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Úvodpřekladatelův.

Friedrich Wilhelm Foerster, z něhož
tuto několik úvah podávám, jest jeden z předních
peedagogických a sociologických moderních spiso
vatelů. Narodil se v Berlíně r. 1869. Jeho otec W.
Jul. Foerster, profesor a přednosta astronomického
oddělení při berlínské universitě, vychoval svého
syna beze všech náboženských vlivů.
Jako mladý doktor stal se Fr. W. Foerster sekre
tářem »Německé společnosti pro ethickou kulturu«,
která usilovala mravnost založiti na biologických a
sociálních základech; tedy mimo každý motiv ná
boženský. Své praktické vychovatelské kursy v Cu
rychu a Lovani konal v tomto duchu. Také jeho
první publikace nesly ráz přirozené, laické ethiky.
Ále vlastní vychovatelská zkušenost a nestranné
studium vedly Foerstera k přesvědčení, že pro mo
rálku je náboženský základ nezbytný. Zřekl se
svých volnomyšlenkářských názorů a stal se roz
hodným zastáncem náboženské, konfesijní výchovy.

Po svém vysokoškolském působení ve Vidni a
v Mnichově usadil se v Paříži, protože působení ve
vlasti znemožnily mu intriky stavovských i politic
kých nepřátel. Zásadní stoupenec federativního Ně
mecka byl nepřítelem bismarckovského centralis
mu, a ještě více totalitního státu Hitlerovy ráže.
Byl obviněn z vlastizrady. Některé jeho knihy de
monstrativně 'na berlínském náměstí spáleny —
Foerster, chlouba německé vychovatelské vědy,
úctu požívající i u svých kolegů, kteří stáli na
opačném hledisku všech občanských práv ve své
vlasti.

Z četnýchspisůFoersterovýchuvádíme:Jugendlehre.
Ein Buch fiir Eltern, Lehrer und Geistliche. — Schule
und Charakter. MoralpádagogischeProbleme. —
Christentum und, Kllassenkampí. Gesichts
punkte und Anregungen zur socialen Arbeit und zur Ver
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stándigungder Klassen.— Christentum und Pae
dagogik. Eine Entgegnung an Herrn Domdechant dr.
Ktefl.—Christus und das menschliche Le
ben. — Das ewige Licht und die men
schliche Finsterniss. Úvahytuto podávanéjsou
přeloženyz této Foersterovyknihy. — Religion undCharakterbildung.Psychologische© Untersuchust
gen und paedagogischeVorschlůge.— Autoritůt und
Freiheit. Betrachtungenzum Kulturproblemder Kirche.
— Politische Ethik und politische Pě
dagogik. —Sexualethik und Sexualpůda
gogik. Eine neue Begriindung alter Wahrheiten. -
Schuld und Sihne. Psychologischeund půdagogische
Grundfragen des Verbrecherproblems und der Jungenfůr
sorge.— Lebensfiihrung. Ein Buch fiir junge Men
schen. (Vyšlo též v českém překladu.) — Erziehung
und Selbsterziehung. Hauptgesichtspunktefiir
Eltern und Lehrer, Seelsorger und Jugendpfleger. — Welt
politik und Weltgewissen.



Foerster sám o sobě,

»Své svobodomyslné stanovisko ve všech otázkách,
bral jsem velmi vážně. Studoval jsem všechnu volno
myšlenkářskou literaturu; zahloubal jsem se do
všech její důsledků. A právě toto studium bylo mi
rozhodným podnětem, abych se svobodomyslnosti
zřekl. Krok za krokem jsem poznával, že zde skýtá
se vlastně kamení místo chleba, a čeho ze svobodo
myslnosti zažíti možno, není dostatečným pokrmem.
Mé bývalé přesvědčení bylo výslednicí nejenom
důsledně beznáboženské výchovy, ale také abstrakt
ních, skutečnému životu dalekých výkladů, jichž
se mladému člověku na universitě dostává, a on při
tom nemá příležitosti, aby řádně poznal názory
opačné. Ále v těchto názorech nenalezl jsem oprav
dového uspokojení; pociťoval jsem spíše velikou
duševní prázdnotu a neklid. Bezděky jsem chápal,
že musím svůj životní názor opraviti pozorováním
skutečného života. Proto záhy po své doktorské
zkoušce přerušil jsem svoji vědeckou dráhu a vě
noval jsem se téměř 2 léta studiu dělnického hnutí
a otázce mladistvých provinilců; prakticky jsem
byl činný v chudinství, podnikl studijní cesty do
Anglie a do Spojených států amerických, a konečně
začal jsem v Curychu svoji vychovatelskou činnost,
pěstiti řádné charaktery. A právě, že jsem si bedli
vě všímal skutečného života a konkretních potřeb
živého člověka,bylo vlastní příčinou mého vnitřního obratu.

Nyní začal jsem hleděti na křesťanství jinýma
očima. Dříve zdálo se mi životu odcizené, mrtvé,
zastaralé; nyní jsem poznal, že já odcizil se životu
a byl jsem mrtvý. »Áž my mriví se probudíme!«
A dnes pevně jsem o tom přesvědčen, že mnozí
z mých současníků, když půjdou touže cestou po
zorování života vůkol i svého vlastního, přijdou
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k témže názorům, které já dnes zastávám. A potom
ani oni nezůstanou státi při akademicky rozbřed
lém a moderně zpovrchněném křesťanství, ale po
znavše přímo ono lidské a všeobecně křehké, znovu
pochopí a v úctě budou míti nadlidskou velikost
Kristovu.Jsem stoupencem demokra
cie na poli politickém, ale na poli
duchovněmravním demokracie vede
ke zmatkům. Neříkám,že není na časeethické
otázky důkladně promysliti. Ale teprve ten, který
řekl: »Já jsem světlo světa«, můženám
otevříti oči, abychom stáli na správném hledisku,
s něhož vše, co je temné, nám se objasní, a všechny
cesty nám se osvětlí! (Neue Ziricher Nachrichten;
4. července 1908.)

Ve svém spise »Christentum und Paedagogik«
(str. 36), Fórster vypravuje, kterak se stal věřícím
křesťanem. Nikoli oním křesťanem, jenž věří v Bo
ha a při tom uznává jen mravouku, kterou hlásal
Ježíš Kristus; ale křesťanem, který věří
v božství Ježíše Krista. Praví:

»Nejdříve výslovně prohlašuji, že se u mne ne
jedná o náhlé obrácení. Jenom zcela pomalu život
ním pozorováním a životními zkušenostini, jakož
i studiem církevních otců odcizil jsem se svému
dřívějšímu volnomyšlenkářství. Pouze v přijetí
božství Kristova ve smyslu církevního učení mohu
mluviti o náhlém proniknutí, které však všemi
předcházejícími vnitřními zažitky, studiemi a život
ními dojmy pomalu bylo připravováno. Bylo to
v roce 1906, před starým reliefním obrazem Ježíše
Krista v Gethsemaně na chrámovém portálu v Lu
cernu, kde zcela náhle slova: »Můj pán, můj Bůh«
propukla v mém vědomí a odloučila mne v ostrém
osvícení radikálně ode všech názorů, které zůstaly
vězeti v pouhém lidském a historickém Ježíši.«
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Na pedagogickém kursu v Inspruku r. 1913
Foerster s důrazem prohlásil: »Mohu výslovně jako
své přesvědčení prohlásiti, že křesťanství, které
pevně netrvá na Synu Božím, které chce býti pouze
časným a relativním zjevem, tím již ztratilo nej
vyšší tvůrčí povahotvornou sílu a vůči převaze čas
nosti nemůže se vykázati žádnou srdce posilující
autoritou. Tam, kde z Krista učiněn je zase bludu
podrobený člověk, jsme odpoutáni od bezpečné
pravdy, tam Spasitel světa utápí se v bouřném víru
duší, kol něhož historie nás vede; my slyšíme hukot
větru, který kol nás unáší pokolení, všechno je re
lativní, vše subjektivní, vše je vývojem, není již
žádné bezpečné jistoty v životě ni v smrti, a slova:
»Nebe a země pominou, ale slova má nepominou«,
nejsou než šíleným přeháněním choromyslného. Pro
osvícence a přemnohé svobodomyslné křesťany je
učení o Bohu člověku Kristu těžkým pohoršením.
Přijdevšak jiná generace, která zro
zena a vyrostla v době, kdy Bůh a
člověk se odloučili, a ta opět pocho
pí, jak učení o Bohu člověku plně vyhovuje nej
vniternější potřebě duše. Nás, kteří jsme se vrátili
z nevěry ku křesťanské víře, učením, že Kristus je
pouhý člověk, nelze uspokojiti. Toto učení nám
ničeho neskytá a neuspokojuje naši vnitřní zkuše
nost o Vykupiteli, jako již Napoleon řekl: »Věřte
mi, já vyznám se v lidech; Kristus byl více než
člověkem«. Kdo vyzná se v lidech, ten nemůže vi
děti Krista žíti a umírati, aby mu se rtů nesplynula
slova: »Pán můj a Bůh můj.« Proto je učení o Synu
Božím základem vší hlubší výchovy. V Synu
Božím sklání se Tvůrce ke tvorům, chtěje jim po
moci, a pozvedá člověka vzhůru, jako Klement Ale
xandrinský řekl: »Bůh stal se člověkem, aby se's
od tohoto člověka naučil, jak člověk stane se
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bohem.« Mé přesvědčení o nenahraditelném prak
ticko-výchovném významu křesťanského náboženství
rostlo parallelně s rostoucí mojí vnitřní jistotou,
že Kristus je cesta, pravda a život.«
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Bůh a svět.

Mluvíme-li s některými lidmi o vyšším světě
a o duchovnímurčení, usmívají se tomu podob
ně, jako v bájce ušklebují se zvířata nad tím,
že člověk chodí přímo po dvou, místo aby lezl
po všech čtyřech. Pozemský rušný život neje
nom že prudce strhuje lidi do starostí o jejich
potřeby, ale při tom ustavičně přináší též ta
kovou opojnou hudbu, jako kolovrátek u kolo
toče, kde člověk propadá klamným domněnkám,
že všechen ten pozemský ruch a shon má nena
hraditelnou cenu a člověku náleží s chutí v něj
sestoupiti a po smyslu a posledním cíli života
vůbec se netázati.

Teprve vážná operace, která člověka náhle
postavila před konec života a před věčnost,
smrt drahého přítele, velké zhroucení životních
nadějí, teprve to vytrhne člověka na okamžik
z hlomozného a závrať vzbuzujícího běhu vel
kého kolotoče a vynucuje otázku: Proč a k če
mu to všechno? Proč vlastně žiji? Ale hned po
tom začíná vše ohlušující kolovrat znova, pře
hluší onu spasnou otázku a zase strhuje nás ne
úprosně v dřívější koloběh, jenž nemá smyslu.

Jenom pozorujme na chvíli z otevřeného okna
šílený ruch a shon v moderním velkoměstě. Jak
neúnavně vše hlučí, hřmotí, se řítí; malí, tmaví
nebo pestří drobnílidé sedí jako přikováni v pev
ných vozech, nebo jsou napěchováni v proud pě
ších chodců. To je obraz bezradostného vlivu
»pokračující civilisace«, v níž smrt a život rych
le proudí.

Kde zůstal hlas Boží k člověku? »Dejte mi
pokoj, nemám na to čas! A co vlastně myslíte?«
Odpoví můj známý.

A přece člověk ví, že vše to sřítí se v propast,
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protože lidstvo odcizilo se Bohu. Horečná čin
nost neprovázená modlitbou; svět dobývající,
síla ale bez lásky; vše objímající organisace bez
ducha; běh světa všech a se všemi, ale bez cíle;
strach všech přede všemi, a konečně zbrojení
všech proti všem, to hrozí všeobecnou zkázou.
K těm koncům dnes všechno spěje; pomalu, ale
jistě. Neboť vše, co nespěje k Tvůrci, nemůže
vésti než k záhubě. To je přesná a jasná logika
všeho lidského života, který se odloučilod svého
nejvyššího smyslu a zdroje.

Ale tam, kde říkáme »Bůh« a nikoli »J á«,
kde nejprve se modlíme a potom pracujeme,
tam ozývají se a působí v nás síly s hůry, které
s naším pouhým lidským strojem spolupracují.
Tam vše, co zdálo se nám beze smyslu, nabývá
smyslu. Všechno utrpení a všechny nesnáze mají
svoji úlohu. Tam nedere se ku předu to, co je
vedlejší, a jen to, co je nejhlavnější, klidně a
jistě získává své pravé místo. Tam dovede člo
věk býti spravedlivým a každému dávati, co mu
náleží; tam nesoudí s hořkostí a s vášní. Dovede
klidně naslouchati druhému a nechce jenom
sebe sama stále uplatňovati; tam člověk slouží
sám, místo aby dal si sloužiti, tam jedná přímo
a nedá se klamati skutečnými poměry; praco
vati pro mír stane se mu horečnou nutností, vše
viditelné stane se mu podobenstvím neviditel
ných věcí, člověk znovu vzkříšený stává se pá
nem života, přírody, techniky. A ustává všechna
kletba, která spočívala na pracech sezvířečtělé
ho člověka.

Nedovedem zcela se rozhodovati mezi svět
lem a tmou; Ssjeho obětmi, které duši posilují,
a její neúprosnou důslednosti. A všechna tak
zvaná »energie« je slepou a mdlou, jakmile blíží
se veliká její zkouška. Člověk může míti mnoho
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dobré vůle a přece při tom zůstávati zcela pa
sivním člověkem, poněvadž jeho energie bez
každého zásadního rozhodnutí dává se poháněti
jenom okolnostmi a příležitostmi.

Proto setkáváme se v moderním životě s mno
hými silnými lidmi, kteří přece jsou naprosto
bezcharakterními, poněvadž nedospěli k žádné
mu nejvyššímu rozhodnutí. Když slyší otázku:
»Auo vadis — kam jdeš«, odpovídají: Ne
vím. Vždy podle okolností. I ctnosti nejsou než
»skvoucí nepravosti«, nejsou-li usměrněny oním
nejvyšším důležitým rozhodnutím mezi vyšším
a nižším světem, s něhož získávají svůj smysl,
svoji metafysickou velikost a svoji ukázněnost.
To platí pro všechnu kulturu.

Všechen řád, organisace, věda, ano nejlepší
a nejjemnější hnutí lidské přirozenosti, a právě
tyto, vedou jen do zmatku a zkázy, jakmile ony,
jako andělé na obrazech starých mistrů, Boha
nemilují a Bohu neslouží. Všechna bída moder
ní civilisace náleží dalekc více v pobloudilých
ctnostech; nežli ve vědomých nepravostech.

A proto moderní duše začíná znovu tušiti, co
znamená slovo: »Bůh«. Nikoli jenom soud nad
zlem, ale také míru v dobrém, věčné světlo
uprostřed lidských bludiček; bezpečné spojení
lidského s nadlidským, universální místo radi
kálního, všemocné místo kolísavého, pokoru
místo samolibosti, soucit místo odsouzení, soud
místo soucitu, velikost duše a pevnou vnitřní
víru místo pouhého moralisování. Znamená to
tichý, mlčící kříž místo každého honosivě hlása
ného pokroku.

Zásadní rozhodnutí.

Často mluvíme o životosprávě. A co vlastně
to znamená? Zajisté tolik, že sami svůj život
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spravujeme, řídíme, usměrňujeme, a nikoli že
se dáváme životem vésti a říditi. Je mnoho lidí,
kteří nemají žádného pevného ži
votního cile, k němužsměřujía. s jehož
hlediska všechny vnější i vnitřní podnětyposu
zují.Proto stávají se bezděčnou ko
řistí a obětí náhodných poměrů,
událostí a okolí. Stále měnícíchsvých
známostí, vlastních nálad a pudů. Po celý život
dávají se všemi možnými vlivy a událostmi sem
či tamkolébati, unášeti.

Mnozí lidé, kteří se zdají velmi čilí a aktivní,
jsou v nejdůležitějších životních poměrech pa
sivní, beze vší energie. Jejich čilost a zdánlivá
ráznost neslouží velikému životnímu cíli, jisté
mu ideálu, který by jejich vůli určoval míru a
směr. Ale stávají se obětí různých okolností,
chvilek. Jsou jako lodičky bez kotvy, zmítané
vlnami brzo tím, brzo oním směrem. To však
není rozumná lidská činnost, to je spíše jakási
pohyblivost, kolísavost, těkavost vůle i činu.

A přece hlavní zásadou lidské činnosti musí
býti: dojíti určitého cíle. Chápati,co
k němu vede, a co od něho vzdaluje. Člověk
musí svoji činnost organisovati,
musí jasně a pevně rozlišovati, co je pro jeho
životní cíl hlavním, nezbytným, a co vedlejším,
nepodstatným, neboi škodlivým. V tom spočívá charakter člověka.

Řecká legenda o Herkulovi na rozcestí, kde
se mu nabízejí za průvodce na jedné straně roz
koš, na druhé ctnost, má hluboký smysl. Silný
člověk svoji energii, rozhodnost, vytrvalost ne
může jinak projeviti, nežli tak, že na počátku
své dráhy rozhodne Se naprosto buď pro
jedno, či pro druhé, A toto rozhodnutí musí mu
býti hlavním a důležitějším, nežli vše, co bude
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mu ještě v životě voliti. Na něm závisí jasnost
a význam všeho, o čem v životě bude ještě ně
kdy rozhodovati. —

Takovérozhodnutí se ve velkém
stylu není dnes v módě. Člověkroz
hodne se, pečlivě vše uvažuje, pro své budoucí
povolání; vypočítá a připraví přesně každou
jeho etapu. Ale jinak zahrává si s časem kaž
dou hodinou a příležitostí, až ponenáhlu stane
se z něho lehkomyslník, A onsi toho ani neuvě
domí!

»Ano« a »ne«, bývají obyčejně první slova,
jimž se učí, kdo chcesi osvojiti cizí řeč.Ale tato
krátká slova: »Ano«a »ne«jsou také nejdů
ležitější pro charakter člověka.
»Ano« — toť veliké a rozhodné přiznání, v němž
člověk dává na váhu všechny své životní síly;
je to rytířský projev věrnosti a lásky. »N e«
— toť pevný hrad svědomí, rázné odmítnutí
všeho, co mně nenáleží. Posvátná odvaha odří
kání. A jak byla tato slova pronesena a kde
byla pronesena — v tom se projevuje hloubka
a pevnost charakteru.

Je však málo lidi, kteří dovedou tato slova
jasně, pevně a rozhodně promluviti. Naprosté
v žhavém nadšení prohlášené »Ano«, z hloubi
duše vytrysklé, do něhož potají nevkrádá se
»Ne«. A pevné, ocelové, neodvolatelné »Ne«, do
něhož v neslyšitelném šepotu nevkrádá se ti
ché»Ano«.To je největší umění lid
ské řeči, takto rozhodněa jasně, nepokrytě
a nedvojsmyslně mluviti. A jenom u takových
lidí člověk cítí se bezpečným. Jenom na ty může
pevně spoléhati, kteří jsou mistři v takové roz
hodné řeči.A to je vlastní zkouška charakteru.
dovede-li kdo na pravém místě a v pravém oka
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mžiku, krátce a rozhodně, beze všech vedlejších
výhrad říci: »Ano«, nebo »Ne«.

Osv. Ignáci z Loyoly vypravuje se poučná
událost z jeho života. Zavítal kdysi po daleké,
obtížné cestě a po hořkém zklamání z Francie
do Španěl. Pozván svým bratrem, odebral se
na jeho zámek. Zdržel se jenom krátký čas. A
marně prosil jej bratr i jeho krásná choť, aby
déle zůstal, protože je mu potřebí zotavení. Po
třech dnech jel sv. Ignác dále. Když na silnici
otevřel svůj brevíř a chtěl se modliti, zdálo se
mu, že obrázek Panny Marie, který v brevíři
měl, jevil ve tváři rysy jeho krásné švakrové.
Chvíli pohlížel světec na obraz Ssněžným zalí
bením. Ale ihned se vzchopil, roztrhl obrázek
a jel dále. —

Jak jednáme my? Nehrajeme si často tak
dlouho s některými věcmi, až ony hrají s námi.
A když jsme podlehli, mluvíme vždy o nepřeko
natelné síle žádostivosti.»Bylo to silněj
ší, než já«. Tak omlouvámevlastní slabost.
Ale kdo vlastně dovolil, aby žádostivost v nás
tolik vzrostla ?

Touha po moci, slávě, cti, penězích, lásce je
v zásadním protikladu k našemu nezkalenému,
neporušenému svědomí a k naší náležité, nejlep
ší rytířkosti. Každé chvíli útočí toto pokušení. —
Ale světec roztrhl obraz a jel dále.

Víra a život.

Orientálec vždy znovu se diví, když pozoruje
onen obrovský rozpor, který na Západě otevřel
Se mezi vírou a. životem. Není mu cizím, že kaž
dý člověk vždy pokulhává za svými nejlepšími
úmysly. Ale že mohou se považovati za nábožné
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ti, kteří ve svých všedních řečech, při psaní
i práci domácí, při svém povolání i na veřejnosti
naprosto zapomínají na všudypřítomného Bo
ha, a svého Vykupitele mají na mysli jenom po
tud, pokud kadidlo v chrámě šíří svoji vůni, co
zatím venku platí jen rána za ránu, — to je mu
zcela nepochopitelným.

Mohamedánpraví: »Allah vidí i v nocičerného mravence na černém ka
m eni.« Tím chce říci, že Bůh vše vidí, že nic
mu neunikne; že opravdová víra v Boha záleží
v tom, aby si člověk stále byl vědom jeho pří
tomnosti a podle ní řídil svoji vůli.

»Blahoslavení kteří lačnějí a
žíiznějí po spravedlnosti neboť
oni masyceni budou.« Křesťanučí se
těmto slovům napamět. Ale i sám přesvědčený
křesťan sotva si uvědomuje, že způsob, s jakým
při stolní zábavě vzpomíná na svého protivníka,
jak posuzuje pohnutky jeho jednání, zda .je
chápe zcelkového jeho života, musil by oněmi
slovy být prosycen a požehnán. Právě tak jako
modlitba před jídlem nemá pouze ten účel, by
chom byli pamětlivi vyššího světa; ale abychom
u stolu v tom, jak jídlo si béřeme, jak jíme, žer
tujeme a.hovoříme, nezapomínali spojení s oním

WW?

vyšším světem.
Orientálec ví, že jeho chování ke spolučlověku

není pouze společenským příkazem, který nábo
ženstvím byl povýšen, ale že toto chování má
též bezprostřední metafysický význam. Že duši
vymaňuje z tíživých její sklonů k pozemským
potřebám a ji otevírá všem vlivům vyššího svě
ta; anebo naopak sklony ony k pozemským zá
jmům rozhodnězesiluje.Vliv Gandhiův na
indické massy nebylo by možno vysvětliti, kdyby
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úzce nespojoval ono metafysické vědomí s pra
ktickým mravním světem.

Leckterý západní věřící člověk je s to bez
prostředně po sv. přijímání při návratu domů
pronésti lež, do služebné dívky nespravedlivě se
pustiti, nebo napsati štvavý politický článek,
aniž by pocítil stud, nebo lítost z takového roz
poru. Má dvojité účetní knihy a jeho svědomí
s tím se smířilo. Ovšem církevní nauka takové
jednání odsuzuje. Ale v praxi stali jsme se ne
uvěřitelně otupělými.

Je starou zkušeností, že nic tak metafysické
schopnosti v člověku neotupuje, jako smyslný
život. Ale stejně je pravdou, že lež z rozpaků
(»lež z nouze«), která se stala člověku zvykem,
hrubost ve styku s lidmi, zuřivost v nervosních
záchvatech, sobecké úzkoprsé chování v peněž
ních záležitostech, nepřístojné chování ke kon
kurentovi, nezřízená láska k vlastnímu lidu, vy
volá stejné následky, a že v takovém jednání
projevují se hluboká tajemství mravního života,
pro něž sociální výklad morálky naprosto ne
stačí.

A to platí též pro každou formu smíření mezi
jednotlivcii národy.»Neseš-li dar svůj
k oltáři a na cestě se rozpomeneš,že bratr
tvůj má něco proti tobě, postav dar, vrať se
domů, smiř se se svým bratrem, a potom přijď
a obětuj«; řekl Kristus. "Totosmíření se s bra
trem, které se zdá jenom sociálním činem, je
přípravou a předpokladem k vlastnímu vykou
pení a spasení. Ale může jenom tehdá býti nám
vykoupením, když nenabízíme vysokomyslně je
nom slepé zapomenutí a odpuštění, ale když při
tom máme na mysli přikázání Boží a nikoli to,
co bylo příčinou hněvu, odcizení, a když sami
důkladně prozpytujeme vlastní svědomí. Naší
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ješitností spojené tělesnosti, našemu sobecké
mu, ďáblem našeptávanému omlouvání nic ne
jde tak na kořen, jako vysoká škola smíření
mezi nepřátelskými lidmi. A ona »mravní tech
nika«, v níž překonáváme své pobouřené sebe
obhajování, v níž jsme si vědomi chyby v čočce
vlastního svého oka, nestranné posouzení toho,
co jsme přičitali jen svémuprotivníkovi, může
pro duševní osvobození člověka býti rozhodněj
ším, než všechny náhlé, vnější, náboženské pro
jevy, které často jen klamně, zdánlivě nám na
šeptávají, že jsme překonali své sobectví a svoji
pýchu.

To vše platí též o životě národů a účasti jed
notlivcova svědomí při posuzování důležitých
světových událostí. Mnozí křesťané dnes se do
mnívají, že mohou býti křesťany i když podá
vají nekřesťanské účty, žádají zapomenutí a od
puštění u Boha a u lidí, aniž by se opravdově
dovedli pokořiti. Anebo se domnívají, že jenom
Bůh může na nich žádati kajícnost, ale lidem
nemusí věnovati ni jediného dobrého slova a
ničeho jim přiznati, co zatím to vše po pravdě je
shůry nařízeno, aby jejich doznání před lidmi
bylo prosto vší jejich pýchy a ten, komu ublí
žili,mělpevnou zárukujejich vnitřníhoobrácení.

Je pravda, že všechno naše snažení a dobrá
vůle jsou nedostatečny. Ale ony vyvolávají v nás
onu upřímnou nespokojenost samých s sebou,
uvolňují naši křečovitou umíněnost a sebejisto
tu, onu vypjatou duševní pohotovost, bez nichž
by člověknebyl shledán hodným vyššího pozná
ní a vyšší činnosti.

A dále: Denní praxe, v níž nepřístojně mlu
víme, píšeme, myslíme, při každé příležitosti, ať
na trhu a ve všedním životě, mstí se na konec
neodvratně na náboženských schopnostech člo

21



věka, které tím nevyzpytatelně ztrácejí svoji sí
lu. Vždyť vidíme dnes vždy jasněji, jak ve všech
oborech, které byly s důvěrou svěřeny pouhým
neočištěným lidem, v politice, v obchodu, v prů
myslu, ve vědě, technice — hrozí barbarství
proti křesťanské kultuře.

Ale s hrůzou také zjišťujeme, že v mnohých
hlasatelích náboženství nejhlubší síly víry usnu
ly, protože sami měli co činiti S pouhými všed
ními pracemi. Oni podceňovali »exercitia spiri
tualia«, duchovní cvičení, jimiž má se projevo
vati křesťanská mysl ve všedním styku s lid
mi, v dělnické otázce, v telefonním hovoru. Zde
se ony metafysické důsledky přehlížejí.To vše
dnes se projevuje a žádá pronikavého obrození
a proměny.

Člověk a osud světa.

Kdo zamíří za bezoblačné noci dalekohledem
na temné nebe a jeho zářící světla, a potom po
malu jej sklání skrze celé ty roje hvězd v mléč
né dráze a vyhaslé krátery měsíce, a konečně
ztrácí se v nekonečných prostorách vesmíru, je
hož sluneční soustavy s nezměrnou rychlostí řítí
se kamsi v nekonečnost, ten hrůzou zakouší do
jem tohoto mrazivého, hřbitovním tichem mlčí
cího světa. Do něho je umístěno na krátkou píď
času chvějící se lidské srdce. V něm nikdy ne
bude domovem. K čemu vlastně to všecko jest?

A kdo v noci očima své duše pohlédne na roz
bouřený svět lidstva, na všechen ten rozpoutaný
strach o život a majetek, o moc a vliv, kdo “le
duje všechen hněv avášeň jednotlivce a celých
skupin, nepřátelské nárazy zájmů a názorů, vše
chen strašný, krvavý, hlučící ruch světových
dějin, bezesmyslné a strašné potýkání se lid
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ských mravenčích zástupů, ten se stejnou hrů
zou se táže: Ten lidský svět, který v divém
klubku svých sporů, hříchů a bludů ustavičně ku
předu se řítí, a mne buď ve svůj proud strhuje,
nebo slepě a tvrdě deptá; může to býti pravá
vlast méhonitra?

Nesmírné, netušené bědy snášejí se nade
mnou jako supové se široce rozepjatými křídly,
každé chvíle připraveni na mne se vrhnouti a
mne rozsápati. A nic nedbají tyto supí zobáky
o vnitřní můj svět, který ustavičně zápasí s ne
smyslností všech věcí.

To je věčná otázka Jobova. Vrací se vždy zno
vu, kdykoli nemilosrdné síly osudu vpadají do
našeho života a nezbadatelné soudy do propa
sti vrhají vinné i nevinné. Tu člověk v hrůzách
osaměvší znovu se táže: Co mám činiti v tomto
kotli, plném vroucích vášní, a zoufalství? —

Odpověď právě v těchto rozbouřených dobách
hlásí se zřetelněji z hlubin našeho nitra než
jindy. Všechna ta smrtelná rozháranost člově
ka, který svůj život odpoutal od Boha, ono zří
cení všech babylonských staveb osamocené hmo
ty, ona odplata, která se hrůzně nad námi sa
mými vykonává všudy tam, kde jsme se dali
v ono šílení doby strhnouti, — a byť to bylo
proto, abychom si Walhalu stavěli na zemi —
to vše, čím dále život se řídí, dává nám dnes ne
klamnou jistotu, že ona věčná duchovní Moc,
která v našem svědomí a s kříže k nám mluví,
je nejvyšší a nejdůležitější skutečností světa a
všem věcem dává zákon a tajuplný smysl.

V tom oxamžiku, kdy nám je to jasno, ztrácí
ona děsivá nekonečnost prostoru a času, ona
nás k zemi srážející přesila viditelného světa a
jeho démonické řádění pro nás všechen význam.
Spojili jsme se s neviditelnou
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Skutečností, v níž všechnyvěcidovedeme
obrátiti v naše nejhlubší dobro.

Mystikové žádají na nás, abychom v dobách
těžkých zkoušek, pronásledování, nebo zmatků,
raději hodně mluvili s Bohem, něžli
stále měli v ústech řádění lidí, nespravedlnost
a nesnesitelnost vnějších událostí. S Bohem
mluviti možno v nejhlubším mlče
ní úst. To znamená pohroužiti se ve velké
poučení doby, kterou prosvitá Věčné. Znamená
povznésti se nad kletbu času; návrat k prosté
lidskosti, klidné pozorování, trpělivost, která se
nesváří. Znamená míti jasný zrak pro požehná
ní, které pochází z obtíží, pokoření, opuštěnosti
a nezdaru. To znamená hroziti se onoho dušev
ního stavu, do něhož nás vrhly ony úspěchy,
které jenom v bahně se daří.

Všeto vedenás k tomu,conazýval Franti
šek z Assisi »chudobouc;a coznamená
zříci se všeho přebytečného, míti odvahu jen
k podstatnému, následovati nebeských pokynů
a rad.

V dobách těžkých vnějších útisků, ohrožová
ní a nejistoty každý, kdo vniterně ještě zcela ne
zemřel, znovu se rodí. Ztrácí každou zálibu pro
měkkost; přestává býti nevšímavým, lhostej
ným, neutápí se v tak zvaných požitcích života.
On vrátí se od uctívání vnější techniky života
k věčným potřebám přemáhati lidskou zdivoči
lost. Znovu zamiluje si pravdu. On se snaží vni
terně se osvoboditi a vrátiti se k oné logice
lásky, která jest ještě důležitější nežli logika
myšlení, a bez níž naše myšlení je stále vysaze
no všem poruchám z podsvětí.

Zdá,se, jako by všechny tyto věci měly coči
niti pouze s morálkou, ale jak sv. Tomáš
Akvinský praví, všechno mravní, správně
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pochopeno, znamená první přiblížení se stvoře
ní k Bohu. Jsou doby dalekosáhlých pobloudění
a odduševnění. A v nich návrat k vyššímu světu
a vnitřní odpoutání se od démonických mocí,
které ve světě řádí, nejbezpečněji lze začíti tím,
že člověk prostě začne ovládati životní pudy.

Takový začátek je ve Východní Asii a Indii
vlastním znamením hlubokého vzdělání a dů
kladného vyrovnání s temnými mocnostmi ži
vota, které jsou v nás i mimo nás. Nám Západ
níkům, kteří se domníváme, že velká technická
civilisace dostačí k vyplnění života, jsou tyto
myšlenky a cvičení úplně cizí. Teprve dnes, kdy
tato civilisace se řítí v Ssutiny, probouzí se
evropský člověk a začíná rozuměti své duchovní
tradici. Ano, začíná chápati, že jediné v ní, a ni
koli v technice a průmyslu sluší viděti základy
vší trvalé civilisace.

Kříž a život.

V jednom moderním filmu je velmi poučná
scéna: Mladý muž vzal si za manželku dívku,
kterou vysvobodil z pouličního života. Něco ne
důvěry v její stálost zůstalo v jeho duši. A za
nějaký čas několik slov kterési zlomyslné ženy
stačilo, aby jeho nedůvěra vzrostla v prudký
plamen nejhoršího podezřívání. Muž byl pře
svědčen, že je oklamáván. Život zdá se mu nyní
zničeným. Sedí s křečovitě sepjatýma. rukama
u stolu a mrtvě hledí do prázdna. Potom pohléd
ne na zlatý snubní prsten, který má na ruce,
prudce sejme jej s prstu a chce jej oknem ho
diti ven do zahrady. Ale v té chvíli zrak jeho
spočinul na kříži. Vztáhne zpět napřaženou ru
ku a pomalu navlékne snubní prsten znovu na
svůj prst.
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Tato filmová scéna působila hlubokým do
jmem. Jaká se to náhle objevila spojitost mezi
tragedií muže a ženy a chladným křížem, který
tiše dosud zapomenutý stál na skříni? Má tento
mrtvý kříž nějaký vztah k našemu prudkému
životu ?

Ano. Větší, než si myslíme. Ukřižovaný Kri
stus připomíná pobouřenému a zklamanému
člověkuhlubší smysl všeho pozem
ského cítění a jednání. Učí, že ve
všech životních událostech spočívá vyšší du
chovní smysl. Nutí nás, abychom přes všechno
osobní štěstí a svá hořká zklamání hleděli dále,
a pochopili,že osud druhého člověka
má se nás stejně dotýkati, jako
osud náš vlastní. Neboťzdemá se uká
zati všechen náš charakter; zde se rozhodne buď
naše vítězství, nebo naše porážka v boji s tupý
mi útoky primitivních neovládaných pudů.

Kříž nemluví, nepouští se s ná
mi v rozhovor, nesváří se s námi,
nenakazuje, neradí nám. Ale dusí výbuchy naše
ho zklamaného a uraženého Já. Kříž uklidňuje
naše rozčilení, které nám překáží správně po
chopiti náš vlastní život a naše štěstí. Kříž nám
praví: Nedávej si v žádném sporu raditi svým
chvilkovým rozčilením a uraženou samoláskou.
Hledej nejdříve očištění svého nitra onou lás
kou, která není z tohoto světa a která jediná je
tak povýšena, aby tě poučila o tvé hluboké zod
povědnosti a nepomíjetelnosti tvých závazků.
S tohoto vyššího hlediska jednej, a hleď i dru
hého přesvědčiti, aby se podrobil oné duchovní
moci a povinnému řádu, který pramení z kříže.

Toje ono veliké požehnání kříže:
Kříž vymaňuje člověka z jeho úzkého nazírání
na vlastní neblahý osud, a ukazuje mu, že vše
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chno rozluštění, všechna spása a osvobození ky
ne jen tomu člověku, který dovedl se povznésti
nad temný kruh nejnižších osobních žádostí
a pudů, jejich důsledků, jejich klamů a nad růz
né způsoby jejich útoků.

Dnes mnozí lidé, kteří jsou nepřáteli nábo
ženství, spokojují se s nejubožejší povrchností
v nazírání na smysl života. Zavrhují ta
jemství kříže. Oni nevidí,že toto tajem
ství nebylo nám jenom zjevenos hůry, ale je
také odůvodněno a připraveno v nejhlubších zá
kladech života. Ukřižovaný život není, jak se
Nietzsche domníval,velikýmútokemproti
životu, ale právě naopak. Kříž jako symbol za
stupuje a chrání základní podmínky tohoto ži
vota daleko opravdověji, nežli to může činiti
pud sebezachování, který není ničím více, nežli
hlídacím psem v domě a o vlastních tajemstvích
žití nemá ani tušení. Vždyťjiž Euripides
pravil: »Kdo ví, zda náš život není
spíše smrtí, a naše smrt životem«.

My všichni jenom ve svých nejvážnějších
chvílích tušíme, že všechna naše vnější touha
po životě, naše bouřlivé chtění se vší svojí ne
trpělivostí, zaslepeností a tvrdostí, všechno to
věčné zuřivé sebeuplatňování a sebeobhajování
stále by nás hnalo na samy hranice, ba i přes
hranice naší pošetilosti, nemožností a osamoce
ní, kdybykříž naše bouře netišil a
náš hněv nemírnil, Právětak, jakokdyž
ušlechtilá žena klidně hledí na zuřícího muže
S povýšeným úsměvem Lionardovy Mony Lisy
a svým pohledem mu připomíná, že pozbyl vše
ho spojení s vyššími mocnostmi života a ztratil
přehled nad celou skutečností.

Dávný Řek vždy, když něco důležitého chtěl
podniknouti, nejdříve obětoval bohům. On jas
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ně byl si toho vědom, že všechna jeho klidná
mysl poznává a ovládá jenom malou část sku
tečností. Věděl, že zbožné vzývání neviditelného
světa a jeho pomoc, nesobecké jednání podle
jeho vnuknutí, lépe prospěje naší setbě, nežli to
dovede naše bezohledné sobectví a nejtvrdší
energie. A to platí též stejně o politice, hospo
dářství, lékařství, právnictví. Zkrátka o všech
oborech, které mají co činiti s ochranou a roz
vojem lidskéhoživota.

My stále klopýtáme ve všech směrech a stále
jdeme od jednoho neúspěchu k druhému. A to
proto, že na všechny obtíže života a jeho úkoly
hledíme s primitivní touhy svého sebeuplatňo
vání a tak je také chceme rozluštiti. A nevidí
mejiž,že z naší obětavé služby prozachránění bližního získáme ta
juplně daleko více k záchraně
vlastní. A to také v politice, v hospodářství mno
hem více, nežli v bezhlavé službě pouze pro
vlastní Já. Nevidíme, že naše odevzdanost vyš
šímu světu učiní naši mysl i ve věcech ryze po
zemských daleko více prozíravější, opatrnější a
moudřejší, nežli vášnivé, krátkozraké soustře
dění jenom na vlastní úspěch a zájem.

Vše,co nazýváme dnešní krisí, ať
v životě národů, na světovém trhu, ať v pomě
ru oboupohlaví,má svoji hlavní a po
slední příčinu v tom, že jsme Se
vdálili od pravdy kříže. Jenomprav
da kříže vysvobodí člověka z jeho smrtelného
osamocení, jež on nazývá realismem, které však
jemů uzavírá pravý pohled na ony skutečnosti,
které jsou mimo jeho vlastního Já a mimo svět
viditelných a hmatatelných událostí.

28



»Znamení, jemuž budou odpírati.«

V evangeliu sv. Lukáše nalézá se tajemný
výrok stařičkého Simeona, který při obětování
Ježíše v chrámě pravil k jeho matce Marii:
»Aj, tento jest ustanoven ku pá
du a ku povstání mnohých v Isra
eli a na znamení, jemuž budou
odpírati. A tvoji vlastní duši pro
nikne meč, aby se zjevila smýšle
ní srdcí lidských.« (Luk.2. 34.)

Co znamená, že srdce Mariino pronikne meč
a zjeví se nejtajnější myšlení mnohých lidí?
Znamená, že nejvniternější nepřátelství pře
mnohých lidí proti nejvyšší spasitelné Pravdě
teprve tehda nejmocněji propukne a nejjasněji
se projeví, až tato pravda plně se ukáže v tom
to pozemském životě a v tomto smrtelném těle.
Až ona obraz Pravdy projeví do nejzazších dů
sledků. Jakmile to jednou se stane, nebude mož
ný žádný návrat k pochybnostem a nejasno
stem.

Pravda bude žádati zcela jasné, nedvojsmy
slné přijetí; a člověk bude nucen rovněž tak
určitě a jasně buď pro mi,nebo proti ní se roz
hodnouti. A mnozí budou, u nichž teprve nyní
vyjde na jevo, ano, kteří teprve nyní si uvě
domí, kam vlastně náležejí a co vlastně ve svém
nejhlubším nitru buď chtí, nebo nechtí. Čím
více vniká plné světlo v lidské nitro a jasně
osvětlí nejenom věčný cíl duše, ale i skutečnou
přirozenost člověka, tím vášnivěji postaví se
Pravdě na odpor vůle toho, kdo nechce pohléd
nouti ve své vlastní nitro a který teprve nyní
na konec chápe, co mu ona nejvyšší Pravda zje
vuje o jeho vlastním stavu a co ona jeho ne
očistěným životním pudům ukládá.
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V Zjevení sv. Jana je tento odboj předpově
děn. Prorocká duše se táže: Co se stane se svě
tem, do něhož bylo přineseno učení a příklad
Kristův ? A prorocké vidění mu zjevuje, že vzdor
našeho následování Krista mnohými dušemi
ve velkém i v malém, přes to vše nejdříve —
a toto »nejdříve«znamená snad tisíciletí — pra
vé vnikání Krista a jeho učení ve tmy těch
mocností, které se odvrátily od Boha, vyvolá
zcela netušené a zcela opačné
účinky.

Všemožnými způsoby bude se člověk namá
hati, aby se zbavil obžaloby a bude sobě i všem
kolem sebe nalhávati, že vlastně žádný paprsek
Pravdy nemůže k němu proniknouti. Ale tak
neučiní pouze ti, kteří se zásadně před Světlem
uzavírají. Ale učiní i mnozí vážní, kteří ve svém
lepším sebepoznání velmi dobře tuší, o čem
Pravda je poučí a co od nich žádá; ale pokoření,
které pravda na nich žádá, nedovedou snésti.
Nechtějí svůj život vážně změniti a své minu
losti litovati. Proto neúnavně hledají různé ná
mitky, do nichž pilně se skrývají a snaží se cí
titi se spokojenými ve své vylhané víře. Z této
ustavičně střežené sebelásky na konec povstává,
a to právě je důsledkem křesťanství,ne s mír
ný vzrůst prolhanosti, odporza kaž
dou cenu proti Kristu. Není zřídkým zjevem,
že u lidí navenek velmi zbožných šíří se velmi
zle návyk lži. A to u lidí duchovně založených,
kteří dobře cítí svůj vlastní stav a uznávají
vyšší Pravdu; ale svým nesmírným sebevědo
mím, svojí velikou a nevyléčitelnou závratí a
sebeklamem chtějí se uchrániti obžaloby, která
zdvihá se proti nim stejně shůry, jako z jejich
nitra.

Jenom takto možno chápati v Apokalypsi sv.
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Jana onen mocný vzrůst a zase pokles boje
mezi světlem a temnotou, mezi světem Kristo
vým a pekelnými mocnostmi. Boj, který neje
nom mezi zcela rozhodnými soupeři, ale stále
také ve všech duších ustavičně se rozpoutává.
Žijeme v době, kterou jen z prorockého Zje
vení sv. Jana lze chápati.

Dnes nejedná se pouze o věčný zápas obou
mocností. Nyní vše spěje k největšímu zásadní
mu odporu, ale též k zásadnímu hájení a zdůraz
ňování Pravdy. Lež plodí nejprudší jedy; Prav
da uvádí své nejpádnější důkazy. Vlažní budou
vyvrženi; taktikové budou postaveni stranou.
Všechny síly obou nepřátelských stran vrhnou
se do nejprudšího boje. Jen kdo si to uvědomí
dovede chápati přítomné události.

Hříšný spánek.

Spočívá naše nejtěžší vina opravdu v činech,
které jsme spáchali, anebo aspoň stejně jsme
se provinili skutky, jichž jsme nevykonali, a
slovy, kterých jsme nepronesli? Či nepromar
níme mnohdy tupě a lenivě pravou chvíli, kdy
bychom měli jasně a rychle užíti rozhodné chví
le, kdy Bůh nás volá a lidé nás potřebují? Ja
kou mnohou zodpovědnost jsme zaspali! Mno
hou nutnou pomoc zameškali! Jak mnohé ne
dorozumění jsme ponechali v jeho nejasnosti a
zmatku! Mnohý projev lásky a Spasnou poho
tovost jsme zanedbali! A to proto, že i ve
svém bdění spíše spíme, nežli sku
tečně žijeme; anebo proto, že jenom pro
sebe samy bdíme a pro jiné spíme!

A na sklonku svého života vše to, co jsme
zaspali a zanedbali, bude daleko palčivěji v nás
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a na nás hlodati, než ono, co špatného jsme
spáchali! Učedníci Kristovi v Gethsemanské
zahradě leželi v hlubokém spánku, když jejich

mohli jste aspoň jednu hodinu
bdíti se mnou?« A kdyžKristuspo druhé
k nim se vrací, vidí, že jsou zase přemoženi
spánkem. Takový je člověk. Moc spánku v jeho
duši není menší, nežli moc hříchu. A to, co jsme
zavinili spánkem, svojí Ihostejností, pohodlno
stí, lehkomyslnou nevšímavostí, nesvědomitou
nepozorností, není před Bohem méně trestuhod
ným nežli to, v čem jsme se prohřešili s jasným
bdělým sebevědomím a ve zlém úmyslu.

Zakopaná hřivna.

V podobenství o zakopané hřivně, která ne
přináší užitku, ale zůstává z nicotných důvodů
ležeti v zemi znehodnocena, mluví Kristus o nás
všech. Máme v sobě nebeské dary a vznešené
poslání. Ale předstíráme tisíce důvodů a ohle
dů, které nám prý znemožnily, abychom hřivny
prospěšně užili. A o člověka, který svěřené hřiv
ny neužil a jí nerozmnožil, a jemuž proto bude
vzata, řekl Kristus tajuplná slova: »Kdo zde
má, tomu bude dáno, a bude míti
v hojnosti. Kdo však nemá, tomu
bude vzato i to, co mák

Co znamenají slova: »Kdo zde má ?« Sluší jim
rozuměti jenom duchovně. Kdo nemá vnitřního
porozumění pro božské pravdy, tomu. nejenom
nepřinášejí užitku jeho dary a síly, ale jsou mu
jenom k jeho vnitřní záhubě, k zneužívání du
cha pro věci neduchovní, ke zvrácení všech
hodnot.
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»Nazývá to rozumem a užívá ho — nepodob
no víře — aby byl zvířečtějším než samo zvíře«
praví Goethe. Anebojak Pestalozzi
prohlašuje: »Bez výchovy svědomí všechny na
še vědomosti stávají se bludičkou, která svádí
jenom k vnitřní a vnější záhubě našeho pokoje
ní.« A tento vnitřní rozklad na konec vede ke
zničení veškeré inteligence, která bezděky stává
se obětí rozpoutané zvířeckosti. »Kdozde nemá.
tomu bude vzato i to, co má.« Jak svědomí se
hubí, to již dlouho vidíme. Zničení samé inteli
gence a její nahražování hlasy a ozvěnami pu
dů, toho ještě se dočkáme v takovém stupni,
v jakém to znají dosud jenom dozorci v ústavech
choromyslných.

Podobenství o zakopané svěřené hřivně dotý
ká se nejhlubší záhady lidské svobody. Slavný
lékař nervových chorob, dr. Charcot, kdysi pro
hlásil: Každý nervově chorý je si jasně vědom,
že byla chvíle, kde měl sílu, aby se opanoval.
Ale on jí neužil, a od toho okamžiku šlo to s ním
rychle dolů«.

Jsme jako plachetní loď, která je poháněna
proudem řeky. Ale je též vítr s nebeských vý
šin, jehož možno do plachet zachytiti a silou
jeho plouti proti proudu. Tak je s lidskou svo
bodou. Na nás je, zda chceme v nás skrytých
sil užíti, je pěstiti a zdesateronásobiti. Pakli jich
neužijeme, strhne nás proud, kamkoli chce.

Nemá pouze vyšší svět svých pevnýchzáko
nů. Nikoli. I nižší svět je má. Je pevná logika
ve spřátelení se s tímto nižším světem, která
tím hrůznější se jeví, čím více upadají ony
ochranné síly, které ještě z minulých věků zů
staly, pracně nastřádány v obecném mravním
smýšlení a které tvoří hráz rostoucímu nižšímu
světu pudů.
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Indiánříká:»Při jídle vcházejí do
člověka zlí duchové«. Každý,jenž sle
duje postup veselí při dobré hostině, tomu jistě
přisvědčí. A to je případným obrazem pro vše,
co budí se v člověku, když jeho duchovní život
dříme; když on spojuje se se světem smyslným,
ať je to v požitku, ve hře, ve sportu, v práci,
v hospodářství, v politice.

Nespí jenom šípková Růženka. I prazvíře
v nás spí a čeká na svého osvoboditele. Když
ono politicky, všeobecně se probudí a rozzuří,
stane se volným i v hospodářství, rozpoutá se
při jidle a pití, zmocní se vlády v životě pohlaví.
A také ve sportu čeká na chvíli, kdy člověk,
místo, aby se cvičil podrobiti tělo své vůli, dá
zvrátiti tělesnou kulturu v kult těla. Ráz vtipů
je vždy jako jemný nástroj, ohlašující zemětře
sení; ukazuje jak je porušena rovnováha v nitru
člověka.

Je dobře, když člověk pozorně naslouchá.
V ráji bylo mnoho stromů, s nichž člověk směl
požívati. Ale vždycky byl též jeden, kdy člověk,
jakmile s něho pojedl, se skrývá. A tu náhle
zjevuje se Bůh a volá: »Adame, kde jsi?«

Plato učil, že duše se poskvrňuje příchodem
na tento svět (narozením člověka). Není tomu
tak. Duše poskvrňuje se při jídle, v radosti, při
tanci, v pohlavním životě, v politice, v získává
ní peněz, v dělání vtipů, kdy člověk zapomněl
a přestal bdíti nad právy neviditelného světa.
A tohoto okamžiku všichni jsme si zcela jasně
vědomi. Stokrát jasněji, než každé jiné chvíle
a na každém jiném místě. A není také žádného
většího důkazu o skutečnosti onoho druhého
světa, jako ono přesné vědění o našem prvním
poklesku a s ním též vědomí o celé velkovýrobě
lží, která se snaží toto vědomí v nás zabíti.
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K této velkovýrobě lží náleží i novější učení
o naší svobodě. Ale nebylo by žádného našeho
poklesku a žádné lítosti nad ním, kdyby nebylo
žádného vzestupu, žádné síly k vnitřnímu osvo
bození, žádného vítězství ducha nad temnými
mocnostmi. A výbuch těchto temných mocností
vidíme dnes hlavně v politice. Vidíme jejich ví
tězství nad všemi vyššími zákony a snažímese
nejprve tam je potírati, kde se zcela nezahaleny
objevují na veliké světové scéně. Ale zapomí
náme,žemusímeje opravdu potříti v nás
samých. Tam býti vítězinad nimi, tam rázně
je navykati víře v existenci druhého světa.

Ani netušíme, jak nesmírně veliká je hřivna,
která nám zde byla svěřena. Jak rychle se roz
množuje, jak přirozenost nepodmínečně je za
ložena na poslušnosti, jenom když bezpodmí
nečně budeme chtíti. Jak brzo nervy se uklidní,
pudyztratí svoji nestoudnou nevázanost, hmot
né zájmy svůj násilnický ráz, politické potřeby
svoji zdánlivou autoritu, jakmile duševní pový
šenost v nás zasedne na velitelský stolec, tak
jako onen týčící se Mojžíš Michelangelův v sta
robylém chrámu římském. Bez této vlády vyš
šího světa v nás budeme se nezadržitelně řítiti
z jednoho otroctví v druhé.

»IKdomá, tomu bude více dáno; ale kdo nemá,
tomu bude odňato i to, co má.«

Probuzení.

V elektrické tramvaji seděla nádherně oděná
dáma se dvěma malými děvčátky. Jejich dětské
povídání rozlehalo se celým vozem. A matka
byla skoro hrda na to, že žvatlání jejích dvou
neposedných dětí obrátilo na sebe pozornost
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všech spolujedoucích. A hned vysvětlovala, že
obě děvčátka právě byla fotografována; a z to
ho jejich veselost. A hned připojila: »Já dá
vám své děti každého půl roku fo
tografovati«.

A děti ke slovům matčiným ihned se tvářily
sebevědomě, hrdě.

Proti dámě seděl dělník se svojí chudě odě
nou, slaboučkou dceruškou, která udiveně hle
děla velikýma očima na hovořící dívky. Dělník
podíval se vážně a hluboce na pyšnou dámu,
vychloubajicí se matku. A v tom i ona pohlédla
na onoho muže a cítila jeho vyčítající zrak. Byl
to pro ni nepříjemný okamžik. Té chvíle však
vůz zastavil. Dáma s oběma dceruškami vy
stoupila.

»To budou pěkné opice,« poznamenala kterási
žena. Ale dělník mlčel, a jen se starostlivým,
milým pohledem sklonil se k bledému a jjako
chorému svému dítku. Chudoba a nízké jeho po
volání zdály se mu v té chvíli jako božská ochra
na proti urážející vypínavosti a chlubivosti
oněch tří vystupujících bytostí, které se domní
valy, že země i nebe náležejí pouze jim a. ostat
ní lidé jsou tu pouze proto, aby jim sloužili a je
obdivovali. Chápal, proč ti bohatí vedou tak
houževnatý boj proti dělnické třídě, která do
máhá se lepších životních poměrů a. touží také
po čistém vzduchu a domácím teple. — —

V noci dáma, matka oměch děvčátek, se pro
budila. Teskný, významný pohled dělníka, který
v tramvaji upřel na ni, pocítila znovu. A chtěla
z něho vyčísti, co bylo v něm obsaženo. Začala
chápati, že všechno to hlučné vystupování na
venek je drážděním a vyzývavostí vůči nema
jetným a trpícím. A není to snad, — i to jí při
šlo na mysl — i proviněním proti Bohu, který
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jistě jim nepopřál blahobytu proto, aby jím
bodali duši jiných. Rozsvítila a bezděky zahlédla
svoji tvář ve velikém zrcadle. »Kdybychom je
nom také věděli, jak vyhlížíme v zrcadle těch
dělnických tříd!« —

V tomprocitl její manžel a tázal se, proč roz
svítila. Vypravovala mu, co ve voze zažila.
A on na to: »Na takové pohledy musíš si zvy
kati. 'To jsou komunisti, ti nás nenávidí a chtějí
nám majetek vzíti«. Po těch slovech obrátil se
na druhou stranu a zase usnul.

Zhasla světlo, ale dřívější myšlenka vracela
se znovu. — Že chtějí nám náš majetek vzíti?
Pohled dělníkův nic takového neprozrazoval.
Spíše zračil se jakýsi soucit v jeho zraku. Tichá
soustrast, jako z jiného volnějšího světa. Jako
by jeho oči chtěly říci, že ona, zámožná, bydlí
v zapadlé uličce, v nevětrané světnici, v nečis
tých šatech. Ona, a nikoli on.

A není tomu tak? Není v tom nahromaděném
majetku něco, co člověka dusí? Něco chorobné
ho, nelidského? Stali jsme se nevolníky svého
bohatství; vymýšlíme si stále nové a novépo
třeby, pěstujeme pravou bohoslužbu svých stat
ků a své vlastní osobnosti. A k tomu tento jed
očkujeme svým dětem, které stále jsou nároč
nějšími, chlubivými, až přesyceny požitky a
dojmy, znaveny zábavami, nikdy nepocítí, co je
tiché, pravé štěstí. Zhýčkány, budou trpěti nu
dou, z níž se rodí omrzelost života. Takové myš
lenky plynuly hlavou dámy.

Nebyla duševně klidna, proto nemohla již
usnouti. Ráno byla všechna znavená a pobledlá.
A přece neznala žádného východiska z poměrů,
které ji obklopily. Byla nevolnicí okolí a tříd
ních poměrů. Ale pohled onoho dělníka v tram
vaji probudil v ní myšlenku, že je tu vedle bo
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hatých ještě jiná třída lidí. Třída pracujících,
kteří mají plné právo nadůstojný život; kteří
milují své děti a při všech starostech o živobytí
jsou snad šťastnější, nežli ti blahobytníci.

Základ společnosti.

Lidská společnost zakládá se tím, že danému
slovu dostojím. Že nikoho nenechám na sebe
čekati, ale přesně zachovám, na čem jsme se
smluvili. Když projevuji druhému úctu, jej ne
oklamávám, ale mluvím pravdu i tehda, když
si tím způsobím škodu.

Neboť vytvářeti společnost znamená, že není
mým nejvyšším statkem a zákonem uchrániti
se škody,ale mám vědomí,že je nade mnou
vyšší řád, v němž je zaznamenáváno každé
mé provinění proti spolučlověku.

Lidská společnost zakládá se v té míře, pokud
dluhy, které jsem přejal, uznávám nejenomna
papíře, ale i v nitru svého svědomí, tak že ne
mám klidu, pokud jim neučiním zadost. Můj
bližní to pochopí; a to je základ spolčení. Toto
sespolčení všudy tam se tvoří, kde trvá oprav
dová vůle poctivě doznati škodu, kterou jsem
druhému způsobil a ji bez ohledu napraviti, vi
ny litovati a ji odčiniti; opomenutí čestně opra
viti, křivdu svědomitě vyrovnati.

Kovové základy pro stát kladou se tam, kde
i nevyslovený slib se plní, neviditelná škoda se
nahrazuje, neprozrazené, nedokazatelné, tajné
provinění se napravuje; kde se pociťuje a pro
jevuje dík i za to, nač nikdy není možno psáti
a předložiti účet. Anebo mlčky obětuje se štěstí
za druhého, který více je ho hoden, a jemuždá
váme přednost. Anebo tam se mlčí, kde by kaž
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dý jiný člověk hlasitě jen svoje hledal, své prá
vo hájil, svoji nevinu dokazoval, svůj prospěch
si zajišťoval.

Křížzakládástát, nejneznámější, nej
něžnějšíí sobě si to nepřiznávající oběť, nej
ochotnější pokání za nejmenší provinění, které
nevyhladitelně cítíme, byť v žádném zákoníku
nebylo tištěno a v žádné morálce důrazně vy
sloveno, jako přísnou povinnost oproti cizímu
životu; jako věčnou vzpomínku vůči těm zesnu
lým, kteří nás milovali a kteří nám žehnali.

Antigona a nikoli Kreon zakládá stát. Nikdy
nebylo většího klamu, jako v onom smělém vý
roku: Stát je moc. Nikoli.Stát musí býti
založen ve svědomí, v nejvniternější závaznosti,
ve vybavení se z každého sobectví. Jen tak do
spějeme k jednotě, síle, moci. A obratem stát
promění se v slabost, jestli se přehlíží a uráží
neviditelný svět, který nad státem stojí a jej
podepírá.

Proto každá oběť,každý závazek, každésebe
přemahání, která jsou zájmům celku přinášeny
a jsou mimo pozemské hranice, znamenají nej
větší posílení, povznesení a posvěcení všech stát
ních svazků. Stát, který platí cizím zemím re
parace, zeslabuje touhu po zločinnosti ve vlast
ní zemi; placení dluhů věřitelům, kteří nejsou
našimi občany, připomíná všem dlužníkům v ze
mi jejich povinnosti. A ovšem též opačně!

Osudná kletba spočívá na národě, který věč
né základy státu, spočívající v duchovním, ne
viditelném, láskyplném světě, nechce chápati a
tak za jasného dne tápe ve tmách!
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Vzdělání.

Kterýsi evropský diplomat byl jednou pozván
k hostině japonským ministrem. Tento přijal
hosta s radostnou zdvořilostí a po celý večer
snažil se svojí veselostí, roztomilostí, s usmě
vavou tváří učiniti několik hodin pobytu cizinci
co nejpříjemnějšími. S živýmzájmem dotazoval
se svého hosta na různé poměry v Evropě; měl
stále nové a nové dotazy. A když se loučil se
svým hostem, japonský ministr tiše na konec
řekl: »Promiňte, prosím, že se vám ještě s ně
čímsvěřuji.Dnes zapadlo mi všechno
slunce života. Můj jediný syn ze
mřel«

Jaký to příklad ohleduplnosti k druhému, a
zároveň nesmírný vzor vlastního sebepřemáhá
ní. Jaký stupeň vzdělání: nikomu se nevnucovati
se svými osobními záležitostmi a nepříjemnost
mi! Nepůsobiti mu nemilé chvíle. Raději naslou
chati, nežli mluviti.

To je rys křesťanského učení, které nám velí,
abychom se přemáhali. Abychomkro
tili svoji přirozenost, která všude chce se hlučně
uplatňovati; chce všechny známé učiniti svědky
a obětí našich nálad. Chce, aby celý svět na
slouchal našim stížnostem a žalobám. A při tom
mnohý je naprosto hluchý a lhostejný k osudu
druhého! Ukládá druhému jen samé povinnosti,
ale nepřiznává mu žádných práv. Myslí, že
všichni jsou tu pro něho a nikoli on pro ně. Je
v mnohém podoben onomu kohoutu, který se
domnívaljak Euripides na psal že slun
ce proto z rána vychází, aby naslouchalo jeho
zpěvu.

Ona východoasijská zdvořilost s její obřad
ností zdá se mnohému západníku přehnaná,
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směšná. Připadá mu jako nedůstojné sebe poko
řování. A přece je v něm více sociálního cítění,
nežli u toho, kdo sice sociálně mluví, ale má vel
mi nesociálnízpůsoby a chování. A ristote
les napsal, že člověk je tvor společenský. Ale
zdá.se často tvorem velmi nespolečenským, kte
rý svoje nálady, své strasti a starosti jiným pří
mo vnucuje, a tak jedná, aby společnost se mu
vyhýbala.Všechna naše kultura ocitla Se
na špatné koleji. Krajníindividualismus
přehlíží všechny ohledy, které máme míti k ji
ným. Zná pouze sebeuplatňování bez sebeza
pírání. A přece pravé vzdělání je tam, kde si
člověk uvědomuje, čím je povinen jiným; že
všichni kol něho mají též práva. Proto podle
této zásady též mlčí, mluví a jedná. Nikdo ne
má práva jiné obtěžovati.

Vizte tu bezmyšlenkovitost a bezcitnost těch,
kdo dají se obsluhovati v domácnosti, v nemoc
nici, v hostinci. Žádají velkých a těžkých slu
žeb, a myslí, že správným vyplácením mzdy
již naprosto splatili přijaté služby. Necítí, že je
potřeba soucitem a třeba jen nepatrnou služ
bou, prokázanou těm, kdo je. »obsluhují«, pro
jeviti, že v nich vidí své bližní.

To vypínavé, slepé Já jest plné tvrdosti proti
jiným; má na zřeteli pouze svůj zájem a pro
spěch, a nemá času ni zraku pro potřeby dru
hého. Naprosto nechápe smysl onoho vznešeného
výjevu při poslední večeři, kdy Kristus
svým učedníkům nohy umýval Ono
barbarství lidí inteligentních, vzdělaných, zá
možných, oproti služebníkům, řemeslníkům a
všem, kteří jsou na nich závislí, je daleko
smutnějším znamením pro všech
nu naši kulturu, nežli hřmotné
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výstřelky surovosti v některých
hospodách a na ulicích.

Všude zříti je úpadek pravé vznešenosti a vy
sokomyslnosti. A právě z těch míst, odkud by
měl zářiti příklad pravého vzdělání (na př. z par

bosti. Vědomí stavovské povýšenosti často za
bijí vědomí hříchů. Aristokracie často ničí onu
pravou vznešenost; neboť jenom nenáročnost
a skromnost dodává člověku duchovního šlech
tictví. —

Svatozář světců v naší době pohasla. Ale byli
to právě světci, kteří svým příkladem ukázali
pravé hodnoty života. Oni měli onu velikou od
vahu k prostotě a jednoduchosti. Ochotu jiným
sloužiti, a při tom nesmírnou přísnost oproti
vlastnímu Já. Proti vlastní osobě,která tak často
hlučí a se povyšuje.

Nedivmese, že všechna ta »vysoká po
litika« je věrným obrazem nového,pokleslé
ho stavu. Moderní karneval už vůbec je bez ma
sek. A musili bychom nejprve pochopiti lidskou
přirozenost v celé její slabosti a v její náklon
nostech, abychom mohli hledati a přijímati ony
vyšší hodnoty s nebe, které zaručují pravou
ušlechtilost a vzdělanost.

Starý nápis na kterési šlechtické hradní kapli
hlásal:»Nobilitas ornat, religio eve
hit«. Šlechtictví zdobí, náboženství povznáší.
A každý křesťanskou věrou hluboce proniknutý
člověk je celým svým jednáním šlechticem po
dle ducha.

Člověk a jeho osud.

Španělský malíř Corrida vytvořil obraz
hlubokého smyslu. Muž a žena osamoceni sedí
v chrámě před rakví jediného děcka. Jejich hla
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vy jsou hluboko žalem skloněny. Mlčky pře
mýšlejí o svém osudu. Bohoslužba je skončena;
chrám je prázdný. Rakev je všecka pokryta kvě
tinami. Barevnými okny kůru, jež zobrazují
velké světce z církevních dějin, dopadá na. ra
kev tlumené fialové světlo. Všude vládne po
svátné hrobové ticho, které je léčivým balsa

WWmem pro ty, kdo ztratili nejdražší.
Nyní musí načerpati všechnu sílu, aby ode

vzdaně vrátili se v dům, kde nebude již zníti
zvonivý hlásek dítka; kde viditelné náhle stalo
se neviditelným. —

Co je člověk a co je z něho, jestli v bolest
ných, těžkých chvílích tiše nemluví o svém osu
du s Bohem *?S Bohem, který jediný může mu
vyložiti smysl a účel všech pozemských věcí?
Tu každá rána osudu stává se trpkou žalobou.
Jenomhořkost usadí se v duši a pomalu vystře
bává sílu, v níž by mohl snášeti a přemáhati
úkoly denníhoživota. Místo aby tiše kráčel po
dél potoka slz vzhůru na horu očišťování, blou
dí v mlhavém údolí svého zklamání, až konečně
buď zapomíná, anebo bolest nějakým způsobem
v sobě ohlušuje. —

Ničemu se ze své bolesti nepřiučil. Byla mu
jako náhlou ranou do hlavy. A potom jde vše
dále. Přijde druhá a. třetí rána, až konečně při
jde rána poslední a život, který neměl pro člo
věka dosud žádného smyslu, také beze smyslu
skonči. —

Náš život, byť byl nejhroznější, nejnepochopi
telnější a jako beze smyslu, nabude smyslu, jak
milejej postavíme před oltář, jako
uložili ony rodiče před oltář rakev svého děcka.
Jakmile o něm budeme mluviti s Bohem a ne
budeme naň hleděti podle pozemského měřítka
štěstí a neštěstí, ale ve světle nejvyššího určení
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své duše. Tehda poznáme vše jasně; okusíme
léčivých pramenů, kterých máme potřebí. Po
cítíme, jaké poučení v našem bolestném osudu
se tají, když nejdražší bylo nám vžato. Pozná
me, že to, co zkřižilo naše záměry, často nám
ukazuje pravou cestu, která odpovídá našemu
úkolu a našim schopnostem. Porozumíme, čemu
nás má vysoká škola pokoření a pronásledo
vání naučiti. Pochopíme smysl onoho starého
křesťanského slova, že máme také překážky
svých prací a hořké zkoušky života milovati.

Dožijeme se máhlé ztráty dávných přátel a
společnosti, na kterou jsme spoléhali. A nechá
peme, proč se to stalo. Místo abychom se zlobili
a všechny své životní síly proměňovali v kyselý
ocet, postavme před oltář rakev, pokryjme ji
květinami a tiše o své ztrátě rozmlouvejme s Bo
hem. A on nám řekne: »Ty's příliš mnoho spo
léhal na lidské a křehké, a na mnejsi zapomí
nal. Proto se rmoutíš nad ztrátou přátelství. Je
nom z věčných zdrojů lze vše, co je pomíjející,
bezpečně udržovati. Země stále, dnem i nocí se
točí, a s ní vše, co na této hladké kouli se na
lézá. Jen o tom přemýšlej, až mír s nebe snese
se ve tvé nitro! Onen svatý mír, který vládne
nade vším, co je v stálém kolotání. A ty staneš
tam, kde již tobě nic nemůže býti vzato. Proto
neklň věrolomnosti přítele, ale děkuj za vše,
co tobě jen na čas bylo dáno. Všechnov životě
skýtá hluboké poučení. Jenom dej se tím oprav
du poučiti! Buď vždy spravedlivým, chceš-li,
aby i tobě dostalo se spravedlnosti. A neočeká
vej od lidí, co může býti splněno, jenom v říši
andělů.

Všechny tvé zajištěné životní poměry náhle
zřítí se v ssutiny. Přátelé, povolání, tvá existen
ce, to vše prchá, jako hejno špačků se své bo
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haté pastvy. Ty se tážeš, proč? Pochybuješ ja
ko zprvu činil Job, a domníváš se, že spravedl
nost tohoto světa záleží v tom, abys měl na sto
le navždy zabezpečený svůj oběd. Ale Hospodin
praví: »Mé myšlenky nejsou jako
myšlenky vaše.« A kdoti řekl,že v osu
dech světa trestány jsou pouze cizí hříchy, a ne
také vše, co's sám jsi učinil, nebo zanedbal?
Či nebyls také ty účasten všech oněch smě
lých pokusů, jimiž se člověk zde na zemi chtěl
zajistiti? I pro tebe platí dávná zkušenost, že
člověk již zde na zemi chce pevně stavěti, ač je
tu jenom cizím hostem, a velmi málo spoléhá
tam, kde by měl nejvíce stavěti.

Stihne člověka těžká nemoc a bezvládnost. A
nyní, když nemůže zápasiti venku, v širém svě
tě, musí ve své úzké světnici zápoliti s ubohostí
lidského těla. A tu platí slovo bible: »Vstaň,
vezmi lože své a jdi do domu své
h o'« To znamená: Přijmi svůj osud a zápol ve
svém úzkém prostředí se všemi obtížemi tohoto
světa. A neplač, protože jiní musejí zápasiti se
životem venku. Vše, nad čím jsi tam zvítězil a
co jako vyšší mír je patrno ve tvé tváři, není
menším vítězstvím nad světem a životem. Jest
stejně »velký m činem« jako to, co mimo
tvé obydlí s velikým hlukem na otevřené scéně
se událo. »Blůhe, wo du gesát bist«, napsal
Góthe.»Vykveť, kdes byl zaset.« To
znamená, smiř se se svým osudem, s údělem ži
vota, a svojí vůlí zvítězíš nad ním! —

Když Napoleon, vyhostěn na ostrov sv. Hele
ny, loučil se s plačící svojí matkou, pravila mu
ona:»Přijmi klidně svůj osud, abys
se nestal malým.« Jakmilečlověkode
vzdá se do vůle Boží, chápe všechny věci, ni
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koli s úzkého hlediska tohoto světa, ale s hle
diska duchovního. Tak je přijímá a hodnotí.

Taková povýšenost nad každým bolestným
údělem života, to jest ona pravá kultura ducha.
A té se ovšem člověk nepřiučí na žádné univer
sitě, ale jediné u paty křížea trůnu Toho, který
přemohl svět. Jenom on dává onu pravou pový
šenost a důstojnost, všechnu pravou moc a vlá
du nad tímto světem. Ale on také všechnu líče
nou povýšenost a všechnu vládu hříchu stejně
tajuplným způsobemodhaluje a drtí.

Sv. František z Assisi a dnešní světová bída.

„Svatí jsou důležitější nežli parní stroje“
Jul. Langbahn.

»Reální politika« hledí vždy na Františka
z Assisi jako na něžný vonný kvítek umbrijský,
který nemá nic společného s velikými otázkami
a úkoly světových dějin. Ale jak se stalo, že pa
pež Innocenc III., hluboký znalec světa a lidí,
s hrůzou viděl ve snách, že by se Laterán sřítil,
kdyby jej Chudáček z Assisi nepodepřel svými
rameny ?

Také velká stavba lidské jednoty, na níž my
všichni pracujeme, nezadržitelně, lomozně se
sřítí a pochová ve svých ssutinách Svaz národů,
Panevropu a všechny jiné novostavby, jestli
duch sv. Františka v nové podobě a v novém
útvaru znovu neožije mezi rozvaděnými národy
a třídami.

Tomu se smějí z kořene vyvrácení literáti. Ne
boť neznají ni vyššího, ni nižšího světa, nedo
vedou plně pochopiti ni sebe ni lidi kolem sebe.
Nechtějí z toho, co viděli, vyvozovati nezbytné
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důsledky. Tomu se smějí všechny zahraniční
úřady. Neboť se domnívají, že jejich hra »do
mino« řídí dějiny světa, a že člověka, který žije
v hvězdném světě a o něm mluví, netřeba vážně
bráti v záležitostech tohoto světa.

Ve skutečnosti jest jenom stavěním babylon
ské věže vše, co onen vyšší svět nevymanil z mo
ci démonů. Každý mír jest pouze záludný klid
zbraní, každý spolek jen loupeživý svazek, jak
mile předmět sporů, hmotné statky nebudou
hodnoceny s vyššího hlediska a podle své vnitř
ní ceny. Jestli jiné statky neupoutají duševní
síly.Na tomto třídění statků vnit
ru lidském závisí každý jiný řád
ve světě.

František z Assisi chtěl daleko více nežli ve
lebiti hmotnou chudobu. Ideálem jeho »poverty«
byla odvaha jíti v Životě za tím, co je hlavní,
podstatné a to učiniti cílem. Odvaha, vše vedlej
ší klásti na druhé místo; odvaha, vše zbytečné
charakterně, zásadně odmítati.

K tomu není potřeba obléci mnišské roucho.
Ale každý může slyšeti veliké napomenutí Chu
dáčka z Assisi a v každém stavu je uskutečňo
vati, tak jako sv. František založením »třetího
řádu« působil na všechny stavy a povolání a na
všechny životní poměry.

Kdo pod svým šatem skrytě nosil provaz Fran
tiškův, ten věděl, že má býti při své výdělečné
práci, ve svých příkazech, v životě rodinném,
při svých radostech, při vší svobodě v jednotli
vostech, pamětliv vyššího hlasu. Má býti si vě
dom, že má zachovati míru. Má zodpovědnost,
která jej tajuplně spojuje s životním dílem Fran
tiškovým. Kde takové řády lidi k sobě nepoutají,
tam všudy tvoří se řády divokých vášní, které
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chápou se jiných provazů a své oběti nezadrži
telně strhují v každou vášeň.

Buďduševní síla, která působila ve F'rantiško
vi, i mezi námi znovu se objeví, anebo budou
nám všechny pekelné mocnosti vyhrávati k di
vokému tanci. Třetí není možné.

Kristus a volný myslitel.

Je možno velké problémy naší doby řešiti zce
la neutrálně a bez pevného stanoviska k urči
tým světovým názorům ? Tak žádá každý volný
myslitel.

Ale není to možno. Neboť samy ony velké
problémy, jakmile jdeme na jejich nejhlubší ko
řeny, nezbytně vedou ke křesťanskému nábo
ženství. Kdo nechce jíti ke kořenům, zůstává na
povrchu a nerozumí, oč dnes jde. A čas je vel
mi vážný, než aby bylo možno kořenů si nevší
mati. Či je možno strašné nemoci lidu i nemoci
národů sledovati a zůstati pouze při tom, že je
pouze rozpoznáme? Diagnosa má snad jen vy
šetřiti známky nemoci; a nemá potom další úkol
ponechati therapii? Léčení příčin“

Na to volnomyšlenkář: »Ale dnes v dobré
společnosti nikdo nezačne hovořiti o nábožen
ství! To je soukromá osobní záležitost každého
jednotlivce.«

»Alednes nejsmev dobré společnosti«, namít
ne někdo volnému mysliteli. Dnes jsme u lože
nemocného a horečka jeho dostoupila již 40
stupňů. U lože nemocného je možno zkoušeti
různé lékařské theorie. Ale jestli se neosvědčují,
nezbývá než se jich vzdáti. Veliké a politické
problémy naší doby nelze luštiti politickými a
hospodářskými prostředky. Pokoušíme se sice
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stále těmito prostředky je řešiti. Ale vidíme,
že se to nedaří; anebo jen velmi málo a velmi
pomalu. Za všemi těmi problémy je duševní
problém, a ten lze jen duševními prostředky
léčiti. (Již Proudhon prohlásil: Každá poli
tická otázka je otázkou filosofickou, a každá
filosofická otázka je již otázkou náboženskou.
Pozn. překl.)

Jako každý jednotlivý národní problém stal
se světovým problémem a žádá řešení všemi ná
rody, tak ještě v hlubším smyslu každá nás zne
pokojující materielní životní otázka spočívá na
otázce o existenci duše a jen s tohoto hlediska
je možnoji osvětliti a ji řešiti.

Či nemáte pocit, že tento kvapný rozklad celé
naší kultury, její úpadek v nejprimitivnější pu
dy, je možno porovriati s rozkladem těla, které
duše již opustila? Co znamenají všechny konfe
rence, které jednají o odzbrojení, o světovém
hospodářství, o společné práci? Ať někdo mrtvé
tělo na pravo, či na levo otáčí, je práce marna,

NP 2.

schránku.

Co »osvícený svět«, jak se zdá, nemůže pocho
piti je toto: Člověk ve své pouhé lidské přiroze
nosti není s to se svými rovnými v pokoji žíti
a pracovati. Upadli jsme zase v starou primitiv
ní přirozenost; to pozorujeme s hrůzou. Nespou
taný, překážek neznající, neočistěný, neosvíce
ný život, k tomu ještě vystupňovaný všemi du
ševními vlohami a dary člověka, není schopen
založiti a podporovati rozvoj lidské pospolitosti.
Auto s obrovskými reflektory za noci, které bez
ohledně ku předu se řítí, to je obraz moder
ního člověka. V nás všech se rozpoutalo, co může
jenom ničiti, ale nikoli stavěti. A jenom Kristus,
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který mluví o vyšším životě, může nás zblou
dilé poučiti.

Volný myslitel na to řekne: »Ukazujete na
auto, a chcete nás vésti k betlémským jeslím!
Jak to spolu souvisí ?«

A k tomu odpovídám: Jenom pozorujte dneš
ní hrůzné uplatňování všech lidských darů; ono
bezmezné ovládání přírodních sil. A to děje se
beze všeho vyššího cíle, jemuž by vše bylo pod
řízeno. Nic neplatí, než moc, majetek a požitek.

A nemá to vše vésti než k nejstrašnějším spo
rům a bojům? Nemá to vše dospěti k naprosté
mu rozkladu? Či nejsme si vědomi, že bez roz
myslu v mnohém jsme se rozptýlili? Pro samý
rozum ztratili jsme rozumnost, nejprostší dobro
a světlo pravdy. Všechen rozvoj lidských darů
potřebí usměrniti, nemá-li vésti v chaos.

Mudrci od Východu, kteří klečí
před svatým Dítkem — to je obraz
pravdy. Od té doby, kdy lidská moudrost již
neklečí před svatým Dítkem, v jakou to moc
bludů, v jaký vzrůst zločinnosti, v jakou hospo
dářskou politiku vzájemného podvádění ve vel
kém a věčného boje všech proti všem jsme
upadl!

Volnomyšlenkář namítá: »Svaté Dítě? Neroz
umím jemu. To jsou krásné pohádky pro děti.
A jimi chcete zachrániti Evropu před propastí ?«

Zda-li ji zachráníme, těžko říci. Ale soud při
jde na všechny, kdo pohrdají věčnými zákony.
V 5. knize Mojžíšově čteme o tom mnoho vý
stražného. Dnes jde o to, abychom poznali pří
činy dnešního duševního, všeobecného, nebla
hého stavu a zachránili se před kletbou těchto
příčin. Musíme někde a někdy začíti s opravdo
vým návratem k pravdě.
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Zanechte na chvíli svých volnomyšlenkářských
předsudků! Vždyť uznáte, že léky každý si opa
třuje v lékárně a nikoli v obchodě s dřívím. A
uvažte:Nikdejinde nežli v evangelium
lze nalézti, co krotí hněv,tlumísobectví,a
mysl přenáší přes zvířecí rvačky k věčným hod
notám. Když v noci přemýšlíte o nezdárných
dětech, o ztracené lásce, nebo o svém neštěstí,
nebo o pochybeném jednání s lidmi, nebo hro
zící bídě, při tom bezradně se obracíte a konečně
rozžehnete světlo. A dá vám útěchu nějaký ad
resář, nebo Marx, či některý knižní filosof? Kde
jest lékař, který jediný dovede vás zachrániti?
Kdo dává život a sílu a volá k mužnému sebe
poznání? Kdo naučí, aby člověk ustal míti ne
pravý soucit sám se sebou? Který hlas toje,
jenž jediný vyvolá nevylíčitelným způsobem
skrytý život v našich hlubinách duše a pozvedá
nás zpět ke všemu, co je podstatným, co činí člo
věka klidným, silným a radostným a jej po
vznáší nade vše, co nepříjemného může mu způ
sobiti příroda nebo člověk?

A to že je záležitost osobního vkusu? Nikoli.
Jenom zde je ona duchovní moc, která vypudí
zmatek z duše a tím i zmatek z lidské společ
nosti. Ona zničí každou lež, překoná všechnu
úzkost, roznítí svědomí, vzbudí lítost a zaručí
odpuštění. Bez této duchovní moci je duše jako
orchestr bez dirigenta. Je hnízdem hadů, kteří
se mezi sebou proplétají a zde či tam hledí
uštknouti.

Kdo dalek vší mnohomluvnosti čte evange
lium, ocitá se náhle jako v zajetí moci, která
stvořila nebe a zemi, a vše smiřuje, pořádá, kro
tí, osvěcuje, co ustavičně a beze všehořádu dříve
jen proti sobě působila.
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Nerozumný může žíti bez těchto poznatků.
Ale čím bohatěji, duchovně, rozumově, umělec
ky člověk se rozvinul, tím snadněji, není-li chrá
něn křesťanskou pravdou, propadá klamným
domněnkám; propadá sebezbožňování, rozklad
ným bludům, zbožňování nesmyslů a stínových
obrazů. To vše platí pro všechny kultury a civi
lisace.

Křesťanská kultura znamená: vše říditi k stře
disku, podříditi všechny vedlejší zájmy nejvyš
šímu dobru. Zachrániti se před rozptýlením. Je
to tajemství všech organisací, srovnání všech
protiv, ozdravění všech duševních sil, je to boj
proti smrti. Učitel, nebo prorok? Nikoli. Je to
nekonečně více: Přítomnost Tvůrcova v jeho
tvoru, tajemství všech tajemství, světlo z věč
ného světla.

To vše opravdu zní nemoderně. Ale kdo má

moderním? Jenom přemýšlejme o základních
chorobách a skončí všechen ten moderní ne
smysl.

Na viditelném nebi je slunce, jímž všechno
žije a dýše. Ale jest ještě druhé slunce, které
stojí na neviditelném duchovním nebi a blaží
jen toho, kdo je poznal a jím se řídí. Čím více
naší době hrozí noc, tím lépe bude toto slunce
znovu objeveno, a poznáno jako zdroj světla a
síly pro všechno lidské obrození.

Sloh románský, gotický, barokový, moderní.

V listopadu před starým románským koste
lem sv. Leodegara v Gebweileru v Alsasku. Žlu
té listí javorové krouží ulicemi, brzo déšť, brzo
modré nebe s roztrhanými oblaky. Vstupuji do
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kostela a ocitám se v ranním středověku. Jenom
pomalu chápu, © co zde se jedná.

Co znamená tento uzavřený svět románského
slohu? Tyto klidně se pnoucí oblouky beze vše
ho vzrušení, plné klidu, a beze vší pýchy? To
neni gotický vzlet duše k Bohu, který mluví ka
menyvevelkýchkatedralách.Tojepříbytek
duše, tvrz víry. Architekturadogmatu.To
ho dogmatu, v němž a jímž se duše uklidňuje,
Spořádá, osvěcuje. Vymaňuje z opojení smyslů
a zdání, tak že může se odvážiti cesty do svého
nitra i vzhůru. A to bez nebezpečí, že zbloudí.

Jaké zde ticho! Jak vše nad čas povzneseno!
Jen stará matička sem vchází z tržiště a šeptá
věčná slova modlitby. Zde nemůže se dařiti žád
né duchovní pýše. Zde je rozřešena největší so
ciální otázka: Společně zde se koří duševně hlu
boký člověk a vedle něho dlaždič ulice, prodavač
zeleniny, čistič obuvy. »Člověče uvědom si své
lidství«; praví chrám. Jenom tak mohou býti
překonány všechny následky rozdělení práce —
v obou třídách. Zde nezbývá než sklonit hlavu
a pokleknout. Zde je asyl sjednocení a rozjímání
jediné o tom, co je nejdůležitější. Moderní člo
věk vycházeje z chrámu ven, kde poletuje se
žloutlé listí, cítí s Nietzschem: »Vrány
křičí a letí svištivým letem k lesu, běda tomu,
jenž nemá domova.« — —

Štrassbursský Můnster! Všechen rozdíl ro
mánského a gotického slohu je zde patrný. I zde
je vláda církve. Ale zde není to architektura,
tradice, dogma, která duši okřídlenou, nadše
nou, bez výhrady a v plné jistotě povznášejí
k nejvyššímu věčnému zdroji. Kdo před takovou
katedrálou stojí, nikdy se neubrání strhující síle
a jednotnosti, s jakou vše pne se vzhůru; vše
svědčí o jiném světě a každý kámen se odušev
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ňuje. Jaká to vznešená jistota přesvědčenía na
zírání v kamenných tvářích na portálu! Jaká
určitost v pochopení cíle v liniích svaté legendy
i v dějinách, které vedou k Matce přeslavné
(mater gloriosa) a od ní ke Kristu na trůnu a
k Bohu Otci. Lidem oněch dob bylo to vše ži
vější skutečností, nežli život na tržišti tam opo
dál. Cesta dějin a duše k Bohu zdála se jim nej
přirozenější ze všech cest života, tak přirozená
jako cesta larvy, která se vyprošťuje ze své
kukly, aby mohla vzhůru rozepjati svá křídla.

V baroku začíná pozemská přitažlivost znovu
působiti na duši, která chce pnouti se do výše.
V chrámu barokovém v Hořejším Alsasku stál
jsem před obrazem světice, která ztrnule upírá
své oči k nebesům. Co znamená a co prozrazuje
tento křečovitý pohyb? í

Baroko začíná tam, kde začíná rozvrat moder
ního člověka. Tedy tam, kde již rozum, opojený
znalostí přírody a světa, ztrácí smysl pro vyšší
skutečnost, ale kde zároveň ještě žije nábožen
ský cit a velký vliv náboženské tradice. Člověk
je mocně strhován zemí, poután objevováním a
ovládáním vnějšího světa, poznáváním přírody
a kouzlem viditelného. Na všech barokových po
stavách spočívá proto veliká zemská tíha; pře
vládá veliký pocit, že člověk příliš náleží k vidi
telnému světu. A proto tím křečovitěji a násil
něji obrací oči k nebesům; ano prudce je tam
vrhá. Je to poslední upřímný výkřik o pomoc
shůry, aby člověk nesřítil se dolů.

Porovnáme-li s ťím postavy Guatrocenta,
anebo prvního křesťanského umění, vidíme vše
chen rozdíl: Zde je celý člověk oddán vyššímu
světu, o něm přesvědčen a jím udržován. I když
hřeší, ví o svém hříchu a o soudu. Pro něho
nejsou dvě pravdy a dva řády; ale řád jediný,
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neochvějný, který plní a ovládá nebesa i zemi.
To je patrno v celém postoji tohoto člověka.
Tělo se modlí a prosí za smilování neméně nežli
oči. Naproti tomu v baroku již je patrný »zá
nik Západu«. Rozkladvnitřní i vnější jed
noty, vybočení ze stilu (právě onopřílišné pře
stilisování to dokazuje), poklesnutí v ovzduší
materielního, útěk před duchovním zpytováním,
tragika nerozmyšlené činnosti, zrada na po
slušnosti, službě, na obětech. Úpadek ve vlastní
Já. —

V moderním člověku je barok bez upírání očí
k nebi. Či lépe řečeno: Moderní člověk upírá své
oči právě tak křečovitě a vášnivě dolů, jako
barokový člověk upíral je vzhůru. Materialis
mus jest jeho hlavním heslem. Je to trest za vy
nucený upřený zrak vzhůru. Ve skutečnosti
však dnešní člověk elektrickým světlem moder
ního, technikou ovládaného a racionalismem
osvíceného života, materielním přesycením, stal
se slepým vůči jinému světu.

Ale také věřící, aniž byl si toho vědom, žije
v tomto baroku. To jest: on je vniterně rozdvo
jen. Ochromena.je síla jehovíry, není v něm již
oné duchovní odevzdanosti. Jeho oko ještě obra
cí se poctivě vzhůru, ale již jej opájí síla mo
derního ztechnisovaného života, výhradně reál
ní politika, vypočítaná obchodní skutečnost. Je
plachý; leká se onoho rozdílu mezi světem své
prastaré tradice a moderního vládnoucího živo
ta a autonomní sebejistoty.

Musí však přijíti ještě daleko patrnější a
hlučnější bankrot moderních, klamných vymože
ností, až člověk konečně pozná jako svůj omyl
co dnes zdá se každému zevlounu nejbezpečnější
jistotou. A zase bude pociťovati jako skálopev
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nou pravdu, co se mu dnes ještě zdá neprav
divým, protože je to nemoderní a nedá se v mo
derní řeči dnešní hmatatelně obhajovati.

Světlo evangelia.

»Poznání sebe sama bodlo mne
do srdce.« Tak praví Dante, když jeho
průvodkyně nebem, Beatrice, ukázala mu Krista
v jeho plném božském jasu. Evangelium často
připadá nám jako cizí vznešené, slavné posel
ství z jiného světa. Jako by nám chtělo
ukázati vzor, jehož my ani zdaleka nemůžeme
následovati.

Ale my velmi často přehlížíme, a to také při
vyučování mládeže, že zprávy evangelia o živo
tě, učenía utrpení Kristověnám skýtají velmijasnéahluboké poznánínaší vlast
ní přirozenosti. A tím, že proti soběsta
vějí náš skutečný vnitřní stav a nadzemský
vzor Kristův, osvětlují všechnu temnotu našeho
pozemského života. V evangeliu spočívá veliké
tajemství,jak vzkřísiti z mrtvýchlidské nitro.

Písmo sv. nevolá nás přísnými a důtklivými
slovy k následování Krista. Ale padáz něho ná
hle nebeské světlo v duši, a ukazuje nám naše
neuvědomělé nevolnictví a naši prolhanost před
sebou samými. A pak zůstavuje nás, abychom
sami se rozhodl.

»Mistře,řekni co mám činiti?«, tázal
se bohatý mládenec Pána Ježíše. A když slyší
jeho odpověď:»Chceš-li dokonalým
býti, prodej vše, co máš...«, poznává
že není schopen rady Kristovynásledova
ti, nad svoji malost se povznášeti, všeho se vzdá
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ti a vše obětovati. A my všichni musíme si do
znati, že jsme takovými, jako onen evangelický
mládenec. Chceme býti právě jenom tam, kde se
nám něco již na tomto světě slibuje, ať je to slá
va, čest, láska, štěstí a jiné. Zapomínáme a ne
chcemeznáti ony nejvyšší statky, pro
něž měli bychom ochotně vše v oběť dáti, jak
mile jednoho dne máme se rozhodnouti. — Oci
táme se sami v sobě v rozporu, jakmile Kristus
mluví k naší duši a vyzývá nás, bychom ho ná
sledovali.

»Nevíte, koho ducha jste«, řekl
apoštolům, když v nedočkavé horlivosti pro věc,
které sloužili, chtěli jako námezdní žoldnéři svo
lati oheň na nehostinná města. Dožijí se toho, že
jeden z nich stane se zrádcem svého Mistra, jiný
jej v noci třikráte zapře. Jsou pohříženi v hlu
boký spánek, když jejich Pán prožívá.nejbolest
nější chvíli svého života. Takoví jsou lidé.
Všichni zůstťáváme nevolníky ze
mě, z níž jsme stvořeni.

Rovněž podobenství Kristova slouží daleko
více tomu, aby osvětlila tento náš denní život,
než aby nám ukazovala na život druhý. Ten,
jemuž pán beze vší jeho zásluhy, z pouhého sou
citu odpustil všechen jeho ohromný dluh, hned
vrhá se na svého spoluslužebníka, jenž mu je
dlužen jen málo peněz, a dává jej vsaditi do ža
láře. To je ono bezcitné, sobecké, tvrdé »Já«,
jež zná pouze vlastní nároky a nechce viděti
vyšší ohledy života.

A vždy znovu ukazuje Ježíš, jak člověk v ma
losti a všednosti denní práce a ve své malé druž
nosti je hluchý pro hlas s hůry.

Každá nicotnost je nám důleži
tější nežli ono néjdůležitější. Ve
své mysli vždy propouštíme Barabáše a křižu
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jeme Ježíše. Dva světy, které na krátko v nitru
zdály se sousediti, hned potom odděluje od sebe
nesmírnápropast: »Světlo svítí do tem
nosti; ale temnosti je nepocho
pily«.

Jsou knihy znamenitých psychologů, které
nám jasně osvětlují všechen sebeklam člověka,
který je pouze sám sebou zaujat; osvětlují vše
chny jeho pošetilosti. Ale nejdou tak na zá
klad a na dno jeho nitra, jako to
činí evangelium. Neboťnižšísvět nemů
že býti ze sebe sama poznán a pochopen, a rov
něžne ze světa středního,ale jedině z vyššího světa.

Nejprostší slova Kristova vrhají jasné světlo
na náš duševní stav, jej kárají a odsuzují. Tato
slova vším svým tónem uklidňují každou bouři,
přemáhají všechny vášně, vzbuzují v člověku
lítost nad hříchy, zmírňují každé utrpení. Každou
událost obracejí k nejvyššímu dobru. Zde teprve
poznáváme, co vše nás ovládá, co skrývá se za
našimi slovy, jaký boj za našim pokojem, jaké
sobectví za našimi obětmi, jaká nemorálka za
naší morálkou, jaká nevěra za naší zbožnosti,
jaká zrada Krista za naším chlubným jeho ná
sledováním.

A nyní chápeme všechen ten život dnešní doby
a poznáváme, že jednou, snad po dlouhé době,
zase vše to strašně na nás se vymstí. Neboťnáš
život a spolužití S jinými nikdy nemůže trvale
obstáti na tom, čím je přirozený člověk; na jeho
sobeckém, sebevědomém a pyšném chápání
svých činů a zkušeností, na jeho nepřekonatel
ném, vášnivém kultu vlastní osoby, jeho jedova

na jeho nelítostném vykořisťování všeho, co ne
může mu odporovati, a jeho odpírání všemzá
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vazkům a povinnostem, na jeho vše ve zmatek
uvádějící síle lži ve všem myšlení a životě, síle
a moci lži, která tím více vyrostla v člověku,
čím hlouběji proniklo poselství Kristovo v lidské
jednání.

Co je člověk? Kam spěje? Co jej
může zachránit? O tom nejjasnějia ve
všech směrech plně mluví jenom Písmosv. Při
jde čas, kdy tato kniha nad všechny jiné knihy
zasebudenejvíce časovou, aktuelní.
Všechny časopisy sežloutnou, sotva byly vydá
ny. Ony nevyčerpávají celý život v jeho mnoho
tvárnosti. Jenom v bibli pojednává se o světové

a to v samém kořeni, luští se všechny reparace
a odzbrojení v jejich všech předpokladech a vší
směsi a zmatku lží a sebeoklamávání; všechny
problémy hospodářské, otázky úvěrů, financí a
životníchpovolání Všechna jiná literatura neví ničeho o vlastních ko
řenech těchto neblahých zjevů. A
proto upadla ona v naprostou bezradnost, anebo
v hrůzyplné šílenství.

Člověk a mír.

Je snadným o míru mluviti a psáti. Ale vše
chno to mluvení a psaní nás od míru jen odda
luje. Inkoust je vždy poslušnější nežli tělo a
krev; a tělo a krev je poslušnější, nežli věčné
neklidná, vzdorná, nikdy neuspokojená, vždy
hledající a těkající duše. »Kde nejsi ty,
tam štěstí je.c

Hledíme shora jako na zázrak na dovednost
nějakého majitele zvěřince, který dovedl přátel
sky v téže kleci sjednotiti psa, sovu, opici, a
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kočku. Ale je nekonečně daleko lehčím vycho
vati k míru zvířata, nežli lidi. A obzvláště ty,
kteří mezi sebou jsou si blízcí jako příbuzní a
sešvakření. Zvíře nic nebéře ve zlé, nedělá zlé
tváře; ale lidská duše je na tisíci místech zrani
telna, a čeká vždy tisíckrát více, než jí řekneš
a jí dáváš. Čeká již od země, co jenom nebe dáti
může, a zlobí se na tebe, že je nebe od země tak
daleko.

Zvířata rychle se dorozumějí o svých hrani
cích a svých lovištích. Člověk však nezná
žádných hranic; a jen nejjemnější civilisace
zjednává výchovu, která opravdově a do všech
důsledků vážně chápe rozdíl mezi tvým a mým
nejenom kde se jedná o peníze a pozemské plody,
ale i tam, kde jde o spravedlivost a zodpověd
nost v kterémkoli směru.

Proto nejsou zvířecí pudy člověka největšími
strůjciválek,alejsou jimilidské vášné.
I zvířata znají pud odvety, závisti, ctižádosti.
Ale v lidech jedná a zuří pobloudilá nesmrtelná
duše, která s nevolí bije do úzkých prostorů
tohoto života jako věžní vlašťovka, která zale
těla v malou podkrovní světnici a divoce bije
hlavou na zasklená okna. Kain nenávidí Abela
nikoli proto, že svět, ale že Bůh má jej radši.
Dáblem posedlý nenávidí ty, kteří milují Boha;
a i ten zbožný nechce býti ještě zbožnějším
u Boha i u lidí býti tlačen do pozadí. Kde je
tomu tak, tam podléhají i svatí, kteří odporo
vali každé ženě, nadvládě hříchu; neboť sebe
sama míti na paměti a jen své hledati a nikoli
Boží, toť silnější než všechna svatost. Ale tam,
kde jenom své hledáme a jen své chcemepro
saditi, jíž je nenávista válka. Naše já toť
věčná válka. Proto lidskáspolečnost,která
se odpoutala od Boha, není než válka a msta za
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dřívější válku. Každý překáží cestě druhého,
každý dráždí nervy druhého, každý tiskne dru
hého, klame druhého. A když hněv dostoupil
vrcholu,tam vypukne válka, aby se uvol
nilo napjetí, jehož nebylo možnodéle nésti.

Čím více vnikáme do života a jednání lidí ve
společnosti, tím lépe chápeme smysl evangelia
a utrpení Kristova. Neboť Ukřižovaný
není jenom rozluštěním všech o
sobních životních otázek,ale je také
jediným základem lidské společnosti. Jenom
ten, koho Kristus uklidnil, koho učinil pokorným
a jej poučil o pravém životě a pravé svobodě, je
schopen přátelského soužití s jinými. Neočiště
né, přirozené Já, které chce se vyžíti v lidské
společnosti a nikoli v Bohu, vyvolá jen válku a
končí v otravných plynech. A naše doba jenom
žije v posledních toho důsledcích. Jenom čti
o těchto skutečnostech závěry a napomenutí
v listech sv. Pavla, a poznáš, jak sám apoštol
v prvních křesťanských obcích musil o to se na
máhati, aby krotil rušivou a rozkladnou činnost
ctižádosti křesťanů; on zcela konkretně nám
ukázal, co znamená přirozený stav člověka a co
je křest. A kolik kázně, sebepřemáhání a bdě
losti nad neočistěnou horlivostí je potřebí, aby
člověk vždy znovu nerozlučoval, co Bůh chce
spojiti.

Jak často je těžkým udržeti mír mezi dvěma
švakrovými, které bydlí v témže domě, které
jsou sice křesťany, ale nechápou, co znamená
míti zřetelna zájmy druhého. Jak těžko je zůsta
ti křesťanem a uplatňovati řád, zachovati hra
nice vůči povahám, které trpí nadbytečnou vůlí
a city, a nechtějí chápati, že křesťanství nežádá
jen krocenídémonů,ale stejně též po
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slušnost andělů; neboťneukázněnýan
děl často horší věci dělá, nežli odpoutaný ďábel.

Není naděje, že by otázka hranic, prestiže a
konflikty zájmů mezi národy byly v novém
duchu projednávány, dokud se neprojeví v den
ním soužití více zásad náboženských a více dobré
vůle, aby protivy byly odstraněny. Mír zajisté
není nejvyšším dobrem; býti ve shodě s pravdou
je důležitější, nežli žíti ve shodě s iidmi. A
zřejmé přerušení styků a odloučení je mnohdy
správnějším, nežli přátelení a urovnávání. Ale
tím důležitějším je nejdříve veliká ukáznělost
a methoda drobných dobrých slov, vmyšlení se
v cizí duši, shovívavost oproti lidským omeze
nostem; zkrátka, vše co na nás blahodárně pů
sobí, nás uklidňuje a od čehož my samy bohužel
rádi se dispensujeme když se jedná o to, aby
chom rázně projevili svoji energii.

Válkami a ničením nesmírných zástupů lidía
statků je lidstvo nejenom trestáno za svoje po
litické barbarství, ale ještě daleko více za bar
barství v denním styku, jehož posledním proje
vem je Ssurovostve styku národů. Jsme di
vočejší nežli divochové, a sklízíme,
co jsme zasili a co jsme. Znovu prožíváme dnes,
co člověk jest a prožijeme to ještě hrůzněji.
Neboť jenom tak může touha po božském a po
znání božského zase v hlubinách srdce a rozumu
znovu býti probuzena.

Jakobín před kathedrálou.

V Dijonu zdvihá se gothická kathedrála, na
jejíž hlavním portálu všechny sochy apoštolů,
mučedníků, svatých a vyznavačů jsou s největší
péčí zničeny. Pachatelem byl Jakobín. Za velké
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revoluce každý den ráno přicházel ke chrámu,
postavil žebřík a velkým kladivem jednu sochu
po druhé horlivě rozbíjel. A na prázdnou stěnu
byla pozdějiupevněnaslova: Volnost, rovnost, bratrství.

Ten zaslepený člověk nechápal, že vše, co
v hesle: Volnost, rovnost, bratrství je života
schopno, co je zdravé a opravdu pokrokové, po
chází právě od oněch apoštolů, mučedníků, sva
tých a vyznavačů, které tupě a. zuřivě rozbil.
Nechápal, že bez jejich obrovského díla, které
vykonali ve jménu svého Pána, a to v nitru lidí,
a kterým přemohli moc caesarovu, ani fran
couzská revoluce by nebyla možna.

Nechápal, že žádná svobodná vymoženost,
žádné sociální reformy nebyly by dovedly pře
konati moc panujících a sobectví bohatých. Kdy
by byl kvas křesťanského učení pomalu a dlouho
ve svědomí oněch nepůsobil, a tam jejich pevnou
víru v právo jejich výsad nezviklal a zároveň
v nižších třídách neprobudil ideu rovnosti všech
lidí před Bohem, a představu života, člověka
důstojného, nerozžehl, nikdy nižší třídy nebyly
by získaly onu mravně-náboženskou víru na
právo svého osvobození a svého pokroku.

Byly to idey, které z křesťanství se zrodily,
jež srdce hořejších tříd dobyly a ochromily silný
politický odpor těch, kdo měli moc. Lid nezvítě
zil v pouličních bojích, ale ve svědomí panujících
tříd. A lid svoje posice v té míře zase ztratil,
jakmile zapomínal na pravou příčinu svých
úspěchů a věřil,že můžese spoléhati jen na fy
sickou, materielní moc revolučně v jednotu se
vřených mas.

V bibli praví Bůh ke vzpurnému člověku:
»Zapoměls že tvé hrozny jsouz
mého révového keře.« A neníhlubšího
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slova, které by vysvětlovalo nynější poměry.
Všichni, kteří dnes s hrůzou a odporem vidí,
kterak nový cesarismus slavená »lidská práva«
a důstojnost osobnosti posměšně nohama šlape,
jak nové barbarství bez výčitky jde přes vše
chno, co se zdá zabezpečeným statkem lidské
civilisace, všichni ti ještě nepochopili že »jejich
víno pochází z onoho nebeského révového kéře«,
o jehož zničení právě oni a jejich předkové ve
jménu špatně pochopené svobody a rovnosti
usilovali.

Všechna opravdová svoboda pochází z duchov
ního osvobození lidské osobnosti, jak ji Kristus
hlásal a svým příkladem potvrdil. Všechno pře
konání sociálních nerovností pochází ze studu
před křesťanským Bohem. Všechnopravé bratr
ství z vítěztví kříže nad samolibou a sebou stále
spokojenou lidskou přirozeností.

Krise hospodářská a náboženská.

Lámeme si hlavu nad tím, které jsou příčiny
světové hospodářské krise. Odkud tento děsivý
rozvrat v době, kdy lidská organisace slaví svůj
největší triumf?

Dostojevskýřekl: »Západ ztratil Kri
sta. Na to jednou musí zaniknouti« A
Nietzsche prohlásil: »Zabilijste Boha; ale
naprosto ještě nevíte, co se stalo. Jaké moře
jste vyčerpali; jakou zemi jste odpoutali od je
jího slunce. Neřítíme se všichni v nic, v bezedné
nic? Ale to vše ještě nedoniklo k vašim uším.«

Nyní však již tato ohromná událost donikla
nejenom k našim uším, ale dospěla též k nej
zazším střediskům síly v lidském řádu a jejich
společné práce, a tam dokonala své důsledky.
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Ale mnozí nechtí pravou příčinu toho poznati.
Snad proto, že se hlásá ještě v staré řeči, které
moderní člověk nyní ještě nerozumí.

Zástupci církve praví svým současníkům:
Kde již nevládne Otec, Syn a Duch svatý, tam
musí se svět rozpadnouti ve své atómy. Ale to
nezní jim dosti věrohodně, neboť skoro všichni
jdou v politice s oním duchem doby, která naši
zemi odpoutala od jejího slunce.

Moderní člověk světového tržiště je ruchem
výměny, nabídky a poptávky tak opojen a za
ujat, že si neuvědomuje neviditelné a vše podpí
rající skutečnosti. Hledí na vše jako na vzpo
mínku dalekých dětských dní, která stále víc a
víc bledne jako bílá plachetní loď, jež ponenáhlu
uniká a mizí očím. »Spěchá pryč na zelených
stezkách a brzo jest jen jako labuť.«

A přece to, co zdá se modernímu člověku snem
a legendou, je skutečnějším, osudovějším a více
rozhodujícím než vše, co vidíme a hmatáme. A
dnešní lidstvo začíná k tomuto poznání dozrá
vati.

Zkuste přece jednou čísti evangelium a listy
apoštolů jako nejmodernější lidé, a srovnávati
duševní stavy, které tam se líčí, s poměry naší
doby. Tam jedná se o čtyři velké události: Bůh,
Kristus, Duch svatý a člověk v jejich vzájem
ném styku. Ale i celý nižší svět zde se hlásí:
Peníze, moc, nepřátelství, nemoc a smrt. A člo
věk je k tomu veden, aby tuto nižší skutečnost
chápal, ji ovládal a řídil jenom s hlediska jiné,
božské a tvůrčí skutečnosti. Tedy nikoli nejdříve
pozemský zájem, ale Bůh. Je nabádán, aby měl
na zřeteli věčný zájem, v němž ono pozemské
získá svoji pravou míru, Svůj správný pořad,
v němž jeho divoké touhy se utiší a zastydí.
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Ty, člověče, nejsi v prvé řadě interessent-zá
jemce, ale v tobě klíčí život věčný. V této při
rozenosti věčna máš se rozvíjeti; všechny jiné
záležitosti této pravdě podříditi, i všechnu bo
lest, příkoří a zklamání tohoto světa. Není boje
ani pokoje za každou cenu, ani úspěchu ni zkla
mání za každou cenu, ani zdraví ni radosti za
každou cenu. Bůh sám stanovil »cenový rejstřík«.
Ty dobře jej znáš a máš ho dbáti. To je veliký
řád náboženství; a jenom v němje život důstoj
ný člověka.

Neznáš-li Boha, jsi osamocen, opuštěn na
tomto světě. Nemáš otce ni matky, ni sourozen
ců, ni přátel ani společníků — bez Boha. Tvůj
bližní se rozplyne v tvých myšlenkách, tvůj
manžel či manželka budou matnými stíny, nej
světější smlouva cárem papíru, neboť není
žádného lidského práva, kde ne
zná člověk práva Božího. Všeje do
voleno, vše se líbí. V žáru rozpoutaného Já kaž
dý ohled k lidem je obětí.

To vidíme dnes v každém koutu ulice. A tento
vnitřní stav člověka je hlavní pří
činou světové krise. Nikdonemádů
věry k druhému; jeden zájemce nerozumí správ
ně zájemci druhému. Jakási egyptská nemoc
jim brání, že nepoznávají svůj pravý vlastní
prospěch. Jsou to galejní otroci svého úzkého
sobectví. Odnaučili se obětovati Bohu; neznají
již věčného dobra. Proto nevidí též pravého
pozemského dobra,v kterém mohliby se
sjednotiti s bližním a s nejhlubšími zákony sku
tečnosti. — —

Ve chvíli, kdy vše to pociťujeme a bezradně
hledíme kolem sebe, mluví k nám sv. Pavel
o »připočtění zásluh Kristových«.
Jaká to theologická mlžina, že ano? Ale jenom
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trpělivost! Budete tomu všemu zase brzo roz
uměti. Jen čtěte bez předsudků Nový zákon a
nechte stranou všechny stručné otázky. Čtěte
závěrečná slova listů sv. Pavla, a hned poznáte,
a právě dnes znovupoznáte, že zde jedná se
o vykoupení člověka-zvířete. Zde
nezní žádný orchestr lidských pocitů; zde vládne
dokonalá svoboda; zde je položen základ lidské
společnosti, zde jeden nese břímě druhého, zde
nehledá člověk jenom své, zde stává. se člověk
shovívavým, zde přibijí se na kříž slepé sobec
tví, zde není vášnivých sporů. Zde zajišťuji si
Svoje právo tím, že hájím právo tvoje. Zde Bůh
stal se člověkem; zde jednáme z nového středis
ka; zde jsou luštěny všechny pozemské nesnáze.

Literát rozkladu, který nemá kořenů ani
v tomto životě, ani v jiném světě, všemu tomu
jenom se směje. Nenávidí theologii, protože je
tak nesvoboden, že nechce viděti živé pravdy,
a že jsou též, theologie a theologové, kteří toho
nepochopili. Ale moderní světová Krise jej poučí:
Ona je největší theologií všech
časů; ona vydá svědectví pravdě kříže, před
nímž musí umlknouti všichni literati.

Cesta k pravému poznání.

Indičtí myslitelé hledí na západního člověka
jako na,veliké dítě, které svět viditelných a hma
tatelných věcí považuje na jedinou skutečnost.
Západní člověk nenahlíží, že pravý život lze po
chopiti jedině tím, že se odvrátí od viditelného
světa a zahloubá se hluboko ve své vlastnínitro.
Západní člověk vše obětoval, aby odhalil tajem
ství vnější přírody a pochopil její zjevy a. záko
ny. Ale tím ztratil všechnu souvislost se světem
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nadsmyslným. Uvykl ve všem svém myšlení a
ve své vířevycházeti vždy z představ viditelného
světa a nevnímá vůbec svědectví vlastního nitra.
Proto také nerozumí, čemu jej učí kříž.

Zmá pouze nesmírnou sílu životních pudů
v tomto světě, průbojnou moc všeho stvoření,
které chce růsti a se množiti, a sám v nitru této
moci podléhá. Proto nemůže pochopiti, proč prá
vě křižování tohoto života má znamenati nej
vyšší pravdu a směrnici pro lidský život. Na
slouchá pouze rušnému životu; jen ten zdá se
mu skutečným žitím, a nemá smyslu pro život,
který mluví z tichého nitra.

V zajetí smyslového nazírání na život nechá
peme,že smrt na Golgatě znamená
vítězství a vyvrcholení vyššíhoa
mocnějšího života, než je ten, který se rozvíjí
v pouhé přirozené tělesnosti.

Ohlušující hřmot vnějšího životního proudu,
palčivá touha po všech jeho potřebách, po je
jich pozorování a po jejich dosažení zcela vy
plňuje naši duši. Nejsme si již toho vědomi, že
tento přirozený řád je pouze vnější hmotná
stránka nekonečně vyššího, tvůrčího života, je
hož prasíla jen tenkrát v nás bude působiti,
když přestaneme plně se zahloubávati ve smy
slové cíle života. Již nepozorujeme, jak jsme
duchovně nerozlučně spojeni s oním skutečným
životem, jak důtklivě nám připomíná svá prá
va, kdykoli otročíme viditelnému světu. Nepo
zorujeme, jak těžce se mstí, kdykoli jsme se do
pustili zrady na jeho požadavcích. Nemáme již
žádného klidu, abychom slyšeli ony nejhlubší
hlasy svého nitra; žijeme zcela ve vnějším svém
světě, v jeho zájmech a zkušenostech. Proto
není divu, že uprostřed všech těch temných
představ o silách ao životě,které plní naše nitro,
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zdá se nám všechen život, utrpení a učení Kri
stovo buď pohoršením, nebo bláznovstvím, nebo
jenom pouhou zbožnou legendou.

Kdo chce opravdově pochopiti, čemu nás učí
kříž,může to chápati jen v nejhlubším
mlčení, v odloučenosti od světa
a v zahloubání ve vlastní nitro. Jenom tak Ukři
žovaný a Vzkříšený může býti poznán nejhlubší
životní silou duše jako vyplnění a vyvrcholení
lidské bytosti, a jako jediná cesta, pravda a ži
vot. Kdyžsv. Jan z kříže dospělk tomuto
poznání, napsal: »Jediné Slovo vyřkl věčný Otec,
totiž svého Syna, a toto Slovo mluví ustavičně
ve věčném mlčení. A zase jenom v mlčení musí
býti toto Slovo duší chápáno.«

Nedůslednost.

Na velkém mezinárodním shromáždění byl
přítomen znamenitý učenec, dokonale ovládající
látku, která byla předmětem jednání. Nešetřilo
se řečmi,z nichž nejedna diskůsi spíše zatemňo
vala. Celé moře frásí jako by se rozlévalo před
náškovousíní Učenec Ss nimi nesou
hlasil. Byl zcela jiného názoru a přesvědčení.
Ale jeho skromnost a jakási váhavost mu stále
překážela, že nechopil se slova. A přece mohl
znamenitě přispěti k vyjasnění hovorů, ano dáti
jim nový, potřebný, účelný směr. A než Se roz
hodl, že přihlásí se k slovu, bylo jednání pro
hlášenoza skončené.Zvítězili povrchní
mluvkové, nevědomeci, mělcí frasisté.

To je pouhý příklad častého zjevu v našem
veřejném přednáškovém světě. Máme stále na
zřeteli vznešené idey; jsme jimi skrz na skrz
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nadšeni, jimi prodchnuti. Ovládají nás zcela. Tě
šímese v duchu,že pracujeme pro lep
ší příští doby, pro záchranulidstva,pro
nové pokolení. Hoříme přímo netrpělivostí, ne
dočkavi, že všechen tupý, krátkozraký odklon
a odpor tohoto světa bude překonán. Že naše
názoryzvítězí;že idey začnou se uskutečňovati.

Ale v pravé a příznivé chvíli nedovedemese
»hlásiti k slovu«. V proud denních událostí a věč
ného rozporu člověka s člověkem neumíme za
sáhnouti. A to snad má znamenati, že již je vi
děti jitřní červánky nové doby ? Našenerozhod
nost a váhavost nám snad šeptá, že poměry se
vyjasňují. Mlčíme. K slovu se hlásí jenom pod
rážděné a rozechvělé nervy, hlučící samolibost,
mnohomluvnost těch řečníků, kteří sami rádi se
poslouchají a touží od jiných býti slyšeni. Mluví
jenom povrchní city, které pouze vlastní blaho
bytnost a bezpečnost mají na zřeteli. Všady
hlásí se k vítězství zdánlivý prospěch a zdánlivé
dobro na místo skutečného nejvyššího prospě
chu a dobra.

Kdybychom své denní řeči a úsudky mohly
roentgenovými paprsky prosvítiti, s úžasem by
chompoznali,v jaké mlhovině svéhovnitřního života se nalézáme. Ja
kým nízkým citům ponechávámev životě hlavní
slovo.

Jednou z hlavních ctností je bdělost, rozhod
nost. Bez ní často nejvyšší ctnosti usínají. Te
prve bdící rozhodnost ukáženám,zda
a jakou opravdovou vůli máme. Jenom ona spojí
naši víru s naším životem. Jen tak překonáme
všechen vliv viditelných věcí.

Nyní mnohose mluvío tak zvaném»Oxford
ském hnutí«. Ono se snaží bojovati proti
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»spavé nemoci« a malátnosti v křesťanství. Kdo
pochopil ducha evangelií a vidí, jak plyne sku
tečný život, brzo pozná, jak veliký je rozpor
mezi nedělním evangeliem, jež v chráměslyší
me, a naším jednáním o všedních dnech. Jak ži
jeme proti duchu evangelia. Pozná, jak ustavič
né hlásání, že nastane nový život v Kristu, je
leža sebeklam.Neboťtento nový život
ještě nikde se neprojevuje. Vhru
bých, prudkých odpovědech, jež vyvolala naše
podrážděnost, v boji o vlastní právo, v rodin
ných svárech a nedorozuměních, v politické dis
kusi, ve způsobu, jak odpovídáme. těm, kdo nám
ublížili, je velmi málo ducha evangelií. V kře
sťanstvíonenvyšší svět prostupuje
tento pozemský život. A právětento
nepochybný přechod neviditelného světa do svě
ta viditelného, jak jej spatřujeme v Kristové
umývání nohou apoštolům při poslední večeři,
znamená skutečné obrácení člověka.

Jenom tento projev evangelia ve vzájemných
stycích a v obcování člověka s člověkem, člověka
se zvířetem, ano i s neživými věcmi, je vlast
ním vyvrcholením křesťanského bohosloví, kte
ré není pouze učením o Bohu, ale učením
o vtělení Božím, jehoprojevováníse ve
všedním životě, na tržišti, v prádelně, v střetnu
tí se lidských rozporů, ve schůzích, v dorozumí
vání se, ve vychovatelských pokynech a napo
menutích.

Oxfordské hnutí právě v tom jde k jádru vše
ho lidského života, že ve správnémvyřízení lid
ských sporů, v pokřesťanění divokého sobectví,
v ozdravění otrávené paměti uplatňuje vyšší řád.
Bez tohoto zušlechtění nebylo by křesťanské
učení pochopeno a půda pro křesťanskou víru
zůstala by nepřipravena a nevzdělána.
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Kde není křesťanského ducha, tam ovšem vel
mi nedostatečnou náhražkou byla by nějakákniha o slušném obcování s lidmi.
Stačila by sociální morálka. Vyrostl by způsob
ný člověk,na zevnějšek gentleman, ale bez vyšší
a (hlubší kultury. Upadlo v zapomenutí, že je
potřeba nedělní evangelium uplatňovati v celo
týdennímživotě.Že »království nebe
ské« podle hluboké paraboly Kristovy po
dobno je kvasu, který má duši pronik
nouti, zušlechtiti a k Bohu povznésti.

Dogmata jsou pro člověkanutna. Dogma jest
jako pevná, vyhraněná vosková buňka, která
chová a chrání med, aby nebyl deštěm rozředěn
a smeten. Ale med je k tomu, abychom jím své
pokrmy osladili, učinili je výživnějšími. Med ne
smí v buňce vyschnouti.

Žádná sociální morálka a žádné nauky oslu
šném chování nikdy nenahradí, co nám ve vzá
jemnémstyku skýtá učení o kříži. Neboť
ono nejvyšší i nejhlubší, ono nejjemnější v lid
ské dobromyslnosti, lásce a soucitu a v oběti
nelze sociologicky vystihnouti. Vše to není je
nom nad všechen náš rozum, ale také nad každé
našeslovo.Není »z tohoto světa«.

Ale přece má se to vždy projevovati v tomto
světě, v tomto pozemském pekle, v dnešním hlu
ku ulice, v životním boji. Má se projevovati ve
všem nejmenším, nejjednodušším, každodenním
a proto všedním. Jenom tak se povznese tento
svět. Potom stane se bohosloví praktickou pra
vou vědou. A pravého křesťana bude možno ro
zeznati od pohana, nevěrce, volnomyšlenkáře.
Od každého, který zůstal ve stavu pouhé poru
šené přirozenosti. Bohověda znamená stálé uvě
domování si Boží všudypřítomnosti, jeho moci
nad životem i smrtí.

72



Omyly v manželství.

Učitelka dívčíškoly se táže: »Jak se říká man
želství, v němž žije muž s několika ženami*“«

Žákyně odpovídá: »To je tak zvaná poly
gamie.«

Učitelka: »Dobře. A jak se jmenuje manžel
ství, v němž žije muž po celý život s jednou
ženou ?«

»Toje tak zvaná monotomie.«
V tomto smyslu připadá modernímu, variet

nímu, rozmanitost hledajícímu člověku mono
gamie spíše jako zastaralý způsob svazku muže
a ženy, který je v rozporu Ssprávy a potřebami,
podle nichž člověk nové doby zařídí svůj život.
Stále více jedná náš nový člověk jako Japonec
na nebezpečných střediskách zemětřesení své
vlasti. On staví zcela malé provisorní dřevěné
domečky, protože přes noc může všechno býti
zničeno.Tak i dnes mnohé manželství jest jenom
lehké provisorium, které zcela závisí od milosti
či nemilosti erotického zemětřesení. Jsou to
krátkodobé poměry, krátkodobé
půjčky. Krátkodobéengagementy,které mají
nahradit vše, co dříve bylo založeno na trvalo.
V Goethově Faustu se praví: Und was
in schwankender Erscheinung schwebt, be
festigt es mit dauernden Gedanken.« Řekli by
chom: A co plyne v kolísavých představách,
upevněte trvalými myšlenkami. A dnes mohli
bychom říci: »A co je trvalým zjevem, jen uvol
něte kolísavými myšlenkami.«

Ve všech velkých civilisačních dobách vychá
zelo se z nejhlubší nedůvěry v jednotlivce a v je
ho kolísavou vůli, v níž sám na sebe spoléhal.

A proto byla omezována jeho kolísavost, ne
stálost, četnými mravy a posvěcením; a lidská
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společnost byla chráněna závazky před divokým
tancem jeho nálad. Dnes vládnoucí zásadou jetak zvané»individuelní štěstí«.

Nyní nastala doba velikých zklamání. S mu
žem, který v obtížném a prosaickém manžel
ství třikrát již vystřízlivěl, setká se roztomilá
mamselka a opojí jej illusí lásky. »Ty oblakový,
smyslný namlouvači, dívka vede tě za nos!« —
»Nemluvte tak, můj pane! Tato dívka je zázrač
né stvoření, ona mi přináší nový život. Před tím
žil jsem jako v pološeru.« Je to dosti smutné,
velectěný pane, že Adam, který Bohem jen
z prachu země mohl býti vzbuzen a znovu vzbu
zen, nyní se domnívá, že potřebuje Evy, aby
mohl býti zrozen a znovu zrozen. Tak to půjde,
věřte mi. A nejdéle po dvou létech budete hle
dati novou Evu, až konečně jako ubohý cár zů
stanete pohozen na silnici.« —

Všechna idea o individuelním štěstí, z níž tací
mužové (i ženy) vycházejí, nepochází z minu
lých poměrů, kdy láskyplný poměr žádal řadu
všeliké zodpovědnosti a duševního souzvuku.
Kde u manželů nastala vnitřní, duševní roztrž
ka, tam již prchlo pravé štěstí. Tam, kde jeden
z manželů, aby byl »šťasten«, aniž by dříve po
chopil vážnost a tragiku manželství (říkási:
»Nejprve mne zlomilo manželství a potom já
zlomil je«), druhého člověka »vyhazuje ze saní«,
tam dává špatný, rozkladný příklad, vyhlazuje
všechnu minulost s jejími nevýslovnými vzájem
nými závazky, pohrdá zákonem věrnosti, který
v samých hvězdách je napsán a z nichž lásky
plně svítí a v noci ve svědomí pálí, byť ve dne
denními světlými byl překonán, — tam chybí
ucelenost a vyrovnanost duše, z nichž jedině
vyplývá štěstí, které naprosto nezáleží v opo
jení; tam ničeho není v duši, co by mohlo dvě
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ma lidem pomoci, aby dále žili v lásce a se sná
šeli, když první opojení se rozplynulo v drsné
skutečnosti a ve skutečných slabostech.

Ovšemnejsouvšechny omyly v man
želství jen smyslnéhorázu. I kdyžsamouza
vření manželství bylo základním omylem, může
přece pravá láska, která povstala z objeveného
»příbuzenstva ducha«, jednoho dne v jednom
z manželů, který pocítil zklamání nejsilněji a

nejsme na světě jenom proto, abychom uskuteč
ňovali »příbuzenství ducha«.

Kdo »svého« hned na poprvé nenalezne, má
jinou hvězdu a jiné úkoly a může ve svém jemno
citu vytrvati a nedomnívati se, že musí svéprá
vo ma lásku, a to proti lidskému i božskému
zákonu, stůj co stůj proti osudu si dobýti. Neboť
v takovém případě nová volba na konec byla by
jenom klamem; anebo jeden z manželů, který
má již první manželství za sebou, a druhý, který
s mnohými illusemi teprve v ně vstupuje, ukáží
se tak nestejnorodými a nesnesitelnými, že dru
hé vystřízlivění bylo by strašnější nežli prvé.
Naše právo na věrnost, stálost, zodpovědnost,
pamět je větší, světější a všeobecnější nežli »na
še právo na lásku«. A tu život nám jenom tehda
přinese, když nikdy nebudeme chtíti ji prosaditi
proti onomu vyššímu právu, které je velkou zá
rukou vši pravé lásky. Jeho kletba, nebo jeho
požehnání vždy konečně rozhoduje »o individu
elním štěstí«.

V Góthově»Vilhelmu Meisterovi«
je skupina moudrých mužů a žen, která chce
dáti vážnou odpověď na naléhavé a vážné život
ní otázky. A jenom na jednu otázku neodpoví
dají: »Jak se stanu šťastným?« Car
ly le praví, že toto místo dalo poslední a roz
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hodný popud k jeho vnitřnímu obratu. Pravý
muž netáže se po štěstí, neboť je něco vyššího
než ono. Štěstí dostane se jenom tomu, který za
ním se nehoní, ale především se táže po své zod
povědnosti, a snaží se založiti pořádek a řád ve
vlastním životě. Nepravé, klamné a jednostran
né nazírání na individuelní štěstí a individuelní
právo na život zní jako lomozné a dětinné dupá
ní netrpělivého moderního člověka před nádražní
přepážkou, které se mnohonásobně přeneslo na
veliké celky a kollektivy. Na nádraží pro zboží
stojí obrovský vůz kteréhosi zvěřince; všechny
druhy zvířat v něm bručí, ano řvou po svém
štěstí tak, že ustrašené matky volají své děti
domů.

»Kdo miluje život svůj, ztratí jej, ale kdo
ztratí život pro mne, nalezne jej.« Řekl Kristus.

Je naprosto klamné jak pro jednotlivce, tak
pro národy, proti sobě stavěti na jednu stranu
volný život, zdar, zdraví, štěstí, a na druhou
stranu mravní zákon. Život a štěstí mají nepo
měrně hlubší a universálnější zákony, než si
představujeme.

Není možno, aby člověk s ukradenou kostí
běžel do kouta a tím byl šťasten. Jsou mnohdy
rozrušující a tragické případy, jež vedou k roz
vodu manželů; ale jsou též zapuzení, které ten,
jenž vše vidí, neodpustí. I ty budeš potom za
puzen.

»Iudex ergo cum sedebit, guidguid latet, appa
rebit; nil inultum remanebit. Soudce zasedat až
bude, zjeví se, co skryto všude. Bez trestu zda
něco zbude ?«

To vše zní velmi nemoderně a autonomní
dnešní umělec života má proto jen povýšený
úsměv. Ale jak jste při tom směšní vy, těkající
lemurové, nevolníci pudů, kteří pro samé ženění
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nevíte již nic o právech a zákonech manželství!
Jaké to zneuctění, jaký úpadek muže a ženy!
Mužem býti, znamená vždy býti představitelem
a vykonavatelem pořádku, zakladatelem státu,
obhájcem a organisátorem. To byl nejsilnější
jeho pud, kterému se každý jiný nižší podřídil.
Dnes nejsou muži, ale mužíčkové, kteří chtějí
své štěstí za každou cenu. A jsou ženy, kteřé
s takovými mužíčky jsou šťastny. Jaká to
skromnost!
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