. Proti Giscardovi
působila u voličů také propaganda vycházející nejenom od levice, že » sedm
let je už dost a čtrnáct by bylo přespříliš!«
Pro volby do poslanecké sněmovny se strany býv. vládní většiny, před
náporem levice, rychle dohodly na společné kampani s pojmenováním »Unie
pro novou většinu «. Jejich snahou bylo přesvědčit voliče o nutnosti » vyrovnání vládní a parlamentní moci«, aby tak byla dosažena nutná protiváha
a větší kontrola rozsáhlé pravomoci presidenta. Propaganda této »jednoty «
vytvořené v posledním okamžiku však budila dojem, že je jen negativní ve
srovnání s propagandou velkých sociálních reforem a slibů, kterými levice
nijak neskrblila. Mitterrandovo vítězství psychologicky působilo ve prospěch
socialistické strany a naopak Giscardova porážka proti býv. vládním stranám.
Ve volbách se to potom projevilo jednak poměrně velkou neúčastí, jednak
tím, že značný počet voličů z politického středu volili socialistickou stranu,
aby posílili její posice proti KSF, v domnění, že se tak komunisté nedostanou
do vlády. V takovém domnění je socialistická strana v obou volbách velmi
ráda ponechávala. A volební systém pak dovršil mandátovou porážku dřívější vládni většiny a zároveň potvrdil i druhou porážku Giscardovu. Co jim
zbývá? Patrně jen to, pokud mezi nimi nedojde k dalším rozkladům, co prý
řekl de Gaulle, který se až po dvanácti letech znovou vrátil k moci (v květnu
1958) že je nutné »přistoupit k přejití pouště s důstojností, a pak pomohou
bohové«.
Francie na nové cestě

President a vláda stojí před velkými a mimořádně komplikovanými úkoly
zvládnout hospodářskou afinančníkrisi, provést reformy a splnit dané sliby,
které je přivedly k moci. Jak se to socialistům podaří či nepodaří, o tom by
nyní bylo lze vyslovovat jen dohady, které dnes platí a zítra už platit nemusejí.
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Socialistická strana společně s presidentem přijala plnou odpovědnost za
další vývoj poměrů, za vnitřní a zahraniční politiku. V »socialistickém programu « se mluví o změně společnosti, nikoli však ve smyslu revolučním,
jak to znovu vytýčil gen. takemník KSF, nýbrž ve smyslu reformním. Pokud
se hospodářských afinančníchproblémů týká ve spojení s uskutečněním
slíbeného velkého sociálního pokroku, což nejvíce zajímá široké vrstvy lidové,
domnívají se socialisté, že k tomu vydatně přispěje další »znárodňování <i.
To jsou však staré socialistické mythy a iluse. Ve skutečnosti to ani opravdové
znárodnění není, nýbrž prosté zestátnění, které ve státech s »reálným socialismem « skončilo doslovným »zpartajničením«! Francouzští socialisté to
taky vědí. A ministr hospodářství afinancí,Jacques Delors, je muž bez takových socialistických mythů a ilusí, ví, jak se to v západní Evropě projevilo
jinde, jaké jsou nutné meze, a tak hovoří jen o 7% dalšího » znárodňování«.
Do jaké míry bude prováděna » změna společnosti «, zůstává otevřenou otázkou. President i vláda dobře vědí, že ty miliony hlasů, které dostala nynější
oposice, i ty, které dostala socialistická strana, čili skoro 85% voličů, že ti
rozhodně nehlasovali pro nějaký skutečný » zvrat společenského řádu «. Brzy
taky po ustavení nové vlády (24. 5.) prohlásil Mitterrand, že objektivy KSF
nejsou jeho cílem a komunističtí ministři že nejsou ve vládě proto, aby dělali
politiku jejich strany.
Ve směru zahraniční politiky a politky bezpečnosti v Evropě se zdá, že
Mitterrand dal vhodné ujištění americkému vicepresidentu G. Bushovi při
jeho návštěvě 24. 6. v Paříži. Při schůzi » rady Evropy « (šéfů desíti vlád členských států Evropského společenství) 29.-30. 6. v Lucemburku prohlásil
Mitterrand: »Více než kdy jindy potřebujeme jednotnou a silnou Evropu. «
Také se tam velmi rozhodně vyslovil proti »plazivému neutralismu« v záp.
Evropě, pro branné posílení a pevnější soudržnost západních mocností. V Německé spolkové republice vyslovila souhlas s jeho zahraniční politikou i oposiční CDU-CSU (kř. demokratická a kř. sociální unie) ještě před jeho návštěvou v Bonnu. Ke komuniké, které přinesly noviny obou stran (10. 7.),
vedoucí jejich společného poslaneckého klubu H. Kohl přičinil komentář,
ve kterém Mitterrandova stanoviska označil za jasnější a ráznější než postoj
vládní sociálně-demokratické strany, a to jak ve věci přítomnosti amerických
sil v záp. Evropě, evropské integrace, odmítání neutralismu, demilitarisovaných oblastí v Evropě, tak odsouzení sovětské invase v Afgánistanu a sovětských hrozeb proti Polsku. Mitterrand skutečně také při své návštěvě kancléře NSR H. Schmidta, který má-značné potíže s levým křídlem SPD, jednoznačně podpořil jeho postoj v otázce obrany záp. Evropy. Ostatně všechny
i dřívější Mitterrandovy projevy zdůrazňují příslušnost Francie k Atlantické
alianci (i když po rozhodnutí de Gaulla vystoupila z její branné organisace
NATO r. 1969). Ve stejném smyslu mluví taky nynější ministr »vnějších
styků « (to jest nové pojmenování francouzského ministerstva zahraničí). Ze
všech vyjádřených stanovisek nelze předem a objektivně usuzovat na vážnost
nebezpečí z dalšího vývoje francouzské zahraniční politiky. Zdá se, že už
značně ochably původně vyslovované obavy, i pokud se týká vnitřních poměrů » Francie na jiné cestě «.
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VLADIMÍR V . K U S Í N

(Mnichov)

O DEMOKRATIČNOSTI V ČESKÉM NÁRODNÍM CHARAKTERU
K sedmdesátinám Gordona Skillinga (*)

Komentářů k české politické kultuře je dnes už celý kopec. Většina z nich
přichází k čtenáři v podobě amorfních úvah, anekdot, pikareskních obrazů
z dějin a rozmáchlých úsudků. Jejich autoři mají dobrou snahu vykreslit
motivační pozadí národa - a zhusta selhávají. Češi sami jsou v tom sebezpytném cvičení přímo velkoobchodníky. Sto let a déle si kladou otázky, které
jím připadají navýsost případné a jiným přinejmenším podivné. Kdo jsme?
Co děláme právě na tomto místě ve středu Evropy a právě v tomto čase ke
sklonku tisíciletí? Kam se ubíráme? Které vlastnosti nás odlišují od jiných
národů? Co nás motivuje?
Sebezkoumání po této linii pšenice v komunistické zemi veřejně nekvete,
protože tam se úředně znají všechny odpovědi, ale na otázky se tam vladaři
dívají spatra. Proto se tedy národní introspekcí s oddanou pravidelností zabývají hlavně disidenti doma a více či méně vzdělaní exulanti venku, a to
jak kolektivně tak jednotlivě.
Vzhledem ke svému nepochybnému příbuzenskému svazku se západoevropským způsobem myšlení bývají české sondy do vlastní národní duše
často na slušné úrovni. Srší případnými vtipnostmi, oplývají patřičnými
historickými narážkami, ba razí i nezvyklé soudy. K nejlepším provozovatelům
sebeponoru patří spisovatelé a novináři, jejichž řady tu a tam posiluje historik
nacházející se na útěku od faktů, třeba i proto, že úřady mu fontes zamkly
na deset západů. I svébytný psychologizující literární styl se pro tento druh
činnosti vyvinul. A pisatelé si nasazují mimikry: označujíce se za sociology
a politické vědce, nemají zhusta potuchy o tom, co tyto vědy vlastně zkoumají
a jak. Profesionální arsenál vědecké práce je tu nahrazován bystrým úsudkem
a lehkým perem, jež obojí operuje na základě sumy vědomostí zvíci dobře
zvládnuté zátěže z měšťanské školy, někdy však i učiliště třetího stupně.
Vcelku je to povyražení neškodné, protože jeho vliv na přítomnou realitu
se přibližuje nule. Skutečnost dnešních dní, pokud jde o chování národních
celků, je sevřena do železných obručí nadnárodních konfigurací. Pragmatic i Profesor H. Gordon SkUling z Toronta je dávný a dobrý, ba výtečný znalec českých a slovenských dějin i současných pomčrů. Jemu vdččí Čechoslováci za to, že se v Americe a K a nad 5 o nich ví daleko víc, než by tomu bylo bez nčho. Jeho Czechoslovakia's Interrupted Revolution (Princeton University Press, 197Ó) j c to nejlcpSí, co bylo o Šedesátých letech, včetnč
Pražského jara, napsáno. Brzo vyjde jeho knížka o Chartč 77, ale připočíst je třeba i desítky
dalSích publikací a Článků, nemluvč už ani o vystoupeních nepíscmných. K životnímu jubileu chystá University of Toronto pamčtnl spis, jehož měla být tato stať součástí. Nezdála
se v5ak editorům sdostatek původní a včdeckou, ba chybí jí též obvyklý poznámkový aparát.
Nu, výtku přijímám, napsal jsem se empiricky založených prací dost, přišlo mi vyslovit
se právč ke Skillingovu výročí jinak, snad neménČ potřebné. Však bych asi všecko nakonec
řekl stejné, i s kupou odkazů. Jsem tedy vdččen redaktorům 5/i/tříí, že mi dovolují složit
upřímný hold příteli Gordonovi a jeho vzácné pani Sally na svých stránkách. Přes svých
sedm křížků zůstává profesor Skilling duševním junákem a jeho choť má mladost v povaze.
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kové si mohou dovolit pozorovat psychopolitické konstrukce s pobavením,
anebo i pohrdavě. Jediný větší vliv mají tyto intelektuální prostocviky na ty,
kdo je předvádějí. V průběhu cvičení si buď zadrhnou na anténách své perčepce další uzel, anebo přijdou k závěru, jako pisatel těchto řádků již před
časem, že nadbytečné energie lze lépe využít provozováním něčeho jiného.
Když už jsem tedy ostří svého argumentu nažhavil hned zpočátku do běla,
měl bych si teď dát dobrý pozor, abych se inkriminovaného hříchu nedopustil sám. Neboť, čím kdo zachází, tím také schází. Komu se snad přece
bude zdát, že vyháním ďábla belzebubem, tomu se už předem omlouvám
poukazem na svůj původ. Ani já přitažlivosti toho hroužení do národního
podvědomí tak zcela neodolávám, zvláště když je kolem slyšet tvrzení, Jací
že jsou ti Poláci hrdinové a jak my jsme za to zase demokraté!
* *

*

První úsudek, který si věru zaslouží kritického komentáře, opakují pozorovatelé české politické scény, včetně sečtělých Čechů samých, tak často a tak
rychle, že se dělají mžitky před očima. Říkají to asi takhle: český národ má
hlubokou demokratickou tradici, která v jeho příslušnících vypěstovala prakticky nevyhladitelné tíhnutí k demokracii, a to do té míry, že se nemohou
smířit s žádnou autoritativní formou vlády. V tom spočívá - prý - fundamentální protiklad mezi českou politickou kulturou a komunistickým systémem
a z toho též plyne vkořeněný nesouhlas se sovětskými recepty, podle nichž
se v Československu od roku 1948 politicky vaří. Nejvýrazněji se tento demokratismus projevil - podle zmíněné argumentace - ve snaze odstranit existující
základní dichotomii demokratické kultury a nedemokratického systému v průběhu Pražského jara. Sám jsem takto hovoříval.
Mají-li si slova podržet zavedený smysl, aby se jich dalo užívat coby prostředky lidského poznání a komunikace, pak se pojem demokracie a jeho
deriváty vztahují k určitému způsobu vlády, nejen k těžce definovatelnému
lidskému konání či přesvědčení. Čechům se poštěstilo mít takovou vládu po
dobu dvaceti let, od roku 1918 do roku 1938, tedy jen po zlomek času, co
existují jako moderní národ. Pro Čechy jako etnicko-politickou skupinu byla
demokracie vlastně v průběhu první světové války zvolena zvnějška, byť
i s přičiněním jednotlivců z jejich středu. Předpokládáme, že se tak stalo
v souladu s přáním většiny, ale k volbě demokracie každopádně nedošlo proto,
že by národ na ni vytrvale naléhal, či se o ni mohl zasadit zavedeným způsobem. Československou demokracii nepřivodila revoluce. Ta zrodila samostatnost. A nebylo ovšem lidového hlasování o povaze nového státu.
Před rokem 1918 existovaly ovšem demokratické aspirace různé intensity.
Čeští politikové vedli zápas o národně-politickou reprezentaci a autonomii
uvnitř Rakouska a později Rakousko-Uherska, což byl bez pochyby chvályhodný politický cíl. Byl však stále zbarvován a motivován snažením národním.
Národní není automaticky demokratické. Zápas českých reprezentantů nebyl
politickou bitvou o demokracii jako formu vlády v celé habsburské říši, ale
mnohem spíše národním úsilím, jehož cílovou podobu určovalo kýžené pro425-

sazeni jen jedné z demokratických zásad, totiž decentralizace politické moci
podle národních hranic. Hlavní proud české politiky si osvojil v průběhu
tohoto potýkáni s německým živlem jistou preferenci pro demokratizaci,
ale ta se až do roku 1918 nikdy nestala plným operačním módem a pravděpodobně ani nepřešla do krve veřejnosti. Důraz se zcela j asně kladl na národní
realizaci, ne na vytvoření občanské společnosti.
Ať už ke své škodě či k užitku, Češi byli vždy národně uvědomělým etnikem, anebo se alespoň mezi nimi vždy našlo dost prosazovatelů národních
práv. Zprvu v podmínkách kmenových a přednárodních, pak ve smyslu
etnicko-kulturním a posléze i jako moderní národní jednotka si Češi vždy
cenili vlastní pospolitosti. Prvek nacionalismu v dobovém vyjádření hrál snad
úlohu už při zavraždění knížete Václava, v polských válkách na přelomu
tisíciletí, v Kosmově stížnosti na německé kněze a mravy, ve sporu o liturgický
jazyk, v husitských válkách a ve volbě krále Jiřího z Poděbrad. Zachování
českého jazyka sloužilo pak v kombinaci a podpolním uchováváním protestantismu, ale i v pokrokovém katolickém kontextu, jako nezanedbatelný podnět
ke krystalizaci národního vědomí, které se prodralo na veřejnost kolem začátku 19. století, a nabíralo pak postupně na síle. Kulturní revoluce, kterou
Češi provedli v 19. století, zejména v jeho druhé polovině, byla v prvé řadě
revolucí národně kulturní. Stejný byl i růst uvědomování politického.
I v první republice, přes její nespornou demokratičnost, bylo lze pozorovat velmi silné nadřazování nacionálních citů i behaviorálních preskripcí
nad demokratickou politickou aktivitu. Kult legií, kult Masaryka, vztahy
k nepohodlnému německému etniku i postoje ke Slovákům byly projevů
českého nacionalismu plny.
Argument o ideologii českého nacionalismu (a nebojme se toho slova)
jako hnací síly v historii se mi zdá být prokázán. Jsem mnohem méně přesvědčen, že česká politická kultura - jako souhrn cítění, víry, postojů i skutečného jednání (abychom přijali tu širší ze dvou stávajících definicí) - obsahuje současně také stejně silný náboj kognitivní, afektivní a emotivní identifikace s demokracií jako formou vlády,
* *

*

Mnohý Čech měl a ještě má v sobě obdiv k dvaceti letům takzvané první
republiky. Mnohým současníkům se ten fenomén zadřel pod kůži. Ale i lidé,
jejichž datum narození je z komunity pamětníků vylučuje, ohlížejí se do
vlastní prehistorie s velkou dávkou afinity k těm předválečným dobám. Průzkumy veřejného mínění z let 1946 a 1968 svědčí o tom, že emotivní svazek
s první republikou přestál nejen šest let nacistické okupace, ale i dvacet let
komunismu. Nezdá se mi však - a to je má druhá kacířská poznámka - že
by přitažlivost první republiky nutně znamenala identifikaci s demokracií
v technickém slova smyslu. Atraktivnost snad spočívá více ve srovnání s dvěma
časově následnými totalitními režimy, a pak ještě ve skutečnosti, že na první
republiku se právem nahlíží jako na amalgám národních, kulturních, politických a sociálních prvků, které se podařilo výjimečně vhodně spojit uvnitř
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jednoho státního celku. Právě celková percepce tohoto amalgámu se tak průrazně promítla do budoucnosti, nikoli jen jeho demokratické politické instituce
a procesy.
Po hládne-li člověk na charakteristické rysy první republiky jednotlivě,
pak už se jim v následném historickém vědomí takové míry identifikace nedostává. Badatelé (historici, političtí vědci) určí jednotlivé defekty poměrně
snadno, ale i laik tu neváhá. Snad jen kulturní výsledky obstojí beze zbytku
i před nejnáročnějším zkoumáním, ale na ty je pochopitelně nutno nahlížet
jako na pokračování a vyvrcholení pokroku, který započal o sedmdesát let
dříve, v závěsu za revolucí roku 1848. Takové konstatování nemá být znevažující. Prostředí nezávislého, demokratického a národního státu nesporně
podpořilo kulturní vývoj, byť jej i samo v život nevyvolalo.
Oficiální nacionalismus však plně korespondoval jen s českými národními
aspiracemi. Mezi Slováky a Němci, bez ohledu na vše, co může být uvedeno
k ospravedlnění vládní politiky, vyrostly vlivné a velké komunity nespokojených občanů, jejichž postoje se přetvořily v protistátní nátlak v době, kdy
šlo o všechno. Hospodářsky učinila země pozoruhodný pokrok, ale zůstala
přitom krajně zranitelná vnějšími vlivy. Krise třicátých let postihla Československo velmi silně a její důsledky se pociťovaly déle než v řadě jiných
zemí. Regionální rozvoj značně zaostával za požadavky ekonomické modernizace a hospodářská nespokojenost se pochopitelně spojila s národní animositou
v severozápadním českém pohraničí a na Slovensku. Jako důsledek hospodářské neadekvátnosti zůstala sociální deprivace nepochybně vážným problémem po celou dobu trvání státu, i navzdory pokrokovému zákonodárství
a okamžitým opatřením, které měly její dopad snížit.
V samotné politice se terče kritiky vynořily z národního zamlžení zejména
v důsledku smutného konce první republiky v letech 1938 a 1939. Mezi nimi
i jev, kteří mnozí nazývají úhelným kamenem demokracie, totiž politický
pluralismus.
Na sklonku třicátých let se už na fragmentaci aktivní politické komunity
do nadměrného počtu stran nahlíželo jako na systémový defekt. S vědomím
existence tohoto lidového náhledu vytvořila se pak restrikční koncepce pluralismu, tak jak ji za svou přijal a dopracoval Edvard Beneš a emigrační politikové činní v jeho stínu během druhé války. Benešova kritika demokracie
první republiky, vyjádřená v neobvykle silné formě v knize Demokracie dnes
a zítra> spočívala nejen na autorově vlastním teoretickém úsudku, ale i na
jeho hodnocení více či méně obecné nálady mezi lidem. Naneštěstí spojil
Beneš tuto kritiku s politickým závěrem a vytyčením politických plánů, které
spočívaly na zcela falešné premise. Přesvědčení, že defekt minulosti - zejména
systémový - je možno odstranit infuzí zdánlivě očištěného komunismu do
demokratických struktur a procesů, ukázalo se být fatálním.
Nespokojenost^ konkrétní formou a stylem demokracie, jak převládaly
v předválečném Československu, obsahovala především kritiku zákulisních
způsobů, pomocí nichž se jinak těžko ovladatelné politicko-vládní koalice
udržovaly v určité linii. Na handlování, nepotismus, patronství, skandalizování
a tutlání malérů, i na mnohé jiné praktiky se tehdy nahlíželo jako na škodlivé
neduhy vyplývající z podstaty systému, ne jen jako na jeho iritující vedlejší
4^7

produkty. Teprve mnohem později, když se dalo politický systém první
republiky srovnávat s tím, co přišlo po něm během války a pak znovu po
roce 1948, počaly ty hořké námitky ustupovat do pozadí a vzpomínky na
předválečné politické doby nabývaly nostalgického charakteru ve smyslu
J> všechno bylo v pořádku «. Ve srovnání s nacistickým a komunistickým totalísmem se pluralistické recepty první republiky ocitly na samém vršku preferenční stupnice. Zkoumány samy o sobě už tak skvěle nevypadají.
Těžko říci, proč se na první republiku jako globál vzpomíná lépe než na
součet jejích částí, čí na každou z nich jednotlivě. Odpověď snad spočívá
v tom, že se český národní triumf a vzrušující kulturní pokrok pokládají za
dostatečně silné perccpční prvky, které přehluší uznání defektů v politickém
ustrojení tehdejší pluralitní demokracie. Navíc pak vede každý pohled do
minulosti k uhlazování kontur. Churchillovský úsudek o demokracii jako
nejhorší formě vlády s výjimkou všech ostatních se zdá platit i v poměru
k československé národně-politické minulosti. V každém případě mi oddanost
k demokratickému systému nepřipadá jako ten hlavní činitel ovlivňující
českou politickou kulturu. To tak snad ještě legenda o takové oddanosti.
• * *

Je možno namítnout, a mnozí tak učiní, že demokracie je přece víc, než
jen určité aranžmá politických institucí a procedur či ustrojení vládních organismů. Je to také stav mysli, národně-kolektivní i převážné části jedinců
v tom kterém společenství. Je to záruka rovné příležitosti pro všechny. Je to
vztah mezi lidmi jako svobodnými politickými herci, bez ohledu na jejich
hierarchický status. Je to klima, jež podněcuje svobodné sdružování a rozcházení. Je to ovzduší, ve kterém se daří svobodnému toku myšlenek zdárně
zdolávat ono minimum zábran, které každá společnost musí si podržet. A
je to ještě mnohé. V tomto smyslu, jak přiznat nutno, zažila česká národní minulost lidové směřování právě k takovému demokratickému stavu věcí. Jaké právo však máme vyzdvihnout Čechy coby zvlášť dobře disponované k pěstování psychologicko-společenské demokratičnosti tohoto neinstitučniho druhu? V příhodné konstelaci podmínek, jakou přináší dovršení
národně-uvědomovacího procesu a dosažení vysokého stupně lidové vzdělanost^ bude se takměř každý lid rozhodovat pro stejné cíle.
Existují nicméně zkušenosti kumulativní povahy v dějinách každého
národa, které buď napomáhají společenskému demokratismu, anebo takovou
orientaci brzdí. Proto se také lidová preference neprojeví u každého národa
stejně silně a na předstupeň demokracie politické a vládní se vystupuje tomu
lip a onomu hůř. Není také jistoty, že náhodná souhra okolností nesvede lid
s jeho cesty, byť byla sebevíc nakupením historických zkušeností prošlapována.
V tomto rámci nashromáždili Cechové během uplynulých století skutečně
podstatnou sumu populistních zkušeností. Snad by se ten dějinný gradualisms dal přirovnat k pomalému postupu politického uvědomování a pak
i vy vzdorovanému zrovnoprávňování plebejců v antickém Římě, od jejich
naprostého bezpráví před přijetím tzv. Lex Canuleia (445 př. Kr.) až k přijetí
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tzv. Lex Hortensia (286 př. Rr.). On vlastně ten výraz plebejstvi nevystihuje
tak špatně socio-politickou dispozici Čechů, existuj e-Ii ovšem vůbec něco,
jako je skupinová dispozice. V neposlední míře je tomu tak proto, že tato
dezignace nabyla v pozdějším terminologickém úzu přídechu čehosi drsného,
přízemního a vulgárního. Jde tu vlastně o egalitáíský, obyčejno-člověčský
postoj, vždy ve při s domácí či cizí silou, která se pokouší prodloužit existenci
občanských diskvalifikací uvalených na vernaculus, ale také tlumící mravní
čistotu mezilidských vztahů uvnitř plebsu samotného. Fakta, která musela
ovlivnit formování tohoto postoje, jsou známa. Zahrnují předčasnou Reformaci (sakramentální víno pro laiky, kritika kněží, protikřižácké boje na domácí
půdě), zničení domácí šlechty, uchování národního jazyka a rudimentu národní kultury uvnitř prostého lidu a v nižší vrstvě vzdělanců, nezřídka kněží,
jakož i následný zrod moderní inteligence ze sociálně neprivilegovaných tříd.
Co se nazývá švejkovstvím či charitativněji »syndromem pouhého přežití «, není pak bez intimního vztahu k dějinám českého plebejstvi. David
W. Paul nedávno uveřejnil na toto téma významnou a výtečnou knihu, The
Cultural Limits of Revolutionary Politics, kterou by vykladači české povahy
měli povinně číst. Není snad příznačné, ale rozhodně zajímavé, že dosud
jedinou velkou monografickou práci, která problém českého národního charakteru řeší vědeckým způsobem, tedy ne jen esejisticky, napsal Nečech.
Přál bych si, aby Češi docenili přínos Gordona Skillinga a ted také Davida
Paula k pochopení své vlastní kolektivní psýché. Věřte, že na objektivním
přístupu k této pro Čechy tak bolavé otázce něco je.
Cítíme snad všichni, že v naší kumulaci historické zkušenosti je obsaženo víc, než jen pouhá snaha přežít podrobením, byť jen zdánlivým. Stejně
jako římský plebs nikdy nepřestal vést nátlak na privilegovanou třídu patricijů s cílem přivodit změnu statutárního řádu věcí ve směru větší rovnosti,
tak i lidově-občanský globál českého národa vyprodukovával ze svého středu
znovu a znovu nějakou tu komunitu reformátorů. Oprava a náprava se mi
zdají být přirozenými doprovodnými rysy českého plebejského postoje. Místo,
aby se srocovali pod revolučními prapory k pokusům zahladit všechny společenské neduhy »teď, anebo nikdy« a k nastolení vznosných ideálů jedním
rázem, Češi pracovali pomalu na opravě svého jazyka, na výstavbě své moderní kultury, na infiltraci rakouské byrokracie, na získání přístupu mezi
majetné třídy, na vlastním prosazení ve školském a osvětovém systému, na
připuštění do existujících politických útvarů, na ukuchtění takové dohody
s panující mocí, která by byla českému národu výhodná, na federalizaci habsburské monarchie, na změně vlastních dlouho zastávaných názorů, a dokonce
i na reformě komunismu. Máme tu ve vlastních dějinách co činit s lidmi, kteří
si zvyknou, ale současně nadávají na poměry, snažíce se o přesah soudobých
limitů. Své postoje formulují a svou činnost vyvíjejí zdrženlivě, ke zlosti
vnějším pozorovatelům a navzdory i těm z vlastního středu, kteří je vyzývají
k heroismu ve jménu údajně dalekosáhlejší percepce budoucnosti.
A tak i vůdcové, jak je Češi plodí, nebývají postavami odhodlanými k zteči
nepřátelských pozic. Od doby, kdy se politika stala výrazem kolektivního
chovám, vznáší se kolem českých militantů nepříjemná vůně frustrace nebo
šaškárny. Místo gerojů s palcáty se tu novodobými dějinami vine průvod 429-

a pro něhoho je to pohled k zvracení - kompromisům oddaných politiků
a politických čachrářů. Čestné výjimky tvoří několik jedinců, co si uměli
povýšit gradualismus do mravních poloh. Česká politika skýtá i sympatizujícímu pozorovateli dosti ubohý pohled. Etické a revoluční zřetele stranou;
nemá smysl čekat od Čechů, že pozvednou zbraně proti střelám a šípům rozkacené sudby, když už je historie naučila pohybovat se o poschodí níže.
• **

Nacionalismus, ne demokracie, tvořil základní trend českého jednání
v dějinách. Sociální demokratické postoje tu hrály úlohu, ale na pluralistická
pravidla vládního demokratismu se nahlíželo spíše jako na zátěž, ne jako
na vymoženost, byť se jim i dávala přednost před totalismem, Nejsnáze vystopovatelným jevem bylo plebejské usilování o společenskou a občanskou rovnost,
v kterémžto procesu se kompromis spájel s opravářstvím. Nacionalismus,
plebejství, reformismus.
Je však nutno dodat, že v posledních letech se v důsledku naprosto nemorální instrumentality režimu, který vládne po porážce Pražského jara,
pravděpodobně vytvářejí nové behaviorální a atitudinální tendence. Některé
z nich představují zbytnění hrubých a vulgárních rysů plebejství: chtivost,
závist, kariérismus, vytí s vlky. Touha po opravě a nápravě byla zatlačena,
zatímco ochota podřídit se okolnostem vzrostla. Optimista bude doufat,
že se původní rovnováha českého plebejského reformátorství znovu prosadí.
Pesimistovi se práh na cestě k morálnímu podsvětí zdá již být překročen.

Překlady
PROHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÉ KOMISE
O POVZNESENÍ ČLOVĚKA A KŘESŤANSKÉ SPÁSE
Úvod

Otázka vztahu mezi povznesením člověka a křesťanskou spásou nabyla
všude velké důležitosti. Projevuje se to zejména v době od konce II. Vat.
koncilu, na němž se církev obzvláště zajímala - z hlediska odpovědnosti
křesťanů - o otázky týkající se organizace světa. V Latinské Americe i jinde
upoutaly stále rostoucí pozornost rozličné »teologie osvobozeníMezinárodní teologická komise během svého výročního zasedání (4.-9,září 1976)
se věnovala právě těmto otázkám. Neupřela však svou pozornost na různá
nynější pojednání a -tendence, nýbrž soustředila se na základní problémy
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vztahu mezi lidským pokrokem a křesťanskou spásou. Tímto způsobem
uskutečnila í svůj starý plán, totiž pokračovat usilovně v bádání, jež zahájila

koncilní konstituce Radost a naděje.

Následující stránky je třeba považovat za souhrn hlavních bodů, k nimž
se dospělo. Tento druh závěrečné zprávy bere zřetel i na těžkosti, vyplývající
ze studovaných otázek a ze současného stavu diskusí mezi teology. Teologických
tendencí, o něž jde, je mnoho a jsou různé a podléhají též mnoha změnám,
tj. neustále se opravují. Kromě toho jsou úzce svázány s hospodářskými
i společenskými poměry a rovněž s politickou situací ve světě a v jeho rozličných částech. Konečně nelze opomíjet ani spory, jejichž předmětem se stala
uvedená pojednání a které vznikly na různých stranách z obav,, že takovéto
teologické výzkumy se promění v zaujetí politického stanoviska, což uškodí
církevní jednotě.
Mezinárodní teologická komise si v každém případě přeje přispět (vlastním) přínosem k této diskusi, vzhledem ke kritickému rozboru užitečnosti
a rizika, spojeného se zmíněnými tendencemi.
IC Lehmaniiy předseda podkoniise
Chudoba a nespravedlnost jako výchozí bod teologického hnutí

II. Vat. koncil připomněl církvi její stálou povinnost »zkoumat znamení
doby a vykládat je ve svede evangelia«(i). Praktické uplatňování tohoto
pokynu se stalo předmětem, který obzvláště zdůrazňují dokumenty vydané
II. generální konferencí latinsko-amerického episkopátu, jež zasedala r. 1968
v Medellíně v Kolumbii. Církev naslouchá úpěnlivému volání chudých a tlumočí (světu) jejich úzkosti. Církev je rozšířena po celém světě a starostlivá
péče, jejíž příčinou jsou útisk a hlad, se projevuje nejen v papežských encykli-

kiikách Mater et Magistray Tácem in tenis, Populorum progressio a Octogesima

adveniensy nýbrž i v prohlášeních biskupského synodu, který se konal v Římě
r. 1971 (na téma» Spravedlnost ve světě «) a také následujícího synodu z r. 1974.
Pavel VI. upozornil na povinnosti církve v tomto směru i v apoštolské exhortaci
Evangelizace v dnešním světě vydané 8. prosince 1975 (2).

Tyto okolnosti si musíme dobře uvědomit, chceme-li správně chápat
mnoho teologických studií o této otázce vyšlých v posledních letech. Mají
sice vědecký ráz, ale přesto nejsou na prvém místě jen výsledkem teoretického
bádání ani tzv. »pouze papírovou« teologií. Snaží se naopak, aby zůstaly
v těsném styku s každodenním životem těch, kteří jsou obětí bídy a stále
si připomínají úkol, který vyplývá pro církev z takovýchto poměrů. Účelem
těchto spisů je dosáhnout, aby úzkostlivé výkřiky chudých a trpících bratří
dolehly k co možná nejvčtšímu počtu lidí. Je to bědování vynucené hladem,
chorobami, nespravedlivým vykořisťováním, jehož cílem je pouze větší zisk
a výdělek, vyhnanstvím a útlakem. K tomu je nutno připojit i nelidské životní poměry vnucené lidem, kteří mají jen to, co nosí na sobě, kteří na uli(1) Gandimn et spes, č. 4.
(2) Sr. č. 30-3,8.
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cích žijí, přenocují a umírají, aniž by se jim dostalo alespoň té nejzákladnější
lékařské péče.
Pro křesťana, který se řídí evangeliem, tato »> znamení doby « jsou tou
nejkřiklavéjší urážkou. Vybízejí ho, aby se v duchu své víry všemožné zasazoval o osvobození svých bratří z tak nelidského způsobu života. Tento zájem
0 chudé a soucit s utlačovanými jsou zvlášť výstižně vyjádřeny v biblických
výrocích o spravedlnosti, osvobození, naději a míru.
Takovýto důkaz starostlivosti o chudé, podnícené Kristovým evangeliem
(sr. Lk 4, i8nn) je jakoby pevnou duchovní kostrou dotyčných teologických
studií, z nichž jasně vyplývají i příslušné teologické úvahy a politická zaměření. Tento duchovní podklad se pak stává i podnětem intelektuálních (rozumových) snah o praktické uplatňování křesťanské lásky v konkrétních akcích
vycházejících z úvah založených na lidskostí a z tzv. vědeckého rozboru. Tyto
dvě složky, čili základní duchovní zkušenost a dále teologické a vědecké myšlení, se navzájem doplňují a tvoří živou jednotu. Musíme však dát pozor, aby
mezi sebou nesplynuly. Nikdo tedy nemá právo záporně kritizovat příslušné
teologické systémy, jestliže je přitom hluchý k bědování ubožáků a nesnaží
se na ně odpovědět nějakým lepším způsobem. Na druhé straně je však přípustná otázka, zda teologické teorie, které se v současné době setkávají s největším ohlasem, jsou svým faktickým zaměřením jedinou cestou vedoucí
nejlépe ke splnění touhy o vytvoření lidštějšího a bratrštějšího světa. Ve skutečnosti každá teologie, která chce být účinná, musí přijmout i různé úpravy
a zlepšení, pokud ovšem ji uschopňují k dokonalejšímu plnění jejího základního poslání.
Nový typ teologie a její obtíže

a) Teologické studie, o nichž jsme mluvili, vycházejí ze stavu útlaku,
jemuž jsou podrobeni po hospodářské, politické a sociální stránce lidé toužící
po svobodě. Takovéto historické postavení lidstva se nepovažuje za jeho
nezměnitelný osud a úděl. Historie se naopak chápe jako tvůrčí proces, jenž
musí nutně vést k větší svobodě ve všech oblastech života a jehož výsledkem
musí být nakonec tzv. )> nový člověk «. V úsilí o změnu nelidských poměrů
je obsaženo i Boží přání a vůle; Ježíš Kristus, který svým výkupným dílem
osvobodil lidi od hříchu ve všech jeho projevech, položil nové záldady k lidskému bratrství.
Z tohoto předpokladu vycházejí i zmíněné teologické spisy. Dodává jim
1 zvláštní, určitým způsobem novou formu. Bůh zjevuje své vlastní tajemství
v samotných historických událostech. Čím více křesťan proniká do konkrétních situací a jejich historického vývoje, tím dokonalejší se stává i jeho
odpověď na Boží slovo. Chápe také lépe hlubokou jednotu, která spojuje
Boží plán spásy uskutečněný Kristem se snahami o všeobecné dobro lidí
a o jejich práva. Aniž by se tím chtěly příliš zjednodušeným způsobem ztotožňovat lidské dějiny s Božím plánem spásy, je přece jen možno pochopit
jejich vzájemné vztahy směřující k jednotě. Není přípustné zdůrazňovat
rozdíl mezi nimi a rozlišovat je, jakoby šlo o určitý druh dualismu, podle
něhož lidské dějiny a Boží plán spásy jsou na sobě zcela nezávislé. Naopak
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lidská činnost nabývá v dějinách novou, ve vlastním smyslu teologickou hodnotu právě tím, že buduje lidštější společnost. Na spravedlnosti založená
lidská společnost se ve skutečnosti chápe jako předzvěst příchodu Božího
království (3). V důsledku toho i křesťanská víra je pojímána především jako
historická praxe, jež mění a obnovuje společenský a politický řád.
Takový způsob myšlení obsahuje i mnoho velmi hodnotných prvků;
je skutečně třeba, aby křesťan plněji pochopil celkovou jednotu a spojitost
svého povolání ke spáse (4). Nelze pochybovat, že víra, chápaná v biblickém
smyslu, dosahuje své plnosti a plodivé síly jen v konkrétních činech. II. Vat.
koncil (5) připomíná, že Duch sv. působí i ve světových dějinách, že i mimo
viditelnou církev lze do určité míry nalézt předpoklady víry, tj. pravdu a zásady
týkající se Boha a obecného dobra, které jsou přístupné zdravému rozumu
a tvoří jakoby základ křesťanského náboženství (6).
Avšak v mnoha teologických směrech tyto základní rysy se vykládají
jednostranně a je proto možné vznášet proti takovým výkladům námitky.
Jednotu mezi světovými dějinami a historií spásy nelze např. zplošťovat na
pojem, podle něhož světové dějiny splývají s Kristovým evangeliem. To je
tajemství nadpřirozeného řádu, a proto i skutečnost, kterou nelze vtěsnat
do žádné jiné skutečnosti, poněvadž zcela přesahuje lidské rozumové schopnosti (7). Rovněž tak se nedá zcela odstranit ani hranice mezi církví a světem.
Světové historické dění je sice místem, v němž probíhá Boží plán spásy, ale
ne do té míry, že moc a životodárná síla Božího slova by se omezovaly jen na
podporu sociálního a politického pokroku. Proto ani praktické uplatňováni
víry (tzv. praxisfidei)nelze omezovat na úsilí o zdokonalování lidské společností. Toto uplatňování, čili praxe, přináší s sebou ve skutečnosti jak pranýřování nespravedlnosti, tak i formaci svědomí, obrat v našich vnitřních přáních
a schopnostech a rovněž oslavu Boha a Ježíše Krista, našeho Spasitele, proti
všem formám zbožňování jiných idolů. Podobně ani J> praktické uplatňování
víry « nelze chápat tak, jakoby politické úsilí mělo v sobě obsahovat a zcela
» radikálně « řídit veškerou lidskou činnost.
b) Je třeba upřesnit a vymezit dva body:
1. Je nutno, abychom při politické diskusi, při níž obykle stojí proti
sobě dvě protikladné síly, neztráceli ze zřetele a obsahově nevyprazdňovali
vlastní účel a cíl veškeré křesťanské činnosti, jímž je mír a vzájemné usmíření.
Nelze zdůrazňovat protiklady a ponechat volné pole násilí.
2. Musí být zcela jasné, že pro křesťana »politická složka « není absolutní hodnotou, která dodává celému lidskému životu jeho nejvyšší význam
a účel. Pro křesťana není tedy něčím absolutním, nýbrž má stále jen ráz nástroje, který používáme k dosažení jiného cíle. Zapomíná-li se na tuto zásadu,
lidské svobodě hrozí nebezpečí, že se tím přivodí vznik hnutí, která pak na(3) Mnohdy sc cituje Gaudium et spes, č. 39, Nová zemí a nové nebe.
(4) Sr. Gaudium et spes, č. 10, 1 1 , 57, 59, ĎT; Ad gentes, č. 8; encyklika Popuhrmn progressio,
Ě. 15, 16.
(s) Sr. Gaudium et spes, č. 22, 26, 38, 4 1 , 5 7 ; Dignitatis íwmaiiac, £, 12.
(ö) Sr. I. Vat. koncil, dogmatická konstituce Dei Fiüits, D S 3005.
(7) Sr. tamtéž.
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konec nastolí diktátorské režimy. Z druhé strany teologie, i když je určitým
způsobem zaměřena na praxi, má přece jen svůj hlavní úkol v tom3 aby usnadňovala a zpřístupňovala chápání Božího slova. Ať už probíhá teologické bádání
jakýmkoliv způsobem, vždy se musí umět odpoutat od různých vnějších
konkrétních podmiňujících okolností, které skoro vždy vedou k nejrozličnějšímu nátlaku a donucování, pokud jde o činnost a jednání. Zásady křesťanského učení v otázkách víry a morálky poskytují lidem světlo, podle něhož
si mohou vytvářet svůj úsudek o tom, jak je třeba postupovat, abychom dosáhli věčné spásy a přitom neztráceli svobodu Božích dětí. Jen za těchto
podmínek je teologie opravdu ve službě pravdy a ponechává prvenství svrchované autoritě a jedinečnosti Božího slova. Je tedy třeba vyvarovat se obzvláště
toho, abychom snad nedospěli k jednostrannému pojetí křesťanství, neboť
tím by byla poškozena kristologíe, eklesiologie a dokonce samotný pojem
spásy a křesťanské existence, jakož i vlastní úkol teologie.
c) Různé prorocké obžaloby, vznášené proti nespravedlnosti, a výzvy ke
spojení s chudými a k boji za jejich cíle se vztahují na velmi složité situace,
které vyzrály v určitém historickém rámci a jsou podmíněny určitými sociálními a politickými okolnostmi. Prorocký úsudek vyslovený o takových situacích v jejich nynějším stavu, nemůže být sám o sobě formulován bez metodického uplatňování spolehlivých měřítek. Proto také různá teologická pojednání o osvobození se odvolávají na teorie odvozené ze společenských věd,
které objektivně zkoumají obsah onoho výše uvedeného bědování (utlačeného) lidu. Teologie sama o sobě není schopna vyvodit ze svých vlastních
principů specifické konkrétní směrnice pro politickou činnost; podobně ani
teolog není způsobilý, aby na základě svých vědomostí a způsobu práce řešil
základní sociální otázky. Teologické spisy zaměřené na budování lidštější
společnosti, pokud čerpají ze sociologických teorií, musí mít přitom na zřeteli
i riziko spojené s jejich použitím. V jednotlivých případech je třeba bedlivě
hodnotit stupeň spolehlivosti těchto teorií, poněvadž ve skutečnosti se často
omezují na pouhé domněnky a nezřídka i samy obsahují ideologické prvky
buď přímo nebo nepřímo založené, na tpachybnýchfilosofických,předpokladech anebo na mylném antropologickém pojetí. Tak je tomu např. ve značné
části rozborů založených na marxismu a leninismu. Jestliže se někdo uchyluje
k teoriím a rozborům takového druhu, je třeba si uvědomit, že tyto teorie
nezískávají na věrohodnosti tím, že teologie je zařazuje do svých výkladů.
Spíše naopak teologie má uznávat pluralismus vědeckých výkladů sociální
skutečnosti a nemá se prostě a jednoduše vázat na žádnou z konkrétních
sociologických teorií.
Aspekty biblické teologie

Jelikož pojednání, o nichž je řeč, se často odvolávají na Písmo sv., je vhodné blíže uvést, co říká Starý a Nový zákon o vztahu mezi spásou, pozemským
blahobytem a lidskými právy. Je zřejmé, že taková studie může být jen částečná. Na druhé straně je třeba vyhnout se určitému anachronismu, který přenáší
do bible moderní pojmy.
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STARÝ ZÁKON

Při stanovení vztahu mezi Boží spásou a lidským všestranným rozvojem
se v dnešní době skoro vždy sahá k přirovnání o vyjití (exodu) Izraele z Egypta
(Ex 1-24), Je pravda, že tento exodus je ve skutečnosti hlavní událostí dějin
spásy ve Starém zákoně, nebol! znamená osvobození z cizího panství a od
otrocké vynucené práce. Přesto však ve Starém zákoně toto osvobození nespočívá jen ve vymanění vyvoleného národa z egyptské poroby a jeho návrat
z vyhnanství. Osvobození je zaměřeno spíše na kult smlouvy s Bohem uzavřené na Sinaji (Ex 24). Bez tohoto hlavního zaměření, které je i cílem a účelem, osvobození by ztratilo svůj specifický význam. I Žalmy, když se v nich
mluví o bídě a nářcích, o pomoci a díku, vyjadřují se formou modliteb, v nichž
je řeč o Boží spáse a osvobození (sr. např. Žl 18). Bída není jednoduše ztotožňována se společenským stavem krajní chudoby, ale i s nepřátelstvím,
nespravedlností, vinou a důsledky, ke kterým vina vede, tj. pohrůžkou smrti
a prázdnoty, jež se smrtí otevírá. Potřeby, o nichž je řeč v některých zvláštních
případech, mají menší význam. Převažujícím prvkem je přesvědčení, že jen
od Boha může přijít spása a náprava. Nelze tedy mluvit o onom druhu spásy,
jež se týká lidského blahobytu a práv, aniž bychom současně nepřikročili
k celkové teologické úvaze, podle níž Bůh a nikoliv člověk mění určité situace.
Ostatně Bůh po celou dobu trvání exodu dbal hlavně na duchovní osvobození
a očištění svého národa.
Výrazným příkladem akce založené na Božím zjevení a pokoušející se
zlepšit podmínky lidského života jsou výpady proroků proti sociálním poměrům, jak se s nimi setkáváme zejména u proroka Amose (2, 6115 3, 10;
5, 11; 6, 4nn; 8, 41m). Pozdější proroci na tento počáteční Amosův námět
znovu navazují a dále jej rozvíjejí, např. když zlořečí velkým vlastníkům
pozemků (sr. Iz 5, 8n; Mich 2). Ozeáš energicky vytýká svým současníkům
nedostatek solidarity (4, in; 6, 4. 6; 10, 12). Izaiáš uvádí mezi těmi, kdo
potřebují ochranu a pomoc druhých, vdovy a sirotky (1, 17. 23; ro, in) a
pronáší při tom tuto hrozbu: »Bůh způsobí, že z Jeruzaléma zmizí silní a
mocní «, to znamená vedoucí společenské vrstvy (sr. 3, inn; 1, 2inn; 10, inn).
Vytýká dále, že pozemské statky se soustřeďují v rukou několika málo lidí
(sr. 5, 8) a všeobecněji i utiskování chudých bohatými (sr. 1, 211111; 3, i4nn).
Současně však je mu zcela cizí podněcování ke vzpouře proti utlačovatelům,
třebaže ani tento námět nechybí v některých starozákonních knihách (sr. Sd 9,
22n; i Král 12). Vyhlídka na blížící se katastrofu nedovoluje vypracovat
návrh na vybudování spravedlivější společnosti (sr. JI 3, rn).
Podle proroků k nápravě společenských zlořádů může dojít nejrozmanitějšími cestami; v jejich slovech však zaznívá spiše pochybnost a skepse,
zda člověk je schopen vytvořit jiný svět, než optimismus, jenž by měl být
podle některých založen na teologii dějin. Jedna věc je však jistá: jako předběžnou podmínku proroci kladou postoj a stav, který je vlastně totožný s
vnitrním obrácením a požadavkem spravedlnosti. Izaiáš např. varuje: »Přestaňte páchat zlo! Naučte se konat dobro, hledejte spravedlnost, pomozte utlačovanému, dopomozte k právu sirotku, zastaňte se vdovy! « (i, x6n). A mimoto:
je třeba, aby Bůh poskytl lidem možnost zjednávat větší spravedlnost ve
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společenských vztazích; konec konců jen Bůh může účinně zajistit právo
a skutečné dobro pro všechny lidi, hlavně pro utiskované (sr. Iz i, 241m;
Ex 3, 7-9; Žl 103, 6; 72, I2nn; Dt 10, iynn). Bůh koná své dílo spásy bez
ohledu na dobré či špatné lidské kroky.
V tomto ohledu proroci zjišťují něco jako » zvrácený systém <<, ale ve svém
duchu nepokládají za správně jít tak daleko, aby viděli ve zlu jen znamení
a účinek nespravedlivých společenských struktur, v nichž by bylo možno
skoncovat se všemi zlořády pouhým zrušením dosavadních forem vlastnictví.
Je třeba vzít v úvahu i osobní lidský prvek, který podle Starého Zákona je
určující pro proces » osvobození« a který se projevuje a potvrzuje především
zásadou individuální, osobní odpovědnosti (sr. Ez 18; Jer 31, 291m).
V mnoha důležitých starozákonních statích narážíme na intuice o nové
společnosti, která již není uspořádána podle tehdejších platných struktur
(sr. např. Iz 55, 3-5; Ez 34; 40-48; Jer 31, 311m). Mohé Žalmy mluví výslovně o Bohu jako osvoboditeli utlačovaných a obránci chudých (8; 10;
40; 72; 76; 146; Jdt 9, 11). Když Bůh osvobozuje izraelský lid z otroctví,
žádá, aby i oni se zdrželi jakéhokoliv utiskování druhých (sr, Ex 22, 10;
Lv 19, 13* 18. 33; Dt io, 18; 24, 14; Žl 82, 2-4). Boží království, jež má nakonec přijít, odstraní veškerý útlak člověka člověkem. Ve Starém Zákoně
po dlouhou dobu se tato naděje dostatečně nerozlišovala od konkrétních dějin
a neopírala se ani o nadpřirozenou skutečnost. I v naší době mnoho ideologií
o světské spáse očekává, že tyto Boží přísliby se uskuteční jen v mezích dějin
a lidské činnosti. Viděli jsme však, že Starý Zákon takové ideje odmítá.
Je třeba zdůraznit, že v apokalyptických úsecích na konci Starého Zákona
naděje v budoucí nadpřirozený život a teologie dějin trvají obzvláště na lidské
slabosti a Boží všemohoucnosti.
N O V Ý ZÁKON

Nový Zákon přebírá (sr. např. Iz 61, 1 v Lk 4, inn) některé velmi důležité prvky ze Starého, anebo je předpokládá (sr. Mk 12, 291m a Lv 19, 18).
Např. Horské kázání (Mr 5, 1 - 7, 29) a blahoslavenství zvláště (Mí 5, 3-12)
dokazují zcela zvláštním způsobem, že starozákonní požadavky, týkající se
vnitřního obrácení a obnovy v lidském srdci, se ještě více zdůrazňují a v Nové
smlouvě se mohou uskutečnit působením Ducha sv. Přesto však - jak už
se upozornilo při mnoha příležitostech - zůstává dojem, že Nový Zákon
projevuje menší zájem o sociální skutečnosti a kolektivní život. Neslýchaná
novost křesťanského poselství snad zpočátku oslabila zájem o povinnosti
související se životem ve světě. Transcendentní důležitost osobní lásky vtěleného Boha vůči svému novému lidu se zdála tak silnou, že odsunula na
vedlejší místo otázky, jež klade časný život ve světě (např. téma o blízkosti
Božího království). Ve světle vyzařujícím z tajemství trpícího a zmrtvýchvstalého Pána lidské potřeby mohly nabýt méně naléhavý ráz. Na druhé
straně pak politická situace římské říše odvracela pozornost křesťanů od světských problémů.
Přece však není nutné šířit se příliš o tom, že Kristova Radostná zvěst
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a novozákonní etika přinesly mnoho směrnic a vzorů pro jednání a chování.
Tyto směrnice a vzory mohly již svou povahou dát podnět k určité »kritice
společnosti«. Stačí, uvedeme-li přikázání lásky k bližnímu, dokonce i k nepříteli (Lk 6, 35; Mt 25, 31-46), výstrahy a hrozby určené bohatým a sytým
(např. Lk 6, 241m; Mt 6, 24; 1 Kor li, 20nnyjak 2, inn; 5, inn), povinnost
starat se o chudé a nemocné (sr. Lk 6, 20; 1 Kor 12, 221m), přikázání, že
všichni bez rozdílu mají pomáhat ostatním (Mk ro, 21 ; Lk 12, 33), varování
před snahou o ovládání člověka člověkem (sr. Mk ro, 42-45; Mr 20, 25-285
Lk 22, 25-27) a častý námět universálního lidského bratrství (sr. Mt 23, 85
25, 411m).
Věřící Nového Zákona projevují též jistou ochotu přijímat i institucionální
formy křesťanské lásky. Za příklad mohou posloužit sbírky pro jeruzalémské
věřící (sr. 2 Kor 8, inn), zřízení jáhenské služby a pomoci z křesťanské lásky
(sr. i Kor 12, 28; 15, 15; Řím 12, 7; 16, 1; Fil r, 1; 1 Tim 3, 8. 12). Je zřejmé,
že alespoň v počátcích takovéto pomocné institucionální formy nepřesahují
hranice a úroveň jednotlivých obcí věřících a jsou ještě málo rozvinuté..
Pokud jde o osvobození (člověka), Nový Zákon poskytuje nový důležitý prvek k úvahám. Je třeba s obzvláštní pozorností přemýšlet., v jakém
smyslu je toto osvobození chápáno. Např. to, co říká o nové svobodě sv. Pavel,
je těsně spojeno s poselstvím o ospravedlnění, takže osvobození jako takové
není zvláštním námětem, odděleným od ostatních. Spasitelné Kristovo dílo
pootevřelo pohled do tajných záhybů lidského srdce; je tedy velmi snadné
chybné vysvětlování toho, co opravdu představuje popírání svobody a skutečné otroctví člověka. Nelze dosáhnout skutečné a vnitřní svobody bez
předcházejícího osvobození (sr. Řím 5-7) od smrti a tělesného sklonu ke
hříchu, od moci hříchu a od Zákona (aniž bychom zapomínali na prvky světa),
neboť právě poselství o ospravedlnění velmi pronikavě ukazuje, jak dalece
člověk podléhá temným mocnostem. V listu Galaťanům čteme, že » Kristus
nás osvobodil, abychom zůstali svobodnými« (5, 1). Proto osvobození, jež
nás vymaňuje z poroby takových mocností, přináší nám novou svobodu,
která nás uschopňuje, abychom jednali v duchu Ježíše Krista, podle zásad
lásky a služby bližním (sr. Gal 5, 6. 13). V tom je nepochybně předzvěst
toho, co dovrší Bůh jako svůj dar spravedlivým, až pronese svůj soud nad
veškerými lidskými dějinami. Boží spravedlnost nám působením a mocí
Ducha sv. dává možnost jednat osvobozujícím způsobem, čili dovoluje nám
konat dobro. Své nejvyšší dokonalosti pak dosahuje v křesťanské lásce. Mluví-li
tedy Nový Zákon o » osvobození, jež osvobozuje « (sr. Gal 5, x), mluví vlastně
o milostí, morálním podnětu a eschatologickém příslibu. Takové výroky
souvisejí s učením o ospravedlnění a následkem toho mají v něm i svůj základ
a čerpají z něho všechnu svou sílu a moc. Proto jen z tohoto hlubšího hlediska
lze pochopit a dodat účinnost síle, kterou křesťané nacházejí v Novém Zákoně,
pokud jde o osvobození.
Světlo vyzařující z Nového Zákona ukazuje, že nelze dosáhnout opravdové
změny společnosti bez smíření mezi lidmi a mezi člověkem a Bohem. Lidský
život se může zlepšit v dostatečné a stálé míře jen tehdy, jestliže se z lidí
vnitřním obrácením a spravedlností stanou nová stvoření. Práva, blahobyt
a osvobození člověka nemají tedy své místo ve vnějším řádu, který lze vyjádřit
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slovem f> mít«, nýbrž ve vnitřním (existenčním) řádu bytí, a to přirozeně
i s následky, jež z toho vyplývají, pokud jde o reformu, zlepšení celkového
stavu lidské existence.
Systematické a teologické úvahy
B Ů H JAKO OSVOBODITEL A OSVOBOZUJÍCÍ ČINNOST ČLOVĚKA

Jak jsme jíž poznamenali, ne všechno z toho, co Starý Zákon prohlašoval o osvobození, platí ve všech ohledech i v novém řádu, nastoleném Novým Zákonem. Zjevení, kterého se nám dostalo skrze Krista, dělí nepřetržitý proud dějin spásy na údobí zaslíbení a údobí splnění toho, co bylo
slíbeno. Oba Zákony (Starý a Nový) spojuje však ujištění, že pouze Bůh,
nejvyšší a zcela svrchovaný Pán, je původcem všeho lidského dobra. Jen
On je osvoboditelem v pravém smyslu slova. Je zřejmé, že, chceme-li pochopit toto tvrzení víry, je třeba uznat, že potřeby člověka se neomezují
jen na hospodářské a hmotné obtíže a jejich překonám. Je nutno chápat jako
jeden celek vše to, co přináší nebezpečí a záhubu (zatracení). Přesto však
toto neochvějné potvrzení, že totiž pouze Bůh opravdu osvobozuje, nesmí
být chápáno jako nějaké mytické tvrzení, (tzn. jako by osvobozoval nějaký
deus ex machina). Hledat útočiště v podobném mýtu by mohlo svádět spíše
k nečinností, nehybnosti a netečnosti lidí, kteří žijí v bídě. V prosté
dětinské víře nelze hledat ani omluvy, ani spoluvinu pro nelidské životní
poměry. Bůh nezasahuje např. do revolučních zmatků, ale jeho milost posiluje
lidského ducha a srdce, dodává mu sebevědomí a pohání ho, aby se opíral
o živou víru a s její pomocí budoval spravedlivější svět.
K dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby celý člověk byl osvobozen ode
všech zlých mocností. Složky, nutné k opravdovému osvobození, jsou tedy
upřímné a účinné vnitřní obrácení (tzv. metanoia) a obnovení lásky k Bohu
a k bližnímu. K plnému osvobození ovšem podle křesťanské víry nedochází
jen během pozemských událostí, čili v lidských dějinách. Toto osvobození
vede totiž k » nové zemi« a k » Božímu městu«. Proto také, během této fáze
každá osvobozující akce má přechodný ráz a může se stát předmětem rozsudku
při Posledním soudu (sr. Mt 25).
Naše úvahy se však neomezují jen na požadavek duchovní reformy a pomoci, kterou je potřeba poskytovat jednotlivcům. Existuje i typ tzv. »institucionální nespravedlnosti«. Pokud vládne tato nespravedlnost, sama situace
volá po rozvoji spravedlnosti a po reformách. Dnešní lidé už nevěří, že společenské struktury jsou něčím přirozeně daným, že Bůh si je tak přeje a že
jsou tedy výsledkem -určitých neznámých vývojových zákonů. Křesťan má
mít stále na paměti, že společenské instituce vyplynuly ze samotného sociálního vědomí, a jsou proto také předmětem morální odpovědnosti. Přirozeně
si můžeme položit otázku, zda je možno mluvit o » institucionálním « hříchu,
anebo o »strukturách hříchu«, neboť výraz » hřích« v biblickém významu
znamená především výslovné a osobní rozhodnutí pramenící z lidské svobody, Přesto však je nesporné, že působením hříchu se mohou v sociálních
a politických strukturách zahnízdit nespravedlnosti a pohrdání druhými,
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Proto také - jak jsme již poznamenali - reformní úsilí se musí vztahovat i na
nespravedlivé situace a struktury. Nyní si to zřetelněji uvědomujeme, poněvadž v minulosti nebylo možno pochopit tuto odpovědnost tak jasně jako v současné době. Z tohoto hlediska spravedlnost znamená zásadní uznání, že
všichni lidé mají stejnou důstojnost, a dále rozvoj a ochranu základních lidských práv (8) a rovnoměrnost při rozdělování hlavních prostředků k životu (9).
Boží SPÁSOU
Úvaha o vztahu mezi spásou, která je Božím dílem, a mezi osvobozující
lidskou činností ukazuje, jak je nutno přesněji vymezit vztahy mezi touto
spásou a povznesením člověka, mezi budováním světa a eschatologickým
naplněním.
Z předcházejících úvah můžeme vyvodit, že především je třeba vytvořit
si správnou představu o vztazích mezi lidskou činností a křesťanskou nadějí.
Nelze je od sebe zcela oddělovat, jako kdyby na jedné straně existoval pouze
pozemský svět a na druhé jen budoucí posmrtný život úplně jiný než zde na
světě. Stejně nutné je však vyvarovat se i jistého tzv. »> evolučního optimismu <t,
který zcela ztotožňuje Boží království a lidské budování světa v jeho průběhu.
I pastorační konstituce Radost a naděje rozeznává mezi růstem Božího
království a lidským pokrokem, mezi dílem zbožšťování a zlidšťování, jakož
i mezi řádem Boží milosti a lidské činnosti (io), třebaže nejdříve pojednává
o tom> co tyto dva řády navzájem sbližuje. Práce lidí zde na zemi připravuje
vlastně látku Božího království (11). Dobří lidé v něm naleznou plody své
činnosti, ovšem očištěné ode všech příměsí a přeměněné, takže zůstane nejen
láska (sr. 1 Kor 13, 8), nýbrž i to, co vykonala (12).
Eschatologická naděje se má vyjadřovat i ve strukturách světského života (13). Proto koncil mluví nejen o pomíjejícnosti tohoto světa, nýbrž i o
jeho přeměně (14). Pozemské a nebeské město se mají navzájem prolínat
pod vedením víry a s ohledem jak na své vlastní rozdíly tak i na harmonickou
jednotu (15). Toto učení je shrnuto v koncilrdm dekretu Apostolicam actuositotem o laickém apoštolátu, kde čteme: »Kristovo výkupné dílo má sice
svou povahou jako cíl spásu lidstva, ale zahrnuje v sobě i časný pozemský
řád. Proto posláním církve není pouze hlásat lidem Kristovo poselství a jeho
milost, nýbrž také zvelebovat a zdokonalovat světský řád v evangelním duchu ...
Tyto dva řády (duchovní a světský) jsou sice rozdílné, ale v Božím úradku
jsou navzájem tak spojeny, že Bůh zamýšlí obnovit v Kristu celý svět, aby
tak vytvářel nové stvoření, jež se začne rozvíjet již zde na zemi, avšak dokonalé bude až v poslední den « (16).
K O N K R É T N Í VZTAH M E Z I POVZNESENÍM ČLOVĚKA A

(8) Sr. sehe m a Papežské komise Iustitia et Pax: The Church and Hi miau Rights, Citta del V.iticano 1975.
(9) Sr. encyklika Popiiloriwi progressio, c, 2 1 .
(10) Sr. Gaudium et spes, £. 38, 39, 40, 42, 43, 58; Apostolicam Mtuositatcm, č. 7.
(11) Sr. Gíiiuiitim et spes, č. 38.
(12) Sr. tamtéž, c. 39.
(13) Sr. Linnen gentium, č. 35.
(14) Sr. Gaudium et spes, č. 38, 39.
(15) Sr. Lumen gentium, c. 36.
(16) Apostolicam actuositateni, e. 5; sr. též č. 7.
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Tyto texty nás nabádají, abychom považovali boj o spravedlnost, jakož
i spoluúčast na přeměně světa » za tvůrčí prvek hlásání víry « (17). Tento
výraz, latinsky ratio constitutiva je zatím ještě předmětem sporů; zdá se,
že vyžaduje přesnější výklad, podle něhož, přidržíme-li se užšího smyslu
formulí, znamená nedílnou sice, ale nikoliv základní část, složku (18). Všeobecně řečeno, tento text II. Vat. koncilu se zpravila vykládá tak, jako by
doporučoval spíše soulad mezi úsilím o budování světa a eschatologickou
spásou, a tím popíral jejich umělé stavění proti sobě jako dvě opačné věci.
Dnes však, třebaže uchováváme tvrzení o jednotě mezi oběma termíny, považujeme za vhodné spíše jasněji a přesněji rozeznávat to, čím se mezi sebou
liší. Odpor, který se za různých okolností klade pozitivním změnám v dobrém
smyslu, síla hříchu, různé dvojznačné výsledky lidského pokroku (19), to
vše nás vede k důkladnějšímu rozlišování, ačkoliv přitom stále máme na mysli
jednotu dějin spásy - stálou rozdílnost mezi Božím královstvím a povznesením člověka a nezapomínáme přitom ani na tajemství kříže, bez něhož nelze
uskutečnit žádnou opravdu spásonosnou akci (20).
Zdůrazňuje-li se tato rozdílnost ~ aniž by se však na druhé straně zapomínalo na vzájemný svazek, který obě složky spojuje - nezavádí se tím ovšem
určitý druh dualismu, jak se někteří (mylně) domnívají. Naopak, takovýto
úplnější pohled nám pomáhá, abychom trpělivěji, houževnatěji a důvěřivěji
plnili povinnost usilovat o dobro a spravedlnost; chrání nás však i před poblouděním a malomyslností, jež by se nás mohly zmocnit v případě úsilí,
které nepřineslo žádné výsledky.
Tato jednota vzájemné spojitosti a zároveň í rozdílnost, jimiž se vyznačuje vztah mezi povznesením člověka a křesťanskou spásou, musí být bezesporu ve své konkrétní formě předmětem nových výzkumů a rozborů; je
to nepochybně i jedním z hlavních úkolů nynější teologie. Zásadní ráz této
jednoty nemůže být tedy přezírán, neboť je - možno říci - zakořeněn v samotném středu skutečnosti.
Na jedné straně jsou konkrétní dějiny určitým způsobem místem, ve kterém se svět mění až do té míry, že se dotýká samotného Božího tajemství.
Proto zůstávají a trvají i láska a její plody. To je zásadní důvod možnosti
existence prvku, který spojuje blahobyt a právo se spásou, třebaže vzájemná
jednota není úplná, neboť tzv. eschatologická událost zruší a učiní konec
konkrétním dějinám.
Na druhé stráni Boží království řídí dějiny a absolutně přesahuje všechny
možnosti (jeho) pozemského uskutečnění. Je tedy Božím dílem. To znamená
však i zlom ve vztahu k tomuto světu, ať už je uznáván za sebedokonalejší.
V životě každého jednotlivce se takový zlom pociťuje jako smrt, ta však se
vztahuje - ve své funkci přeměny - na celé dějiny jako tzv. zkáza (konec)
světa.
Tato dialektika, vyjádřená ve dvou výše uvedených základních principech,
(17)
(18)
(19)
(20)

Biskupský synod 1971, Spravedlnost ve světě. Úvod.
Jde o interpretaci, již dal Biskupský synod 1974; poznámka vc francouzském překladu.
Apostolkam ncíuosilatcm, č. 7,
CíJiií/rimr et spes, ff. 22, 78,
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je neřešitelná. Nemůže a nesmí z ní být vylučován současný (pozemský)
život člověka jako poutníka na tomto světě. Eschatologické dovršení, jež
je dosud předmětem očekávání, je příčinou toho, že vztah mezi Božím královstvím a dějinami se nemůže vyjádřit ani ve formě monismu, ani dualismu.
Následkem toho definice takovéhoto vztahu již svou povahou zůstává, abychom tak řekli, viset ve vzduchu. Na druhé straně vztah mezi zvěstí o eschatologické spáse a budováním budoucích dějin nemůže být určen jednoznačně,
podle jediné vůdčí linie, čili bez ohledu na výše zmíněnou vzájemnou harmonii či rozdílnost. Tak snad lze vysvětlit i následující výrok z evangelia
sv. Lukáše: » Království Boží nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat.
Ani se nedá říci: Hleďte, tady je!, nebo: Tam je! Neboť Boží království je
mezi vámi« (17, 201m), Pastorační konstituce o církvi v současném světě
uvádí i jiný důsledek tohoto základního vztahu mezi lidskými dějinami a
spásou: » Neznáme dobu, kdy nastane konec světa a lidstva, ani způsob, jak
bude přetvořen vesmír « (21).
Takové je jistě i formální řešení našeho problému. Opírá se o hlavní fakta
Božího zjevení. Tento vztah se však postupně vyvíjí a v tomto vývoji lze
postřehnout i různé způsoby, jak se konkrétně projevuje, takže vznikají též
jeho zvláštní, navzájem odlišné formy, Chceme-li však správně zvolit metody
a způsoby, jak uplatňovat toto řešení v dějinách a např. v oblastech tzv. Starého, Nového a Třetího světa, pak je nutno postupovat jinak. To, co platí
pro evropské země a pro severní Ameriku, čili pro oblasti, kde touha po zisku
podnítila vysoký průmyslový rozvoj, nemá tutéž hodnotu pro světadíly a
oblasti, kde obyvatelstvo v převážné většině trpí nouzi. Přesto však, i když
tato rozdílnost dosáhne jakéhokoliv stupně, nelze říci, že už neplatí základní,
výše stanovený vztah mezi povznesením člověka a křesťanskou spásou. V tomto
směru máme jasná měřítka, jež nepřipouštějí dvojí výklad. Tento vztah se
např. uvádí v pochybnost, když se sociální a politické osvobozovací činnosti
dává přednost do té míry, že se odsunuje do pozadí Boží kult a modlitba,
eucharistie a ostatní svátosti, osobní mravnost, poslední cíl člověka (tj. smrt
a věčný život), anebo boj proti temným mocnostem, který je v dějinách nezbytný (22).
Na druhé straně je ovšem též nutné pranýřovat různé situace založené
na hříchu a nespravedlnosti a upatňovat proti nim výše uvedené pravdy
víry. Takovým způsobem se zjednává spravedlnost Božímu království a vyvrací se častá námitka, podle níž církev zahaluje a tají lidskou bídu a uspává
chudé v jejich nuzném stavu. Jsou dvě zcela odlišně věci přinášet opravdovou,
upřímnou útěchu a ukolébávat v klamné naději, která se omezuje jen na otupování a oslabování pocitu utrpení.
V Z T A H MEZI VŠESTRANNÝM L I D S K Ý M ROZVOJEM A SPÁSOU v

POSLÁNÍ

CÍRKVE

Je třeba stále připomínat důležitost toho, co církev představuje pro svět,
ale přitom je nutno též zdůrazňovat, že církevní společenství vždy žije v určitých konkrétních podmínkách, v nichž si lidé volí i jisté politické zaměření
(21) Tamtéž, č. 39,
(22) Tamtéž, č. 13 b.
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a cíle. Církev může zcela dobře vytvořit i společenství zvláštního typu, poněvadž nikdy nemůže zapomenout, že (zde na světě) žije jakoby v aréně, kde
zápasí o moc různí kandidáti a kde k výkonu moci dochází tím či oním konkrétním způsobem a kde vládnou i určité ideologie. Pro svůj původ, nadpřirozený ráz, náboženské poslání a také pro svou eschatologickou naději
se výlučně a nerozlučně »neváže na žádný rod či národ, na žádný zvláštní
způsob života a na žádné staré nebo nové zvyklosti <f (23). Církev nelze ztotožňovat s žádným sociálním systémem, ani prohlašovat, že je s ním nutně
a neodvolatelně sdružena.
Církev se musí mít na pozoru, aby nebyla zatažena do intrik těch, kteří
usilují o moc, ale nemůže zaujmout ani zcela neutrální a lhostejné stanovisko,
ani se stáhnout do ryze nepolitického ústraní. Je jisté, že v současné době
církev má v mnoha částech světa jen velmi omezené možnosti činnosti a že
často musí vydávat své svědectví o víře v jiných formách, které však proto
nejsou méně prorocké. Mezi těmi vyniká hlavně utrpení při následování
Krista a vynucené mlčení. Na rozdíl od politických stran církev nesmí připustit různé manévry a chytráctví, nýbrž musí vždy naopak bedlivě uvážit
politický dosah jak svých kroků, tak i toho, co zanedbala. Může se stát, že
církvi budou vytýkat spoluvinu, anebo i dokonce vinu za současné postavení
chudých, utlačovaných a obětí nespravedlnosti a může k tomu dojít tím
spíše, bude-Ii takový stav věcí zakrývat, anebo nebude-li se jím zabývat.
Po příkladu starozákonních proroků (i dnes) církev musí především vytříbit
své vlastní svědomí ve světle víry, aby mohla kritisovat sociální situace. Musí
být solidární s chudými, a to v plném slova smyslu, to znamená i s těmi, kdo
jsou postiženi duchovní, psychologickou či hmotnou bídou. Účinná pomoc
těmto lidem je ovšem už od pradávna jednou z hlavních snah církve a jejích
členů. V nynější době se to však stalo jedním z nejvýraznějších svědectví
o živé víře a měřítkem věrohodnosti církve pro mnoho lidí, kteří stojí mimo ni.
Budování a reforma sociálního a politického řádu je přirozeně a především
úkolem laiků (24). Ale ani celá církev (jako taková) - kterou představují hlavně
papež, biskupové, kněží a laikové - nemá právo mlčet v případech, kdy se šlape
po lidské důstojnosti a základních právech člověka. Za takového stavu věcí
církev jako celek může pokládat za svou povinnost vyjádřit energicky a bez
průtahů vlastní názor. Na druhé straně však, za různých zvláštních okolností
se věřícím ponechává možnost, aby si svobodně zvolili cestu, kterou chtějí
dospět k cíli, jenž je ovšem pro všechny společný (25). V důsledku toho je
nemožné zcela se vyhnout mezi křesťany sporům o sociálních a politických
otázkách. Od věřících, kteří na první pohled stojí proti sobě, poněvadž si
zvolili rozličné cesty, církev žádá snahu o vzájemné porozumění a pochopení
stanoviska a důvodů jiných bratří (26). Nikdo se nemá tajit s vlastními názory,
ale má přispívat k uskutečnění společného cíle pomocí svých vlastních návrhů a výzev. Třebaže existují různé způsoby myšlení, křesťané nemají za(23)
(24.)
(25)
(26)

T.imtiíí, č. 58; sr. i č. 42; Lumen gentium, č. 3 1 , 37.
Apostúticam actuositatcm, č, 7; Lumen gctititimt č* 3 1 , 37; Gaudium et spes, č. 43.
Tento aspekt rozvíjí GattHium et spes, Č. 43.
PAVEL VI., Apoštolský list Oetogcsima adveniens, č. 50.
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pomínat na zásadu minulého koncilu, že » silnější je to, co věřící spojuje,
než to, co je rozděluje << (27).
Jednota církve se naproti tomu vystavuje vážnému nebezpečí, jestliže
rozdíly se společenskými vrstvami se projevují jako systém třídního boje.
Tam, kde existují rozdíly mezi třídami, nelze se vyhnout ani vzájemným
sporům a třenicím. Křesťana vyznačuje hlavně způsob, jímž se snaží tyto
spory vyřešit. Nehlásá zásadu opřít se násilím proti násilí, nýbrž snaží se
dosáhnout změnu situace jinými prostředky, jako jsou např. výchova svědomí, výměna názorů a podpora nenásilných akcí (28).
Křesťanům však není dovoleno zanedbávat hlavní cíl, kterým je usmíření.
Nelze ani dopustit, aby sociální a politické spory převážily nad ostatním do
té míry, že by např. věřící s rozdílnými názory neslavili společně eucharistii,
anebo se z účati na ní vzájemně vylučovali. Politické zaměření nikdy nesmí
být tak bojovné a zásadní, aby ohrožovalo universálnost křesťanské zvěsti
o spáse, kterou je třeba hlásat všem lidem, i bohatým a utlačovatelům. Církev
nemůže nikoho vylučovat ze své lásky. Proto musí též stále připomínat a vyzývat, aby se z politického činitele nestala absolutní hodnota, neboť politická
zásada, která netrpí žádnou jinou, se stává tyranskou a mění samotnou povahu politiky.
Církev má nezadatelné právo postavit se proti diktátorským požadavkům
státu, který chce sám a výlučně usměrňovat všechny složky lidského života.
V takových případech je ovšem pro církev často nesnadné, nebo i nemožné
veřejně vyjadřovat své názory. Církev však dobře plní svou povinnost, když
v duchu následování Krista neohroženě protestuje proti různým druhům
zneužívání moci, anebo i když tiše trpí a přijímá úděl mučedníků.
Opravdové křesťanské osvobození, vedoucí ke svobodě, nemůže však
být úplně potlačeno ani v takových krajních situacích. To je též naší nejvyšší posilou a útěchou, jakož i základním pilířem naší důvěry.
Závěr

Při zkoumání těchto problémů vystupuje obzvláště do popředí rozdílnost
situací různých lokálních církví uvnitř universální katolické církve. Tato
rozdílnost ovšem též budí obavy. Může se totiž stát, že váha a tíže sociálních,
kulturních a politických nerovností vzroste někdy natolik, že to, co tvoří
jednotu a těžiště naší společné víry, se zdá neschopné překonat napětí a roztržky. Diskuse a studia Mezinárodní teol. komise zřetelně dokázaly, jak silně
se mezi sebou liší poměry různých národů.
V církvi však nikdo nemluví jen sám pro sebe. Je třeba, aby všichni slyšeli bědování svých bratří z kterékoli části světa, všech těch, na nichž se páchají
nespravedlnosti, kteří klesají pod tíží utrpení, kteří trpí nouzí a hladem.
Musíme se jedni od druhých poučit, abychom již nesahali pod nějakou novou
formou k tvrzením, jež jsou pochybená a jež během církevních i světových
dějin byla používána i za cenu mnoha utrpení. Jak můžeme např. zapomenout, co přináší radikální zdůrazňování politického rozměru ve společnosti?
(27) Gaudium et spes, c. 92.
(28) J c zřejmé, že sc zde nemůžeme více šířit o dalších otázkách, jež se týkají užití síly a násilí.
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V tomto úsilí jsme sjednoceni působením Kristova ducha. V tomto ohledu
je pro nás jednota a katolický (universální) ráz církve i v různosti národů,
jež ji tvoří, darem a zároveň i požadavkem.
Nesmíme lehkomyslně vystavovat nebezpečí to, co jsme s námahou vytvořili. To platí obzvláště pro všechny problémy, jež klade vztah mezi povznesením člověka a křesťanskou spásou.

Vladimír

NEUWIRTH (Frankfurt)

BJEINHOLD SCHNEIDER. (1903-1958)

V normálním kulturním organismu národa existují skupiny zajímající se o literaturu
jiných národů, jejíž novinky horlivá čtou a případné překládají. Čtenáři jsou tak seznamováni s novými jmény a díly, která často ovlivňují i domácí tvorbu. Kdyby český kulturní
organismus fungoval normálně, muselo by být české čtenářské obci už dávno známo jméno
a dílo německého spisovatele Reinholda Schneidra. Vždyť zemřel před více než dvěma desetiletími (1958). Protože tomu tak není, uvádíme úvodem k přeloženému dialogu několik
dat a poznámek o jeho životě a tvorbě.
Reinhoíd Schneider se narodil 13. 5. 1903 v světoznámém lázeňském městě BadenBadetttL Po maturitě ([921) pracoval jako překladatel a úředník až do r. 1928, kdy se vzdal
svého místa. Od té doby žil na volné noze jako spisovatel. Bydlel v několika německých
městech (mj. v Drážďanech, Mnichově a Potsdamu). V r. 1938 se přestěhoval do Freiburka
i. Br., kde bydlel s několika přen tlením i až do své smrti (6. 4. 1958).
Goethe objevil sebe skrze Itálii, R. Schneider objevil sebe a své poslání skrze Portugalsko
a Španělsko. K uejdůležitějším tématům jeho života a díla patří otázka moci, milosti a utrpení.
(Macht und Gnade je přímo název jedné z jeho knih.) Veškeré jeho myšlení je úzce spjato
s fenoinenem dějin. Schneider často cestoval Navštívil a pobýval v řadě evropských zemí
(r* r. 1929 byl v Praze). S těmito pobyty jsou zpravidla spjata určitá literární díla. Ke konci
jeho života jej velmi zaměstnávala otázka míru.
K prvním jeho knihám patří Camoes oder Untergang und Vollendung der portugiesischen Macht a Philip II. oder Religion und Macht. Tak jako nám v těchto a jiných
knihách odkryl duchovní tvář Portugalska a Španělska, tak nám objevil v jiných dílech duchovní tvář a dějiny Německa, Anglie, Francie, Itálie, Rakouska, Ruska atd. (Viz mj. soubor
Geschichte und Landschaft a knihu Gesetz und Grösse der britischen Macht.) Vedle
velkých děl úvahových napsal řadu kratších esejů literárních a kulturních. (Souborně vyšly
v knihách Begegnung und Bekenntnis a Dämonie und Verklärung.) Jeho náboženské
úvahy vyšly pod titulem Der Unzerstörbare. Psal rovněž básně a dramata. Poslední jeho
knihou je deník spjatý s krátkým pobytem ve Vídni který vyšel pod titulem'Winter in Wien.
V současné době vycházejí v nakladatelství Insel ve Frankfurtu jeho sebrané spisy. Z plánovaných deseti svazků jich vyšlo už devět.
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REINHOLD SCHNEIDER

UMĚLEC A DÉMONI
Rozhovor

Přítel: Už dlouho jsi nehovořil o své práci. Domnívám se, že ses na své cestě
znovu octnul ve stadiu, v němž se ti další krok jeví velmi těžký.
Básník: Je tomu tak. Jsme bezmocní, jak tomu u umělců bývá, a vždy odkázáni na síly* jež nás neposlouchají. Večer můžeme usnout v hlubinách
a ráno se probudit na vrcholku. Ale tentokrát, obávám se, není tomu
tak. Učinil jsem zkušenost nebo mne něco potkalo,- co nemohu ještě
vyjádřit, ačkoliv mne to nutí, abych o tom hovořil. Chtěli bychom vždycky
hovořit o nepoznaném a nepochopitelném, abychom si je ozřejmili a tím
je překonali a si přivlastnili či přece je postavili na své místo. Přemýšlel jsem o své dosavadní práci a došel jsem k překvapivému zjištění,
jak tomu jinak ani nemůže být. Tvořivé síly v nás jsou vždy napájeny
bohatším věděním než my. Tu mi napadlo, že jsem se dosud zabýval
téměř jen démonickými lidmi.
Přítel: To bylo snad jasné všem - kromě tebe.
Básník: Poukazovals na to víckrát. Tvůrčí element byl ve mně tak silný, že
mne důležitost tohoto pozorování vůbec neznepokojovala; ted mne
však zneklidňuje. To znamená, že styk s lidmi, kteří jsou ovládáni či
posedlí silami hlubin, mi nepřipadá už přirozený. Kdybych se nechal
vést svým poznáním, už dávno bych se jim samozřejmě vyhýbal. Jen
v raném mládí jsem pravda považoval démonii za něco o sobě velikého.
Později mi připadala stále problematičtější5 naučil jsem se ji cenit jako
zkoušku mravních sil. Má práce se však pohybovala nadále ve starém
směru, až jsem si uvědomil tento rozpor.
Přítel: Styk s takovými lidmi, v nichž působí či které za jistých okolností
proniká jiný, ne již lidský život, je tedy zákonem tvé práce.
Básník: Ano. A téměř bych chtěl říci: veškerého umění, pokud zobrazuje
člověka.
Přítel: To nemyslím. Jistě však umění, jež by rádo vyjadřovalo tragično.
A to bylo tvým úmyslem.
Básník: Moc jsme o tom hovořili. Přece jsem však nikdy nebyl s to vysvětlit
si tragično uspokojivým způsobeni. Má svůj kořen v rozporu lidské
existence, a čím více má na něm podíl svět nad člověkem, tím vznešeněji může působit.
Přítel: Tento rozpor se projevuje nejnápadnějším způsobem, když se usídlí
v člověku cizinec, který žije na jeho útraty a který je v něm a přece není
jím samým.
Básník: To je zrovna ono. Tohoto cizince už bych nechtěl potkat.
Přítel: Tento rozpor pociťovali i velcí lidé. Nemusím ani mluvit o Goethovi,
Grillparzer se nemohl nikdy rozhodnout vzít do ruky své sebrané spisy.
445-

Jak mu bylo těžké dívat se na provedení jednoho ze svých děl, víš sám.
Racine nemohl číst svá dramata; zkusil to jednou a hodil knihu do ohně.
Čeho se obávali, je jasné: báli se démonů, kteří vězeli v jejich díle a kteří
by se snad vrátili do jejich nitra. Neboť tito básníci jako lidé dosáhli už
dávno stupně, který se zvedá nad oblastí démonů. Jen antičtí tragikové
si podrželi sílu zemřít se sborovou písní tragedie na rtech. To však pouze
dokazuje, že žili ve světě, jehož středem bylo tragično«
Básník: Jistě. Přece však nemůže mít antika přednostní právo na tragedii.
Pocit tragična nám zůstal. Můžeme je chápat ne tehdy, když je chceme
vyjádřit myšlenkami, nýbrž teprve tehdy, když je procítíme. I jeho mocnosti nám zůstaly blízké; dokonce -se k nám přiblížily tím více, čím méně
chápeme, kde jsou. Tu blízkost cítíme my básníci v čase zrovna tak,
jak ji cítili velcí lidé, jimž se po jiných stránkách velmi málo podobáme.
Toť popravdě naše povolání: vykřiknout na nepřítele slovo, které ho
zažene. I nevelký básnický duch musí cítit nepřítele. Je s ním nějakým
způsobem spřízněn. Když se však velcí básníci báli strašidel ve svém
díle, octli se na konci, nebo ušli velký kus cesty. Nedosáhl jsem středu a mám přestat.
Přítel ; Už jsi o tom někdy přemýšlel, zda tragika, o níž hovoříme, je tragikou
jedinou ?
Básník: Existuje i jiná tragika. Bach představil v Matoušových pašijích celý
svět ve světle. Spodní síly derou se nahoru, zmocňují se člověka a zatemňují jej. Světlo však přichází shůry. Svět démonů se v tomto světle
zjevuje a v něm se opět hroutí. O Bachovi bych se neodvážil říci, že
v sobě nosil démony, nýbrž že se ho pouze dotkli. Jasně je poznal a odvrhl.
Nemá však asi s nimi nic společného, i když je člověkem tragickým.
Přítel: Protože přišel shůry.
Básník: Toť vskutku nejpodstatnější rozdíl jak v umění tak i v životě: zda
někdo přichází shůry nebo zdola. Tím nechci říci, že smíme zatratit
toho, kdo přichází zdola. Musí jen usilovat, aby se dostal nahoru. Nesmí
chtít zůstat dole. A musí uznat řád shůry jako vyšší. I ten, kdo přebývá
v hlubinách, může chválit Boha, jakmile k němu pozvedne svůj zrak.
Přítel: Bachův svět je uspořádán kolem našeho Pána, jako postavy naumburského chóru kolem Nejsvětější svátosti ve svém středu. V tomto světě
stojí člověk mezi Kristem a Satanem. Ušlechtilé a vznešené v člověku
se nemůže vzbouřit proti nadlidskému - jak se to dělo v antice. To může
pouze démon. Tragika křesťanská je naprosto rozdílná od tragiky antické.
Básník: Je jistě pravda, že Kristus tím, že se zjevil, změnil jak svět tak i tragično. Jesliže básník byl dotčen Kristem, nemůže být pro něj tragično
nadále smyslem života. Paul Ernst vyznal, že došel ve své tragické poezii
až na konec, když se přiblížil k víře. Kdyby tomu tak bylo, neměla by
tragedie v nitru křesťanské existence žádnou úlohu. Mohla by nanejvýš
k této existenci přivádět. Hlubší pochopení nacházíme v dopise Zachariáše Wernera Ifflandovi. Werner vychází z toho, že » náboženský smysl
je podstatou tragična « 'a žádá, aby tragedie byla proniknuta křesťanskou
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vírou, jako byla řecká tragedie proniknuta mýtem. Tragično je nadále
zdej i uprostřed křesťanského života, a básník může je svým slovem
osvětlit. Neboť protiklady lidské a duchovní skutečnosti, na nichž tragično spočívá, nebyly odstraněny. Člověk je dnes jako dříve rozpolcen;
mravní svoboda člověkova, která je v tragedii nezbytná, byla dokonce
teprve naším Pánem výslovně potvrzena. Mocnosti tragična byly jím
navždy odhaleny. Teprve skrze Krista jsme poznali Boha jako Pána
a poznali jsme i Satana a jeho pomocníky. Boj na život a na smrt je nutno
vždy znovu vést za hluku vřavy, i když se nebe nad ním klenoucí
změnilo. Je nutno jej rozhodnout především silou ducha.
Přítel: A přece...
Básník: Proč nechceš vyslovit svou myšlenku?
Přítel: Musel bych mluvit o básníkovi, který přichází » zdola «.
Básník: Na cestu jsme se nevyslali sami, nýbrž poslal nás Bůh. Proč bychom
se měli stydět za svůj výchozí bod.
Přítel: A přece, myslím, může básník, který přichází zdola, jen tak dlouho
osvětlovat svým slovem tragično, pokud má podíl na jeho mocnostech.
Básník: Snad rovněž, pokud chce mít podíl. V této změně vůle nebo i
přání se však zrcadlí změna bytosti.
Přítel: To znamená, že zásahem síly Kristovy se dostal do sféry, jež leží nad
společenstvím s démony.
Básník: To bych se neodvážil říci. Nejvnitřnější touze, nejhlubší vrstvě
lidského já byl určen jiný směr. Přitažlivost, která člověka táhne k démonům, byla tím zlomena. A tím teprve je dána odpověď na tvou otázku.
Když ti ji dávám, chci se sám zeptat: A co teď?
Přítel: Sám jsi zdůraznil, jak bezmocný je umělec. Táže-li se jako ty, musí
čekat. Nikdo mu nemůže odpovědět ani pomoci.
Básník: Vím. Teprve teď chápu pokušení, jemuž podlehl i leckterý z velkých lidi. Došel až k tomuto místu a cítil, jak v něm odumírá pud k formování. Chtěl a nemohl čekat. Ani shůry se mu nedostalo pomoci, snad
proto, že ještě nečekal dost dlouho, snad, že se mu žádné pomoci nemělo dostat. Tu se rozhodl jít zpátky. A čím více člověk démonům dává,
tím více od nich dostává. Zřídka kdy ponechají svého služebníka bez
odměny, i když jej s jistotou jednoho dne opustí. Umělci, který se jim
oddá, se dostane od nich velkých sil. Může se dočkat jistého druhu inspirace, jakou dosud nepoznal, ba ani nepokládal za možnou. A ve svém
štěstí může dokonce tak dalece zbloudit, že ji pokládá za milost. Teprve
nyní se stává »tvůrcem «, avšak jiného, temného světa. Horní a spodní
řád si navzájem odpovídají na všech stupních. Tímto způsobem, myslím,
vznikla mnohá díla minulého století, mezi nimi i některá z nej lepších.
Inspiraci, z níž vznikla, bychom rovněž mohli v podstatě nazvat moderní.
Tehdejší době, jež považovala geniálnost za závaznou, se musela tato
inspirace stát osudem, jehož znamení však nedbala. Umělci měli strach
z vyčerpání, snad byli i slabí a úpadkoví, a toužili zároveň zůstat umělci.
Proto se upsali mocnostem tragična, aby se jim dostalo odměny, Jejich
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díly vnikly tyto mocnosti do duší lidí a národů. Žízní totiž po nich a jsou

na ně odkázány.

Přítel: Pak by stál umělec u jedné z bran, jimiž jsou démoni vpouštěni nebo
vyháněni.
Básník: V tom snad spočívá jeho nehlubší vztah k dějinám. Ale jak dlouho
to bude trvat, než tento vztah poznáme a než pochopíme oběť, jíž by
si mohl vyžádat!
Přítel: Oběť?
Básník: Čekat a mlčet v době, jež potřebuje slova, a snad i navždy oněmět.
Přítel: Tato oběť by však přece nebyla bez útěchy. Skrývá dokonce naději.
Básník: Tuším ji.
Přítel: Je to naděje v budoucí osvícení shůry.
(Přeložil Vladimír Neuwirth)

Svědectví
Josef

Zvěřina - Marie

R ú t

Křížková

K

(Praha) (*)

TEOLOGII

ŽENY

Dva dopisy

23. 8. 1980
Sestro,
» teologie ženy« (11cjen teologie o žení) čeká na zpracování, ta moje i teologie
vůbec. Jenže ona nevznikne sama, bez účasti právč žen. Proto to nemůže být obvyklá
teologie, ale důkladná teologická reflexe nad Boží myšlenkou o ženě, jak ji můžeme
a máme čerpat ze zjevení, A tak s radostí jsem uvítal Tvůj dopis, přestože byl smutný,
jako pomoc tc mé teologii. Ale podle Tvého přání nebudu myslit jen 11a Tebe, nýbrž
na » řešení obecné «.
Nejdřív shrnu Tvé těžkosti a otázky (abych žádnou nevynechal, dovol, abych si
je očísloval). Potom bych Ti napsal své nápady a nakonec se zase vrátil k těm bodům
a také k Tvému »individuálnímu osudu«.

• **
1. » Připadala jsem si v církvi jako žena naprosto zbytečná (pominu-li úlohu ženy
manželky a matky, která, jak se domnívám, není mým osudem).
2, Často mi napadá, zda má cenu, abych studovala teologii (resp. zda to má jinou
ccuu než pro mne - mč to skutečné těší a moc zajímá).
(*) Vychdid bra vídonil
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autorů.

3- Co vlastně církev může ženám mého typu a zaměření nabídnout jako specifické
poslání? Jaké je vlastní poslání ženy v církvi? Je vůbec nějaké? Vím, žeje plno pníce
(a nezříkám se ani vaření, ani mytí podlah, úklidu a podobné charitativní činnosti),
ale jsem to vždycky já, kdo si vymyslí, že bude dělat to či ono. Ale on nikdo stejně
o takový život, který vedu, moc nestojí.
4. Vzrůstá ve mně pocit nenaplněnosti i obava, co bude dál.
5. Když začnu porovnávat svůj život se stejně starými mladíky sc stejným zaměřením, začnu litovat, že nejsem kluk, a musím se snažit, abych jim nezačla závidět.
Já jako rovnoprávná bytost si připadám pouze v zaměstnání.
6. Nedávno jsem se dočeda, že účast laiků při slavení eucharistie přináší subjektivní
užitek (tj. jen jim samým) ... Jsem dost činorodý typ a hrozně nerada dělám věci,
ze kterých mám užitek jen já sama (i když beru v úvahu tajemné spojení všech sdílení
dober) a navíc potřebuji mít íiímou účast na věcech, které považuji za důležité. «
•

*

*

Především si myslím, že jsme dávno nedocenili a v praxi neuskutečnili Boží zjevení o ženě. První kapitoly Geneze jsou revoluční nejen v orientálním světě, ale i dnes.
Žena jako žena je Božím dílem - stejně jako muž. Má svou nenahraditelnou a nezaměnitelnou důstojnost jako žena - nejen jako milenka, manželka, matka - stejně
jako muž. Má svou specifickou úlohu a poslání - zcela rodzilné než muž; v tom jc
absolutně nanahraditelná a nezaměnitelná, protože všecluiy její další a jiné činnosti
ponesou ráz této specifičnosti. Tak ctí SZ ženu statečnou. Uvádí několik typů velkých
žen. Špatně mluví jen o ženách špatných - ale daleko víc o špatných mužích!
Druhá revoluce v nazírání na ženu a jednání s ženami je dílem Ježíše Krista, » Definici «jeho bytí a poslání formuluje Pavel: » Když se však naplnil stanovený čas, poslal
Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří
jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny« (Gal 4, 4ti). Naše synovství je tedy dílem Božím a spoluúčastí Ženy. Vlastní slova Mariina, mluví s Božím poslem, s Alžbětou, manželkou starozákonního kněze, jehož mlčením je SZ
uzavřen, jsou slovem ženy, jímž jsou lidské dějiny spásy otevřeny, ženy Panny a
Matky! Pak jsou nám zachována slova prvního dialogu s Ježíšem a závěr: » Dělejte,
cokoli vám nařídí« (Jan 2, 5). To vše je tak hluboké a převratné, že jsme dávno ještě
do smyslu těchto slov a skutečností nevnikli. Věřím, že Duch svatý povede kontemplaci církve dál a že jednou v nich rozpozná nový smysl, který jim vdechl Duch
svatý. Co to bude znamenat, nedovedu odhadnout, ale významná činnost žen v
prvotní církvi leccos napovídá. Věřím v třetí revoluci v »ženské otázce «, která vyjde
z modlitby a z Ducha svatého. Věřím, že láska duchovních žen, panen a matek,
znovu připraví příchod Ježíše Krista.
* * *

Odpověď k číslu 1: Takový pocit mají ženy často. Jc to snad pětitisíciletý útlak
a diskriminace ženy, (ne)kulturní stav jednostranně mužský (ne mužný)! Můžeme
jej považovat za Boží vůli? Ducha Kristova? Trvalý stav křesťanství a církve? Co
dělat? Musíme vstoupit do služeb také této metanoie, ženy i muži. Musíme pracovat
na změně tohoto stavu.
K číslům 3 a 4: Zatím církev nabízí ženám, které se neprovdaly, různé typy a možnosti zasvěcení soukromého, v řeholích a kongregacích, ve světských institutech
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různého charakteru. Je ovšem třeba vynaložit hodné představivosti a energie, aby
bylo všude využito specifického vidění, cítění, postoje zen, aby církev nebyla jednostranně mužskou záležitostí. Chtít papežství, biskupství, presbyterát ženy je za dané
situace žen neúčinné. Bylo by vsak žádoucí, aby např. nebylo jen kolegium kardinálů, biskupský synod apod, jen v rukou mužů. Je nespravedlivé, když kongregace
pro řclioliiíky je prakticky v rukou řeholníků (a někdy i v rukou kardinála neřeholníka) - a řeholnice, kterých je nejméně třikrát víc, jsou jen čestnými hosty. Podobně
jc tomu ve všech církevních institucích (i v církvích, které mají ordinace žen!).
Je tedy třeba trpclive a důsledné pracovat na změně tohoto stavu. Po stránce věroučné, mravní, psychologické, sociologické atd. Zvláště ženy, které nabyly v těchto
oborech vzdělání, musí zde přiložit energicky ruku k dílu.
K číslu 5; Tato práce musí hledat zcela vlastní cesty! Lítost, že žena není mužem,
jc ncíícinná a marná. Žena nesmí ztrácet vědomí své identity. Emancipace, která staví
ženě ideál mužský, j c nesmysl a v praxi vede k neúměrnému zatížení žen, k teoretickým oslavám, ale skrytému podceňování. Některé kladné stránky této emancipace
(samostatnost ekonomická, sociální rovnost apod.) jsou kontra sto vájiy vážnými
Škodami žen, rodin, dětí.
Je tedy třeba vyvinout úsilí k humanitní nápravě postavení ženy, všemi prostředky
jc realizovat. Na poli křesťanském je třeba vypracovat novou teologii ženy a vypracovat ideál posvěceného ženství, Je mnoho stránek v konkrétním živote ženy, které
mohou takovou teologii vyžadovat a zakládat. Bude to především teoretické prohloubení a praktické uskutečňování duchovního mateřství a sesterství. To, které je
více nebo méně prožíváno v řeholním stavu, nestačí. Je třeba je uplatňovat v živých
společenstvích, kde jc třeba skutečné úcty a svobody z obou stran. Některé neúspěchy
nás nesmí odradit: jsme v začátcích, Jsou ovšem rizika i na této cestě, s těmi nutno
též vážně počítat.
K číslům 2 a 6: Tu dává moudrou radu už biskup Jan Zlatoústý: »Kristus vyžaduje od svých učedníků nejvíce ty ctnosti, ktcrc jsou zvláště potřebné a užitečné,
mnjí-li se starat o mnoho lidí. Kdo jc totiž tichý a skromný, milosrdný a spravedlivý,
nenechává si dobré skutky pro sebe, ale dbá i o to, aby tyto výborné prameny přinášely užitek i jiným. A kdo má čisté srdce, kdo je mírumilovný a usiluje o pravdu,
ten zaměřuje svůj život k obecnému užitku, a Většina křesťanů nemá zvláštní institucionální zmocnění a poslání, ale 11a základě svého křtu (společného kněžství) má
poslání charismatické. Samozřejmě, že toto jde cestami objevnými, nc danými (což
neznamená, že ordinace zavazuje k stereotypu). Proto biskup žádá, aby se jeho učedníci uchovali » v té novosti, kterou dostali od Pána «.
Tvá teologie TČ nemusí vést k přednáškám, katechezi (ale to jc zajisté potřebné),
nýbrž oplodňuje Tvůj postoj, kritéria i řeč. To o čistě subjektivní účasti a subjektivním užitku při slavení eucharistie je holý nesmysl. Všichni věřící jsou skutečnými
spoluvěřícími, všichni jsou povoláni k posvěcení nejen sebe, ale i světa. Čti list Jana
Pavla IL o eucharistii! Samozřejmě, žc k tomu subjektivní (raději bych rckl osobně
vniterná) stránka musí přistoupit, protože nejde o vnější obřad nebo magické jednání.

• **
Shrnul bych toto obecné v prosbu k Tobě - vzhledem k Tvé osobě a Tvé hořkosti, kterou v dopise vyjadřuješ. Je Ti třeba růst v lásce. Ta je nejmocncjším impulsem (sr, 2 Kor s, 14 - podle ekumenického překladu: »vždy í má nás vč své moci
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láska Kristova«). Z ní vyplývá » energia « a elán: ona ti nedá, najdeš slova, najdeš
příležitost, najdeš způsob. A potom Ti doporučuji tři S: svatost - studium - svědectví.
Samozřejmě nejsi sama. On a my jsme s Tebou. A též já.
* *

*

TÓ. i. 1981

Otče,
musím se přiznat, ze otázky, jak byly položeny, tedy: žena v církvi a poslání ženy
v církví, jsem si nikdy neklada obecně. Vždycky jsem sc ptala, čím mám být já, abych
naplnila naději» kterou Bůh do mne vložil, a co mám pro to konkrétně udělat právě teď.
Věřit v Boha pro mne znamenalo a znamená nejen uvěřit, že Bůh existuje, ale
věřit, že já, se vířím, co jsem a co mám, jsem přijata Bohem. Bůh mě tedy přijal jako
ženu, protože mě jako ženu stvořil, a má tedy se mnou plány právě jako se ženon.
To vsak znamená, že musím především přijmout samu sebe, abych mohla přijmout
Boží záměry s mou osobou. Jsem nesmírně ráda ženou a nikdy jsem to necítila jako
handicap, Modlím-Ii sc k Bohu: dekuji Ti, žes mě stvořil, znamená to zároveň: děkuji
Ti, žes mě stvořil jako ženu.
To, že jsem byla přijata Bohem a posléze i církví, prožívám stále jako dar, který
se teprve musím učit přijímat, tak abych to, co dostávám, mohla vyzařovat dál. Být
tak otevřená pro Boha, abych sama mohla být Božím darem světu, to je asi cíl, ke
kterému bych chtěla dorůst.
Snad jsem to měla jako konvertitka jednodušší, protože součástí církve jsem se
stala jako hotový člověk, v životě pevně zakotvený. Byla j sem už matkou třech dělí
a chtěla jsem, pokud to bude v Božím plánu, pokračovat v literární práci.
Nevím, jestli jsem v tom výjimka, ale dosud jsem se ve své činnosti v církvi nedostala k hranici, za niž bych byla odkázána právě proto, že jsem žena. Naopak: kdykoliv jsem v sobe našla dost odvahy být ženou a jednat jako žena (ať už v rodině, mezi
přáteli, v literatuře ěi např. ve svém působení v Chartě), mělo to vždycky netušenou
odezvu a dosah (i když ne vždycky přitakávající).
Žena je neoddělitelná od toho, co dělá. Tušila jsem to 11Ž dávno, ještě jako nevěřící,
proto jsem neměla strach, že ztratím schopnost psát, i když jsem třeba léta byla natolik
připoutána k dětem a zaměstnána rodinou, že jsem se k literární tvorbě nedostala.
Mně vždycky vyhovovala taková práce, která me neodváděla od dětí. Vždycky se
mi např. nejlíp studovalo, ale i psalo, když děti byly nablízku (třeba pobíhaly venku,
takže jsem je mohla vidět oknem, anebo pokojně spaly), tedhy jsem. se cítila celistvá
a mohla jsem se také plně soustředit.
Teprve dneska vidíme, co způsobilo tzv. zapojení žen do výrobního procesu.
Je to jedna z forem úniku ženy od sebe samé, o to nebezpečnější, že práce všude byla
muži organizována tak, aby vyhovovala jim. Tím, že se žena snažila splynout s mužským prostředím a přizpůsobit se, ztrácela stále více nejen sebe, ale i svou rodinu
a své výlučné poslání v ní. (Myslím si dokonce, že masové zapojováni žen do pracovního procesu se stalo důležitým prostředkem atcizacc u nás.)
Myslím, že žena by nejen neměla chtít, ale měla by se přímo bránit splynout s mužským elementem v církvi a přizpůsobit se, jak k tomu došlo ve veřejném životě i v kultuře. Tím samozřejmě nemíním, že by žena neměla mít v církvi stejně důležité místo
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jako muž. Ale kdyby ted došlo třeba k svěcení žen, neznamenalo by to nic víc, než
že muži určitému poctu žen milostivé dovolí, aby se jim víceméně přizpůsobily a nedělaly pokud možno potíže, což v podstatě znamená, aby se neprojevovaly jako ženy
a vposledlcu vlastně přestaly ženami být.
Je možné, že i dnes žijí mezi námi ženy, které jsou volány ke kněžství. T y by jistě
měly za svým povoláním jít, i kdyby neměly žádnou naději, že budou vysvěceny.
Ale myslím si, že ženy, které jsou volány dnes ke kněžství, jsou volány vlastně na
cestu mučednictví. A to je vždycky jedinečná cesta, a proto už tady neplatí žádné
předpisy - tady nastupuje tajemství Boží lásky a odpovědi na ni, kterou muže každý
dát pouze ze sebe a za sebe.

MLADÍ

ZE

SLOVENSKA

PÍŠÍ

TELEVIZI

Uveřejňujeme protest, který v říjnu poslali televizi mladí ze Slovenska po vysílání pofadti » Od mfiii k vědě«:
Vážená televize,
hlásíme se Vám, my mladí, abychom Vám poděkovali za program v televizi:
» Od mýtů k vědě «. Ovšem neděkujeme Vám za program jako takový, ale za to,
žc jste nám otevřeli očí. My mladí jsme kritičtí, my mladí přemýšlíme. A došli jsme
k závěru, že kdyby nebylo Boha, neměl by ateismus co popírat.
Jaká protiva sledovat po tomto programu film o Martinu Kingovi, vysílaný na
1" programu! To nás zaujalo. To nás strhlo. On miloval všechny, bojoval za svobodu
vísech. Netrpěl diskriminaci. Jeho slova, že věří, že přijde den, kdy si černí i bílí, katolící, židé a křesťané a nevěřící podají ruce a budou spolu společně zpívat: Jsme svobodni!
A k čemu spěje Vaše vysmívání, urážení církve? Možná, že bychom ještě dnes
byli divoši, kdyby právě církev nebyla Šířila v Evropě kulturu. Děkujeme Vám, že
nám otvíráte oči a nutíte nás uvažovat. Jen dejte ještě několik takových seriálů a budeme všichni věřit v Ježíše, který založil církev. On žil - to jc íakt! Fantastická skutečnost! Dal se za své učení ukřižovat a vstal z mrtvých a tak potvrdil svou nauku.
Jestliže se i Vy dáte za své přesvědčení ukřižovat, uvěříme Vám.
Soudruzi a soudružky, kteří nás takto vychováváte k morálce! Ruku na srdce
a zadívejte se nám do mladých očí! Proč to děláte? Nemusíte i Vy odpovídat jako ti
ve filmu o Kingovi: »Protože nám za to zaplatili!« Ano, za peníze je člověk schopen
umlčet i své svědomí. A clovek, ať je černý nebo bílý, chudý nebo bohatý, svědomí
má, má je vepsané v tom, co činí člověka pánem přírody, má je ve své vyšší stránce,
v duši. Anebo nám chcete vtisknout do rozumu, že jsme jen zvířata? A co potom
morálka? K čemu je úsilí být dobrým Člověkem, když zdechneme jako zvíře ... a
konec! Ncčervenátc se? Nechcete i V y maskovat navenek něco, co není skutečnost?
Nejste jako hrob, navenek pěkná zelená travička, a uvnitř pach, zápach, hniloba a
kosti? K čemu nás vedete? My chceme svobodu, svobodu myšlení, svobodu slova ...
A přišli jsme na to, žc jediná pravá, věčná svoboda je Bůh, kterého Vy popíráte, a právě tím svědčíte, žc jc. Nač vynakládat tak velké úsilí na to, co neexistuje? A právě
tím nás utvrzujete vc víře, že Bůh je!
Říkali jste, že náboženství vymysleli otrokáři a otroci, kteří čekali osvoboditele.
A existuje'větší otroctví, než je moderní? Což Vy nejste otroci, když musíte mluvit
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a psát, co Vám nadiktují? Takové vysílání j c vměšování do soukromí lidí. Proč jste
neukazovali krvavc ruce lékařů, kteří dělají potraty, proč jste neukázali krvavá luna
matek, které vraždí své děti, protože jsou pro ně přítěží? Proč jste neukázali ty, které
liltají antikoncepční prostředky, aby se mohly pohlavně vyžívat? Takoví máme být
i my, kteří vkročíme zakrátko do života? A dala tento zákon církev? Ona ho nedala,
ale V y , V y komunisté 20. století! Církev vždy chránila život. Proč jste ukazovali ty
ubohé děti? Kdo se za ne obětoval? Kdo jim pomohl? Kdo šel na ostrov Molokai V y ? Nebo lidé, které nenávidíte, nenáviděná církev? Kde jsou komunističtí misionáři? A církev misionáře má! Kde máte Matku Terezu? A církev ji má! NeboC Kristus
učil lásce, která vidí Boha v člověku, a V y jste Šlapali po mrtvolách bez soucitu.
Prosili bychom, abyste uveřejnili tento náš dopis. A když ne, postaráme se, aby
ho uveřejnila cizina, aby se všichni, malí i velcí o něm dověděli, aby se jiní otevřely
oči, jako se otvírají nám. Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme Vám, až Váni nebudou platit za to, co musíte mluvit a dělat, abyste následovali nás, kteří věříme,
že přijde den, kdy všichni doznáte: Zvítězil jsi, Galilejský!
Ahoj!
Vak stovky mladých z Podtuter

NÁVŠTĚVA R O G E R A SCHUTZE V P R A Z E
Ve dnech 1.-3. května navštívil Prahu převor komunity z Taizé bratr Roger Schutz.
Setkání s ním bylo naprosto jiné než v kterékoliv zemi.
Byl to výmluvný dokument církve mlčící. Navštívil mnoho kostelů, v nichž
byly bohoslužby, nikde nemohl říci ani slovo, ani ho nikdo nepřivítal, ani se nemohlo
zpívat. Lidé však věděli, zeje přítomen, a kostely byly plné - a to Šla zpráva jen od
úst k ústům. Mlčky a výmluvně - když se řadili kc sv. přijímání - k němu přicházel
jeden člověk po druhém a zdravili sc s ním. V naprostém mlčení. A přece - mnozí
plakali, všichni byli dojati, mnozí prožili vnitřní konverzi. Jako by obrovská vlna
lásky prostoupila a zaplavila celý prostor. Když například odešli lidé z kostela sv. Ignáce, zachvátila všechny neznámá a silná radost, nemohli to už vydržet a začali zpívat ale to byl už Roger dávno pryČ, protože nechtel působit nikomu nepříjemnosti a hned
po bohoslužbě vždy zmizel. Např. u sv. Ignáce - kde jindy bývá zpívaná mše sv.,
asi ze strachu nepřisel varhaník a byla naprosto tichá mše. Ani český zpěv, ani slovo.
To bylo nejvýrnluvnější. Naproti tomu v českobratrském kostele u Martina ve zdi
byl přivítán a zpívaly se 2 kánony: Magnißcat a Ubi Caritas et amor. Potom od jednoho
člověka ke druhému Roger přicházel a vŠeclmy pozdravil, každého jinak, někoho
obejmul, někomu položil ruce na rameno či na čelo - bylo to působivé a silné. Nakonec začali všichni zpívat píseň napsanou pro toto setkání » Nebojte se, radujte se,
Kristus slavný vítěz z hrobu vstal« a všichni lidé sc začali objímat n byl to nevídaný
výbuch lásky a usmíření, protože vím o případu, že opravdu si projevovali lásku.
mezi sebou i lidé, mezi nimiž nebylo všechno v pořádku, kteří si předtím nerozuměli
a nemohli se dohodnout. Roger byl pouze se 2 bratřími, naprosto v civilu, k nerozeznání od obyčejného turisty, A prcce to bylo živé svědectví, jaká síla je v křesťanství a jaká pohotovost a schopnost stmelit se je mezi křesťany. Muž - laik, který u
Martina ve zdi Rogera přivítal, byl už u výslechu, další, kteří setkání připravovali,
jsou už na řadě.
Účastník
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SPIRITUALITA K Ř E S Ť A N S K É H O V Ý C H O D U V P O D Á N Í OTCE ŠPIDLÍKA
Opus exegi... může sí řící Tomas Špidlík nad svou poslední knihou La spirituaíité
Je 1'orient chrétien (Oricntalia Christiana AnaJecta, Rím 1978, 436 str.), která jistě
brzy vyjde v mnoha překladech. Anglický a italský vyjdou co nevidět.
Tato kniha o křesťanské východní spiritualitě vychází vstříc potřebě, která dosud
nebyla uspokojena a zela svou nenaplněností jako hluboká propast. Není to dílo chvilkového, byť geniálního nápadu, ani Šikovné a brilantní improvizace, aleje to výsledek
dlouholeté, ba možno říci celoživotní práce, přičemž ovsem prací se tu nemyslí jen
trpělivé sběratelství, ale především plné životní oddám a zasvěcení. Otec Špidlík
totiž po léta vyučuje tuto látku na Papežském orientálním ústavě.
Kniha má podtitul určující její literární druh: manuti systématique, systematická
příručka. A recensent Špidlíkovy knihy v časopise Revue Thomiste (č. I/1980, str. 95)
poznamenává: »Aby si dnes závažné dílo trouflo představit se jako manuál a nebálo
se dokonce připojit odstraňující epiteton systematický, k tomu je třeba opravdové
odvahy a, což je ještě vzácnější, notné dávky poctivosti, O tomto knižním žánru se
už řeklo tolik zlého, že většina autorů sc domnívá, že musejí zaujmout postoj badatele. «
Špidlík ovšem, ac podtitul to zastírá, je skutečně badatel. Nejlépe to dosvědčují jeho
čtyři velké monografie, vesměs publikované v řadě Oricntalia Christiana Analecta.
Dvě jsou věnované duchovním autorům ruským: Josefu Volokolamskému a Thcofanu Zatvoniikovi, další dvě dvěma velkým kapadočanům: Basilu Velikému a Řehoři
Nazianskému (1). Teprve po hloubkových sondách, jako jsou tyto čtyři knihy, lze
přistoupit k takovému dílu, které se snaží pokrýt celou oblast křesťanské východní
spirituality. Obtíže takového podniku vyvstanou, jakmile si uvědomíme, že »východní
křesťanství« není naprosto jednotný a jednoduchý pojem. Kromě původního židokřcsťansitví je to především hcllenistické křesťanství řeckých Otců, pozdější křesťanství
byzantské, ale i koptské, ethiopské, syrské, arménské, georgijské a ovšem i slovanské,
především ruské; jde o postavy jako Dimitrij Rostovský (f 1709), Tichon Zadonský
(t I 7®3)» Pajsij Velickovský (f 1794), Theofan Zatvornik (f 1894), ale i moderní
ruští spisovatelé a myslitelé jako Dostojevský, Solovjcv a Florenský. Taková nesmírná
pestrost, aby mohla být shrnuta v jedné knize a nebyla jen chaotickou snůškou materiálu, vyžadovala velice pečlivý výběr, neustálou volbu, neustálý soud, neustálé rozhodování, co vynechat, co naznačit, co stručně shrnout, co dát jen do poznámky a co
naopak důkladněji rozpracovat.
Nuže, výsledek je nanejvýš uspokojivý. Dílo má všechny přednosti systematického
manuálu: přehlednost, jasnost, informativnost, dík jmenným a věcným rejstříkům
(1) Jo.teph (k Volokolamsk. Uti ehapitre de h spirituaíité russe, O C h A , R í m 1956; La doctrine
spirituelle de Théophatte le rechtsf OChA, Ř í m 1965; La Sophiohgie de S. Basile, O C h A , R í m
1961; Sní/jf Grt&oíre de Na z tanze. Introduction h sa doctrine spirituelle, O C h A , Ř í m 1971;
reccnsc této knihy vyšla pod názvem »Otázka teorie a praxe« v Časopise Studie 31-32,
T972, str. 905-909.
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a bibliografickým ukazatelům i snadnou a rychlou konsultovatclnost. Z diuhé strany
se však šťastně vyhnulo obvyklým úskalím všech manuálů: není naprosto suchopárné, nýbrž čtivé; nepřijímá úzké odbomické vymezení a omezení na pouhou asketickou a mystickou teologii v úzkém slova smyslu, ale vědomo si, že spiritualita je
žité dogma, je v neustálém dialogu jak s věroučnou a morální teologií tak vůbec
s dějinně-kultumím prostředím; slovem, charakter manuálu nenese sebou odbornickou omezenost a systematičnost nepotlačuje dějinnost.
. Jakou strukturu volil Špidlík pro tak obsáhlou látku? V první kapitole podává
základní informaci o pramenech východní spirituality, počínaje především těmi,
jež jsou společné všem křesťanům: Písmem a Tradicí. Pak přichází na řadu židokřesťanství a řecká filosofie. Následuje přehled o duchovní literatuře jednotlivých
církví: řecké a byzantské, koptské, ethiopskc, syrské, arménské, georgijské a slovanské,
jakož i o různých směrech východní spirituality (počáteční spiritualita » praktická «,
spiritualita intelektualistická a mystická, spiritualita citu a srdce, spiritualita kosmická
a úcta ikon, tendence cenobitická a spiritualita eklesiální).
Druhá kapitola, nadepsaná » Život v Bohu«, načrtává tmitární strukturu křesťanského duchovního života, jenž v Duchu Svatém skrze Ježíše Krista spěje It Otci. Špidlík
začíná svůj výklad právě tím nejpříznačnějším rysem východní spirituality, která
usiluje o zbožštění člověka (theosis, theopoiesis) v Duchu Svatém skrze Syna k Otci.
To ho vede ve třetí kapitole k vysvětlení smyslu, jenž mají určité základní teologické
pojmy ve východní spiritualitě: obraz a podobenství Boží, přirozenost, život blažený a život věčný, duchovní pokrok. Kapitolu pak uzavírá pojednáním o historii
teologického problému cítění či okoušení Boží milosti.
Po těchto dvou kapitolách, jež možno nazvat úvodními, autor vykresluje, jak
křesťanská východní spiritualita chápe člověka, svět a společnost. Kapitola IV. tak
nese název » křesťanská antropologie«, kapitola V. »duchovní kosmologie« a kapitola VI. » duchovní sociologie «.
Následují pak kapitoly VII. až XIII. podávající přehled o duchovni praxi (teologický pojem praxe vysvětluje na str. 173-180), a to nejprve o praxi negativní (očištění
od hříchu, útěk před světem, odříkání tělu, duchovní boj, bdělost srdce, očištění váíní,
apatheia) a potom praxe positivní: poslušnost Boží vůli, cesta ctnosti, láska, modlitba,
kontemplace.
Do tohoto schématu tedy Špidlík zasadil nepřeberné duchovní bohatství křesťanského východu. My, kdo jsme měli to štěstí být jeho odchovanci a denně poslouchat
jeho promluvy, jimiž se do nás kapka po kapce toto bohatství vlévalo, a usazovalo
se v nás jako nereflektovaná vrstva našeho podvědomí, máme to nyní všecko vytištěné
tak říkajíc černé na bílém, což je dar, za který není možno dost poděkovat. Dosah
Špidlíkovy knihy je ovšem nekonečně větší: je to předně význam teorcticko-vědecký,
neboť rozšiřuje naše znalosti o křesťanské východní spiritualitě, a pak význam ekumenický, který přibližuje Východ Západu tím, že nám podává nejenom východní
teologii, což už bylo kolikrát uděláno, ale způsob, jímž tato teologie byla a je žita,
což ještě uděláno nebylo. A když říkám ekumenický, nemyslím jen na ekumenismus
v úzkém slova smyslu (mezi katolíky a ortodoxními), ale též na dialog mezi světovými náboženstvími, který v námětech týkajících se duchovního života, modlitby
a kontemplace má vhodný terén, na němž je možno se sejít a si rozumět.
Nestává se, že by díia takového formátu vyrostla z ničeho nic. Mají své předchůdce, bez. nichž jsou stěží myslitelná. V našem případě jsou jimi především Ivan
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Kologrivov (1900-1955) e Irenée Hausherr (j* 1979}, oba profesoři ruské a východní
spirituality na temže Ústavě.
Bylo by žádoucí, aby kniha vyšla též česky, což se, jak doufáme, v dohledné
době uskuteční. Čtenářům, pro které není snadné cist v cizích jazycích, doporučujeme zatím dobrou náhražku. Otec Špidiík uveřejnil v náboženské edici Křesťanské Akademie v Řimě příručku křesťanské dokonalosti, v níž se dostatečně obráží
to, co nám nyní magistrálně podal ve své francouzské knize. Jde o knihu Prameny
světla (ŘJm, Křesťanská Akademie, 1972), jejíž druhé vydání se právě připravuje.

Pavel Pecháček

{New York)

ODVRÁCENÁ STFJiNA KÍUŽE
Promluva z ekumenické mezikonfesijtrí velikonoční bohoslužby 12. dubím 1981
v luteránském kostek 11a předměstí Washingtonu v Bethesdě
Podle běžných lidských měřítek končila Ježíšova pozemská mise před dvěma tisíci
lety katastrofou a neúspěchem. Ježíš byl opuštěn, zesměšňován, mučen, zbičován,
ukřižován. Z politických důvodů byl jeho vlastnímu národu bližší partyzánský vůdce
Barabáš, než Mesiáš, proklamující odpuštění, smíření a velkorysou lásku ke všem
bez rozdílu. Ježíše opustili i jeho přátelé a učedníci, ze strachu se rozutekli. Ježíš, kázající lásku mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a Bohem, skončil nejpotupnejší smrtí
na kříži. Podle našich běžných lidských měřítek to tehdy bezmocně prohrál...
Tak tomu také tehdy ve chvíli soudu a křižování rozuměli jeho vyděšení přátelé
a učedníci. Dnes víme, jako si to brzy po jeho ukřižováni uvědomili i oni, že musel
umřít, že musel být ukřižován. Tím, žc se nebránil, ale vědomě vzal na sebe naše
viny a nechal sc za nás pokorně a potupně ukřižovat, zajistil lidstvu spásu. Skrze oběť
svého Syna se Bůh usmiřuje s lidmi, kteří jej kdysi dávno a dávno odmítli...
A tu mě napadá myšlenka, která se běžně nevyslovuje; myšlenka, jež je jakoby
symbolicky onou druhou stranou kříže. Je to myšlenka, žc vlastně můžeme mít z Ježíšovy dobrovolné a nejtěžší oběti také radost. Tato oběť totiž představuje skutečnost, žc Bůh Tě má rád, když za Tebe, za Tvou osobní spásu a vykoupení, obětoval
svého Syna.
Někdy j c nám moc a moc těžko. Jsme zoufale sami, sami se svými zdánlivě neřešitelnými problémy. Mátne problémy v práci, v rodině, s dětmi, s rodiči, s přáteli.
Umřel nám někdo blízký, nebo nám někdo blízký ublížil. Těžko jc vlastnímu národu, těžko j e ve světě, kam se jen podíváš. Přečteš si noviny a aby ses bál budoucnosti.
A snad nejhorŠí 11a všem je, že to všechno ze zdá být neřešitelné; že člověk si připadá
ztracený a bezmocný.,» Vypadá to všechno, jako by nás Bůh opustil; jako by nás
stvořil a pak už o nás neměl dál péči. Řikáme si, žc jsme věřící; ale v kritických chvílích
si přesto připadáme sami a cítíme se opuštěně. Mánie pocit, žc Bůh nás opouští právě
ve chvílích, kdy jej nejvíce potřebujeme...
Americký prezident, Ronald Reagan, obnovil letos v únoru tradici společné
výroční ranní modlitby v Bílém domě za účasti asi tri tisíc lidí. A prezident při této
příležitosti vyprávěl příhodu o jednom muži. Zmíněný člověk snil o tom, že se prochází na břehu moře po boku s Bohem. A před ním na obloze se jakoby promítaly
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záblesky jednotlivých fází jeho života. Když muž před sebou viděl období zoufalství
a těžkých okamžiků z vlastního života, Bůh jako by po jeho boku nebyl; v písku
moře náhle v té chvíli muž viděl vždy otisky pouze jedněch šlépějí. Zeptal se tedy
Boha, proč jej opouští právě ve chvílích, kdy jej nejvíc potřebuje. A Bůh inu odpověděl, že jej neopouští; muž vidí pouze jedny otisky šlépějí v písku proto, že Bůh
jej přes těžké životní okamžiky přenáší...
Sami mnohokrát vidíme ve svém životě v písku jen jedny šlépěje. Někdy si Boží
pomoc uvědomíme dodatečně, často vůbec ne. Cítíme se sami a máme někdy v ústech
výčitku, proč nás v tom Pán Bůh nechává. Naše výčitka přitom nemá logiku. Bůh
nám neslíbil, že na tomto našem světě nebudou zkoušky, trampoty a starosti; Ježíš
nás dokonce vyzývá: » Nes každého dne svůj kříž a následuj mne!« Bůh náni však
slíbil, přímo se zavázal, že budcmc-li věrni Jemu, jeho přikázání víry, naděje a lásky,
že nás neopustí, že nám pomůže a že nakonec dojdeme spásy, protože náš život na
tomto světě nekončí, ale pokračuje ...
Bůh ví víc než my sami, co nám prospívá a co nám naopak škodí. Připomněl
bych tu rád slova svatého Augustina: » Co je nemocnému užitečné, ví lépe lékař než
nemocný.« Augustin chtěl říci, žc Bůh ví lépe, co nám opravdu prospěje, než my
sami; a žc Boží medicína může být někdy trpká. Bůh každému, kdo k němu dobře
mluví, dá dobrou odpověď. Je štědřejší, než se nám na první pohled zdá a než si vůbec
dovedeme představit ...
Člověk, který se modlí, by neměl zoufat, když honem nevidí plody svých proseb.
Vyplývá to přece z Ježíšova učení, cituji: » Váš nebeský Otec ví, co potřebujete, dříve
než ho poprosíte. « Můžeme k tomu jako samozřejmý důsledek dodat: » Ví také lépe,
co opravdu potřebujete, než Vy sami. « To tedy znamená, že Bůh každou upřímnou
modlitbu vyslyší, ale sám si rozhodne o tom, kde a jak se projeví její účinky. Je proto
dobře možné, že člověk ty účinky někdy ani nepozná a nepochopí. Ovšem hodnotná
modlitba toho, kdo má hlubokou důvěru v Boha, přináší často uspokojení, účinek
více méně okamžitý; je to totiž dialog, rozhovor přítele s přítelem ...
Vzpomínám si maně na přísloví, které často opakovala moje babička: »Pán Bůh
dopouští, ale neopouští. « Říkala to přesto, anebo snad právě proto, že měla nesmírně
těžký život; potkalo ji v něm hodně zkoušek a trápení, často viděla umírat i opouštět.
Nikdy však nepodlehla zoufalství, A prožila v životě vedle trápení také kus radosti...
A tak se znovu dostáváme k té radosti, o níž jsme se dnes zmiňovali dokonce
v přímé souvislosti s křížem. Jaká je ovšem tato radost? Je to zjevně jiná radost, než
jak ji chápou kupříkladu materialisté. Materialisté vycházejí ze svých vlastních hledisek; a tak se třeba domnívají, že my, křesfané, se modlíme hlavně o lepší hmotné
zabezpečení a o úspěchy v podnikání. A když šije iicvymodlíme, tak že jsme vlastně
dodali důkaz, že Bůh neexistuje. Vyskytuje se dokonce pověra, že Bůh má zjevně
v oblibě lidi, kterým dopřál velký majetek a spokojený, pokud možno nepříliš pracný
život. Setkal jsem se i s vážně míněnou otázkou jinak inteligentního člověka, zda mu
ten křesťanský Bůh může zaručit úspěch v obchodě a podnikání. To ovšem vyvěrá
z naprostého nepochopení křesťanství. Ježíš svým učedníkům neslibuje hmotné bohatství. Naopak jim ukládá oběti - dobré skutky, štědrost, pohostinnost... Odměnu
nesrovnatelně vyššího řádu slibuje Ježíš svým věrným v životě budoucího věku,
přesahujícím náš prostor a čas. Jistě to však neznamená, že by Bůh v tomto našem
životě zcela opustil toho, kdo mu věří, a že by mu nepřál radost už na tomto našem
světě. Je to ovšem radost cennější, zcela jiného druhu, než například z velkého majetku.
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Jsme lidé a máme se proto v živote radovat jako lidé. Můžeme se bavit, být veselí,
máme rozdávat optimizmus, máme se smát; to všechno jsou konečně dary Boží.
Jezís není proti šťastnému životu na tomto světě, a pouze pro ideální, věčný život
mimo tento nás prostor a Čas, tedy až po nasi fyzické smrti. Jestliže ovšem před něčím
JežíŠ varuje, tak je to před životem plytkým a povrchním, před světem sobectví a lhostejnosti. Kdo se při všech lidských slabostech poctivě snaží o život podle Pravdy,
časem pochopí, že mu Ježíšova pravda, jeho učení, které je odleskem absolutní Skutečnosti, může přinést už na tomto světě pravou, nesmírně hlubokou radost. Podmínkou je ovšem právě ta snaha žít podle Ježíšova učení. Není to vždy nejlehčí, ale
není to ani zhola nemožné a zbytečné. Žijí tu dnes mezi námi na světe lidé, kteří
jsou skutečnými následovníky Ježíše; kteří jsou zpravidla šťastní i v obětí. Slovo » světec <f se nám jaksi odhmotnilo, a tak jsme v pokušení vidět ve svatých spis něco neživotného, zcela nepozemského, jakási křídla, vyčuhující zpod kabátu. Když se však
začteme do jejích životopisu, vidíme, jak je to přesně naopak. Byli to lidé z masa
a krve jako my; byli však důslednější v následování Ježíšova příkladu, vzali jeho učení
vážně. A vlastně - proč o nich hovořím v minulém čase? Žijí i dnes. O některých
to obecně víme - Matku Terezu, pracující mezi ubožáky z Kalkaty, zná kdekdo.
Většinou jsou to však lidé novinářům a světové veřejnosti neznámí. Řekl bych však,
že tihle lidě chápou a znají už i ono pozemské štěstí hlouběji a víc než my.
» Následovat Ježíše « neznamená žádný slepý fanatismus. Rozhodně to v životě
není žádná přítěž, když se člověk seznámí s Ježíšovou naukou a snaží se docela prostě
podle svých možností, schopností a svého stylu podle ní žít. Samozřejmě je mnohý
z nás leckdy slabší, než byl jeho původní úmysl Mnohdy dáváme přednost nějakému
našemu malichernému zájmu před tím, co je podstatné. Nikdo rozumný - a Bůh
nejméně - by ovšem nepředpokládal, žc člověk je tvor dokonalý.
Jako měl dvě strany kříž Ježíšův, tak má dvě strany i náš kříž. Ježíš sc obětoval
a přinesl tak lidem spásu. Jeho utrpení mělo radostný smysl. Pokud se obětujeme,
má i naše oběť smysl. Je pravda, že máme ovšem někdy pocit, že se trápíme zcela
zbytečně a nadarmo. Pokud však skutečně věříme, žc existuje vyšší bytost, a to bytost
dobrá, nemůžeme být nešťastní nadobro. Dovedeme aspoň Časem pochopit určitý
smysl své těžké situace a dokážeme z ní s Boží pomocí vytěžit i nějaký pozitivní důsledek. Ježíš jednoznačně slibuje lidem něco víc než život na této naší zemi. Všechno,
tedy všechno radostné i bolestné, má pro něho svůj smysl. Naše pozemské radosti
a bolesti, náš pozemský život, jsou podle něho pouze předehrou k čemusi nesrovnatelně vyššímu, k trvalému životu větší hodnoty v jiném, nám dosud neznámém prostoru a čase. Ježíš nám vlastně dal své slovo, žc žádná oběť, ačkoli na světě někdy zdánlivě mamá, nezůstane bez odměny. Budou to ti bezejmenní chudí, budou to ti dnes
nešťastní a přitom dobří a poctiví, kteří nakonec jistě dostanou nej vyšší odměnu.
A kdo je dnes pronásledován za své smýšlení a jc to smýšlení poctivé a čestné, kdo jc
šikanován za víru v Boha a v Ježíšovo učení, ten dostane za svou věrnost mnohem
víc, neŽ nyní pro nenávist jiných ztrácí.
A tak nezoufej, když někdy pod svým křížem klopýtáš. I Ježíš pod křižem Idopýtal. Hlavně si bud vždy a za jakýchkoli okolností vědom, že Bůh Tě má rád, žc
mu nikdy nejsi lhostejný. Máš svobodnou vůli, a tak je pouze na Tobě, jak mu
odpovíš.
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Tomáš Špidlík, Les Crouds mystiques nisscs, str. 416, Paris, Nouvclle Cité.
Ve výborech z písemnictví mnoho záleží na způsobu, jakým j e vydavatelé uvádějí. Tomáš Špidlík má pravě pro takový úkol vynikající schopnosti. Na rozdíl od
»literárních vědců « s jejich mrtvým a umrtvujícím klasifikováním obrací sc k autorům jako k živým současníkům i tam, kde nás od nich dělí staletí; a dovede je tak i
předvést čtenáři. Spatřujeme před sebou kronikáře, vévody-světce, mnichy a nebo
zase proslulé » starce « jako postavy, které vystoupily z šera časů a přímo s námi rozmlouvají. M y jim též rozumíme zejména proto, žc jsme se z vydavatelových úvodů
k jednotlivým kapitolám a osobám dozvěděli vse potřebné - a to z řádek svěžích
a vtipných, které zřejmě vyplývají z dlouholetého a hlubokého zájmu o věc, ale nikdy
nejsou zatíženy strojeným » učeným aparátem «.
Tomáš Špidlík zřejmě dobře ví, že dějiny národa - kulturní ještě víc než politické nerostou z sociálních statistik, nýbrž z podnětů osobností. I když titul knihy jc abstraktní, jde vlastnc o řadu mistrovských portrétu. RurikovŠtí vévodové, každý
z nich povahy velmi své; robustní Sergěj Radoněžský, který při své překypující síle
dovedl vychovávat i charaktery nejjemnější tvůrčí síly, jako byl Andrej RubLjov;
Tichon Zadonský, který nemohl nebo nechtěl být jen biskupem uprostřed voltairiánů
s jejich protikřesťanskými filosofickými posměšky; obratný mnich-politik Josef
z Volokolamsku; vytrvalý hledatel cest k Bohu Paisij Veličkovskij; voják-světec
Alexander Névskij; visionář Sěrafim Sarovskij; i nesmlouvavý zastánce zakořeněných tradic Awakum; všichni, každý z jiné doby, předstupují před naše zrnky s osobitou moudrostí.
Nejen že jde o rozhovor s nimi podporovaný vydavatelovým upřímným zájmem,
s kterým se jejich díly léta a s láskou obíral; takéjc zajímavé pozorovat, jak tím i dějiny
ruského národa nabývají plastické, vskutku živé výraznosti, většině západních nebo
i Českých čtenářů patrně posud ani nepříliš známé.
Ale zároveň tato kniha probouzí otázky. Především: co je to vlastně mysticismtis?
Kdyby se kniha jmenovala » Studie o ruských náboženských myslitelích <r, jistě by
i tak bylo zřejmé, co obsahuje. Je ovšem pravda, žc právě východní křesťané, včetně
Rusů, velmi slovo & mystický« milují. Dokonce i obě hlavní byzantské liturgie ho
používají v jednom z neproměnných hymnu. Ale co vlastně autorům, které Spidlík
nashromáždil, bylo nebo je společného? A co lze vůbec označit slovem » mystický«
dnes tak zprofanovaným dovozem filosofických tretek z Japonska a Indie? Snad
lze nazvat mystiky několik desítek tisíc skutečných buddhistů, kteří se v » klášteřích «
učí drmolit zvláštní formule - zatím co stovky milionů, zůstávají buddhisty jen podle
statistiky, protože do onoho drmolení nikdy nebyli zasvěceni (mystái). V křesťanství
však přece nic takového není: i Eucharistie, jeho ncjvětŠí tajemství (mystériou) se
každému nabízí slovy, kterými ji Ježíš ustanovil v skupině rybářů (po rybářsku, 11c
filosoficky, říkával sv, Basil); filosofická »-vysvětlení« (apostoichéiosis, (ranssiibslautiatio) jsou jen zábranami, lidí od Krista zahánějícími. Jistě pozorujeme, že všichni,
o kterých kniha pojednává, mají společnou snahu uplatnit, mnozí osobitými způsoby,
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vliv modlitby na lidský život. Ale to přece není privilegované » zasvěcování «, V křesťanském (ne buddhistícko-filosofickcm) myšlení patří modlitba všem, jak to Náš
Pán stejně dokonale jako stručné vystihl, když z rytmických, snadno naucítelných
targumů složil, svou vlastní jedinou modlitbu.
Druhá otázka se týká chronologického uspořádání Špidlíkovy knihy. Z úvodů
í poznámek jasně vyplývá, že autor j e obeznámen i s nejnovějsí příslušnou literaturou: jména Vladimíra Losského, Semjona L. Franka a Nikolaje Arsenieva dosvědčují, že jde í o studíc nejnovejší {pouze je snad škoda, že tu nenajdeme zmínky o Alexandru Schmcmarmovi). Ale přesto jako by kniha končila první půlí r8. století. O Solovjovu, zejména o jeho rozhodném odmítnutí západního filosofování, o jeho v ý letu - společně s Fjodorovem - do futurologických spekulací (z kterého se kvapně
vrátil, ale kam mimoděk zatáhl plagiátora Teilharda) a zejména o jeho hlubokých myšlenkách o achrojiícké Boží Moudrosti nebo opět o přítomnosti Zla v našem světě
se, bohužel, nedozvídáme nic (bylo by to také vedlo k hlubšímu ocenění umělců od
Lermontova až po Bloka a Michaila Bulgakova). Stejně stranou zůstaly křivolaké
cesty Berdajevovy nebo opět velmi zajímavý konflikt mezi Sergejem Bulgakovem
a biskupy. Pro toto - zdá se, že kvapné - ukončení knihy zůstal Lev Tolstoj zpodobněn jako křesťanství nakloněný spisovatel (kterým kromě » Vojny a míru « nebyl)
a zcela byla pominuta lyrika Pasternakova nebo Anny Achmatové a rovněž typicky
ruské í náboženské stránky Solžcnicyna - jako například plukovníkův pohřeb v » Srpnu
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Ale tyto výhrady by rozhodně neměly ubrat ze zásluh velmi potřebného a historicky aspoň do romantické doby vyčerpávajícího díla. A nakonec: nezasloužila by si
obdobná antologie z českého písemnictví větší pozornosti v českých zahraničních
podnicích než pornografie a filosofická blábolení» která se v nich běžně vydávají?

Tomáš

Špidlík

(fUm)

RUSKO A VÝCHODNÍ EVROPA

Bohdan Chudoba, Russia y cl Oriente tle Europa, Madrid 1980, 488 str.
Rusko a východní Evropa. Není dne, co by noviny nechrlily zprávy o těchto
zemí cli, A přece si vážní lidé na Západě uvědomují, jak málo vědí o druhé straně
Evropy. Země jsou jak lidé. Nestačí noviny k poznání srdce. Všecko, co je živé, se
rodí a roste z daleké minulostí. Na štěstí vyšlo v poslední době vícero studií, týkajících
se Ruska a slovanského světa. Jak sc mezi nimi vyjímá kniha Chudobova? Autora
známe dobře jako historika a jako literáta. Russia y el Oriente de Europa vzniklo spoluprací obou vlastností jeho osobnosti. Je historik. Zná tedy fakta. Zná jich víc, než
bychom jich v jedné knize očekávali. Necituje prameny. Ale chápeme, že by tím
knihu zatížil. Píše o událostech a o věcech, které jsou známé odjinud. Každý šije může
ověřit. Necítí se tedy Chudoba vázán schématem striktně vědeckého postupu. Tato
svoboda by byla pro jiného příležitostí k povrchnosti. Ale Chudoba j í uměl využít
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ve prospěch intuice literáta. Odvážnými lety místními i časovými překonává dálky,
aby zachytil fakta třebas i zdánlivě bezvýznamná, ale zato výrazná k dokreslení obrazu.
Klasická wissenschaftliche Methode by zřejmě nerada viděla, aby se za Bohdanem
Chmelnickým někdo dočetl o Nerudových Zpěvech pátečních, nebo aby Smetanova
Hubička předcházela pár stránek před založením Kominternu. Ale Chudoba si je
docela dobře vědom, že píše o událostech a o lidech svým typickým způsobem, nezařaditelným do schémat jiných. Budou s tím ti »jiní« spokojeni? Myslím, že by
s jeho stylem zásadně souhlasil autor Vojny a míru. Tolstoj ukázal sugestivně, že obraz
doby se nevyvolá z abstrakce tzv. důležitých faktů a osobností, zatemní jej materiál
archivů a posloupná chronologie. Historie daleko lip zjeví svá tajemství, když j e jak
vlny moře, které vyplaví to, co bylo potopeno. Myslím, že má čtenář Chudobův
podobný dojem. Rusko a východní Evropa je svět, který znal z abstrakcí svého vzdělání a z falšovaných snímků novinových a televisních zpráv. Ten svět se mu najednou
položí k nohám jako obrovské moře, plné tajemství, oceán možností k dobru a ke
zlu. Tak viděli historii svého národa i ruští myslitelé. Ten dojem prozrazuje i L. Suárez Fernandez, který napsal k Chudobově knize úvod: » Četba tohoto díla ve mně
vyvolala hluboký dojem; nejde tu o historické studium podle metody statistické,
ale rozvíjejí se tu ideje hluboce svázané s životem. Měl jsem pokušení užít slova vášnivě, ale v tomto případě by to slovo nebylo přiměřené, protože má v našem jazyku
zváŠtní ozvěnu. « I ta poslední poznámka j e důvtipná. Chudoba píše stručně, bez
emočních frází, aleje pod řádky cítit jeho skrytou starou lásku k minulosti české a slovanské. Není to vášeň v banálním slova smyslu, j e to teplo, hřejivý pocit své vlastní
identity v té druhé půlce Evropy, která byla tolik zneuznaná a kterou je potřeba znovu
objevovat, zvláště teď, když jsou sv. Cyril a Metoděj spolu se svatým Benediktem
patrony Evropy.

Antonín

Kratochvil

(Mnichov)
N Á V R A T JOSEFA K O S T O H R Y Z E

V těchto dnech vychází v mnichovském nakladatelství Daniela Stroze PraD nová
básnická sbírka Josefa Kostohryze Eumenidy, kterou vrcholí dílo tohoto dnes již 74-letého spirituálního básníka a významného překladatele románských literatur. Sbírka
Eumenidy vyšla v Č S S R jako samizdat a dosáhla velké čtenářské odezvy především
u mladé generace. V zahraničí vychází bez vědomí autora.
Josef Kostohryz j e jedna z nejvýraznějších postav moderní české lyriky. A j e tragedií generace, která vyrůstala v období let 1948 až 1968, že nemela možnost poznat
dílo tohoto básníka, který podle Jana Čepa objevil nové prostory a nové zákonitosti
české poezie. Jeho stalinsko-gottwaldovská tragedie se v dnešním Československu
opakuje.
Josef Kostohryz se narodil 25. prosince 1907 v Křenovicích v Čechách. Po absolvování filosofické fakulty v Praze a po studijním pobytu v Římě působil jako středoškolský profesor v Praze a později jako lektor a hostující profesor na universitě v Miláně. Bohemistika byla tehdy v Itálii popelkou a dosud nebyl dostatečně zhodnocen
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Kostohryzův přínos na tomto, tehdy téměř ladem ležícím poli. Po drulié světové
válce působil Kostohryz opět v Praze. Krátce po komunistickém puči byl zatčen a odsouzen ve známém prvním spisovatelském a intelektuálském procesu v dubnu 1952
na doživotí. Proces byl inscenován a režírován Státní bezpečností. (Nad tehdy vynesenými tresty by se měli zamyslet především ti, kteří tehdy k těmto procesům mlčeli,
či dokonce jím tleskali a dnes v exilu lkají nad současnou Biafrou ducha.) V Kostohryzově procesu byl prof. Kepka popraven a ostatní dostali doživotí, dramatik a básník
Václav Renč byl odsouzen na 25 let Kostohryz podle Rudého práva byl prý při procesu usvědčován, jak prostřednictvím bývalého ředitele Ústavu italské ku kury v Praze,
ve skutečnosti prý špiona Gíorgia Albertiho, zasílal do zahraničí zprávy a mezi jiným
i spisovatelské Memorandum adresované Trumanovi, Churchillovi, papeži Piu XII.
a De Gasperiinu, » Ncstoudný dokument, v němž záškodníci otevřeně vybízejí k rozpoutání útočné války proti vlastní z e m í p s a l o tehdy K P . Kostohryzovi a Kenčovi
dával prokurátor Kolaja za vínu, že psali do revuí Řád, Obnova a týdeníku Brázda.
Jak věcně a právně byla nepodstatná obvinění, tak za to byly podstatné drakonické
tresty. V rehabilitačním řízení v roce 1967 Nej vyšší soud v Praze zdůraznil, že » v jednání obžalovaných nelze spatřovat žádnou trestnou činnost« a všechny zprostil v plném
rozsahu obžaloby! A dnes j e tento velký lyrik komunisty opět - tentokrát bez procesu - umlčen.
Kostohryz je básník nejen vynikající - mnohdy nezvyklé - kultury slova, ale
i výbojové tvůrčí erudice, což bylo již jasné vidět 11a jeho prvo tině Prameny ústí (1934) .
Sbírka je vlastně poémou meditativní náboženské lyriky, řešící problémy kontemplace a splynutí s Bohem. Kniha vyšla současně se Zahradníčkovými prvotinami
a byla svým pohledem sub specie ae těmitat is na život a zemi v metafyzickém zrcadle
něčím novým v českém literárním prostoru. K březinovskému symbolismu se Kostohryz nikdy nehlásil. Po vydání této sbírky se Kostohryz však odmlčel na deset let. Cítil
nutnost přetlumočit do češtiny některé italské a francouzské autory, kteří byli nedílnou součástí evropské kultury a v české překladové literatuře zela po nich mezera
(Operti, Tombari, Pcrri, Calzini a dlouhá řada dalších). Překládal také Pirandellova
dramata, která sklízela jevištní úspěchy. V roce 1944 vychází druhá Kostoliryzova
sbírka Rekviem, která ve svém estetickém projevu byla daleko konkrétnější a byla
inspirovaná smrtí básníkovy mladé ženy. Rekviem byla výrazně desetiletím vyzrálá
sbírka, i když motiv smrti měl odezvu máchovského pesimismu, resignace a zoufalství. Právě v tomto lyrickém nihil ismu ukázal Kostohryz svou rozevlátou barvitou
paletu. Po válce v roce 1947 vychází třetí a na dobu téměř dvaceti let poslední sbírka
Josefo Kostohryze A/ zkamení. Kniha byla uměleckým vyvrcholením Kostoliryzova
díla a zároveň předtuchou blížící se básníkovy kalvarie. Kostohryz byl zatčen v roce
1950 a podle svědeckých výpovědí bylo s ním z celé spisovatelské skupiny nejsurověji
zacházeno. Jen zázrakem přežil výslechy a prakticky o vlásek unikl Šibenici. Na dobu
věznění si vzpomíná Kostohryz ve své Čtvrté básnické sbírce jednorožec mizí (1969):
»Pověz mi, příteli, bylo ti hamba, když blízko šibenic spolu jsme stáli? / T a k vidíš.
Chvilka a královna bude / tvá sestra. Královna sťata tam byla / přítomna přísaze naší
a víš už / co je - Mí se. T o chtěl jsi být básník! / Krásně je nulovat, milován zemřít.*
Kniha lyriky místy dějinných meditací pod vlivem a dopadem téměř současných
událostí. Vedle sbírek Jana Zahradníčka je tato kniha nejvýraznějším svědectvím
o umělecké síle poezie v podsvětí komunistických věznic, kam nebylo možno nahlédnout a odkud nebylo nic slyšet. K o k na to vychází poslední oficiálně vydaná Kosto-
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liryzova sbírka Přímý obraz. Je to kniha integrální lyriky podmanivých obrazů a odezvy básníkových psychických dobrodružství, která prožil na své životní křížové cestě.
Sbírka Eumenidy nemohla již vyjít v oficiálních nakladatelstvích - v samizdatu
však dosáhla velkého rozšíření a velké odezvy, neboť básník Josef Kostoliryz v tomto
životním účtování dostoupil k vrcholným obzorům české spirituální a meditativní
lyriky a poéma nazvaná Dopis Atijntč odhalila nové zákonitosti a rozměry české lyriky.
Zde zůstává pro literární historiky doma stejné jako v zahraničí velká položka. Sbírka
j e namnoze symbolickou hrou promýšlející smysl oběti jednotlivce i celých společenských vrstev v osobní oběti i v tvůrčí mravní aktivitě. V Mnichovi vyšlo právř
první číslo nového českého literárního časopisu nazvaného Obrys, ve kterém o Kostohryzově sbírce čteme: » Sbírka obsahuje kromě básnického prologu patnáct dílem
rozsáhlejších básní a z části vznikla - soudě podle soukromé rukopisné dedikace kolem roku 1973. J e to subtilní, namonoze retrospektivní lyrika, úchvatná vnitřní
melodičností volného verše. Básnicky je komponovaná a situovaná do italských
klasických i humanistických obrazů.«

Augustin

Casaroli

(ŘJm)

STÉ V Ý R O Č Í N A R O Z E N Í P. T E 1 L H A R D A DE C H A R D I N A
Upříležitosti stého výrott narozeni P. Teilharda de Chardina sliítu! sekretář kmdin til Agoslino
Casaroli zaslal 12. května 1981 monsignoru Paul Poupardovi, rektoru Katolického Institutu
v Paříži, kde se konalo setkání na polest tohoto vídcc, následující dopis:
Monsignore,
mezinárodní včdcckc společenství a vůbec celý intelektuální svět sc připravují
oslavit výročí narození otce Pierre Tcilhnrd de Cliardina. Podivuhodný ohlas jeho
výzkumů spolu s kouzlem jeho osobnosti a s bohatstvím jeho myšlení trvale poznamenaly naší epochu.
Mocné básnické nazření hluboké hodnoty přírody, pronikavé postižení dynamismu
stvoření, všeobsáhlé pojetí světového pohybu se u něj pojí s nepopiratelnou náboženskou vroucností.
Jeho vytrvalá vůle k dialogu s vědou doby a jeho neochvějný optimismus, pokud
jde o světový vývoj, přispěly, díky kouzelné hře slov a podinanivosti obrazů k pozoruhodnému rozšíření jeho postřehů.
Tato syntéza, cele zaměřená 11a budoucnost, svým tak častým výrazovým lyrismem a svým vášnivým zaujetím pro universálnost, navrací lidem propadávajícím
pochybnostem chuí k naději. Zároveň však spletitost přetřásaných problémů jakož
i rozličnost použitých přístupů nemohly nevyvolat obtíže, které vyžadují jak 11a úrovni
vědecké tak filosofické a teologické kritické a nezaujaté studium tohoto neobyčejného
díla.
Není pochyby o tom, že oslavy stého výročí jak v Katolickém institutu v Paříži
tak v Museu dějin přírody, jak v U N E S C O tak v pařížském Notre Dame, budou
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z tohoto hlediska příležitostí k podnětné konfrontaci, jež by přispěla k správnému
metodologickému rozlišení rovin a obohatila tak přísné epistemologické zkoumání.
Naře doba, i přes obtíže celkového pojetí a výrazových nedostatků tohoto odvážného pokusu o syntézu, podrží v pamětí svědectví sjednoceného života člověka,
který uchvácen Kristem až do hlubin svého bytí a snažící se poctít zároveň víru i
rozum, přcdjal výzvu Jana Pavla IL: »Nemějte strach, otevřete, otevřete dokořán
brány Kristu, nesmírné oblasti kultury, civilizace, rozvoje. «
Jsem Šťastný, monsignore, že Vám mohu jménem Svatého Otce sdělit toto poselství pro všechny účastníky symposia pařížského Katolického institutu, jemuž předsedáte, na počest otce Teilharda de Chardina a ujišťuji Vás svou věrnou oddaností.
Agostino kard. Casaroli

Ohlasy
POZNÁMKA

REDAKCE

Redakce Studií se rozhodla otevřít novou rubriku v našem časopise s názvem Ohlasy.
Chceme zde publikovat - nakolik to rozsahové a obsahové bude možné - kritické připomínky čtenáři! časopisu. V tomto dvojčísle publikujeme integrálně několik dopisů, jež redakci v poslední dob! došly, i když jsou poněkud delší. Přáli bychom si však, aby příspěvky
do této rubriky nepřesaho valy jednu stránku strojopisu a aby diskuse, k níž zde dáváme možnost, byla vedena zcela věcně. Žádáme zároveň čtenáře o pochopení, že ne vždy bude nuzné
uveřejnit všechny příspěvky patřící do této rubriky; vynasnažíme se však alespoií shrnout
připomínky došlé redakci, aby čtenáři časopisu byli informováni i o » ohlasech «, jaké Studie
mají.
].

VHÁNA

(Praha) (*)
K R I Z E ESCHATOLOGIE N E O S O B N O S T Í

V číslech 66-68 uveřejnil časopis Studie na pokračováni studii Václava Bělohradského
Krize eschatologie neosobnosti. Tato studie nedávno vyšla v italském překladu péčí milánského nakladatelství Jaca Book. Z kritických ohlasů z domova uveřejňujeme následující
recensi.
Studie V. Bělohradského Krize eschatologie neosobnosti koluje dnes v Československu v mnoha opisech. Příčinu, proč vzbudila tak velkou pozornost, vidím v tom,
že filosoficky formuluje a objasňuje mnohé z našich osobních, každodenních zkušeností, a 2c přitom mluví jazykem, kterému rozumíme a který umožňuje sdílet nové
významy. Tak například fenomén banalizace lidského osobního vědomí, o němž Bělohradský vc své práci píše, známe všichni - stal sc jedním ze základních prvků totalitního systému. Setkáváme se s ním v nej různějších podobách, je téměř samozřejmou
(*) Vychází bez vřdomí autora.
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součástí našeho života, přičemž nad jelio důsledky sc již nezamýšlíme. Bělohradský
jej určuje jako neosobnost (v návaznosti na Selbstverlust - H. Arendt) a objasňuje
jeho evropskou genesi, jeho lidské a společenské důsledky. Je-li jedním z hlavních
znaků individuí v masové společností vykořeněnost, bezkontaktovost, izolovanost,
vzájemná nedůvěra, strach jedněch před druhými, pak z toho plyne především potřeba utvářet svůj život podle ncjrůzuejíích abstraktních ideologických představ,
pojmů a tzv. historických zákonů. To zakládá kapitulaci před neosobní racionalitou
systému, aparátů a ideologií, názor, že před ní nemůže obstát žádné »jen « osobní
vědomí, jeho prožitky a hodnoty, svědomí. Na straní neosobní racionality stojí všechna
moc, všechny prostředky teroru a manipulace a tento fakt j e pro většinu lidí zdrojem
hluboké skepse. Tak tvoří banalizace lidského osobního vědomí, nedůvěra ve vlastní
prožitky, názory a hodnoty a totální vláda neosobní racionality dvě stránky jedné
mince, jednoho totalitního systému.
O co pak jde v konfliktu mezi totalitním systémem a disentem ? Disent usiluje
o de-banalizaci lidského osobního vědomí, lidé, kteří jej tvoří, usilují o svobodný,
vnitřně pravdivý život, věří v lidské hodnoty, orientují se ve světě podle svých prožitků, podle svého svědomí ; proti ncosobnosti staví osobnost. Podle V. Havla tu jde
o konflikt mezi intencemi systému a intencemi života, Bělohradský mluví o snaze
udržet » dicirchii mezi institucemi a vědomím «, Dále pak ukazuje, že tyto snahy východoevropského disentu, formulované například prof. Patočkou, míří stejným směrem
jako značná část soudobé západní filosofie. Jde především o nárok, neustále vykazovat
vazbu objektivního rozumu na osobní vědomí a jeho prožitky. Jak souvisí vývoj
systému a jeho institucí s vývojem člověka, jenž v něm a pod nimi žije? Analýzy
přitom bývají založeny v přirozeném světě a odtud jc sledován vývoj institucí a jejich
skutečný, pravdivý význam pro život člověka.
Tento nárok je však podle Běloliradského pro mnohé lidi na Východě i Západě
Evropy skandální, protože zpochybňuje hranice skutečnosti. V tom s ním souhlasíme:
to, že se stále více a výrazněji ukazuje za zdmi tzv. reálného socialismu jiná skutečnost,
zakrývaná, podačovaná, zamlčovaná a degradovaná téměř do neexistence, je pro
mnohé nepříjemné a zatěžující. Tento svět osobní zkušenosti, oceán lidského utrpení,
který odhaluje obludnou nclidskost totalitního systému, nepřipouští žádné výmluvy
a žádná neosobní, tzv. objektivní vysvětlení. A konečně vrhá i nové světlo na mnohé
aspekty současné i minulé politiky Západu. Všichni ti, kteří vidí v politice jen hru
sil a záležitost více či méně objektivních mechanismů, nemohou rozhodně pochopit
skutečné intence disentu, nebot jeho snahy vyrůstají nikoli z nějakých politických
modelů, nýbrž z přirozeného světa člověka. Uvnitř amorálního a brutálně manipulativního systému se tak rozvíjí zápas nikoli o politickou moc, ale o udržení základních civilizačních hodnot, zápas o možnost důstojného a tvořivého lidského
života, zápas o udrženi etické dimenze světa. Spolu s V. Bělehradským se však také
domníváme, ze naše snaha udržet » diarchii mezi institucemi a vědomím « není jen
něčím specifickým pro disent, nýbrž že současně tvoří základ i západní demokracie
a všech těch snah, které si kladou za cíl nenechat j i zaniknout a odhodit jako zbytečné
a neschopné zařízení. Věříme, že dějinný člověk, na Východě i Západě Evropy, existuje a bude existovat jen potud, pokud bude schopen udržet si svou relativní autonomii vůči institucím, organizacím, státu atd., a také vůči všem těm formám neosobního,
tzv. objektivního myšlení, které jej vrhají do prostorů, v nichž nemůže nalézt žádný
lidský smysl.
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Veškerá mašinerie socialistického státu je zaměřena na likvidaci osobního vědomí,
na maximální vyloučení skutečného člověka, tj. člověka pevně zasazeného do jeho
rodiny, přátelských vztahů, sdílejícího určité morální hodnoty. J e zaměřena na jeho
nahrazení takovými ideologickými monstry, jako je »nový socialistický člověk«,
»lidský faktor « či » všechen lid «. Takové vyloučení člověka je totiž podmínkou jednoho stálého snu totality: snu o konečném řešení (Endlösung) všech společenských
problémů a konfliktů. Jak však vývoj totalitního systému ukazuje, jeho legitimita
začíná být zvolna, ale stále více závislá na osobním, individuálním vědomí jeho občanů. Disent v tomto procesu vymaňování ze systému manipulace, vydírání, hrozeb
a obelhávání, hraje inspirativní roli. Bělohradský vidí otázku ještě Šířeji: prolomení
eschatologie neosobnosti je podle jeho názoru rozhodujícím kulturním úkolem naší
doby.
Nakonec ještě několik marginálních poznámek. Domníváme se, že je již dnes
zřejmé, že politika, jejímž východiskem j e rozlišování na pravici a levici, se stává
nebezpečným anachronismem. Zastírá totiž rozdíly mezi demokratickými a totalitními směry jak na levici, tak na pravici. To pak znamená, že nemůžeme přijmout
autorův termín »totalitní demokracie« a jeho výklad. Jeho platnost připouštíme
pouze pro období jakobínského teroru, nikoli však pro období totalitních režimů
20. století. Zde jde totiž, oproti spontánnímu, živelnému pohybu revoluční demokracie jakobínské Francie, o přesně naplánovanou a řízenou manipulativní činnost.
Domníváme se v této, ale i v dalších souvislostech práce, že by autorovy analýzy
získaly často na přesnosti využitím například práce H. Arendt Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft či Heideggerových analýz přirozeného světa.

František

Pinďák

(Rotterdam)

O » N O V É M SOCIALISTICKÉM Č L O V Ě K U «
a jiných zajímavostech ze Studií
Slyšeli jste už někdy, že Marxův nový socialistický člověk a nový člověk z Nového
zákona je jedno a totéž? Ztotožňuje je Jakub S. Trojan v článku Teologicko-politický
traktát (Studie 72) do té míry, že o nich mluví jako o tomtéž fenoménu: »Marxův
bohatý člověk či dokonalý ' druhý' Člověk podle Písem«, » tento člověk« (str. 550551), na nějž » se marxistický či křesťanský pohled nemusí diametrálně lišit, až snad
na to, že první přisuzuje všechny charakteristiky tzv. bohatého člověka jeho vrozeným potencialitám, vnitřním silám jeho bytí, kdežto druhý přijímá nejhlubší možnosti lidství jako dar « (tamtéž).
Teolog Trojan jako by zapomněl, že dokonalým člověkem Nového zákona je
Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, jenž byl ukřižován a vstal z mrtvých. » Obléci
nového člověka « vždy znamenalo, že máme následovat Krista, že máme zachovat
jeho slova a přikázání, protože On je » cesta, pravda a život«. Kdo to pomocí Boží
milosti dokázal ve vynikající míře, býval - a doufejme, že i v budoucnu bude - prohlášen za světce. Zdá se, že této cestě Trojan výslovně odporuje; po Marxovi, říká,
nelze očekávat nápravu jen od individuálního zdokonalování. Trojan zřejmě nechce
vidět, jakou roli ti » individuálně zdokonalovaní« světci hráli a hrají v evropských
i v našich národních dějinách.
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Když odmítl tuto cestu, není náhodou, že svého dokonalého člověka nikde nemůže najít. I to říká ve svém ůlomarxismu jen podmíněně: » K Marxově bohatému
člověku jsme se přiblížili jen nepatrně.« Dnes si už ovšem málokdo dovolí prohlašovat Lenina, Stalina nebo zkomírajítího Leonida Brežněva za vzor lidství, za onoho
hlučně ohlašovaného » nového socialistického člověka«. Nedá se to jaksi prohlásit
ani o žádném ze známých představitelů té části naší generace, která kdysi křičela: »my
jsme mládež nová, mládež Gottwaldova «; sklidil by jen posměch, kdo by chtěl vydávat za aproximaci ideálního českého člověka ať již » reálné « socialist)' a poslušné
loutky jako Strougala a spol. anebo reformované komunisty a mistry převleků, Pelikána, Mlynáře, Kohouta a další. Tento výčet jmen by měl zároveň naznačit, že
rozdíl mezi evangeliem a marxismem je zásadní, diametrální. Kdo nechce vidět tuto
skutečnost, nechce ani vidět skutečné příčiny té hluboké mravní krise, v níž se nachází
naše společnost.
Projeveni této nevidoucí obojakosti je i Trojanovo stanovisko k pražské Křesťanské mírové konferenci. O ní se dají použít slova, kterými kardinál František Tomášek
odsoudil sdružení prorežimních katolických knězi Pacem in terris: »Je to sdružení,
které naprosto, zdůrazňuji naprosto závisí na státu. Svůj program staví na bratrství
a spolupráci, ale ve skutečnosti nedělá nic, co by prospívalo Církvi.« K podobné
kritice do vlastních řad má Trojan daleko. Vychvaluje činnost KMK za předsednictví
profesora J. L. Hromádky; asi nikdy neslyšel o zklamání, ústícím až v tragediích,
které Hromádkova kolaborace s komunisty vyvolala v evangelických rodinách.
I když se po sovětské invazi Československa Hromádkova politika octla v troskách
a prof. Hromádka se vzdal předsednictví, Trojan byl pro další účast v KMK, Teď
horlí proti spolubratrům, kteří příliš horlivě kolaborují. Patrně je vybízí k resignaci,
ale neříká, že jeho církev by měla K M K opustit. Přitom je K M K svým způsobem
škodlivější než Pacem in lerris. Nepůsobí totiž jako demoralizující faktor jen doma.
Jako mezinárodní konference pod stálým sovětským dozorem exportuje pod pláštíkem křesťanství marxismus a komunistickou » mírovou « propagandu i do západní
Evropy a rozvojových zemí.
Není to bohužel výjimka, že redakce Studit rozšiřuje jménem Křesťanské akademie
nejpodivnější názory, v Trojanově případě více než hraničící s heresí. V posledním
čísle Studií (73) Karel Zeman z Kolína nad Rýnem dostal příležitost k publikaci
svého tvrzení, že v Československu » nezná žádný případ násilné psychiatrické internace z politických důvodů « (str. 54). Za to spěchá s ujištěním, že obvinění ze zneužití psychiatrie k internaci politicky nepohodlných jedinců není vlastně specifikum
socialismu, protože »kritika podobného druhu se ... objevuje i v zemích Západních«!
Toto své » čestné osobní stanovisko « korunuje objevem, že v Československu nejenže
policie a soudy nezavírají lidi do blázince, nýbrž odpůrci režimu se tam nechávají
zavírat sami dobrovolně: »Někteří potenciální nebo otevření odpůrci statu quo u nás
doma přišli do kontaktu s psychiatrickou terapií... «, avšak - tvrdí K. Zeman - » podstatné je, že léčba a kontakt byl ve všcch případech (o nichž vím) dobrovolný ...jako
řešení komplikované ekonomické, sociální a politické situace..., či neváhám říci
také výjimečně jako i vysloveně osobní ochrana« (str. 55). K. Zeman patrně není
čtenářem Studií, a necítil se tedy povinen vysvětlit, jak tomu bylo například s Augustinem Navrátilem. Ten doslova napsal kardinálu Tomáškovi, když se 11a něho obracel
o pomoc v červnu 1978: » Současně Vám posílám opis rozsudku okresního soudu
v Kroměříži, kterým jsem byl ve svém předešlém případě také uznán nepříčetným
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a určen na ústavní psychiatrické l é č e n í Č e k á m proto každým dnem, že mi dojde
výzva k nástupu na ústavní psychiatrické léčení v Kroměříži na neurčitou dobu«
(Studie Ö5, str. 434). Do léčení v psychiatrickém ústavu byl skutečně předán, přestože
mu Otec kardinál vydal pro soud prohlášení, že petiční akce A . Navrátila a dalších
věřících za svobodu vyznání odpovídá platným československým zákonům a závazným právním předpisům (tamtéž, str, 437). Čili že Augustin Navrátil není blázen,
nýbrž pouze bere československé zákony o svobodě vyznání vážně. Můžeme snad
minimálně předpokládat, že redaktoři Studií čtou texty, které dávají tisknout. Jak to,
že nyní uveřejněním Zemanova článku polemizují s dokumenty a články, které před
dvěma roky sami vytiskli, a s dalšími materiály a články, které na toto téma vyšly
v exilovém tisku?
Nelze zde rozebírat všechen další podobný kont rab and ve Studiích. Jeden aspekt
si však zaslouží zvláštní pozorností. Poslední rok se redakce velmi namáhá, aby své
čtenáře přesvědčila, žc linie Studií j e věrnou odlikou politiky Vatikánu. Nedávno
s tímto výslovným upozorněním uveřejnila překlad úvodníku z časopisu La CiVító
Caltolica (•Studíc yr, str. 405, redakční poznámka). V posledním čísle vychází
se stejným záměrem překlad Casaroliho přednášky Svaty Stolec a politika. Zde jde
přímo o mystifikaci čtenářů, protože se redakce snaží vydávat za platné necoř co už
neexistuje. Casaroliho politická íívaha vznikla již v roce 1977 a od té doby se ve Vatikánu i v politické situaci ve světě ledacos změnilo. Nejenže máme nového papeže,
který silně změnil pořadí priorit ve vatikánské diplomacii a vnesl novou sílu do lilásání víry bez ohledů na diplomatické kompromisy. Casaroliho Ostpolitik skončila zároveň s italským » historickým kompromisem « - ještě za Pavla VI. výstřely, kterými teroristé z Rudých brigád, vyškolení v Československu a jiných komunistických
zemích, zavraždili uneseného italského ministerského předsedu Aido Moro.
Sovětský přepad Afganistánu pak donutil i ty nejíístupnější západní vlády, aby
revidovaly svou politiku détente a tento proces není dosud ukončen. Konečně události v Polsku od loňské stávky v Gdaňsku vytvářejí zcela novou situaci v komunistickém bloku i v jeho vztazích k Západu a třetímu světil a nikdo nyní nedokáže předpovědět jejich konečný dosah. Komu by nejvíce pomohl návrat k naivní důvěřivosti
Brandtovy a Kissingerovy politiky neustálých ústupků, je více než zřejmé. Opožděné
uveřejnění Casaroliho úvah si tak vynucuje jen jednu otázku. Ví vůbec vatikánský
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kých souvislostech, totiž vedle Zemanova nechutného popírání policejiá a soudní
represe věřících v Československu?

Alois

Rozehnal

(New York)
ČS. P R E S I D E N T V P R O Z A T Í M N Í

ÚSTAVĚ

T. G. Masaryk byl nejen filosof a myslitel, nýbrž i státník a politik, který čumě
zasahoval do politického dění, jak správně dovodil dr. Jaroslav Pecháčck v Informativním článku: Masaryk, Beuel, Hrad (Studie, II/1980, č. 68, str. 169-182).
Do této studie se však vloudily některé nesprávnosti, které by měly být opraveny s
ohledem na zálilaví článku: Dokumentace. Nepřesnosti se týkají zejména tohoto tvrzení:
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» Když se připravovala ústava Čs. republiky, rozvinula se diskuse o tom, jak rozsáhlé pravomoci a prerogativy mají být zajištěny hlavě státu. Masaryk měl podle
novely z 9. dubna 19x9 presidentská práva jako mají presidenti, kteří zároveň zastávají funkci šéfa vlády, jako je tomu ve Spojených státech. Ale konečná ústava z r. 1920
mu dala práva, jako měli až do de Gaulla francouzští presidenti, práva více méně
jen represenracní« (str. 169).
Ústavní vývoj Československé republiky byl pro nedostatek demokratické tradice
složitý a vyznačoval se hledáním úpravy, k níž patřily zejména tyto prozatímní ústavní
listiny:
Zákon z 13. listopadu 1918, č. 37 Sb., o prozatímní ústavě, který byl za Čtvrt roku
změněn novým zákonem o prozatímní ústavě z 1 1 . března 1919, č. 13S Sb., a za další
dva měsíce další novelou zákona z 23. května 1919, Č. 271 Sb, Prozatímní ústava
měla zejména tato ustanovení o presidentovi:
§ 7,

(1) Hlavou státu je president republiky, kterého volí Národní shromáždění.
(2) Úřad presidenta republiky trvá až do doby, kdy podle ústavy konečné
nová hlava státu bude zvolena,
§ 9.
President republiky nemůže být trestně stíhán.
§ 10. (1) Obsahuje taxativní výpočet kompetence.
(2) Každý vládní úkon presidenta republiky vyžaduje k své platnosti spolupodpisu příslušného odpovědného člena vlády.

Květnovou novelou připojeni byli vysokoškolští profesoři, poněvadž zákonem
č. 78/1919 Sb. u této kategorie státních zaměstnanců byly zrušeny hodnostní třídy.
Tento paragraf prozatímní ústavy byl takřka beze změny přijat do ústavy definitivní (Dr. Zdeněk Peška, Čs. ústava a zákony s n(souvislé, Kompas, Praha 1935, str. 116).
Prof. Frant. Wcyr podává tento výklad k prozatímní ústavě o orgánech státu:
Národní shromáždění: Nazvalo se a nazývá se obecně revoluční, čímž měl být
naznačen revoluční způsob jeho ustavení. Revolučnímu Národnímu shromáždění
příslušela nesporně plnost zákonodárné kompetence.
President republiky: Podle § 7 prozatímní ústavy j e lilavou státu president republiky,
kterého volí Národní shromáždění. (Stalo tfe tak v první schůzi revolučního Národního
shromáždění dne 14. listopadu 1918.) Tím nepřímo byla určena státní forma Čs. státu,
což podle čl. i zákona z 28. X. 1918, č. 1 1 Sb., mělo se stát ve srozumění s čs. Národní radou v Paříži, ale oficiálně se nestalo. President republiky je nestihatclný (§ 9).
Kompetence jeho (§§ 10, 10 a, 10 b) vymezena obdobně, jak se stalo konečnou
ústavní listinou. Je-li místo presidentovo uprázdněno, nebo je-li president clmrav,
přísluší výkon jeho práv vládě, která může jednotlivými úkony pověřit svého předsedu, po případě může být Národním shromážděním, zvolen zvláštní náměstek presidentův.
Vláda: Vládě přísluší moc výkonná a nařizovací jako obecná její kompetence
(§ 14). A contrario není tedy president považován za orgán této moci. Jeho postavení jako
hlavy státu (vedle Národního shromáždění jako zákonodárného a vlády jako v ý konného orgánu) není tudíž v prozatímní ústavě příliš ústrojné. Podle původního
znění § 14 příslušelo ustanovování sedmnáctičlenné vlády (jejího předsedy a členů)
Národnímu shromáždění volbou. Zákonem ze dne 23. května 1919, Č. 271 Sb. (tzv.
květnovou novelou - nikoliv dubnovou), přešla tato kompetence 11a presidenta republiky a počet členů vlády nebyl již výslovně stanoven. Vládaje odpovědna Národ-
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nímu shromáždění, které může j í vyslovit nedůvěru nebo odepřít projev důvěry
(§ 16). V těchto případech má právní povinnost podat demisi do rukou presidenta
republiky (Fr. Weyr, Čs. právo ústavní, Melantrich, Praha 1937, str. 84-86).
Konečná ustavní listina z 29. února 1920, č. 1 2 1 Sb., převzala zásadu neodpovědnosti presidenta, k níž prof. Fr. Weyr podává tento výklad:
President není odpověděn z výkonu svého úřadu. Z projevů souvisejících s úřadem presidentovým odpovídá vláda (§ 66 úst. listiny). Trestně může být stíhán jen
pro velezradu, a to před senátem na obžalobu sněmovny poslanecké (§ 34). Trestem
může být jen ztráta úřadu presídentského a způsobilosti tohoto úřadu později znovu
aiabýt (§ 67 úst. listiny).
Ustanovení tato jednají o neodpovednosti z hlediska politického a trestního. Právem podotýká důvodová zpráva k vládní osnově ústavní listiny (tisk 2421, str. 15),
žc otázka politické odpovědnosti ministerské je v úzkém vztahu k otázce pravomoci
a odpovědnosti hlavy státu. Ve státech, kde hlava statuje neodpovědnou, odpovídá
ministr parlamentu též za ony akty hlavy státu, na nichž mel účast, jež spolupodepsal
(např. Anglie, Francie), ve státech pak, kde hlava státu je odpovědna, odpadá politická odpovědnost ministra (např. Spojené státy severoamerické) (Fr. Weyr, tamtéž, str. 184).
Odpovědnost presidenta byla předmětem mé studie, v níž byla vyzdvižena jako
jeden zc základních rozdílů mezi československou a americkou demokracií:
Americká ústava zc 17. září 1787, která byla schválena za 1 1 let po Prohlášení
nezávislosti z 4. Července 1776, učinila průlom do zásady dělení státní moci v ustanovení o pohnání k odpovědnosti presidenta republiky, když stanovila v cl. I. o obžalobě (impeachment):
Sněmovna bude mít sama 1110c obžalovat: {§ 2, odst. 5). Senát bude mít sám moc
soudit všechny žaloby. Bude-li souzen president Spojených států, bude předsedat
president Nejvyššího soudu (§ 3, odst. 6). Rozsudek v případě obžaloby sc omezí
na zbavení úřadu a diskvalifikaci zastávat jakýkoliv čestný, svěřený nebo placený
úřad Spojených států; odsouzený však podléhá dále obžalobě, soudnímu řízení, rozsudku a trestu podle práva (§ 3, odst. 7). President, vicepresident a všichni civilní
úředníci Spojených států budou zbaveni úřadu na základe obžaloby a odsouzeni pro
zradu, úplatkářství nebo zločiny a přeciny (ČI. II, § 4).
V dějinách Spojených států skoro za 200 let poslanecká sněmovna vznesla pouze
jednou takovou obžalobu pro nedůstojné chování presidenta Spojených států jako
hlavě státní správy. Ale president Andrew Johnson byl r, 1868 v senátě osvobozen
většinou jednoho hlasu, který rozhodl o tom, žc obžaloba byla spise povahy politické
než trestní (Alois Rozehnal, Odpovědnost presidenta, Nový domov, Canada, 7. IX.,
14. IX. a 21. IX. 1974; Hlas domova, Melbourne, Australia, 16. IX. 1974).
Hlavní rozdíl je však v právních řádech: Americký buduje na právu zvykovém
(Common Law), Československý na právu psaném (ins scriptum). Ústavy ve smyslu
hmotném, které neznají ústavních zákonů ve smyslu formálním, se nazývají pružnými, ty, které j c mají, tuhými. Srovnání ústav j c tím obtížnější, čím větší je rozdíl
právních řádů. V každém případě však nutno hledat ducha zákona.
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Jaroslav

Pecháček

(New York)

K Č L Á N K U O TOTALITNÍCH D I K T A T U R Á C H
Milý pane redaktore,
v sedmdesátém čtvrtém čísle Studii jsem se s chutí pustil do četby příspěvku Jana
Tesaře na téma Totalitní diktatury jako fawmcii. Při tom jsem se dostal k odstavci,
který mě nutí k napsání tohoto dopisu. V odstavci, o který jde, autor tvrdí:
»Idea politického katolicismu, formulovaná v encyklikách Lva XIIL, byla východiskem, od něhož vede přímá linie až k autoritativnímu státu Francovu či ke klcrikálně fašizujícímu režimu, který byl s pomocí Hitlerovou instalován na Slovensku. «
Nad tímhle objevem jsem poněkud užasl. Říká se, že papír snese všechno. Ale to
neznamená, že čtenář musí všechno přijmout. Snad jen ten, kdo neví nic o papeži
Lvu třináctém, jeho encyklikách, o politickém katolicismu posledního století, o občanské válce ve Španělsku v létech 1936-1939 a o založení Slovenského státu v březnu
1939» může Tesařův závěr přijmout. Ale kdo něco o tom ví, a mezi čtenáři Studil
jich je, jak doufám, většina, si položí otázku, zda autor se skutečně s tématikou vypořádal, zda četl encykliky, o nichž píše, a zda ví vůbec něco o » přímí linii politického
katolicismu«.
Tak především: co charakterizuje pontifikát Lva XIII. ve vztahu k tehdejšímu
světu? Kdybychom použili moderní terminologie, řekli bychom, že 11a rozdíl od
svého předchůdce Pia devátého, byl Lev třináctý papež-liberál. Snažil se smířit církev
s dobou, usiloval o jakýsi modus vifcndi mezi katolickou státovědou a novými myšlenkovými proudy, které přinesla francouzská revoluce. Otevřel až dosud tajné vatikánské archivy historikům, protože byl přesvědčen, že církev nemá co zatajovat.
Zároveň vybízel katolické historiky, aby se nebáli psát pravdu, padni komu padni.
Nabádal ke kritickému studiu bible a vytvořil k tomu ve Vatikáně biblickou komisi.
Povzbuzoval ke studiu přírodních věd, jmenovitě hvězdářství.
Obsahem jeho encyklik je, pokud šlo o poměr a vztahy církve ke společenským
a státně-politickým otázkám, jakési aggioruaweiito, to je přechod ze středověku clo
nové doby. Nebylo to snadné. Nové režimy, které se etablovaly v četných státech
Evropy, byly vysloveně proticírkevní a protikatolické. Na místo bývalého vlivu
církve nastoupil jakýsi ideologický » Staatslaizismus « - jakási směs rcvolucionářství,
deismu, ateismu, nacionalismu a humanismu. Praktikoval mnohé občanské ctnosti
s výjimkou tolerance a neutrality pro církve, přestože právě ve jménu tolerance a
neutrality boj proti církvi vedl.
Lev XIII. se snažilo o smír francouzských katolíků s republikou. V encyklice I111mortale Dci (1885) upozorňoval katolíky, že musejí být odpovědnými občany sekulárního moderního státu. Odmítl při tom názor francouzských royalistů, že jedině
oni jsou dobrými katolíky, ale také tvrzení protikatolických fanatiků, žc církev nemůže být jiná než reakční a že nutně představuje politickou reakci. Kritizoval praxi
tehdejších demokracií pro její a priori nepřátelské stanovisko vůči církvi, ale současní
prohlásil, že církev neodsuzuje státní demokratickou formu. V encyklice Liberias
(1888) šel ještě dále a tvrdil, že osobní svoboda jc legitimním politickým cílem a žc
právě ona je slučitelná s příslušností k církvi.
Lvu třináctému nešlo při tom o politickou moc. V závěru encykliky Sapieiiliae
Christianae (1890) čteme: »Politická 1110c jc církvi naprosto cizí. Bylo by to v rozporu
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s jejím posláním a úkoly, kdyby se podílela na stranické politice a kdyby mela sloužit názorům politiků, které sc ostatně velmi často mění a přizpůsobují. Církev nepokládá za svůj úkol rozhodovat o tom, jaká vládní forma je nejlepší, anebo jaké instituce jsou nejvliodnější pro vládu, která se hlásí ke křesťanské politice. Církev neodmítá žádnou formu státu, pokud zajišťuje ochranu náboženství a morálky. Zatahovat
církev do stranické politiky a používat ji k tomu, aby se získaly výhody proti protivníkovi, by bylo krajním zneužitím náboženství. « (Text převzat z knihy Church
and Society, New York 1953).
Vztah mezi církví a politickou stranou definoval týž papež v listě z 8. prosince
1882; » Nesmíme se dát zmást paradoxním názorem těch, kdo směšují náboženství
s příslušností k té nebo oné politické straně do takové míry, že jsou téměř v pokušení
pokládat své politické odpůrce za odpadlíky od katolického náboženství. Porušuje
to bratrskou harmonii a otvírá dveře mnohým pohoršlivým nepřístojnostem. Je proto
nutné, aby náboženské a politické záležitosti byly od sebe odděleny, podle své povahy
a přirozenosti.«
.Lev třináctý nepropagoval zakládání katolických politických stran, dokonce,
například v Itálii, jím oponoval. Ale jeho sociální a demokratické ideje inspirovaly
katolíky k zakládání katolických politických linutí, která nastupovala na evropskou
politickou scénu už na sklonku devatenáctého století. Inspirovala je především známá
sociální encyklika Rerum novarum (1891). Papež v ní zdůrazňoval práva dělníků na
důstojné postavení ve společností, na slušnou mzdu, 11a dělnické odbory, připomněl
nedotknutelnost občanských práv a nárok 11a soukromé vlastnictví. Rerum novarum
jc tvrdou obžalobou tehdejšího kapitalismu, Zároveň však poukázala na omyly a slabiny marxistického socialismu.
Katolická politická linutí, k jejichž založení data encyklika podnět, byla pod jejím
vlivem sociálně progresivní a demokratická. Ve svých začátcích se střetla s dožívajícím
katolickým konscrvativismeni a nejednou i se sociálním zpátečnictvím. Ale postupně
se prosazovaly tendence sociální, takže mluvit o » přímé ccste k fašismu prozrazuje neznalost historických skutečností. Historikovi by mela být známa jména jako
Ozonam, Lacordnirc, Sangnier a Lamcnmisc ve Francii, kteří bojovali za sociální
pokrok a demokratickou fonnu vlády ve Francii, nebo něco o katolících v sociálním
linutí Kalliés, kteří - s podporou Lva XIIÍ. - sc postavili za demokracii a republiku.
A co v Italu? Tam narážely pokusy o politickou katolickou stranu dlouho na negativní stanovisko církve. Ale v lednu 1919 vytvořil kněz Don Sturzo přes noc demokratické progresivní hnutí Popolari. Žádalo ochranu individua proti státnímu centralismu, rozvoj samosprávy, podporu Společnosti národů, Podporovalo sdružování
rolníků, dělníků a drobných řemeslníků, družstevní formu podnikání, zrušení monopolů. Roku 1922 Mussolini stranu zakázal, mnoho jejích pracovníků bylo pronásledováno, Don Sturzo musel do exilu. I tady, na italském příklade, bychom marně
hledali »přímou cestu od encyklik k fašismu«.
A co říci o německém centru? Boj strany proti Bismarckovým snahám o jeho
druh státního to tni kar ismu je historií německé demokracie, Jména Kettcler, Kolping,
Brunning patří právě do seznamu předních evropských bojovníků za sociální spravedlnost a demokracii.
A co u nás? Křesťansko-sociální stranu založil novojičínský kaplánek Jan Šrámek.
Jejím programem byla sociální ochrana dělníků, a - v tě době aktuelní - boj proti
germanizaci. Po založení čsl. republiky patřila k nejspolehlivejŠím oporám demo474-

kracie. Po stránce sociální sdružovala hlavně dělníky, drobné podnikatele a drobné
zemědělce. Nikdo, kdo v té straně pracoval nebo znal její program a sledoval její
práci ve vládách a v parlamentě, by mamc hledal stopy po úsilí o totalitarismus.
T ý ž charakter mely v té době i ostatní katolické strany v Evropě, v Belgii, Holandsku a jinde.
A co tedy s Francovým autoritativním státem a s klcrikálně faši zujícím režimem
na Slovensku. Tesař vidí jejich kořeny v encyklikách ... Určitě neinspirovaly generála Franca. Pochybuji, že by j c byl vůbec Četl, BucFjak buď Franco se nedostal k moci
čtením encyklik, ale vítězstvím v občanské válce, kde se střetl mezinárodní komunismus s mezinárodním fašismem.
Á slovenský » klerikáhií fašizující režim «? Dříve než dojde historik k takovému
závěru, jako došel Tesař, j c dobře si připomenout některé skutečnosti: Msgr, Tiso,
prezident Slovenského státu, byl od začátku roku 192Ó do října 1929 Členem tehdejší
Československé vlády. V roce 1935 právě jeho zásluhou volila Hlinková Ludová strana
dra Beneše prezidentem čsl. republiky. Ani on, ani Hlinka, ani většina předních politiků strany neusilovali o rozbití republiky za každou cenu, ale o nutonomistmis, což
není jistě neodpustitelný politický hřích. J c pravda, žc v této straně byl také Tuka
a další, kteří proti republice pracovali. Ale slovenský stát se nezrodil z encyklik, ale
z ultimata Adolfa Hidcra po Mnichovu, kde kapitulovala prakticky celá Evropa.
Kapituloval i dr. Tiso. Ze dvou alternativ: buď stejný osud;, jaký Čeká Čechy a Moravu, anebo Slovenský stát, vybral to druhé. Ostatně právě ty zjevy, které 11a Slovensku zaváněly fašismem, kritizoval nejostřeji právě papežský nuncius pro Československo, tehdy se sídlem v Bratislavě, Msgre Ritter, zástupce toho Vatikánu, kde se
encykliky Lva třináctého zrodily ...
Škoda, že právě historik dovede položit v pouhých čtyřech řádcích suverénně
historická fakta 11a lopatky.

M L A D Á F R O N T A PÍŠE O S T U D I Í C H
Dne 7. srpna 1981 publikovala Mladá fronta Článek Peícra Zámeckého s titulem Pozadí
podvodu - Od náboženské filozofie k politice pomluv. Článek, který zde twefejilujeme v plném znění, se zabývá naHni čas opisci a Studie.
Nedávno se v Praze konala tisková beseda sc spolupracovníkem československé
rozvědky dr. J. Hodicem, který se vrátil po svém pobytu v zahraničí do Č S S R .
Na této besedě informoval o nepřátelské Činnosti různých cmigraiitských seskupení, mezi která patří též kněžská katolická střediska jako Křesťanská akademie v Řjmě
se svým časopisem Studie.
V této souvislosti chceme čtenářům přiblížit právě skupinu kolem tohoto časopisu.
Církevní emigrace, i když je méně početná, se snaží kromě náboženské činnosti,
která rozhodně není pro ni prvořadou, » angažovat se politicky <£ a orientovat se » v duchu doby«. V souladu s koncepcí amerického ideodiverzního působení i církevní
emigrace Špiní a pomlouvá budování socialismu u nás. Tak to dělá i ve Stadiich, které
vycházejí v Římě od šedesátých let. Tehdy se skupina kněží emigrantů rozhodla v y dávat časopis pod tímto názvem, vycházející dnes jako dvouměsíčník. A to všechno
s tichým souhlasem Vatikánu, který, jak se zdá, nemá zájem na torn, aby se jejich
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vydavatelé či autoři věnovali náboženské činnosti a zanechali hrubých útoků proti
ČSSR.
Redakční rada, v níž postupně začíná hrát hlavní úlohu utečenec - emigrant Karel
Skalický, si postavila za cíl, že Studie by měly v tomto období plnit úkol » nástroje
teologického a filozoficko-křesťanského uvědomování«, tedy poslání, které je prý
nezastupitelné jinými exilovými časopisy. Mělo jít především o odraz pokoncilového
teologicko-filozofického dění v katolické církvi a jeho rozšiřování v kruzích čs. emigrace. To byl původní záměr, ale skutečnost je jiná.
Už začátkem osmdesátých let však redakce Studií, hlavně zásluhou Skalického,
který už byl vedoucí silou, nabírá nový kurs. Podle Skalického začínají v této době
být cítit hranice původního záměru, nebo jak říká; » Není možné, aby křesťané stáli
úplně stranou od problémů doby. « A tak Studie otvírají možnosti » zamýšlet sc a dokumentovat ' údajné' občanské problémy a iniciativy v Československu «.
Cíl v tomto případě je jasný: čelit ideám marxismu-leninismu a vědeckého ateismu
v duchu moderního antikomunismu křesťanského ražení. Od různých receptů a myšlenek, jak zachránit tzv. » socialismus s lidskou tváří « v Č S S R , přes falsifikaci postavení
náboženství a lidských práv až po protičeskoslovenskou a protisocialistickou propagandu nejhrubšího zrna, to všechno můžeme najít v tomto původně náboženském časopisu.
Tak například jistý Petr Fidélius svérázným způsobem čtenářům dává lekci o tom,
co si myslí pod pojmy »lid «, » demokracie « anebo » socialismus«. Nejsou to jen
úvahy odporující marxismu-leninismu, ale jsou to otevřené útoky proti základům
našeho státního zřízení. Co je smyslem a cílem jeho interpretace, není těžké uhodnout,
vždyť všechno je podřízeno jedinému, společnému cíli - boji proti socialismu v Č S S R .
Ve Studiích se najde též místo pro takového experta, jako je Václav Benda, odsouzený
za špionáž a protisocialistickou činnost, který zde publikuje » Dopisy z kriminálu «,
anebo příspěvky Antonína Kratochvila, jinak též člena redakční rady Studií, odborníka
pro » otázky českého katolicismu «, který nechce vzít v úvahu fakt, že situace od roku
1948 se v Československu podstatně změnila, jakož i příspěvky dalších autorů, známých svým protičeskoslovenským zaměřením. Všichni dohromady využívají každé
možnosti k útokům na socialistické Československo, aby se zavděčili svým chlebodárcům na Západě, a využívají též možnosti, které jim k tomu dávají Studie. Tato
skutečnost jasně dokazuje, že Studie z proklamované nábožensko-filozofické revue
sklouzly na jasně politickou, protisocialistickou platformu, 11a Čemž má jednoznačně
největší podii šéfredaktor dr. Karel Skalický.
Vzhledem k obsahu a zaměření jednotlivých čísel překvapuje jedna skutečnost.
U článků, jejichž autoři žijí v Č S S R , se vždy nachází poznámka: » Vychází bez vědomí autora. «Jaký je vlastně důvod tohoto oznámení? Neuznává snad redakce Studií
autorská práva? Má být tato redakční poznámka jen ospravedlněním autorů za jejich
obsah? Anebo je redakce získává pokoutním či nelegálním způsobem, č i j e doslova
krade anebo píše sama. Má-li být uvedené oznámení jakýmsi ospravedlněním, či
zbavením odpovědnosti a » ochranou « autorů před platností čs. zákonů, tak by mělo
být redakci známo, že takovýto způsob je naprosto nedostatečný.
V záhlaví každého čísla Studií může čtenář najít citát z evangelia » Pravda vás
osvobodí«. O jakou pravdu pro koho a proti komu jde, na to dává odpověď dr. Skalický a spol. v jednotlivých číslech Studií, jejichž společným jmenovatelem je nenávist k socialistickému Československu, šíření pomluv a lží o životě v Č S S R , falzifikace postavení věřících a církví a otevřený antikomunismus.
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