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Svým milým rodičům,

jimž náboženství bylo útěchou v trapných chvílích života,

v synovské úctě věnuje

spisovatel.



„Náboženství jest cenfrální a vůdčí

duchovní silou životní, je úsilím o životwwe we

T.G. Masaryk.

1. Naše doba volá po náboženství.
Nikdy snad nevystupovala otázka náboženská tak do popředí

jako za našich dnů. Mělo-li kdy slovo velikého obhájce křesťan
ství — Tertulliana. — (+ asi r. 220.) o duši přirozeností svou
křesťanské“) plné potvrzení, jest to vpravdě v době nynější.
Otázka náboženská, zabývající se poznáním a úctou Boha, vyvo
lává dnes takový zájem, že netřeba toho zvláště dokazovati.
Pohnuté debaty protestantských pastorů v Německu zažehnávající
zlé duchy, jež svým liberálním výkladem Nového Zákona vyvo
lali a otřáslitak historickým základem křesťanství,jakoži nesmírný
zájem, jaký tyto' rozpravy v lidu způsobily, jsou jasným svě
dectvím toho, jak náboženská otázka v Německu rozvířila hladinu
veškerého . společenského života. A při tom budiž ještě pozna
menáno, že na těchto disputacích nebrala účast pouhá zvědavost,
nýbrž opravdový zájem o věc samu.)

Rovněž i ve Francii zmohutněl náboženský zájem za po
sledních patnáct let nesmírně. Akademici francouzští obírají
se v posledních letech ve svých vědeckých rozpravách hlavně
otázkou náboženskou, a moderní literatura francouzská jedná
dnes o otázkách náboženských s takovou vážností, jako nikdy
před tím. A zvláštní jest ještě ta okolnost, že i na jeviště uvá
děny jsou scény náboženské, jichž jednající osoby nebývají
sesměšňovány, nýbrž kladou se jim v ústa výroky vyjadřující
hluboké pravdy životní rázu paedacogického.

Anglie ukazuje dnes nejen zájem o náboženské otázky
vůbec, nýbrž rozhoduje se pro určitou konfessi, jak nám dokazují
ustavičné konverse ke katolicismu hlavně z řad duchovenstva

1)»De testimonio animae.« Tam praví. Tertullian : »anima naturaliter
christiana«. .

+)Míním zde hlavně protesty a veřejné schůze pořádané proti pro
fesorům Jensenovi a Drewsovi, na nichž mluvili nejslavnější theologové
protestanští Soden, Jeremias, Harnack a j. m.



anclikánského, n. př. kardinal Newman, Maninc©a v poslední době
hlavně známý romanopisec, syn anglikánského arcibiskupa
z Canterbury, Benson.

A ani n nás není tomu jinak. Zájem studenstva i inteligence
české na přednáškách o nábožensví, jež konal prof. Masaryk a
jež později vydal pod názvem »V boji o náboženství«,*) časté
výroky našich vysokoškolských profesorů o významu náboženské
otázky v životě, n. př. Reymana, Nováka a Mareše,*) dokazují,
že 1 v národě našem otázka náboženská není věcí odbytou, nýbrž
že český duch, věren svým tisíciletým tradicím, vidí v otázce
náboženské ještě dodnes důležitého činitele naší kultury.

Atheismus, negace Boha nemůže rozhodně uspokojiti lidského
ducha toužícího celým svým bytím. po poznání pravdy v ohledu
theoretickém i praktickém, hledajícího nutně a neúnavně poslední
a nejvyšší příčinu veškerenstva a snažícího se'odtud přehlédnouti
veškéro dějství světové. Věda, již mnozí pokládali za povolanou
vésti lidstvo k řešení všech otázek — životních nevyjímaje —
úplně zklamala. Rozkladem veškeré skutečnosti na dvě veliké,
samostatné říše — hmoty a ducha — neučinila zadost lidské
tužbě po jednotném, nejvyšším prameni vesmíru, a proto vymy
kají se myslící duchové dneška jejímu vedení v otázkách nad
smyslných — metafysických — a volají zcela nepokrytě po
nutnosti vůdce spolehlivějšího vědy — po náboženství.?)

Že se však mnozí až dosud hlásí k atheismu, dá se snadno
vysvětlit. Atheismus praktický, t. j. způsob života úplně bez
ohledu na Boha a jeho mravní řád, jest většinou výplodem
zvrácené vůle, nechtící se podříditi Bohu uznáním a plněním
jeho zákona. Již Plato napomínal, že třeba hledati pravdu celou
duší. A duše lidská nemá jen rozum, nýbrž také vůli i cit.
Proto mají na náboženské pravdě všechny tři schopnosti lidské
duše, rozum, vůle i srdce plný zájem, má-li náboženství pro
niknouti celého- člověka, jeho vnitřní i vnější život. V náboženské
otázce plyne z poznání Boha také vliv tohoto poznání na život
jakožto praktický důsledek myšlení. Je-li však vůle a srdce
vzdáleno od Boha, nebude odpovídati výsledek lidského myšlení
zákonům logickým, rozum se vzepře a nedá se přesvěděiti
o existenci Boží. Že rozum lidský, byt i po dlouhé a namahavé
snaze, Boha poznati může, dokazují nám nejen dějiny náboženství,
nýbrž 1 historie filosofie. Avšak tito dva svědkové ukazují nám
zároveň, odkud pochází praktický atheismus, poukazujíce na nechuť
lidské vůle uznati odvěčný mravní řád, jenž vyžaduje přemožení
nízkých vášní a zvířecích pudů a spojení se lidské vůle s vůlí

5)Jaichter, Královské Vinohrady, 1908.
+)Srovn. hlávně jeho spisek: »Věda a náboženství « (ke kritice mo

nismu) v Praze 1913. Ed. Leschinger.5)Srovn. Mareš, uvedený spisek str. 3 n.
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Joží svatou a všemohoucí životem čistým a neposkvrněným.

Vento praktický důsledek bývá slabé vůli nepohodlnýa: proto
nastává emancipace od mravního zákona, pýcha-jednotlivce klade
vlastní svůj zákon za měřítko všeho jednání hlásajíc úplnou
autonomii jednání a zavrhujíc — jako něco moderního člověka
nedůstojného — veškeru poslušnost cizího mravního zákona, byť
se I Božským nazýval. Při tom se ovšem zapomíná na to, že Bůh
jakožto tvůrce lidské přirozenosti nemůže svým mravním záko
nem přirozenosti lidské rušiti nebo jí odporovati. Mravní zákon
Boží ukazuje jen jasně cestu, jíž se má člověk dle přirozených
vloh svých bráti, aby bez dlouhých oklik a bojů došel svého
cíle. ,Praktický atheismus staví však lidskému životu jiný cíl a
to buď úplně hmotařský, jako užívání světa a jeho radostí nebo
život a jeho výhodné utváření v ohledu individuelním 1 spole
čenském nebo konečně tak zvaný kult osobnosti, záležející
v nabytí co možná nejvyšších hodnot rozumových, mravních,
(ethických) a krasoumných lesthetických). Z toho, co náboženství
v jistém smyslu uznává podřizujíc vše tomu nejvyššímu a po
slednímu cíli, činí praktický atheismus cíl jediný a nejvyšší a
shbuje' lidstvu na: troskách starých náboženských pověr nové
náboženství, jak hlásá n. př. patriarcha moderního atheismu
— zvaného. monismus — Arnošt Haeckel: »Na troskách starých
pověr vystaví monismus lidskému duchu nový palác, v němž
bude zbožně uctívati svatou »trojici« 19. století: ideál pravdy,
t. j. poznání přírody, ideál krásy (krásu přírody) a ideál ctnosti
užívání přírody).«“)

Jisto jest, že hlavním zdrojem praktické. nevěry jest nechut
k mravnímu jednání a. životu, jakož i život mravně inferioní,

-V němž mnohý stoupenec atheismu po léta vězí a v němžko
nečně I tvrdošíjně umírá. Avšak nejen lidé hrubého požitkářství
bývají praktickými atheisty, nýbrž často také mužové mravně
bezúhonní. Proto nelze tvrditi, že jedině mravní zvrácenost vede
k nevěreckému životu, nýbrž musí zde býti také ještě důvody
jiné, nechceme-li býti jednostranní a nespravedlivi v posuzování
toho tak- politování hodného zjevu, který hlavně za našich „dnů
otravuje život tak mnohých. Mnohdy stačí pouhá předpojatost

oproti důkazům pro existenci Boží, k níž zavdal podnět německýlilosof Kant přes to, že sám nebyl atheistou. Ačkoliv tvrdil, že
vědy přírodní nepodávají apodiktického důkazu pro jsoucnost
Boží, byl přece přesvědčen, že příroda poukazuje nutně na bytí
Boží mimo ni. Existence mravního zákona, poznávaného rozumem
v našem -nitru, zákona, jehož ani vášeň ani hlasitý. odpor odstra
niti nemůže, vedla Kanta. k uznání svatého a inteligentního záko
nodárce — Boha. »Zákon mravní má jen tehdy praktickou platnost,

5) Die Weltrátsel, str. 154. Alfred Króner (Leipzig).
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existuje-li Bůh a život jiný — budoucí. Proto budu ustavičně
na existenci Boží a věčného Života věřiti a jsem jist, že nic
nemůže zviklati této víry, jelikož by tím mé mravní zásady samy
byly zviklány, jichž se však nemohu vzdáti, nechci-li býti sám
sobě opovržení hodným.c?)

Avšak' filosofie Kantova na poli noetiky (nauky o poznání!
dala podnět k úplné skepsi vzhledem na objektivní cenu rozu
mových důkazů pro existenci Boží. System Kantův nazývá se
agnosticismus, ačkoliv původně rozuměli tímto výrazem něco
zcela jiného. Anglický přírodovědec Huxley“) chtěje položiti určité
hranice, jež moderní badatel v oboru přírodních věd nesmí pře
kročiti užívaje svých analyticko-induktivních method s mikroskopem
a dalekohledem v ruce, užil po prvé tohoto slova. Tím chtěl
pouze naznačiti, že přírodovědec může s jistotou jen o tom vy
'povídati, 0 čem se smysly může přesvědčiti. Vše nadsmyslné
a nadpřirozené zůstává jeho postupu neznámým — odtud nepo
znatelným. Tím však nechtěl nikterak upírati lidskému rozumu
schopnost povznésti se nad svět sínyslům přístupný do říše nad
smyslného, ideálního.

Kant upřel lidskému rozumu tuto schopnost vůbec a tvrdil
ve svém spise »Kritik der reinen Vernunít« — kritika čistého
rozumu, že naše poznání Boha, bytosti nadsmyslné, transcen
dentální, nemá objektivní ceny, jelikož se rozumem o skutečné
existenci Boží přesvědčiti nemůžeme. Praktický rozum, pozorující
celý společenský řád a nahlížející, že udržení tohoto řádu bez
uznání Boha, nejvyššího a nejvýš spravedlivého zákonodárce, se
provésti nedá, žádá ovšem zcela rozhodně — kategoricky, aby
člověk bez ohledu na úplné přesvědčení rozumové existenci Boží
uznal. Tak ovšem vnesl Kant do duše moderního člověka po
chybovačnost a stal se bezděky tvůrcem atheismu — života bez
Boha. Neboť o čem rozum není přesvědčen, toho nelze ani vůli
ukládati, aby rozum přesvědčila a dle toho jednala.

Vycházeje z tohoto stanoviska nazval Kant v kritice čistého
rozumu“) všechny rozumové důkazy pro existenci Boží ze světa
1 jeho řádu smysly poznaného »hnízdem dialektických domýšli
vostí«19 jež plynou přede vším z toho, že se podkládá základ
nímu zákonu lidského myšlení — zákonu příčinnosti — objektivní
cena, zatím co vlastně tento zákon jest holou formou myšlení,
nezávislou na skutečnosti. Ani čas ani prostor nemají objektivní
ceny, jsou rovněž pouhou formou naší schopnosti nazírací na
předměty smyslné, jež je pouze uspořádává tak, jako by skutečně

7)P. Heribert Holzapfel u. P. Otto Keicher: »Monistisecheu. christliche
W eltanschauung“, Můnchen—Leutner 1912, str. 66.8)Huxley+ r. 1829.

9 Kritik der reinen Vernunft, Reclam str. 637.
10)»Hin Nest von dialektischen AnmaBungen.c
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v určitém prostoru byly a v jisté časové postupnosti se odehrály.
Vnášením zákona příčinnosti (kausality), dle něhož každý účinek
má svou příčinu, takže není ani jediného zjevu, jenž by neměl
své účinkující příčiny, na předměty mimo nás, nepoznáváme
jistě, zda v určitém případě také určitá příčina působí určitý
následek, nýbrž domýšlíme se toho jen. Tato domýšlivost jest
tím větší, usuzujeme-li také na platnost zakona příčinnosti ve
světě nadsmyslném.

Argumentace Kantova a jeho filosofické školy vzbudila
předpojatost oproti všem cestám, jimiž myslící duch vycházeje
ze světa skutečnosti dospívá k poznání Boha jakožto první a
nejvyšší příčiny vesmíru, jakožto první síly, jež vnesla pohyb
do světa hmotného i duchovního, jež řídí a pořádá celý fysický
1 duševní řád ve světě, a která nemá žádné vyšší příčiny, nýbrž
jest bytost nestvořená, sama od sebe, majíc dostatečný důvod
své existence sama v sobě.!!)

Postup našeho poznání Boha vychází ze zkušenosti a tato
zkušenost smyslům přístupná nám dokazuje, že každý zjev ve
světě má svou příčinu, již hloubavý duch při každém novém
zjevu hledá, klade si otázku: »Odkud to a proč to?« Jednotlivé
vědy zabývají se zkoumáním příčin v určitém oboru přírodního
dějství stanovíce tak zdroje, z nichž se vyvozují určité bytosti,
jevy a stavy, které nejsou v pouhém vztahu posloupnosti k těgto
zdrojům, nýbrž v skutečném poměru věcném (reálním) — majíce
odtud své skutečné bytí nebo určitý stav existence. Avšak nejen
v říši fysické hledáme pro každý zjev určitou příčinu, nýbrž sto
pujeme to též ve světě duchovního dějství, stanovíce pro každou
představu i tužbu jistého původce. Na zákoně příčinnosti spočívá
veškera věda i pokrok ve světě a vzdáti se tohoto zákona zna
mená buď považovati tento svět za pouhou illusi — přelud —
nebo resignovati úplně na možnost poznati pravdu. Jak se však
vysvětlí ona nevyhladitelná tužba lidského ducha po poznání
příčiny dějství ve vesmíru, vyjádřená již prostou otázkou pro
bouzejícího se rozumu dítěte: »Odkud to a proč tak a ne jinak?«

Positivista anglický D. Hume nazývá pojem účinkující pří
činy pouhým subjektivním klamem. Ovšem, vycházelo-li by se
pouze a jedině ze smyslového názoru a soudilo-li by se při tom
úplně mechanicky, že zjev následující jest účinkem zjevu před
cházejícího, bylo by to možno. Avšak při tom nerozhoduje pouze
smyslové poznání, nýbrž úsudek rozumu. Neboť, ačkoliv pozoru
jeme každodenně, že po denním světle následuje temnota noční,
po zimě jaro, nenapadne nikomu, kdo má užívání zdravého ro
zumu, tvrditi, že světlo jest příčinou noci a zima že má za
následek jaro.

o“ Srovn. můj spisek: »Cesty,jimiž se ubírá modernílidstvok Bohu.c«
Časové Úvahy, sv. 257.
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Věcnou cenu zákona příčinnosti potvrzuje naše vnitřní
zkušenost, naše sebevědomí. To nám praví, že jsme sami příčinou
svých činů, jež vůle naše provádí a uplatňuje. Toto vnitřní vě
domí dokazuje nám naši příčinnost přes to, že nám vnější zku
šenost ukazuje toliko vnější postup. Sebevědomí nám praví, že
to, co se děje, je výsledkem našeho rozhodnutí, které nejen
předchází určitý čin, jenž následuje, nýbrž jest také skutečně
příčinou jeho, takže by jinak bez tohoto rozhodnutí nebyl nastal.

Ze zkušenosti vnitrné přecházíme též na svět věcí mimo
nás a soudíme zcela obdobně o jejich poměru příčinném. Jest
jisto, že předměty mimo nás mohou na nás působiti. Dovedeme
zcela jasně rozlišovati obraz nějakého předmětu, kterého nabý
váme bezprostředním vnímáním od obrazu, který si vytvořuje
naše obrazotvornost. Může-li předmět mimo nás býti příčinou
určitého stavu nebo představy v nás, proč by nemohly věci
vnější působiti také samy na sebe, když jsou právě tak jako my
jen částí vesmíru. Upírati věcem mimo nás skutečný poměr
příčinnosti znamená přisuzovati člověku postavení výlučné ve
světě, což vědy přírodní rozhodně popírají protestujíce proti
všem výsadám „člověka uprostřed vesmíru, prohlašujíce jej za
pouhou nepatrnou častici universa.'?) A když tato částice působí
jako příčina na předměty mimo sebe a tyto zase V ni samu,
proč by nemohly také ostatní částky vesmíru působiti vzájemně
na sebe? Tvář moje odráží se právě tak v zrcadle jako na hladině
vodní nebo v oku jiného člověka, byt bych si toho ani sám aniž
kdo jiný všímal. Oheň sálá z kamen a otepluje prostor, byť by
ani jediná bytost ústrojná toho nepociťovala. Z toho jasně plyne,
že zákon příčinnosti néní pouhou formou myšlení, plynoucí jen
z lidského rozumu bez jakékoliv souvislosti se světem skutečným.
Naopak jest pravda, že zákon ten jest nutným zákonem myšlení
proto, poněvadž příčina a účinek je v dějství světovém zkuše
ností potvrzena a že není nikde a nikdy ve světě účinku bez
příčiny. Správně praví prof. dr. Zába: »Pro přijetí svazku pří
činnosti jest veškerá zkušenost. Odkud by pocházela změna
v přírodě 1 duši? A třeba všecko to, co zveme předmětenstvem,
byl jen klam, proč ten klam je právě takový a ne jiný? Odmy
slemež si tento svazek, pak myši mohou na př. ploditi koně a
mravenci slony. A kdo příčinu popírá, ten vyvrací sama sebe:
buď bez uvedení důvodných příčin tak činí, a pak slovu jeho
se nevěří, aneb příčinu uvede, čímž však sama sebe poráží.c!“)
Myslím, že není třeba drastičtějšího příkladu. na obhájení zákona
příčinnosti, než jaký uvedl prof. Zába.

1) Na př. Haeckel: »Die Weltrátsel« str. 16—37.
1) Kachník: Dějiny filosofie str. 79.

i
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Než tažme se ještě, má-li tento zákon tak absolutní platnost

též ve světě smyslové poznání přesahujícím — vé světě trans
cendentálním? Přírodní věda připouští existenci příčinyi tehdy,
když jí nevidí, může-li jen konstatovati účinek. Tak objevil
francouzský astronom Leverrier Neptuna, ačkoliv ho ani daleko
hledem neviděl.

Proto postupuje-li lidský duch u poznávání Boha za hranice
smyslové zkušenosti, která se jeví ve své všeobecnosti jako zá
vislá, podmíněná a vytvořená bytostí jedinou svého druhu, ne
závislou, absolutní a nestvořenou a uzavírá-li tak nutně na
existenci Boha nadsvětovéhonenalézaje v oboru veškeré zkuše
nosti dostatečného důvodu k vysvětlení existence vesmíru, není
závěr tento a celý postup myšlení méně správným a méně zá
vazným, třebas by byl i jediným svého druhu. Tak postupuje
naše myšlení dle zákona příčinnosti zcela správně a poznává
v Bohu přes to, že nelze úplně přirozenými prostředky nabýti
úplného poznání božské bytnosti,bytost nadsvětovou, nehmotnou,
nejvyšší a poslední příčinu vesmíru.

Filosofie Kantova a jeho stoupenců může sice na čas vésti
k praktickému atheismu, avšak trvalým stavem „lidské mysli
býti nemůže. Proto také pozorovati zájem moderního lidstva
0 náboženství, jehož základním pilířem jest existence osobního,
na světě nezávislého, duchovního Boha.

Atheismus theoretický nemůže zůstati trvalým stavem my
slícího ducha. neresignuje-li ovšem úplně na poznání nadsmyslné

pravdy a nevolá-li v tomto stavu s Du Bois-Reymond-em ono
hrozné »ignoramus et ignorabimus« — nevíme a nebudeme
věděti, jež ohlušuje úplně hlas lidského ducha: »Kde jest poslední
a úplná příčina veškerenstva?« Člověk vážně myslící a toužící
upřímně po pravdě nemůže zůstati atheistou, nýbrž dospívá jistě
k poznání Boha, s nímž se spojuje vírou. 1 láskou nalézaje v ná
boženství vyplnění všech svých snah i tužeb, byt by mnohdy
jeho náboženství nebylo shodné s křesťanstvím. Jenom blázen,
člověk zaslepený. a duševně líný může říci, že není Boha'“)a
odvolávati se při tom na vědy přírodní, jichž znalost se rovná
mnohdy velké nule. Universitní profesor dr. J. Reinke, botanik
světového jména, ohražuje se zcela rozhodně proti zneužívání
přírodních věd ve „prospěch atheismu řka: »Zůstává mi nepo
chopitelným, jak může kdo tvrditi, že ze zjevů přírodních plyne,
že není žádného Boha«.!š) A na jiném místě téhož spisku praví:
»Dospěl jsem též k přesvědčení, že přírodovědou nebyl žádný
věřící (theista), pokud jeho přesvědčení spočívalo na pevném

4) Srovn: Žalm 18,: »Řekl blázén v srdci svém, není Boha 'ď
15)Reinke: Naturwissenschaft und Religion, Můnchen, Verlag und

Kultur str. 25. ©



podkladě, přiveden k nevěře (atheismu). Důvody toho hledati
dlužno v jiném oboru: v sugcesci falešné autoritativní víry,
v předpojetí, jež zvítězilo ve sporech s theismem, v strnulém
pojmu o inspiraci,!e) přenášeném na slabiky. biblických spisů.
Pod vlivemt akových poměrů setkal jsem se ovšem s lidmi, kteří
tvrdili, že se pociťovali teprve tehdy volnými a svobodnými, když
setřásli víru v Boha. Ovšem mohlo se tak státi osobním vlivem
atheisticky smýšlejícího přírodovědce; nesmí se však nikdy činiti
za. to zodpovědnou přírodověda sama«.!7)A. Reinke sám vyznává:
»Existenci Boha známe právě tak dobře jako jsoucnost světa
mimo nás«. Vedle tohoto vyznání pravého učence vyjímají se
divně slova Haeckelova — jehož vědeckou nepoctivost právě
Reinke tak přísně a veřejně v panské sněmovně v Berlíně roku
1907 odsoudil — nazývajícího víru v Boha Tvůrce veškerenstva
neudržitelnou bájí, již vědy přírodní již dávno vyvrátily.!) Ti, kteří
se ohánějí Haeckelem jakožto nejvyšší autoritou v oboru příro
dovědy a vzdávají se ve jménu jeho samostatného, vlastního
myšlení, neslyší ani vlastní tužby po nejvyšší pravdě prahnoucí
duše a nevšímají si ani hlasu velikých myslitelů moderních,
z nichž uvádím zde alespoň výrok Leibnizův: »Existenci Boží
můžeme právě tak evidentně dokázati jako nějakou mathema
tickou poučkuc.!*) Upírati rozumu schopnost povznésti se z říše
smyslového poznání v obor pravd nadsmyslných a k zdroji vší
pravdy jest snižování rozumu lidského, lišícího se podstatně od
rozumu zvířecího, jest obětováním lidského rozumu tvrdošíjné
zaujatosti.

2. Co jest náboženství? “

Člověk jest mezi všemi bytostmi na zemi jediný tvor, jenž
jest schopen povznésti se rozumem k té nejvyšší a poslední
příčině vesmíru a vejíti S ní ve zvláštní svazek — religio —

*dobrovolným podřízením své vůle této nejvyšší vůli. V tomto
spojení s Bohem jakožto původcem celého svého bytí a po
sledním, nejvyšším svým cílem nalézá vyplnění základních tužeb
svého nitra — poznání pravdy a dosažení pravé blaženosti.

Tento poměr člověka, bytosti rozumné a svobodné k Bohu
nazýváme náboženství — religio.

Tak jako myšlení a řeč vyznamenává člověka nad veškero
stvoření, tak jest také i náboženství jedině výsadou rozumné
přirozenosti lidské, rozlišujíc ji tak podstatně od nejvyšších
ssavců.

16)Inspirace jest vliv Boží na sepsání Písma sv. a spolupůsobení Bohas lidskými spisovatelt sv. knih.
17)Reinke: uved. sp. str. 26.
18)Srovn: Die Weltrátsel str. 127.

„19 P, Holzapfel uved. sp. str. 14.
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Důkazem všeobecné platnosti tohoto tvrzení jsou přede
vším ona vědecká odvětví, jež od polovice minulého století se
zvláštním zájmem sledují první stopy lidstva na zemi: palaeonto
logie, ethnologie a srovnávací věda náboženská.

Objevy palaeontologie nám potvrzují, že člověk od prvých
počátků svého vystoupení na zemi, jak shledáno bylo v nejstar
ších vrstvách diluviálních ať v Německu v údolí Neanderském
nebo ve Francii v provincii Dordogne, v Chapelle aux Saints,
vystupuje jako bytost jevící úplně odlišnou činnost od jiného
tvorstva, jak tomu nasvědčují „četné umělecké památky, různé
nástroje, jakož i zvyky pohřební.

Moderní ethnologie vyvrací rozhodně někdejšírnázor, že byly.
anebo jsou doposud "některé kmeny, byť i sebe nevzdělanější
bez jakéhokoliv náboženství.?)

Dějiny srovnávací vědy náboženské dokazují, že náboženství
tvoří centrum veškerého uměleckého i filosofického života u všech

národů, nabádajíc lidského ducha k. přemýšlení o velikých
otázkách životních a pudíc ho k znázorňování a vyjadřování
vznešených náboženských ideálů v uměleckých dílech.

Faktum všeobeenosti náboženství po stránce časovéi místní
dá se vysvětliti jedině tím, že člověk má výhrádně mezi všemi
tvory přirozenou schopnost a neodolateinou touhu po Bohu a
spojení s ním. Duše lidská jest strunou naladěnou na Boha,
rozechvívající se po každé, kdykoliv byla zasažena Bohem. Pohled
na přírodu s jejím řádem a účelnosti, pohřížení se do vlastního
nitra s jeho nevyhladitelnou tužbou po štěstí vede lidstvo bez
předběžné filosofické erudice ku poznání vyšší bytosti a ku spo
jení se s ní. Člověk prahne po Bohu, jak již názorně a výstižně
pronesl Homer,*!) užívaje obrazu ze života mladých ptáčat
v hnízdě otvírajících toužebně zobáčky, jakmile cítí přibližovati
se své živitele.

Poznati Boha a na základě tohoto poznání zaříditi celý
svůj život jest základním rysem lidské přirozenosti.. Víra nemá
žádného zvláštního oboru působnosti jako jednotlivá. ústrojí,
nýbrž zaujímá celý duchovní život člověka, pokud se vztahuje
na jeho poměr k Bohu. Protojest dána schopnost a povolání
k náboženství zároveň s úlohamí člověka, takže by musil přestati

20)Srovn. P. Sohmidt: »Der Ursprung der Gottesidee«, eine historisch
kritische und positive Studie. Můnster 1912.

21)Odyssea: 348 »Ďedy xaTéoVotY Zvbpwno« — Srovn. podobenství
o slepici shromažďující kuřátka pod svá křidla, Mt. 23,,.
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býti člověkem, nemohl-li by také dosíci náboženského smýšlení,
jelihož náboženství patří k podstatným vlasnostem lidským.*?

U přirozené vloze lidské duše poznati Boha a spojiti se
s ním náboženstvím, v čemž vlastně celá velikost člověka záleží.
překrásně mluví [ilosofové Eucken, Lazarus i Wundt, jakož
1 básník Goethe.

Rudolf Eucken,?*) prolesor filosofie v Jeně, jenž nad jiné
rozumí duchovním proudům přítomné doby a jenž se propra
coval až k uznání osobního Boha, poukazuje na to, že nic ne
dovedlo člověka uchvátiti tak hluboce a získati jeho plnou
oddanost, co nenavazovalo na jeho náboženství nebo nemohlo
býti samo. náboženstvím. Ba zdá se, že veškera víra lidstva a
člověka v sebe sama, v jeho vlastní důstojnost a velikost jest
nerozlučně spojena s vírou na příťomnost Božského v jeho bytí,
na přítomnost věčných a nadpřirozených sil v jeho působení.
Tímto přebýváním Božského v našem nitru rozuměti dlužno
mimo proniknutí člověka Bohem vše pronikajícím také onu při
rozenosti lidské od Boha danou schopnost k Bohu se povznésti
a jednáním svým uplatňovati odvěký řád mravní.

A (Lazarus?*) jde tak daleko, žeitvrdí, že poznání Boha
patří k pojmu člověka, jest tedy podstatným znakem. lidství.
Podle toho, na. jakém stupni stojí jeho náboženství, na takovém
stojí též jeho lidství.,

——Psycholog německý W. Wundt vycházeje ze stanoviska filo
sofie Leibnizovy považuje ovšem nesprávně ideu náboženskou
za vrozenou duši lidské právě tak jako představu o světě nás
obklopujícím. Nehledě k tomuto pochybenému východisku
Wundtovu uznávámě rádi jeho konstatování náboženství jakožto:
vnitrného majetku lidské duše, plynoucí ovšem z její přirozenosti.**)

/

22)»Der Glaube hat keinen besonderen Gescháftskreis wie die einzelnen
Organe, sondern umfabt das ganze geistige Leben des Menschen, soweit
es auf seine Stellung zu Gott bézogen wird. Darum ist die Fáhigkeit und
der Beruf zur Religion mit der Anlage des Menschen zugleich gegeben,
sodab der Mensch aufhóren můbte, Mensch zu sein, wenn er nicht auch
zu ciner religiósen Gesinnung gelangen kónnte, da die Religion zu den
wesentlichen menschlichen Eigenschaften gchórt.« Teichmůller, dle Jos.
Můllera, Apologetische Vortráge, str. 5. Wůrzburg 1908. |

2) »Nichts konnte je den Menschen bis zur letzten Tiefe erregen,
nichts seine volle Hingebung gewinnen, was nicht an seine Religion an
knůpfte oder bei sich selbst zu einer Art Religion wůrde. Ja es scheint
aller Glaube der Menschheit und des Menschen an sich selbst, an seine
Wůrde und. GróBe unabtrennbar -von einem Glauben an das Innewohnen
des Góťtlichen in seinem Wesen, an die Gegenwart ewiger und ůúberna
tůrlicher Kráfte in seinem Wirken.« Dle Jos. Můllera, cit. sp. str. 5.

24)»Nicht weil der Mensch Mensch ist, erkennt er Gott, sondern weil
er Gott erkennt, ist er Mensch, d. h. Gotteserkenntnis gehort zum Begriff
des Menschen, ist nicht bloB ein akzidentelles Merkmal. Und auf welcher
Stufe diese seine Religion stcht, auf derselben steht auch sein Menschtum.«
Můller, cit. sp. str, 5.

25)Srovn. Jos. Můller, str. 5. cit. sp.
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Góthe vysvětluje zálibu člověka na božských věcech rovněž
z přirozené schopnosti lidské duše poznati Boha a povznésti
se k němu, jako oko naše poznává slunce majíc k tomu přiro
zenou disposici.

»Wár' nicht das Auge sonnenhaft,
die Sonne kónnt' es nie erblicken.
Lác' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
wie kónnte uns Góttliches entzůcken ?«*S)

Z toho, co jsme až dosud o náboženství slyšeli, poznáváme,
že náboženství jest centrálním a životním majetkem lidstva,
plynoucím z jeho rozumné a svobodné přirozenosti. Avšak právě
proto, že náboženství jest tak všeobecným faktem v životě lidstva,
bývá veden urputný boj o vymezení pojmu a podstaty náboženství.
Co jest tedy náboženství ?

Náboženství, jak výraz sám naznačuje, značí jistý vztah a
poměr k Bohu. Odvození pojmu latinského — relicio — přisu
zováno bylo různým slovesným kmenům. Tak na př. Cicero
odvozoval pojem a výraz náboženství (religio) od slovesa čísti,
pročítati, častěji o nějaké věci uvažovati, Proto ti, kteří často
čtou a bedlivě uvažují vše, co se vztahuje k úctě božstev, nazý
váni jsou jsou »religiosic?*?) — (nábožní).

Sv. Augustin v knize »de vera religione« — o pravém
náboženství — odvozuje jméno náboženství — religio — od
kmene religare — t. j. zvovu spojiti, opět svázati nebo Připoutati,
poukazuje tak ná náboženství jakožto pouto lásky a zbožnosti
spojující člověka s Bohem,**) jak již křesťanský filosof Lactantius?“,
(+ 326) před tím poukazoval. Ve spise »De civitate Dei«*") vy
chází sv. Augustin odvozuje pojem náboženství ze stanoviska
psychologického a dokazuje, že volba a tíhnutí ustavičné a opě
tované naší vůle a jejích tužeb k Bohu jakožto zdroji našeho
blaha 1 pokoje jest podstatným znakem náboženství.

Nedá se upříti, že slovní výměr pojmu náboženství, jak
jej Cicero podává, zahrnující bedlivou četbu, úvahu a úsilovné
rozjímání o tom, co se vztahuje k úctě božství, jest filologicky
správnější než etymologie Lactantiova a Augustinova, byť
respektoval více stránku zevnější náboženství na úkor jeho

26)Dle Můller-a cit. sp. str. 5.
*1)»()ui omnia, guae ad cultum deorum pertinent, diligenter retracta

rent et tanguam relegerent, sunt dicti religiosi ex relegendo.« (De nat.
deorum, JI. 28. et 72.)

28) »Religet nos religio uni omnipotenti Deco'« (cp. 55.)
?9) »Hoc vinculo pietatis obstricti, Deo-religati sumus, unde ipsa rc

ligio nomen accepit, non ut Cicero interpretatus est, a religendo. « (Div.
instit. IV. 28.)

90)»Ipse (Deus) fons nostrae beatitudinis, ipse omnis appetitionis
est finis. Hunec eligentes vel potius reeligentes, unde et religio dicta per
hibetur, ad cum dilectione tendimus, ut perveniendo guiescamus.« X,.



— 16—

vnitřního obsahu, v čemž ovšem definice Lactantiova 1 svatého
Augustina jest mnohem správnější.*!) Ostatně nebyl ani Cice
ronovi vnitřní obsah a podstata náboženství věcí neznámou,
jelikož“v jiné definici vymezuje náboženství jako péči i úctu
člověka k vyšší bytosti. božské.*?) A v tom jest konečně podstata
každého náboženství, obsahujíc vedle momentu rozumového též
moment vůle. |

Náboženství jest tedy vztah**)celého člověka k Bohu, jeho
rozumu, vůle i citu, jakož i podřízených funkcí tělesných službě
Boží. Všichni i ti, kteří vyhlašují náboženství za poblouznění
ducha, anebo kteří mluví o náboženství jako úctě k přírodě ne
konečné massou i silou, rovněž i pantheisté, identifikující přírodu
s Bohem*“) nebo s ustavičným vývojem božství,**)rozumí nábo
ženstvím vztah a uznání tohoto vztahu člověka k božství.

Než vztah tento musí býti nutně obrácen k nějaké vyšší,
svět a viditelnou přírodu převyšující bytosti, na níž člověk tak
závisí, že může jeho osudy životní buď podporovati nebo jim
překážeti, škoditi. Toť nejnižší forma náboženství, nejnižší pojí
mání božstva, jak nám dokazují jasně dějiny náboženství.

A 1 toto nejnižší ponětí o božstvu spatřuje v Bohu bytost
vyšší nežli příroda, na přírodě nezávislou, ne pouhou část pří
rody nebo snad její sílu. Proto úplně nesprávný jest názor D. F.
Strauh-e, jako by podstata náboženství záležela v pocitu úplné
závislosti na světě co do našeho zcela nepatrného poznání
vzhledem na nesmírný komplex přírodní, jakož i vlastní, nicotné
moci v poměru k všemocnosti přírody.*“)

31)»L'étymologie la plus probable de ce nom le rapporte au verbe
legere (re-legere, religere: recuellir repasser dans sou esprit, réfléchir avec
une nuance de concentration, et, parfois, d'inguiétude). Toutefois, et si
malaisée gu'elle soit 4 défendre philologiguement, Vétymologie vulgaire
oui, depuis Lactance au moins, dérive religio de ligare (re-ligare; relicr,
rejoindre, unir), a Vavantage d'exprimer mieux le sens véritable et actuel
du terme.« (Josef Huby: »Christus, Manuel d'histoire des religions«. Paris,
Beauchesne 1916. p. In.)

32) »Religio est, guae superioris cuiusdam naturae (guam divinam
vocant) curam ceremoniamgue affert.« (De invent. rhet. II. 54.)

33)Srovn. sv. Tomáš: Summa theologica, p. 2. 2., gu. 81. a. 1.
34)Na př. Baruch Spinoza ve své »Ethica«.
s5)Hartmann, Shoppenhauer, Drews a. j.
s6)»Die Religion ist uns nicht mehr, was sie unseren Vátern war;

daraus folgt aber nicht, daB sie uns erloschen ist“ Geblieben ist uns in
jedem Falle der Grundbestandteil aller Religion, das Gefůhl der unbedingten
Abhángigkeit. Ob wir Gott oder Universum sagen, schlechthin abhángig
fůúhlenWir uns von dem einen wie von dem anderen. Auch dem letzten
gegeniůber wissen wir uns als Teil des Teiles, unsere Kraft als Nichts
im Verháltnis der Allmacht der Natur, unser Denken nur im Stande,
langsam und miihsam den geringsten Teil dessen zu fassen, was die Welt
uns als Gegenstand des Erkennens bietet.« — D. E. StrauB: Alter und
neuer Glaube, str. 142.
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Bylo-li by náboženství výsledkem naší závislosti na přírodě,
musili bychom míti náboženství více, jelikož jsme nejen v po
znání, nýbrž 1 samém svém fysickém bytí závislí na více silách
a vlivech přírodních a pak by byl polytheismus naturalistický
úplně oprávněn. :

Je-li náboženství vztah člověka k Bohu, není jeho podkladem
pouhá závislost lidského bytí na Bohu, jakožto tvůrci vesmíru.
Tuto závislost na. Tvůrci, již nazýváme ontologickou, má i pří
roda nerozumná a přece se nemluví nikdy o náboženství tvorstva
nerozumného, vyjímaje ovšem stoupence Darwinovy, kteří sledu
jíce zřejmou tendenci nalézti živočišné předky lidstva v nej
vyšších ssavcích, snižují na jedné straně duchovní schopnosti
lidské a zveličují zase na druhé straně „zvířecí instinkt tak daleko,
že zbývá jen nepatrný rozdíl mezi inteligencí lidskou a zvířecí,
takže člověk vlastně nepředčí v ničem podstatně vyššího tvorstva.
Bohatá fantasie, promítající vlastní nitro do smyslových úkonů
tvorstva řízených mechanický pudem, zamlčování podstatných
rozdílů dějství smýslového od rozumového, dovedla ovšem vy
pravovati podivuhodné historky o náboženských úkonech vyšších
Opic i psů a ukazovala žasnoucímu světu inteligentní mathema
tiky v moudrých koních kupce Kralle v Elberfeldu a p. z Ostenů
v Berlíně.*?)

Vztah člověka k Bohu v náboženštví není toliko ontologický,
nýbrž mravní. Neboť bytost rozumná a svobodnou vůlí opatřená
vstupuje vědomě a svobodně v poměr s bytostí nadsvětovou
rozumem 1i vůlí svou, poznávajíc Boha jakožto počátek i cíl
všech věcí a uznávajíc tento poměr podřízením své vůle
vůli Boží.

Co se týká obsahu náboženství, rozumíme jím souhrn pravd
theoretických i praktických a mluvíme tak o pravdách věroučných,
jež rozum buď přirozeným svým světlem o Bohu nabyl nebo
ze zjevení přijal, dále o mravních zákonech, jimiž se řídí život
a o úkonech bohopocty vnitřních i vnějších, soukromých 1 ve
řejných čili o kultu.

„, Bůh, jakožto bytost absolutní, nezávislá na žádné vyšší
bytosti, nemá náboženství; náboženství jest jen poměr člověka
k Bohu. Avšak poměr ten nezůstává nikdy pouze jednos“ranný.
Dějiny náboženství nás učí, že Bůh ve své nekonečné lásce a
otcovské péči o lidstvo nenechal nikdy tento vztah, v nějž vstu
poval člověk s Bohem cestou rozumového. poznání a dětinné
oddanosti své vůle, pouze jednostranným, nýbrž že pomáhal
vždycky lidstvu k němu tíhnoucímu zjevením pravdy a odha

í 97)Srovn. o tomto předmětu velmi zajímavou řeč prof. dr. Max.
Ettlinger-a ve spolku psychologů v Mnichově pod názvem: »Der Streit
um die rechnenden Pferde.« Sammlung Natur und Kultur, Miinchen No. 6



— 18 —

lením pramene síly k životu náboženskému a bohulibému.
Neuznává-li moderní člověkžádnéhozjevení a zavrhuje-lije jako
zkazky mythologického původu, jest to jen. dokladem smutné
skutečnosti, že se dosud nesnažil poznati sám úplně Boha a jeho
pravdu a podříditi se bezpodmínečně jeho zákonu. Nemusíme
nikterak odkazovati na svědectví pramenů křesťanského zjevení,
abychom potvrdili správnost tohoto výroku, stačí nám pouze
ukázati na některé klasické příklady konvertitů, mužů vpravdě
inteligentních, kteří ve svých životopisech této pravdě dávají
zcela otevřeně průchod. Tak praví n. př. již jmenovaný konver
tita angl. Benson: »Nebyl to tak důkaz, jenž mne přesvědčil,
více jat jsem byl vnitřním pohnutím. Mnohem více puzena byla
celá má bytost duchem Božím na výhodné místo, odkud jsem
se mohl rozhlédnouti a viděti fakta tak, jak ve skutečnosti jsou.«*š)

3. Odchylné názory o podstatě náboženství.
Pojem náboženství, jak jsme jej sledovali v jeho filosofickém

i theologickém vývoji, jest dnes čím dále tím více potvrzován
výsledky stále potěšitelněji se rozvíjející srovnávací vědy ná
boženské. Proto můžeme nazvati právem názory nesouhlasící
s tímto historickým a tradicí všech národů posvěceným vyme
zením podstaty náboženství pochybenými a nesprávnými. Moderní
idealismus Descartem a Kantem vyvolaný vychází z vrozených
ideí náboženských a klade podstatu náboženství jedině v mravnost.

Filosof Fichte vyhlašuje zase mravnost za úplně nezávislou
na náboženství a tvrdí, že podstata náboženství záleží v poznání
nejdůležitějších pravd, jimiž duch lidský nabývá pokoje.a jednot
nosti. Při tom se ovšem zapomíná na to, že náboženství hrálo
vždy centrální roli v životě národů ovládajíc nejen akty rozu
mové, nýbrž řídíc 1 akty vůle. Zapomíná se na to, že víra bez
skutků jest mrtvá??) a že z víry brala mravnost své živné látky.

38)Hugh Benson : Confessions of a Couvert, Longmans, London 1913.
»[t was not argument that did convince me, any more than it was emo
tion that impelled me. It was rather my being drawon by the Spirit of
God towards a vantage ground whence I could look out and see the facts
as they were.« Cit. dle Revue pratigue d' apologétigue No. 196. p. 270.1913.

Srovn. také: Ruville »Zurůck zur heiligen Kirche«, Halle a Revuc

pratigue d' apologétigue 1913. No, 194 a 195. čl. A. Grosniera: »LouisVeuillot apologiste« str. 81—104, a 174—186.Paris, Beauchesne.
39)»Co prospěje, bratři moji, praví-li kdo,-že má víru, nemá-li skutků ?

Může-liž ho víra spasiti? A kdyby bratr neb sestra byli nazí a měli nedo
statek denní výživy, někdo z vás pak by jim řekl: »Jděte v pokoji, ohří
vejte se a nasycujte se«, avšak nedali byste jim věcí tělu potřebných, co
to prospěje? Tak i víra, nemá-li skutků, jest mrtvá sama v sobě.« Jak. 2.
14—17. »Nábožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem jest tato:
Navštěvovati sirotky i vdovy v soužení jejich a zachovati se neposkvrněným
od tohoto světa.« Jak. 1,,.
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Oddělovati mravnost od víry a vylučovati ji z pojmu nábožen
ství znamená, jak správně řekl veliký myslitel ruský Lev Tolstoj,
odděliti květinu od kořene a chtíti, aby rostla. |

Hegel, jehož filosofický systém nazýváme panlogismus a
a dle něhož neurčitý, absolutní pojem ve světě se vyvíjí dochá
zeje v člověku sebevědomí, tvrdí, že podstata náboženství záleží
v sebevědomí absolutního ducha v člověku. Podobný názor za
Stával Ed. v. Hartmann v díle »Die Religion des Geistes« a jeho
žák, profesor filosofie na universitě v Karlsruhe Arthur Drews
ve spise »Die Religion als SelbstbewuBtsein Gottes.« Náboženský
systém spiritualistického monismu bude nás zvláště později za
jímati a proto stačí poukázati jen na to, že božství tohoto pan
theismu, jež jest bez rozdílu totožné ve všech lidech dobrých
1 zlých, jež se v jednom člověku nenávidí a v druhém miluje,
jež nepopřává svobody a samostatnosti úkonům jednotlivce, ne
vede ani k mravnosti ani k náboženství, nýbrž k úplné resignaci
a apatii. |

« Moderní apologeta protestantský Schleiermacher vyloučil
úplně stránku rozumovou a vůlní z pojmu náboženství a při
soudil podružnému činiteli — citu — vznik nejvyšších hodnot
duševních — náboženských. Nedá se upříti, že v náboženství
hraje 1 cit nadmíru důležitou úlohu, jako vůbec v celém dějství
duševním, avšak úloha ta není nikdy prvotní a vůdčí, nýbrž dru
hotná a podřízená. Všude tam, kde myšlení a rozvaha ustoupila
citu, přenechavši mu úlohu vůdčí, rozmohly se nejfantastičtější
pověry,; jak zřejmě dokazují dějiny gnosticismu, pietismu, guie
tismu, jakož i tak zvaného pseudo-mysticismu.

Positivista francouzský Augustin Comte (7 1857) postavil
lidstvo jako nejvyšší bytost — »Grand-étre« — za předmět ná
boženské úcty a tvrdil, že oddanost a láska k lidstvu tvoří pod
statu náboženství. Altruismus Comte-ův jest zcela oprávněn
v oboru sociologie a společenského života, nevyčerpává však
nikterak nejvyššího určení lidstva a v ohledů náboženském tvoří
i dle křesťanského názoru velmi důležitou složku, dle níž se
usuzuje podle slov apoštola Jana“ na lásku k té nejvyšší by
tosti; ale podstata náboženství jedině v lásce k člověčenstvu ne
záleží. "Křesťanství jest jistě náboženství lásky, jelikož dle výroku
samého zakladatele jeho — Krista — zákon a proroci záleží
na dvou velikých přikázáních lásky“!) a právě v křesťanství
nabyla láska k bližnímu zvláštní mocné vzpruhy v tom, že miluje
v bližním Boha samého. Tak jak křesťanstvínezušlechtilo altruis

40)»Řekne-li někdo »miluji Boha« a nenávidí-li bratra svého, jest lhář:
neboť kdo nemiluje bratra svého, kterého vidí, kterak může milovati Boha,
jehož nevidí. A toto přikázání máme od Boha, aby ten, kdo miluje Boha,
miloval též bratra svého.« I. Jan 4, n.

11)Srovn. Mt. 225; —4,. Mrk. 12;, n
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mus společenský žádné jiné náboženství a právě láska k bližnímu
byla nejen dle úmyslu Kristova charakteristickou známkou jeho
vyznavačů, nýbrž i kriteriem, jímž poznávali jinověrci křesťany,
jak tomu bylo n. př. v Antiochii hned v prvních dobách křesťan
ství. Vyšší inspirace k obdivuhodným skutkům křesťanskécharity
plynula z víry v Boha-Otce lidstva. Tak tedy nejen láska, perla
mravních skutků, nýbrž i víra — soubor pravd theoretických
o Bohu — pokládána byla za podstatnou součástku náboženství.

Hlasatel novodobého materialismu Feuerbach nazývá nábo
ženství chorobou ducha, jež se dá vyléčiti vědou. Je-li schopen
materialismus jako negace ze světa nevyhladitelné říše
ducha — vyléčiti duši nepředpojatou z náboženského nazírání
na svět, jest ovšem jiná otázka. Moderní materialismus se 0 to
sice úsilovně pokouší a nábízí duši přirozeností svou po Bohu
toužící ve svém vědeckém náboženství —.. »monismu« — vy
datný lék proti náboženské chorobě, ale nepředpojatí mužové.
vědy -a to i ti, kteří nestojí na půdě konfesního náboženství,
o tom rozhodně pochybují, jako na př. prof. Mareš.“*) A nikdo
snad ze slavných badatelů v oboru věd přírodních doby přítomné
nevolal nepovolaným a dotěrným »lékařům věřícího ducha« vědou
materialismu tak rozhorleně »hands off« — ruce pryč — jako
veliký reformátor moderní chemie, francouzský učenec Dumas,
řka: »Jako povstává tělo lidské přeměnou látek, tak chce mate
rialismus nechati vzniknouti život a vědomí jednoduchou pře
měnou energie. Jako tělo lidské po smrti v prach se rozpadá,
a v zemi,z níž pochází, se vrací, tak má také zároveň život i vě
domí zhynouti a rozplynouti se oceán tajemných záchvěvů
atomů, jež řídí svět. Vstup do života bez práv, život bez cíle,
smrt bez naděje, má býti naším určením, jež může snad uspo
kojiti některé zvláštní duchy, jež udržuje na jich pouti světem
touha po vědění, uspokojení, že rozřešili nějakou obtížnou otázku,
snad i jejich pýcha, s čímž se však celek uspokojiti nemůže.«**)
Nazývati nejvyšší statky duchovní chorobou ducha jest arogancí
a chtíti tuto chorobu léčiti bezduchou negací jest zpozdilostí!

Jiní;nazývají“ náboženství poesií života, zahalující obor lid
ského poznání rouchem fantasie a filosofování.Duch lidský jest prý
puzen přirozenou touhou po nadsmyslném, metafysickém, hledaje
tam lepší a ideálnější budoucnost,:avšak výsledek tohoto badání
prý nemá žádné objektivní ceny, jest pouhým přeludem, fatou
morganou -cestovatele pouští. Podobně mluví i Hamburský

dramaturo Lessing v »Nathan der Weisec«.“5)ea —

+2)Srovn.: Věda a náboženství, str. 1.
43)Reinke, uved. sp. str. 25 n.
4) Na př. Tyndal.
+5)Druhé jednání, 7. výstup; podobenství o 3 prstenech považovaných

za pravý, ačkoliv pouze jeden bvl pravý.
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Ed. z Hartmannů jest náboženství jen mystickým (tajemným)
citem pohřížujícím se do lesku absolutního světla, jež oslňuje
jeho duševní zrak.“*) Tento mystický pocit jest si vědom, že
obsahuje všechnu náboženskou pravdu a neklame se v tom. —
Až bude cit výhradným zdrojem náboženství, bude míti i Hart
mann pravdu.

Jiní považují náboženství za hallucinace, tmářství, první
pokus nabýti pravdy, za klam a podvod, domnívajíce se, že po
dobnými výrazy utlumí práva lidského ducha na Boha a spojení
se s ním. — Až se vzdá rozum svých přirozených práv na
poznání pravdy, jejíž možnost nabytí mu hlásá jeho vnitřní
přesvědčení, které neklame, rozplyne se veškero náboženství,
ale pak přestane také okamžitě člověk býti člověkem, tvorem
rozumným. Toť také odpověď na známou květomluvu rozmrzelého
filosofa pessimismu Arthura Schopenhauera, jenž nazývá nábo
ženství upokojéním touhy — ovšem jen zdánlivým — povznésti
se duchem nad smyslový svět a nabýti tak uspokojení. Moudrému
skýtá toto upokojení filosofie — rozervaného a nanejvýš nespo
kojeného filosofa Schopenhauera ovšem vyjímaje — nemyslící
mase pak náboženství. Ve skutečnosti však zneužívá náboženství
spíše této metafysické potřeby, než-li ji uspokojuje. Náboženství
stojí v rozporu s kulturou i vědou a dnes jest pouze »houštím«,
za nímž se příležitostně skrývají lumpové (Gauner).“")

Prof. Masaryk v jmenovaném již spisku“*) stanoví napřed.
čím náboženství není. Tak není náboženství ani filosofií ani vědou,
není theolocgií,katechismem ani vírou, není také mravnosti ani
kultem ani uměním, a ani církev a příslušnost k církvi není
náboženstvím. Poté uvádí obsah náboženství takto: »Co do obsahu,
náboženství je řešení problému věčnosti; nikoli jen řešením
theoretickým, nýbrž zároveň praktickým, neboť problém věčnosti
musí člověkem být žit. Člověk nemůže o smyslu svého života
jen přemýšleti, ten život musí býti žit. Náboženství je životem
sub specie aeternitatis — je uvědoměním našeho „poměru ke
světu, je uvědoměním smyslu života, je opravdovostí. Náboženství
je centralní a vůdčí duchovní silou životní, je úsilím o Život
nový, o nové a vyšší životní hodňoty.«

Zcela správně se v tomto rozboru pojmu náboženství
poukazuje na stránku. rozumovou (theoretickou) a na stránku
praktickou -——život dle náboženského přesvědčení. I naše
křesťanské náboženství protestuje již ve svém pojmu proti
stotožňování náboženství jen s vírou a žádá — právě jako prof.
Masaryk — proniknutí celého člověka náboženským přesvědčením

4) Srovn. Die Religion des Geistes 1882 a Gutberlet: Lehrbuch dor
Apologetik I. str. 10.

+7)Srovn. Gutberlet; Apologetik I. str. 110.
42) Str. 18.—43.
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a to nejen v jeho soukromém, nýbrž i veřejném životě. Čo nás.
dělí, jest jiná otázka, totiž otázka o původu náboženské a mravní
pravdy, jakož i o jejím zachovávání v plné neporušitelnosti.

4. Náboženské úkony.
Náboženství jakožto centrální moc člověka nezůstane ome

zeno pouze na určitý okruh lidských úkonů, nýbrž bude ovládati
všechny akty lidské — duchovní i tělesné. Jakmile si uvědomí
člověk rozumem svým svůj poměr závislosti k Bohu, zaujme
také jeho vůle své stanovisko k svému nejvyššímu Pánua jedině
pravému dobru podřízením se jemu a plněním jeho zákona.
Avšak nejen rozum a vůle uplatní se vzhledem na Boha, nýbrž
1 třetí schopnost rozumného ducha — cit — vstoupí v poměr:
k Bohu a rovněž i akty zevní zasvětí se úctě Boží. Proto mlu
víme o náboženském poznání, o úkonech vůle v náboženství,
o náboženském citu a konečně o vnější úctě Boží, jež jest opět
buď soukromá nebo veřejná, podle toho, vztahuje-li se na úkony
jednotlivce v jeho soukromém poměru k Bohu nebo jako člena.
společnosti lidské v této společnosti a s ní.

Prvním a základním úkonem náboženským jest poznání
Boha. Tento úkon je proto prvním a základním úkonem, jelikož.
člověk, tvor rozumný, nemůže jinak než rozumem Boha poznati.

Racionalismus, jenž jinak význam rozumového poznání na.
výsost cení, nepřikládá uplatnění se rozumu v náboženství žádné
ceny, upíraje mu schopnost povznésti se nad říši smyslového
poznání. Z tohoto stanoviska vyšel Kant a tvrdil, že podstata
náboženství záleží v mravnosti, t. j. v životě dle mravního zákona,
jenž ukládá kategoricky mravní povinnost, jejímuž hlasu se ne
může vzepříti. Podle moderních protestantských theologů jest
svědomí centrálním orgánem náboženství.

Jest sice jisto, že by bylo bezcenným náboženství, které:
by se spokojovalo jedině s náboženským poznáním a spekulací
o náboženských otázkách, jak tomu bylo na př. u sekty gnostiků

"a jak tomu učila indická filosofievedanta. Idealisté němečtí Hegel
a Schelling zanedbávali mravní zušlechtění člověka náboženstvím
zapomínajíce, že vnitřní cena náboženství plyne z mravního
jednání. Na druhé straně je také jisto, jak nám jasně dokazují
dějiny náboženství, že všude tam, kde byla v náboženství za
nedbávána stránka rozumová, sklesla zároveň cena náboženství
na pouhé citové blouznění nebo na holý fanatismus náboženský.
Rozum jest jedině povolán k tomu, aby rozhodoval o pravém
nebo falešném náboženství, aby. člověk neupadl právě v nejdů
ležitějších a nejvyšších otázkách životních — jakými jsou otázky
náboženské — v úplný indiferentismus, jenž považuje všechna
naboženství za rovnocenná.
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Avšak přesto není náboženství pouhým poznáním Boha,
nýbrž také jeho uznáním. Svobodná vůle lidská vstupuje rovněž
úplně svobodně v poměr s Bohem, stává se závislou na Bohu
jakožto svém posledním a nejvyšším cíli, k němužto jakožto
nejvyššímu dobru zcela přirozeně — co schopnost toužící po
dobru — tíhne. Bez svolení vůle není ani víry, byť byla -aktem
schopnosti poznávací, rozumu. Z rozumového poznání o poměru
člověka k Bohu jakožto k.Jvůrci, Pánu, Otci a nejvyššímu dobru,
plynou akty vůle, jako n. př. akt klanění se, t. j. nejvyšší úcty
k Bohu, akt poslušnosti a důvěry v Boha, otce lidstva, nejvyšší,
vše převyšující lásky a k poslednímu cíli všech lidských tužeb,
jež jedině v Bohu svého uspokojení nalézají. Odtud ono slovo
Augustinovo: »Nepokojné jest srdce lidské, dokavad nespočine
v Tobě, o Bože.«“?*)opakované v různých variacích až na doby
naše, poukazující na potřebu souladu lidské vůle a jejích úkonů
s vůlí Nejvyššího.

Duše lidská obdařena jest trojí mohutností: poznávací (ro
zumem), chtící (vůlí) a citovou. Nejzákladnějšími city, jež úplně
samovolně plynou a k nímž rozum dodatečně zaujímá své sta
novisko, jsou city lásky (záliby) nebo odporu (nenávisti). Příjemné
vyvolává zálibu, nepříjemné zase odpor. Nedá se upříti, že i v ná
boženství bude hráti cit velmi důležitou úlohu, jelikož musí také
přirozeně vstoupiti v poměr k Bohu. Avšak z toho neplyne ještě
nikterak, že by náboženství bylo buď úplně nebo jen podstatně
věcí citu, jak mnozí jinak věřící filosofové tvrdí*?) nebo jak mo
dernismus francouzský ústy svého hlavního představitele Loisyho
hlásal. Nesprávným je proto i názor našeho univ. profesora
Mareše vycházejícího z předpokladu filosofle Kantovy 1 moder
nismu, jako by cit byl zdrojem náboženství, jehož rozumové
odůvodnění zůstává nejasné.5!)

Zastánci názoru 0 citu, jakožto základním zdroji náboženství,
tvrdí, že pocitováním Boha přicházíme k jeho poznání i uznání
náboženských povinností bez jakéhokoliv rozumového odůvod
nění, nesvobodně, nutně. Tak jako nějaký předmět, vzbuzující
v nás určitý cit, poznáváme obrácením své pozornosti k němu,
tak prý také poznáváme i Boha. Jeho tvůrčí a vše pronikající
síla vyzařuje ustavičně do světa a působí prý také na náš cit,
jenž tuto sílu počíná pociťovati a vnímati.. Tento cit má býti
zároveň jakýmsi náboženským. zjevením, jež duše dosti jemná
může také postřehnouti. Vztah, v nějž vstupuje takto člověk
s Bohem, vysvětluje se obdobně jako vztah mezi magnetiseurem
a magnetisovaným, jako samovolný pocit, jenž v nás vzniká při
pohledu na jistý předmět, který po prvé vidíme. Tento náboženský

9) Vyznání.
* 0- N. př. Ulrici.

„59 Srovn. cit. spisek str. 3.
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cit přirovnáván jest k tomu, co :básníci zovou »pocitem neko
nečna«,k onomunevyslovitelnému pocita, který v nás vzniká.
při pohledu na hvězdnaté nebe -Za jasné noci, jenž naplňuje a
uchvacuje duši naši při pohledu na nesmírný oceán, jenž dojímá
srdce naše při výstupu.na nebetyčnéhory. Tak by bylo náboženství
opravdu jen krásnou, blaživou poesií.

Než tažme se, může-li býti buď samovolný, temný nebo i
druhotný a odvozený cit základem náboženství, vědomého a
dobrovolného poměru člověka — bytosti rozumné — k Bohu?
Uznáváme rádi, že tento náboženský cit může puditi člověka
k přemýšlení a úvaze o Bohu, ale odmítáme zároveň zcela roz
hodně, že by mohl býti zdrojem náboženského poznání. Vnitřní
akty náboženského poznání a vůle působí rozhodně také na cit
vzbuzujíce lásku, úctu, kázeň, radost i zármutek odrážející se zá
roveň v mohutnostech smyslových. Pocity takové působí také
mocně na utužení a zachování náboženského smýšlení a přesvěd
čení, avšak bez předchozího poznání jsou bezcenny. Náboženský
cit má veliký vliv na oduševnění náboženství, na akty vůle k Bohu,
na věrnost a oddanost k němu i v dobách zlých a v trpkých
zkouškách životních, ale není zdrojem náboženského poznání ani
po stránce theoretické ani praktické.

Úzký poměr mezi tělem a duchem, působení vyšších schop
ností duševních na nižší mohutnosti lidské, jakož i na tělo, má
za následek, že akty vnitřní úcty náboženské se jeví také zevně
a vnitřní úcta k Bohu přechází v úkony vnější bohopocty. A je
likož táto vnější bohopocta vytryskuje z nitra člověka, s nímž
jest ve vztahu příčinném, má zase na jiné straně veliký vliv na
udržení a vzpružení náboženského přesvědčení a vnitřní zbožnosti.

Každému vnitřnímu pocitu odpovídá určitý výraz tělesný.
Vnitřní bol a zármutek děre se ven ze srdce; tvář, oči i ústa,
slza i výkřiky nebo jen stony vyjadřují zármutek ten na venek.
Radost se jeví zpěvem, úcta k Bohu pokleknutím a důstojným
držením těla.

»Nenajdeš národa, jenž by víru svou neprojevoval zároveň
zevnějšími úkony bohoslužebnými, jenž by neužíval různých
symbolických, vnějších úkonů, naznačujících a pobádajících k vni
trným pochodům. Omývání tělesné v náboženských obřadech
různých národů naznačuje očistu duše, sypání popela na hlavu
je znamením pokání, přinášení obětí jest výrazem díku a touhy
po smíru, jest dostiučiněním, vyjádřeným zničením obětního
zvířete místo sama sebe.,

Tím však nechceme říci, že v úkonech vnější bohopocty
záleží podstata náboženství. Tolik však jest pravda, že akty ty
jsou měřítkem vnitřní zbožnosti a naopak zase jest jisto, že jimi
se budí, udržuje a rozněcuje vnitřní úcta k Bohu. Kristus, po
ukazuje na potřebu vnitřní úcty a náboženského přesvědčení
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oproti bezduchému ceremonielu fariseů, nepodceňoval nikterak
vnější bohoslužby, jelikož se jí také sám činně súčastnil a kleče
na kolenou před svými apoštoly se modlil. "Žavrhuje- -vnější ob
řadnictví fariseů a zákonníků chtěl naznačiti Kristus, že vnější
kult má býti výrazem vnitřní, opravdové zbožnosti; bež vnitřního
základu jest jen holou formou. Avšak vylučovati kultus zevní

-se všemi jeho obřady z náboženství znamená neznati lidské při
rozenosti, zapomínati na intimní spojení ducha a těla v člověku.
Jisto jest, že všude tam, kde mizí návštěva bohoslužby, ubývá
zároveň i zbožnosti. Povznáší-li člověka do vyšších sfér díla umě
lecká, úchvatné zpěvy, hudební komposice i výkony dramatické,:
hraje-li názor velikou úlohu v moderním vychovatelství/proč by
právě zde dělalo náboženství výjimku? Správně odpověděl D. F.
Straulb na otázku Edvardem zHartmanii'ů předloženou, můžeme-li
býti ještě považováni za křesťanybez jakéhokoliv kultu, negativně,
přes to, že se tomu Hartmann rozhodně. vzpíral. Strauf se ukázal
mnohem lepším znalcem lidského nitra věda dobře, že zevnější,
smyslové, názorné úkony a představy jsou účinným prostředkem
k sprostředkování pojmů duchovních, jelikož člověk není pouhý
duch, nýbrž sestává z ducha a těla, a dojmy smyslové jsou pří

"pravou na poznání vyšší, rozumové. Tak potvrdil D. F. Strauh
názor velikého filosofa středověku Tomáše Aguinského, jenž o vý
znamu symbolického kultu v náboženství praví toto: »Mysl lidská
vyžaduje k tomu, aby se spojila s Bohem, vedení cestou smyslo
vých představ, jelikož neviditelné vlastnosti Boží od stvoření
světa se spatřují, jsouce poznávány z věcí stvořených.*?) A proto
jest třeba užívati při bohopoctě některých věcí smyslům přístup
ných (tělesných), aby jimi byla mysl lidská jakožto znamením
viditelným povzbuzena k úkonům duchovním, jimiž -se spojuje
s Bohem. A proto obsahuje náboženství akty vnitřní jako základní
a samo sebou k náboženství patřící, úkony pak vnější jako dru
hotné a'k aktům vnitřním se vztahující.«5*) í

Potřeba kultu plyne také z toho, že náboženství nebylo
nikdy a nikde považováno za věc čistě soukromou. Náboženství
stalo se záležitostí rodinnou, občanskou a sociální./ U všech ná
rodů pozorujeme, že otec — hlava rodiny — je zároveň knězem;
hodnost kněžská spojena bývala s určitými rodinami zvláště vy
nikajícímí. Rodiny náčelníků kmene, knížat, — ve Št. Zákoně
byl určen k úřadu kněžskému kmen Levi — zastávaly úřad
- —————

52)Srov. k Rím. 1, 20.
53)»Mens humana indiget ad hoc, ut coniungatur Deo, sensibilium

manuductione, guia invisibilia Dei per ea, cguae facta sunt, intelleeta con
Spiciuntur. Et ideo in divino cultu necesse est aliguibus corporalibus uti,
ut eis guasi signis guibusdam mens humana excitetur ad spirituales actus,
guibus Decoconiungitur. Et ideo religio habet guidem interiores actus guasi
principales et per se ad religionem pertinentes, exteriores vero actus guasi
ecundarios et ad interiores actus ordinatos.« S. th. 2. 2. g. 81. a. 7.



kněžský. V Indii obětoval denně na rodinném krbu otec rodiny
bohu Acni oběť; krby Římanů aŘeků, Slovanů 1 Germánů ne
byly jen našimi krby, kde se upravuje pokrm, nýbrž byly zároveň místy obětí, "posvěcenépamátkou předků a přechováváním
ochranných božstev. Společnost volila si také sama své kněze,
kteří jménem jejím a dle určitého řádu konali bohoslužbu pro
ostatní. Proto byli zváni »Aerrovpyot«— sluhové společnosti.
Oběti, procesí a poutě mívaly vždycky ráz společenský a ve
řejný. Kdo zná na př. ráz slavností Eleusinských, ví dobře, že to
nebyly bohoslužebné úkony privátní, nýbrž veřejně a společně
konané, jež měly nejen jednotlivce, nýbrž i celou společnost
očistiti a povzbuditi k novému životu. Tím ovšem nebylo vy
loučeno přímé a bezprostřední obcování jednotlivce s Bohem
jako dítka se svým otcem bez jakéhokoliv prostředníka, nýbrž
bylo mu i zde ponecháno místo nejširší. Potřebné akty vnitřní
byly nutnou podmínkou.

Clověk jest bytost sociální, blaho podřízených jest cílem
každé společnosti. Avšak k dosažení společněho cíle je třeba
sjednocení; egoismus musí ustoupiti lásce vzájemné, zájmy vyšší
musí zvítěziti nad zájmy privátními. Vědomí, že Bůh stvořil člo
věka s jeho sociální povahou a že je to vůlí Boží, aby člověk
skrze společnost a v ní došel svého blaha, plyne také z nábo
ženství. A toto přesvědčení je tak mocné, že působí účinněji než
všechny tresty a hrozby, takže zachování státu nachází v nábo
ženství silný, neochvějný podklad. Právem řekl proto sám Vol
taire: »Nebylo-li by Boha, musili bychom ho vynalézti. «54)APlato
již dávno před ním pronesl tato slova, jichž významu by neměly
podceňovati hlavy moderních států: »Kdo náboženství podvrací,
boří základ veškeré lidské společnosti.«55)

A proto jest ve vlastním zájmu společnosti i státu, aby ná
boženství podporovali a hájili, jakožto mocného a stát udržu
jícího činitele.

5. Původ náboženství.

Historickým a psychologickým badáním o náboženství do
spíváme k přesvědčení, že náboženství jest výronem lidské při
rozenosti. V náboženství nachází člověk uspokojení nejvyšších
schopností duševních, jeho rozum, vůle i cit nalézají v Bohu a
věcech Božích svého úplného uspokojení a klidu. Vždyť u Boha
jest zdroj věčné pravdy, dobra i krásy, po nichž přirozeně--touží
rozum, vůle i srdce lidské. Historie jukazuje yšakézároveň, že

není a nebylo národa bez náboženstvíZ vyvozuje z toho, že náboženství jest nejen výsadou rozumňě přirozenosti lidské, nýbrž
zároveň požadavkem této přirozenosti uschopněné pro Boha.
——

š4) Srov. Gutberlet op. cit. I. str. 29.
55)De legibus.
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Badání v oboru srovnávací vědy náboženské nám poukazují
mimo to na určité, všem národům společné pravdy nábožensko
mravní řádu přirozeného, ale ukazují také zároveň na společné
pravdy náboženské, jež rozum lidský sám sebou, cestou přiro
zenou poznati nemohl. Nepředpojatí badatelé v oboru nábožen
ství poukazují na jeden společný zdroj takovýchto pravd — na
původní tradici — podání, jež sice během času u různých ná
rodů nabyla různého, mnohdy až nepochopitelného zbarvení, jež
však přes to poukazuje na původní poměr lidstva k Bohu jedi
nému, nejvyššímu, jenž byl sám jeho učitelem. K těmto pravdám
patří především zprávy o stvoření světa, o pádu prvních lidí,
o ráji, potopě a j. Vykopávky na zříceninách Babylonu, Ninive
a Tell-el-Amarna v Egyptě vnesly do těchto tak zajímaných
otázek tolik nového světla, že řešíme dnes za jejich pomoci pro
blémy náboženské s úplně nového stanoviska. A byť bylo i s po
čátku zneužíváno těchto výsledků náboženského badání proti ná
boženstvím zjeveným, hlavně proti židovství a křesťanství, byť
j mnohý předčasný, smělý a nedomyšlený závěr byl namířen
proti zprávám biblickým, najmě Št. Zákonním, přece však jest
již dnes jisto, a to uznávají nejen theelogové, nýbrž i ethnologové,
že pravdy ty mají původ v praučiteli lidstva — Bohu. Studiu
srovnávací vědy náboženské, tak houževnatě dnes učenci nej
větších národů Evropy pěstovanému, máme co děkovati za to,
že vyvráceny byly mylné názory o původu náboženství, jak je hlá
sali na př. občan Dupuis, Burnouf a Jacolliot ve Francii, Bauer,
Bunsen, Delitzsch, Drews a P. Jensen v Německu, John Lubokk
v Anglii a m. j. Oproti všem těmto zneuživatelům výsledků
srovňávací vědy náboženské stojí pevně výsledek badání úplně
zaručený, že původní náboženství lidstva nebylo pouhým vý
plodem lidské přirozenosti, nýbrž že Bůh sám zasáhl také do
vývoje náboženského lidstva.

Vlivem evoluční (vývojové) theorie v oboru přírodních věd
tak osvědčené počala také moderní doba posuzovati ze stano
viska vývojového náboženství různých národů, vycházejíc při tom
z nedokázaného předpokladu, že původní člověk, vyvinutý z opice:
nebo vyšších ssavců, lišil se původně jen stupněm, nikoli však.
podstatně od vyšších druhů zvířat a že postupoval během času
od nejnižších forem náboženských k náboženství monotheistickému
(jednobožství), jehož nejdokonalejší formou bylo křesťanství, jež
však musí dnes již ustoupiti názoru. vědeckému, opřenému vý
sledky studia věd přírodních — monismu. Pro hlasatele to
hoto »vědeckého« náboženství vydal bývalý profesor chemie
v Lipsku Wilhelm Ostwald 2 svazky monistických kázání ne
dělních pode jménem: »Monistische Sonntaespredigten.«5s)

še)Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H.
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Stoupenci náboženského evolucionismu tvrdí tedy, že lidská
přirozenost během svého vývoje ze stadia skoro zvířecího až
k plné duševní vyspělosti jest jediným a úplným zdrojem všeho
náboženství s vyloučením jakéhokoliv vlivu Božího.

Podle toho byla buď nerozumná, úplně pudová přirozenost
primitivního a naivního člověka — strach nebo egoismus —
původem náboženství. Jako kdysi pohanský básník nazval strach
před ohnivými blesky křižujícími se na obloze původcem nábo
ženství*?), tak také £ moderní evolucionisté hledají ve strachu pů
vodní pramen náboženství tvrdíce, že strach před neznámou

mocí a silou přírodní stvořil bohy.59) Tak by bylo náboženstvíjen výplodem zbabělosti a hlouposti lidské, k níž se přidružil
později také egoismus, hledající vyplnění svých snů a přání v
božství?“).

Ovšem podle názoru Feuerbachova, jenž nazývá nábožen
ství chorobou ducha, mohla by lidská ignorance a nízké instinkty
býti původcem náboženství, bezcenného činitele pro člověka my
slícího. Avšak hlubší znalci lidské přirozenosti soudí o významu
náboženství úplně jinak, nazývajíce je nejvyšší kulturní hodnotou
a proto třeba se otázati, může-li míti tento kulturní činitel za
původce slepý instinkt nebo strach plynoucí z neznalosti.

»Strach jest jen smyslový, instinktivní pocit. Leknu-li se
Iva, hrozného dravce, budu tímto leknutím pohnut k tomu, abych .
ho uctíval jako boha, jako svatou a mravní moc? Anebo vzbudí
snad blesk, jenž zapálil chýši pračlověka, jenž skolil jeho ženu
nebo nejmilejší jeho dítě, v duši jeho city úcty? Nevzbudí v-.něm
snad spíše tyto přírodní síly — tak nesmyslně řádící — roz
hořčení a nenávist? Avšak připustme též, že ne tyto hrozné zjevy
přírodní, nýbrž spíše krása přírody, úroda a požehnání polí,
různé povznášející, příjemné nebo hrozivé dojmy, jimiž příroda
na duši působí, přiváděly člověka na myšlenku, že za nimi a
v nich působí vyšší moc. Jak to jen přijde, že jedině člověk se
pídí po něčem jiném, než mu smysly podávají, že nepříjímá
tyto dojmy tupě, tak jako zvíře přijímá potravu, ohřívá se na
slunci, občerstvuje se vodou pramene, aniž by si tvořilo představ,
aniž by tyto věci zbožňovalo a mluvilo o ambrosinské noci,
o svaté zemi, aniž by znalo sídla bohů jako Olymp nebo Himavan
A proč nevyhledává jako člověk pod i nad zjevy přírodními nové
světy? Dojmy vnější daly jistě k tomu podnět, avšak příčina
vlastní byla v člověku samém; jen proto, že člověk byl nábožensky
uschopněn, hledal za silami a zjevy přírodními síly vyšší, nad

57)»Primus in orbe Deos fecit timor, ardua coelo fulmina guum
caderent.«

58)Srovn. Salomon Reinach: Orpheus, Histoire générale des Reli
<©ions. Paris 1909. p. 5-8.

59)Feuerbach.
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přirozené. Tak přicházíme opět k duši lidské, uschopněné pro
náboženství; vše ostatní jest jen ocelí, která budí dřímající jiskru.«**)
Proto ani strach ani vděk a nadšení nejsou pramenem nábožen
ství, nýbrž rozumná, myslící přirozenost. lidská, která se jedině
může povznésti ze světa smyslům přístupného do světa nad
smyslného a poznati z věcí stvořených jich Tvůrce. «

Víra v duchy, hlavně škodlivé lidstvu a uctívání mrtvých
jsou dle Spencera počátkem veškerého náboženství. Odtud odvo
zuje také Spencer původ církevní hierarchie, srovnávaje ji se
zaklínači duchů, čaroději a zázračnými lékaři.““)

Úcta mrtvých mohla jíti sice až tak daleko, že sošce zem
řelého byla vzdávána jakási bohopocta a přinášeny jí byly
obětiSale tato úcta nebyla ještě náboženstvím, nýbrž nábožen
ství již předpokládala. Oběti za zemřelé předpokládají víru v ne
smrtelnost duše a v život záhrobní buď šťastný nebo nešťastný
podle skutků na zemi vykonaných, jež nejvyšší a nejspravedli
vější moc posuzuje a také dle zásluhy odplatí. Co se týče obětí
duchům zemřelých samým přinášených, dlužno přihlížeti k vý
sledkům dnešní srovnávací vědy náboženské, které nám odhalují
čím dále tím jasněji sobecké pohnůtky této úcty. Pozůstalý se
bál, aby mu duch zemřelého neškodil a proto mu přinášel oběti.
Tento egoistický charakter obětí duchům přinášených jeví se nej
lépe v tak zvaném »šamanismu« — zaklínání duchů pomocí
zvláštních kouzelníků (kněží), kteří u Mongolských kmenů byli
nazýváni »šamani.« V šamanismu pak hledali mnozí a mezi nimi
j Spencer původ náboženství. Ze tento název byl úplně nesprávný,
dokazuje moderní věda náboženská. Anglický missionář H. R.
Codrington, jenž se zabýval hlavně zkoumáním náboženství a
vzdělanosti lidové národů Melanesie,“*)poukázal první na pravý

59)Jos. Můller, op. cit. str. 7.
60)Herbert Spencer: Die Principien der Sociologie, autor. deutsche

Ausgabe von B. Vetter IV. Bd. 1. Abt. VI. Stuttgart 1891. Tam praví do
slovně toto: »Wo immer die ersten Aufánge religióser Vorstellungen vor
kommen, da finden sie sich stets in der Form eines Glaubens an die Dop
pelwesen der Toten u. der ihnen dargebrachten Opfer. Die Geistertheorie
mit der daraus entspringenden Vorsohnung gewóohnlicher Geister lebt in
der Regel noch lange fort, wáhrend daneben der Glaube an iibernatůrliche
Wesen von máchtiger Art. u. die Versuche zur Versóhnung derselben sich
entwickelt haben — an Wesen, die anfánglich noch mit demselben Gat
tungsnamen bezeichnet werden wie gewohnliche Geister u. sich nur Schritt
fůr Schritt von diesen differenzieren. Und die Verehrung der vermeintlichen
iúbernatůrlichen Wesen bis hinauf zum hóchsten ist iiberall von wesentlich
gleicher Art und unterscheidet sich nur im Grade ihrer Ausbildung. Wo
rauf beruht dieser innere Zusammenhang? Beweist derselbe nicht klar
genug, dab ebenso wie andere Erscheinungen, welche die zu gesellschaft
lichen Gruppen vereinigten menchlichen Wesen darbieten, so auch die Re
ligionen eine natůrliche Entstehung gehabt haben ?«

61)Srovn. Kniha Moudrosti 14,,.

1go1© spise The Melanesians: Studies in their Antropology und Folk„ore. 1891.



zdroj Šamanismu. Badáním svým dospěl učený ©missionář
Codrington k přesvědčení, že zaklínačů užíváno bylo buď na
odvrácení zlé moci nebo na získání moci dobré, jež mohla člo
věku buď škoditi nebo prospívati a již nazval »mana«, jelikož
tímto jménem byla označována u národů Melanesie, Polynesie
a Australie. U jiných kmenů n. př. u Sioux zvána byla tato moc
»wakonda«, u Irokesů zase »Orenda«. Strach a hrůza, jež plynuly
z poznání této moci a jejího zhoubného vlivu nabádaly tyto
kmeny k ustanovení zvláštních prostředníků — kouzelníků —
magů — kteří by nejen zhoubnost a nebezpečnost této moci
zažehnávali, nýbrž jí také ve prospěch lidstva využili. Prostřed
níci takoví měli různá jména. Tak slují na př. u Indianů »medici«,
u Cernochů »dešťovodci«, u kmenů mongolských »šamani«.

Ve stavu extase vstupovali a vstupují tito zaklínači duchů
ve spojení s onou mocí. Tancem, postem nebo požitím opojného
nápoje přicházejí do stavu extatického, který však ještě sám
o sobě nebyl dostatečnou legitimací, aby někdo mohl. býti nazván
„šamanem«. O tom rozhodoval teprve výsledek jeho působení.

Z toho poznáváme, že Šamanismus jakožto využívání moci
duchů k vlastnímu prospěchu není ještě náboženstvím. Neboť
využíváním vyšší moci k vlastnímu prospěchu uvádí se vlastně
tato moc v závislost na člověku samém, takže dotyčný člověk
sám jest na ní nezávislým. K takové bytosti nemůže následkem
toho býti ani úcty, ani lásky, jež jsou fundamentálními city
náboženství 1 u národů tak zvaných primitivních, stojících na
nejnižším stupni kultury. Je-li náboženství poměrem závislosti a
uvědoměním si tohoto poměru k moci božské, nemůže býti ša
manismus v této formě ani přechodnou fasí náboženství. Nábo
ženstvím stal se šamanismus teprve úctou bytosti vyšší, dobré,
s níž se člověk spojoval láskou a oddaností. Mnozí dnešní ná
rodové primitivní mluví přesto, že šamanismus u nich jest za
kořeněn, n. př. ve východní Australii, o jediné, nejvyšší a dobré
moci, již nazývají »Mungan« nebo »ngana«, což značí tolik jako
náš otec a jméno tohoto »mungana« vyslovují se zvláštní úctou
a uctívají je v tajných společenstvech mužů. Víra v dobrotivé,
jediné a nejvyšší »mana« a úcta k němu, jakož i uctívání předků,
jest nejvyšší formou náboženství u národů divokých dneška,
o nichž se vypravuje, že stojí na nejnižším stupni vzdělanosti
a kteří následkem toho přistupují nejblíže k původnímu lidstvu.
Tím ukazuje zároveň náboženská věda, co jest a bylo původním
náboženstvím lidstva, kdyby ani prarodičové nebyli stáli na vyšším
stupni kultury dnešních primitivních národů a kdyby Bůh ani
v nejmenším nebyl zasáhl v náboženský vývoj lidstva. Avšak
I poslední tento předpoklad, jak uvidíme později, vyvrací moderní
srovnávací theologie.
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Odborníci na poli náboženských dějin národů setkávají se
dnes nezřídka s praxí, že určité předměty živé i neživé bývají
vyjímány z profánního užívání a že k nim chována buď zvláštní
úcta anebe odpor, opovržení. Takové předměty nazývají černoši
Polynesie**) »tabu« a proto mluví se dnes- často v odborných
kruzích o tak zvaném »tabuismu« jakožto původním náboženství
lidstva. Předmět považovaný za »tabu« považován jest za sídlo
božství buď škodlivého nebo prospívajícího lidstvu. Následkem
toho bývá takový předmět pokládán za neporušitelný a svatý;
běda tomu, kdo by se nějak provinil na takovém předmětě pro
hlášeném za tabu! Nemoci, neštěstí, ano i náhlá smrt jsou ná
sledkem takového jednání, nesnažil-lli se hříšník zavčas svůj
přečin usmířiti. Tabu je prý dle Reinacha základem vší morálky
i civilisace, nikoliv tedy vnitřní vlohy a vyšší schopnosti lidské
duše.“)

; Dnešní badatelé v oboru náboženství u národů jmenovaných
ukazují, co vlastně považováno bývá za tabu. Jsou to buď zví
řata; jichž požívání způsobilo obtíže trávení, otravné, jedovaté
byliny, nebo také i osoby náčelníků kmene, kněží a žen v ur

„čitých okolnostech životních (na př. v době menstruace). Náro
dové tito jsou však přesvědčeni, že ona zvláštní moc — bud
škodlivá nebo užitečná —, jíž obdařeny jsou předměty »tabu«
zvané, plyne od Boha. Odtud také pochází sankce pro zachová
vání zákona tabu. Tak není člověk sám a jeho sociální poměry.
zdrojem mravnosti, nýbrž jeho náboženství. Stoupenci tak zvané
laické morálky, t. j. mravnosti na Bohu a náboženství nezávislé,
snaží se na základě tabuismu dokázati, že morálka nemá nic
společného s náboženstvím. Primitivní národové jižní Australe —
Pygmaeové — podrobují svou vůli božství a ukazují tak na nej
vyšší způsob bohopocty podřízením se božstvu v ohledu mrav
ního života. Z poznání a praktického uznání božstva plyne u nich
ovládnutí a proniknutí celého života náboženstvím. Co dokazuje
zvláště vyvinutý smysl náboženský u těchto národů, jest sku
tečnost, že národové tito podrobují svou vůli božství přes to, že
v ohledu sociálním a politickém horují pro naprostou svobodu
a emancipaci. Člověk, a to ani primitivní, nepřijímá mravní zá
vaznosti slepě a bezmyšlenkovitě, nýbrž zkoumá svým rozumem,
odkud ta závaznost a proč vlastně se jí třeba podrobiti. Poznání
závislosti na vyšší bytosti — božské — jest spojeno nerozlučně
s mravními akty.)

6 Na ostrovech Samoa, Marguesas a Sunda.
84)Srovn.: Meffert: »Apologetische Vortráge«, 3. Heft, M. Gladbach

1912, str. 74.—77. ,
95)Srovn.: P. Lagrange: Etudes sur les religions semitigues?, p. %.

dle Huby p. 68. a P. Schmidt: »Die Stellung der Pygmaeenvolker in der
Entwicklungsgeschichte des Menschenc«,str. 245.
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Tím dotýkáme se zároveň náboženské zápovědi čili »tabu«,
již nelze porušiti bez vlastní škody, bez poskvrnění a hříchu a
jichž následku se nezbaví přestupník bez úkonů rázu smírného,
jak to činí na př. kmen Kikuyu ve východní Africe užívaje na
usmířenou obětí, vyznání a absoluce.

Jest sice pravda, že vůdčí motiv úkonů tabuistických bývá
zhusta diktován vlastním zájmem, egoismem i strachem, jelikož
nelze očekávati u nekulturních divochů úplně čisté lásky, avšak
mezi konfusní masou všech těchto nižších motivů poznáváme
náboženský ohled k řádu stanovenému vyšší, tajemnou mocí, jež
udržuje člověka v závislosti. A právě to jest onou páskou, slabou
sice, ale přece jen postřežitelnou, jíž se pojí náboženská mo
rálka těchto černochů se svým pravým zdrojem.*S)

Angličan John Lubbok ve svém díle »Anfánce der Kultur«
I., str. 172., vypočítává stupně náboženského vývoje takto: na
prvém místě stojí úplné bezbožectví (athejsmus), na druhém. fe
tišismus, na třetím totemismus, na čtvrtém šamanismus, na pátém
modloslužba a uctívání přírody, na šestém monotheismus a na
posledním náboženství ethické (mravní).

Co se týče tohoto schematu, musíme říci, že hned jeho
začátek je nesprávný. Tolik jest již dnes v kruzích odborných
jisto, že nebylo nikdy národa bez náboženství.

Uctívání předmětů hmotných (neživých), jakož i předmětů
uměle zhotovených jako bohů ve fetišismu bylo prý první a zá
kladní formou náboženství.č7) Původ k uctívání těchto věcí spo
číval prý v tom, že se jich člověk bál a lekal (moment duchovní),
nebo byv nějakým způsobem podobným předmětem zasažen,
raněn hledal v něm vyšší sílu a moc nebezpečnou svému životu,
anebo zachránil pomocí tohoto předmětu svůj život (moment
tělesný). Předmětů takových užíval potom jako amuletů, aby nose
je byl uchráněn neštěstí a zla a aby si vyprošoval v případě

%6)»Du méme coup, nous touchons ici a Vinterdit religieux, ou tabou
G(u'on ne peut enfreindre sans péril, sans souillure, sans péché. Toute
choses, dont on ne se libérera gue par des pratigues diverses, a caractěre
expiatoire, et gui, au Kikuyu, par exemple, comportent avec un sacrifice,
une confession, une pénitence et une absolution!

Il est vrai, le motif directeur des actes est bien souvent inspiré par
Vintérét, Vegoisme, la crainte — on ne peut tout de méme pas demander
Vamour pur a nos pauvres sauvages! — Mais, sous la masse confuse de
tous ces mobiles inférieurs, ne percevons — nous pas cependant le respect.
religieux pour un Ordre établi par ce Pouvoirmystérieux gui tient homme
en sa dépendance? Et cela méme n'est — il pas, précisément, lelien, tres
faible sans doute, mais visible encore, par oů la morale religieuse de nos
Noirs se rattache 4 son vrai principe?« Huby, op. cit. p, 68.

Srovn. také: Wundt: Elemente der Vólkerpsychologie (1912)str. 192.
87) Fetiš pochází od portugalského slovesa feitico, latinského facere

factitius, t. j. uměle zhotovený. V tomto smyslu označuje jen-božskou úctu
předmětů umělých, nikoliv však přírodních.
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hrozícího nebezpečenství jejich. ochrany a pomoci. Není nám
ani třeba poukazovati.na to, že pohnutka fetišismu byla úplně
nenáboženská, že zde rozhodoval hrubý egoismus.;Jakmile nějaký
amulet v určitém případě zklamal, byl okamžitě odhozen a
zničen. V- této formě nemohl býti fetišismus ani přechodnou
formou náboženství, jelikož veškera pohnutka: náboženská. mu
scházela. Jiná otázka však rozhodne o významu fetišismu.

Jak to jen přijde, že divoch ve stavu takměřještě zvířecím
připisoval takovým předmětům božskou moc, že je zaměňoval
s božstvím? Tvrditi, že tak činil před poznáním pojmu Boha,
bylo by právě tak rozumné, jako kdyby někdo řekl, že Egypťané
balsamovali mrtvoly dříve, než poznali balsám'“?)

Velmi mnoho mluví se dnes o totemismu, jakožto fási ná
boženského vývoje. Slovo »Totem« vzato jest z jazyka Indianů
sev. Ameriky a označuje především určitý druh zvířat neb rostlin.
Jisté kmeny indianské volí si určitý druh zvířat za svůj kmenový
znak a od tohoto zvířete mají také své jméno. Tak jsou na př.
kmeny lva, srnce, jelena atd. Totem nesmí býti ani stříleno ani
pojídáno, vyjma zvláštní případy, kdy příslušníci jistého kmene
chtějí obnoviti své krevní. příbuzenství. Tím, že má každý kmen
určité zvíře v erbu, rozeznává se od ostatních kmenů. Toto za
řízení má nemalý význam vzhledem na vývoj kmene, jelikož
není dovoleno členům určitého kmene bráti si. za manželku
ženy téhož kmene, nýbrž jen kmene s jiným znakem zvířecím.
Uzavírání manželství mezi členy různých kmenů slove exogamie,
jejíž sociální význam nelze ani dosti vynachváliti. Požíváním
krve rodových zvířat vcházejí členové různých kmenů v uzší
přátelský svazek a domnívají se, že požitím krve určitých zvířat
nabývají zároveň charakteristických vlastností těchto tvorů, na př.
chytrosti, úskočnosti, síly a pod.

Každý soudný člověk pozná ihned, že tato sociální instituce
nemůže býti považována za náboženství. Angličan Frazer viděl
původně v totemismu zváštní formu náboženství, ale později svůj
názor odvolal. Dnes hlásí se k němu pouze Lubbok a francouzský
sociolog, positivista Durkheim. Náboženského rázu nabyl tote
mismus teprve smíšením s animismem a šamanismem, kdy
uctívána byla zvířata jako sídla zvláštní moci a božství, jako na
př. u Ecyptanů uctíváním tak zvaných zvířat duchových — červů,
žab a hadů — jež vylézala z mrtvol jako duše z těla. Zde byla
vpravdě bujná fantasie původcem náboženského totemismu,
ale tento totemismus již nebyl původní, nýbrž pouhá degenerace
náboženství.

Decgenerací náboženství jest rovněž modloslužba (polythe
ismus). Nikdo necharakterisoval: tak určitě zvrácenost původní
náboženské ideje v modlářstyí a polytheismu jako autor knihy

66)Srovn. Max Můller, dle Jos. Můllera, op. cit. str. 8.



Moudrosti a apoštol národů ve svém listě k Římanům. Věnujme
trochu pozornosti jejich slovům, jimiž vyvraceli náboženské názory
národů klasických a poznáme, že názor jejich, Bohem samým
vnuknutý, se kryje úplně s výsledky badání nejslavnějších učenců
Oopůvodním náboženství lidstva.

Kniha Moudrosti praví o modlářství toto:

»Počátek zajisté modlářství jest vymyšlení model; a vyna
lezení jich jest zkázou života. (144:.)

Nebo s počátku nebyly, aniž na věky budou. (13.)
Marnost zajisté lidská uvedla je v okrsek země; a protož

krátký jim konec uložen jest. (14.
Trpkým hořem schvácen otec nad předčasnou ztrátou syna

udělal si jeho obraz a toho, kterýž tehdy jako člověk umřel,
jako boha ctíti počal, a ustanovil mezi služebníky svými slavnosti
a oběti. (15.)

Když pak po čase rozmohl se ten obyčej, ostříhán byl blud
ten jako zákon a z nařízení mocnářů ctěny jsou rytiny. A ty,
jichžto viditelně ctíti nemohli lidé, protože daleko byli, (ctilil
obraz jejich zdaleka přinešený; obraz krále, kteréhož ctíti chtěli,
učinili viditelný, aby toho, kterýž přítomen nebyl, jako přítomného
ctili svou pečlivostí. (17.)

Nevědomé (neučené) pohnula k úctě jejich ještě zvláštní
píle (obratnost) řemeslníka. (18.)

Kterýž chtěje se zalíbiti tomu, jenž jej najal, vynasnažil se
svým uměním, aby podobu jeho co nejvýborněji vyobrazil. (19.

Obyčejný lid pak krásou díla sveden, považoval již za boha
toho, jenž ještě před časem jako člověk ctěn byl. (20.)

A v tom byl lidského života klam, že lidé buďto žádosti
anebo kralům sloužíce, nezdilné jméno Boží kamenům a dříví
dávali. (21.)

A nebylo dosti, že bloudili v poznání Boha, nýbrž žijíce
v ustavičném rozporu nevědomosti, nazývají ještě tak mnohá a
veliká zla pokojem. [(22.)«

jaká zla nazývali pokojem, vyličuje svatý spisovatel skoro
těmitéž slovy (23—31), jako později apoštol Pavel v listě k Ří
manům poukazuje na mravní zhoubu, která je spojena s mod
lářstvím a odvrácením se od jediného pravého Boha. (Řím. l— 32.)

Původ modloslužby líčí pak apoštol takto:
»Nebot. ač poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu

nepoděkovali, nýbrž zmarněli ve svých myšlenkách a zatemnilo
se nemoudré srdce jejich; říkajíce,že jsou moudři, stali se blázny:
zaměnilit slávu neporušitelného Boha za podobu obrazu poruši
telného člověka a ptactva i čtvernožců a plazů.« (Řím. 1. 513.)
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Polovzdělaný svět pokládá konečně náboženství s jeho idejí
božství za výplod podvodu a úskoků zákonodárců, knížat a kněží,
aby lid povolněji jich libůstkám sloužil. Názor tento postrádá:
však již tím hlubšího kořene a připraven jest pro nemyslící dav,
že neudává, jak vlastně zákonodárci, knížata a kněží k idei božství
vůbec dospěh a jak se vysvětlí existence kněží, kteří byli přece
odjakživa považování za sluhy Boží a prostředníky mezi Bohem
a lidmi. ——

Bylo by zbytečno uváděti ještě jiných dokladů pro neudr
žitelnost různých názorů o vývoji náboženství z atheismu celou
řadou přechodných fasí až k monotheismu, jakožto poslednímu
článku náboženského vývoje. Moderní ethnologie, jíž se podařilo
dnes vniknouti takměř do všech záhad života národů na nejnižším
stupni kultury stojících, jichž zneužívala vývojová theorie proti
pravému původu náboženství z rozumné a svobodné přirozenosti
lidské, ukazuje svými bohatými výzkumy, že i u těchto národů
tvoří idea nejvyššího, nadsvětového Boha, základ náboženství.
Považovati pračlověka za lepší pouze zvíře beze vší kultury, za
nemyslícího tvora, jest předpoklad, jemuž odporuje nejen ethno
logie, nýbrž i palaeontologie, předvádějící obdivuhodné památky
kultury pralidstva. Dnes jest již jisto a mužové v oboru dějin
náboženství „velmi zasloužilí to veřejně vyznávají, že původním
náboženstvím lidstva jest monotheismus jednobožstyí) a že
všechny ostatní formy náboženské nejsou ničím jiným než. de
generací ideje monotheistické. Proto můžeme právem tvrditi, že byl

©. Monotheismus původním náboženstvím lidstva.
Indogermanské kmeny uctívaly v dávných dobách jediné

božstvo, označujíce je rodovým jménem baga,9) odkudž vzato
jest jméno Bůh jazyků slovanských.

Avšak kromě tohoto rodového jména božství přichází
v sanskritu též výraz »diaus pitar«, jímž se označuje nejvyšší
Bůh co »otec nebeský«, u Řeků změněn tento kmen v Zedg narůp,
u Římanů v Jupiter, u starých Norďanů v Zio a u Gothů
v mus.

Dyau, t. j. jasný (v'apelativu deva) tvoří základní kmen
jména božího a opakuje se ve všech jazycích indoevropských.??)
Z toho plyne, že národové indogermanští uctívali před svým
rozdělením v původní své vlasti, tam, kde stála kolébka všeho
lidstva, jedno nejvyšší božstvo, jehož poměr k lidstvu označován
byl jako vztah otce k dětem. Třebas později jméno dyau značí <
též tolik co nebesa, nepřestává přece označovati osobního a nej

69)Posvátný jazyk Indů sanskrit označuje Boha jménem bhaga.
70,U Řeků 20s, u Římanů deus, u starých Prusů deiws.
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vyššího Boha, Pána nebes i země. Přenášením jména Božího
na označení nebe není ještě řečeno, že tím nebem rozuměti
třeba hmotnou klenbu nebeskou. Léon Wieger, učený missionář
a přední znalec starého náboženství Číňanů, dokazuje ze starých
náboženských ód a annalů (letopisů) čínských z 24. až 12. stol.
před Kr., že nejvyšší, božská bytost označována byla v (íně
slovem »vznešené nebe« nebo vznešený vladař a panovník.
O něm pěly posvátné hymny a vyprávěly letopisy, že dává, za
chovává a odnímá existenci. Jest původcem všech zákonů a po
měrů. Pozoruje lidi a soudí je, odměňuje vše dle zásluhy. Od
něho pochází vše; příjemné i nepříjemné, nedostatek 1nadbytek.
Císař jest jeho splnomocněncem.« Z toho poznáváme, že Bůh
starých Cíňanů neztratil osobního rázu, nebyl ztotožňován ani
s klenbou nebeskou ani s nějakým lidským heroem,.přes to, že
zván byl »vznešeným nebem«. 7!)

Podobně můžeme zcela obdobně souditi i při posuzování
charakteru božství indického. Ovšem později mizel čím dále tím
vícé osobní ráz tohoto boha a tím otevřena byla též cesta
k uctívání přírody, jejich jednotlivých živlů a sil, a tak z mono
theismu povstal naturalismus a polytheismus. Avšak ani tu ne
zvítězila tak snadno myšlenká polytheistická, nýbrž stále vystu
poval ještě monotheismus do popředí, uznávaje v. pestré směsici
různých božstev jednoho nejvyššího Boha. Tak zápasili u Indů
o prvenství hned Jindra, brzy zase Varuna. Až do 14. století
před Kr. zůstal Varuna prvním a nejvyšším bohem a ustoupil
teprve potom nadvládě Jindry. Konečně i v náboženství Brah
manů odráží se přes všechen polytheismus pantheistického rázu
dosti jasně idea nejvyššího božstva, jež nazvýváno bylo Brahma,
Prajapati, Puruscha, Vishnu.??)

Budhismus nebyl reformací, nýbrž deformací náboženskou;
„Nirvana nebyla božstvím, ani nějakým reelním cílem lidstva,
nýbrž pouhým nebytím, nicotou a negací života. Lid počal si
později představovati po způsobu mohamedánském pod nirvanou
nebe plné smyslných rozkoší a Budha byl proti své vůli povýšen
za Boha.

Čím hlouběji jdeme do historie národů indoevropských,
tím jasněji poznáváme, že původním náboženstvím lidstva byl
monotheismus — víra v jednoho Boha.

Feprve. v dobách pozdějších vystupuje dualismus a poly
theismus, jemuž však neschází sjednocující myšlenka, dle níž.
všechna božstva nižší jsou podřaděna božství jedinému, nebo že
konecně lidstvo přinášelo oběti své bohům všem — božstvu.

71)Srovn.: Léon Wieger, missionaire au Tcheli, dle Huby str. 183 n.723Srovn.: Louis de La Vallée, dle Huby str. 634.



Nejlepší znalec náboženské literatury indické Max Můller
shrnuje výsledek svých studií v tato slova: »Tisíce let uplynulo
od té doby, kdy se oddělili národové arijští; od dob těch má
každý z nich svůj vlastní jazyk; kdykoliv všák předvádějí to, co
nám všem jest nejvyšším a nejdražším, kdy chtějí tímže slovem
vyjádřiti svůj údiv 1 lásku, nekonečné i konečné pojati, nemohou
nic jiného činiti, nežli'to, co kdysi jich otcové činili, když.patřili
k nebi a tam tušili působení bytosti, jež v nejodlehlejší dáli
jim blízká, v nejbližší blízkosti pak daleko vzdálena se zdála:
mohou toliko tatáž slova spojovati a dnes, jako před tisíci lety
starou arijskou modlitbu opakovati a sice formou, v níž na věky
zůstane: »Otče náš, jenž jsi na nebesích!«"?)

U Peršanů byl nejvyšším bohem a v dobách nejstarších
také jediným Auramazda, t. j. Mazdah —Ahura, Duch — Moudrost.
On zván byl »velký bůh« — baga vazraka, »největší z bohů« —
madišta baganam.

Jeho všemohoucí vůle dala moc Králům, jim podrobila jiné
národy, jim zajišťuje vítězství. Jakožto »Moudrost« ví a vidí vše.
Jest tvůrcem nebe i země, člověka i jeho osudů. Králové vzývají
jej za ochranu své osoby, království, rodiny i svého národa.
Přátelství Ahuramazdovo jest velikým štěstím a nejhorší kletbou
jest svolávati ho někomu za nepřítele. Od něho pochází veškeren
řád mravní.

Ahuramazda jest pánem všech bohů, ostatní bohové jsou
jen ochránci kmenů. Mithra, jehož by tak rádi mnozí postavili
po bok Kristu,"*)byl s počátku jen podřízenou bytostí nejvyššímu,
jedinému bohu, a v nejstarších hymnech — gáthás zvaných —
posvátné knihy Avesta se o Mithrovi ani nemluví. V době vlády
Achemenidů v říši Perské uvádí jedině nápis Artaxerxův v Per
sepoli také jméno Mithrovo vedle Ahuramazdy, avšak s připo
jením přívlastku »baga« — bůh, kdežto Ahuramazda považován
byl i tehdy bez tohoto epitheta za boha par excellence.

Nejinak bylo tomu také v nejstarších dobách i u Egypťanů.
V Tell-el Amarna komponován byl za faraona Amenophise IV.

73)»Tausende von Jahren sind verflossen, seit dem die arischen
Volker sich trennten; sie haben seit dem jedes seine Sprache geformt: —
wenn sie aber das, was uns Allen das Hóchste und Teuerste ist, darstellen,
wenn sie in demsělbem Worte ihr Staunen und ihreLiebe ausdrůcken,
das Unendliche und das Endliche umfassen wollen, so kónnen sie doch
nur dasselbe tun, was einst ihre Váter getan, als sie zum Himmel empor
schauten und dort das Walten eines Wesens spůrten, das in fernster Ferne
ihnen nah, in náchster Náhe ihnen fern war; sie kónnen nur dieselben
Worte verbinden u. heute wie vor Tausend Jahren das alte arische Gobet
in der Form wiederhohen, in der es ewig bleiben wird: Vater unser, der
du bist in dem Himmel.« (Einleitung in die vergleichende Religionswissen
schaft 1881. dle Gultberlet op. cit I. Bd.str. 97.)

74)Na př. Drews ve svém díle: Christusmythe.
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nový hymnus na boha Aton-a, jenž sídlí v sluneční kouli, jest
tvůrcem všehomíra z vlastní moci, zachovatelem tvorstva, jehož
prozřetelnost jest moudrá i dobrotivá.'?) |

Slavný egyptolog Brugsch"*) doznává, že všechny výrazy,
jimiž označují staří Ecryptané boha, dosvědčují, že v nejstarších
dobách dějin Egypta uctíván byl jeden, věčný, nepochopitelný
bůh ve vší své neporušitelnosti. V nejstarším rukopise, který
kdy svět poznal, uloženy jsou výpovědi moudrosti a pravidla
moudrosti životní, jichž původcem jest princ Ptahhotep. V těchto
příslovích jeví se nejvyšší bytost beze všech mythologických
příměšků jako bytost nejvyšší skoro ve světle křesťanském, jako
stvořitel všech věcí na zemi i na nebi, jako ředitel a vůdce člo
věka na jeho životní pouti, jako udržovatel a pečovatel o veškero
tvorstvo, jako odplatitel spravedlivého a trestatel hříšníka. Jedno
tlivá přisloví onoho rukoupisu jsou tak vznešená a nádherná, že
je můžeme směle postaviti po bok příslovím v knize Starého
Zákona."")

Le Page Renouí, povolaný učenec v oboru srovnávací vědy
náboženské, praví o původních složkách náboženství egyptského,
že záleželyu vědomí o nejvyšší moci,která vede a řídíveškeren
fysický 1 mravní řád ve světě a jíž dlužno jedenkráte vydávati
počet. Tušení věčného a nekonečného, nesmrtelnosti a odplaty,
toť prvky náboženství starých Egyptanů.?8) Teprve později přešel
tento monotheismus v pantheismus, jenž uzavíral boha v přírodu,
jednotlivé síly přírodní byly zosobňovány a stotožňovány s bohy
(polytheišmus) a i zvířata považována byla za bohy jako na př.
apis, lev, kočka a pod. Avšak od počátku nebylo tomu tak!

'5) Hymnus tento zní ve franc. překladě takto:
»Tu as créé la terre A ton gré. alors gue tu étais secul.

Jes hommes, le grand bétail et tous les animaux,
tous ce ci sur terre marche sur sespieds,
tout ce gui dans Vair vole de ses ailes, ,
toute région, la Palestine, U Ethiopie, ' Egypto.
Tu mets chacun a sa place,
lu es leur providence,
chacun a sa nourriture.« (Davies, Archeological Survey of Egypt,

El Amarna, vol. V.) dle Huby, op. cit. str. 637. .
76)Brugsch: »Religion und Mythologie der alten Agypter« dle Paul

Wurm: Handbuch der Religionsgeschichte, str. 138n, Calco und Stuttgart
1908.

71)Brugsch, op. cit. str. 91.
7%)Le Page — Renouf, Vorlesungen úber Ursprung u. Entwicklung

der Religion erláutert an der Religion der alten Agypter. Str. 232nn.
»Die Agypter sprachen von Anfang an vonder Macht,welche die ganze
physische u. moralische Regierung der Welt leitet, von der jedes Individuum
abhingt und dem es Rechenschaft abzulegen hat. Ein Gefůhl des Ewigen
und Unendlichen, Heili:en und Guten, das dic Welt regiert und von dem
wir abhiingen, von Recht und Unrecht, von Heiligkeit und Tugend, von
Unsterblichkeit und Vergeltung, das sind die Elemente der Religion
Agyptens.«
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Ideu monotheistickou jakožto základní v náboženství starých
národů potvrzuje také studium náboženství národů evropských.

+ Bájesloví řecké vypravuje o době Kronusově a jeho jediné
a nejvyšší vládě. Titanové nebyli bohové, nýbrž jen dítkami
Kronusa a Rhey. Když později přejal místo nejvyššího boha Zeus,
podléhali ostatní bohové Olympu jeho nadvládě. Vnášením
lidských vlastností, vášní i slabostí v božství (anthropomorphismus)
pokálena byla sice idea božská, ale srdce lidu zůstalo povzneseno
nad nedůstojný způsob mluvy i básnické o božstvu a lid tušil
přese všechna líčení o lsti a úskočnosti bohů nad sebou vyšší
moc a mravní, ideální řád. Zeus považován byl dlouho za -jedi
ného, pravého boha.'“)

Tertullian znaje dobře náboženství svých pohanských vrstev
níků, poukazoval na faktum nad jiné důležité pro důkaz o existenci
jediného, nejvyššího a pravého Boha. Vycházeje z psychologické
zkušenosti, jež nám ukazuje, že v okamžiku mocného duševního
vzrušení přestává vše umělkované, nepřirozené a že veškerá
přetvářka ustupuje nezkalené přirozenosti, zdůrazňuje, že pohané
v nouzi své nevolají bohy, nýbrž boha na pomoc. A toto svědectví
duše nezkalené jest podle Tertulliana © potvrzením pravdy
o existenci jediného, pravého Boha.*“)

V mythologiích národů Slovanských i (Germanských pro
bleskuje všudy idea monotheistická.

Potvrzením názoru © monotheismu jako původním nábo
ženství lidstva jsou nejnovější výzkumy národopisné a náboženské
mezi nevzdělanými kmeny Australie a Afriky. Vývojová theorie
odvolává se právě na tyto kmeny poukazujíc na analogii jich
duševního vývoje s pračlověkem a uzavírajíc pak z toho na stav
kultury člověka praehistorického.

Stopujme alespoň u některých národů primitivních dneška
povšechný ráz jich náboženského smýšlení i jednání a učiňme
pak z toho závěr na původní náboženství pračlověka!

R. 1910 podal poměrně mladý, ale velmi bystrý a zkušený
missionář P. W. Schmidt S. V. D. akademii věd ve Vídni vě
deckou práci pode jménem »Grundlinien einer Veroleichung
der Religionen und Mythologien der Austronesischen Vělker«,
jež mu dobyla členství této vědecké akademie. Na základě svých
pracných a vytrvalých studií v oboru bájesloví o měsíci a slunci
u národů Australie a souostroví Australského dokázal P. Schmidt,
že idea jediného, nejvyššího boha, bytosti duchové, tvůrce vše
homíra, lidstva i duchů, proniká náboženskými názory těchto

„) »Zeus strahlte klar u. rein als der wahre Gott der Griechen, ehe
cr sich in das Gewůlk der olympischen Mythologie hiillte, und an mancher
Stelle, wo theos gesagt ist, kónnen wir es ohne Bedenken mit Gott (statí
cin Gott) úbersetzen.« Max Můller: »Wissenschaft der Sprache«, str. 390.

80 [Je testimonio animace.
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národů. U různých kmenů. označována jest sice tato bytost
různým jménem, jako Batara, Tamei, Tingei, Mahatara, Muntu
untu, veliký Pán, Lowalangui, Gat, avšak její charakter ejest
u všech týž. Označujeť nejvyšší bytost nebeskou, jíž jsou podří
zení duchové dobříi zlí i živlové přírody. Rídí osudy lidstva,
jest pánem živých 1 mrtvých, nejmocnějším Pánem, neboť vše
na nebi I na zemi jest podrobeno jeho vládě. Jest to bytost
mravní odměňující dobré a trestající zlé, bdící nad věrností
manželskou, bytost, která nemůže býti ani nespravedlivá ani
nečistá.

Podstatně totéž tvrdí o vířeAustralců Francouz Durkheim!
Rovněž Hottentoti znají jediného nejvyššího Boha, ačkoliv

je považoval ještě Le Vaillant za beznáboženské. Avšak D. Li
vingstone poznamenává o nich výslovně, že jim není třeba
žádného poučování o existenci Boží a o životě posmrtném. Tyto
dvě základní pravdy náboženské jsou všeobecně přijaty po celé
Africe. Všechny zjevy, jež nemohou vysvětliti domorodci z příčin
přirozených, jsou připisovány božstvu. Mluví-li kdo s nimi
o zemřelém, odpovídají mu, že odešel k Bohu.

Černoši na Guinei nejsou pouze vyznavači fetišismu a víry
v duchy předků (animismu), nýbrž také bytosti nejvyšší, která
v. krajinách severnějších nabývá úplně jasných a určitých obrysů.??)

Uvedené doklady stačí úplně na potvrzení pravdivosti these
o monotheismu jakožto původním náboženství lidstva. Jako kdysi
objevení uměleckých památek v slujích a na pohřebištích dilu
viálního člověka, v údolí Neanderském poblíže Důsseldorfu a
v krajině Dordogne ve. Francii porazily názor a smělé tvrzení
stoupenců Darwinových a Haeckelových o zvířecím stavu pra
člověka, tak vyvracejí zase dnešní objevy národopisné 1 práce
v oboru srovnávací vědy náboženské starý předpoklad evolu
cionistů o zbožňování přírody jakožto nejstarším náboženství
lidstva. Důvod, proč se vlastně přese všechny vědecké důkazy ve
prospěch ideje monotheistické jako původní moderní duch vzpouzí
uznati tuto pravdu, leží ve falešném předpokladě, jako by nemohl
existovati osobní, na světě nezávislý, svět podstatou svou převy
šující Bůh. Dle křesťanského názoru světového odneslo si lidstvo
myšlenku monotheistickou nejen z vlastního rozumového poznání,
jež vede nutně k uznání jediné, nejvyšší příčiny. vesmíru, nýbrž
také zvláštního, důvěrného obcování prarodičů s Bohem, jež
poučoval jako své vlastní dítky.

Proto hraje v boji o nové náboženství velmi důležitou a
rozhodující úlohu otázka o tom, je-li Bůh bytost osobní
či nikoli.

81)Srovn. Huby, op. cit. str. 81.—83.
82;Srovn. Huby, op. cit. str. 7n.
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7.+Důh, bytost osobní. E

. Atheismus -— negace Boha — není známkou myslícího
člověka a to ani pravého vzdělance dneška. Boha popírají dnes
jenom lidé povrchního vzdělání nebo nízkého, hmotařského ná
zoru na svět, názoru, jenž byl mysliteli naší doby nazván filosofií
polovzdělanců a »blbců.« Myslící duch, pátrající po prvé a nej
vyšší příčině vesmíru, uznává existenci bytosti, jež jest příčinou
prvou. a nehybnou veškerého pohybu ve světě, bytostí samou
od sebe, mající důvod svého bytí sama v sobě, bytostí, jež není
závislá na žádné jiné bytosti, bytostí nejdokonalejší, v níž není
žádné pouhé schopnosti, nýbrž čistý, ustavičný kon, jež jest nej
vyšším a nejmoudřejším zákonodárem, jehož moudrost hlásá celá
příroda. Z toho plyne také, že Bůh není ani částí přírody ani
člověka, nýbrž že jest nad přírodu podstatně povznešen, že ji
přesahuje již v samém pojmu bytí. K tomu, aby Bůh existoval,
nepotřeboval žádné jiné bytosti.

Avšak přes to našli mužové jinak vážného myšlení jen
zřídka cestu k osvojení si pravého pojmu o Bohu, jak jej podává
křesťanství a křesťanská filosofie. Pantheismus a filosofie idea
listická uvedly myslící muže na dráhy pochybné, odkudž skýtán
pohled na Boha přes to, že v principu souhlasí jejich názor theo
retický s názorem křesťanským,úplně pochybený. Baruch Spinoza
(j.1679)9*) dal svým nesprávným vymezením pojmu podstaty
podnět k názoru o Bohu ve světě — přírodě — obsaženém,
jehož pouhými případnostmi bez vlastního, samostatného nosiče
jsou všechny bytosti stvořené. A stoupenci tak zvaného materia
Jistickéko monismu prohlašují ještě dnes svět za Boha.. Idealisté
němečtí Fichte (+ 1814), Schelline (+ 1854) a Hegel ( 1831)
uznávajíce jedině ducha za podstatu světovou, ovšem ducha ve
světě obsaženého a jím vymezeného, zbavují rovněžBoha jeho
samostatnosti a nezávislosti na světě a tvrdí, že božství se vyvíjí
ve světě a přichází teprve v duchu jednotlivce k svému sebe
vědomí. S nimi souhlasí také filosofie Ed. z Hartmannů a jeho
žáka, známého hlavně od r. 1910 vydáním spisu »Die Christus
mythe« — báje o Kristu — jenž vzbudil v celém křesťanském
světě živý odpor. Ke konci jmenovaného spisu řeší Drews ná
boženský poměr přítomnosti, podávaje tam názory, jež byly
vlastnína impulsem k jmenovanému dílu a jež mu odňaly veškeru
schopnost usuzovati klidně a věcně o podstatě křesťanstvíjakožto
náboženství historickém.S*) Bůh, jak ho pojímá filosofie Drewsova.
jest ve světě uzavřený duch (immanentní duch) a jeho uvědomění
se v nitru lidském jest podstatou náboženství. Život světai jedno
tlivce jest životem Boha. Vývoj lidstva, plný bojů a utrpení jest

83)Ethica, str. 1.
84;Srovn. též jeho spis: Die Religion als SelbstbewuBtsein Go*tes.



historií božského utrpení a boje, pochody světové jsou procesem
Boha trpícího, zápasícího, umírajícího a vítězíčího v každém tvoru,
aby potom, uvědomiv si sama sebe v náboženství člověka,
přemohl meze konečna a nastoupil vítězný pochod nad veškerým
utrpením ve světě.

Než názor tento jest již v prvých svých zásadách a“před
pokladech úplně nesprávný. Stotožňování skutečného bytí my
slícího ducha s myšleným předmětem, jak to činí filosofie identity
(totožnosti), jest holou bájí. Může býti mé vlastní myšlení zároveň
myšlením nějakého předmětu, o němž přemýšlím? Abych se
mohl o tom přesvědčiti, musil bych vniknouti do tohoto před
mětu a poznati, zda jeho pochody myšlení- odpovídají pochodům
mého vlastního nitra. Jak je to však možno? Já nemohu úplně
vniknouti do předmětu a předmět zase ne do mne. Co mi jest
v tomto ohledu možno, Jest jedině to, že se mohu přesvědčiti
na základě pocitů, vjemů, představ a pojmů, jež si tvořím
o předmětě mimo mne existujícím, že tento předmět. skutečně
mimo mne existuje a že také na mé smysly a pomocí jich na
schopnost rozumovou působí. Tak se přesvědčím dále použitím
základních zákonů myšlení (totožnosti a příčiny). že mimo mne
jest skutečně něco, jež mohu mysliti jako své, jež odpovídá
mému myšlení. Dále mohu ještě tvrditi, že tyto věci mimo mne
jsou tak jako já sám. Avšak z obdoby myšlení a bytí nesmím
uzavírati na totožnost myšlení a bytí. Podstata, jež myslí (rozumný
duch) a podstata věci, již duch myslí, nejsou totožny. V tom, že
[ilosofie identity tyto základní rozdíly přehlíží, záleží hlavní blud
této filosofie. Mluviti se Špinozou o jedné jediné podstatě vše
homíra (natura naturans), jež jest zároveň vlastní příčinou všeho
ve světě (natura naturata), tedy příčinou sama sebe, znamená
zneuznávati hlavní zákon myšlení, dle něhož nemůže nic býti
příčinou sama sebe. A tím jest odsouzen monismus jako systém
odporující správnému myšlení.

Avšak tato filosofie, již ze stanoviska správného myšlení a
základních pravidel o poznání úplně pochybená, odvrací mnohé
jinak vážné myslitele a čisté, mravně bezúhonné muže, jež drží
v poutech, od pravého poznání Boha a vnucuje jim názor o Bohu
neosobním, nesamostatném, přírodu sice pronikajícím, ale nepře
vyšujícím celým svým bytím, o Bohu, jenž jest konečně vězněm
přírody úplně bezmocným, jenž mění tento svět v slzavé údolí,
v němž není podstatného rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi
právem a bezprávím, ctností a hříchem, mezi duchem a hmotou,
svobodou a nutností, jenž ruší veškeren řád mravní a právní ve
světě a jenž vydává nejen sebe, nýbrž i bezmocného tvora na
milost a nemilost slepým živlům.

Proti, tomuto bezradostnému a beznadějnému názoru svě
tovému stojí názor křesťanský se svým pojmem osobního Boha.
Bůh a svět nejsou jedna podstata, duch stvořený a duch nestvo
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řený není jedno atotéž. Každá bytost ve světě má svou vlastní
podstatu jakožto stálého nosiče všech konů a případností. Roz
borem vésmíru dospíváme k poznání dvou velikých říší podstat
— hmotné a duchové —,jež však nemají důvod svého bytí samy
v sobě, nýbrž v podstatě jediné, na nich nezávislé, samostatné,
duchovní, rozumné a svéprávné čili na bytosti osobní.

Materialismus, přehlížející úplně samostatnost říše duchové
— a to ve všech svých formách — počínaje hrubým pojímáním
vesmíru jako souhrnu věčné hmoty a s ní spojené fysické síly
nebo jako hyloŽoismus, připisující hmotě život v různých jeho
stupních anebo jako energetismus, přehlížející na jedné straně
říši hmoty jakožto nevylučitelné složky ve světě a pokládající
sílu (energii), jež se za určitých podmínek jeví jako síla fysická,
jindy zase jako síla duševní, nepřipouští osobního Boha. Také
pantheismus, vyhlašujíci celý vesmír za Boha, ve světě i v každém
jednotlivci se vyvíjejícího, vzpírá sc uznati osobního Boha.

Proti všem těmto názorům hájí křesťanství ideu osobního
Boha, hlásajíc, že rozum a vůle jeho jsou příčinou všech věcí,
že Bůh celý svět svou podstatou proniká, vše udržuje v bytí
L jednání, jenž však není světem obmezen, aniž v něm zaniká.
Na výtku, již monismus křesťanství činí, jako: by nazíráním na
Boha jakožto bytost osobní vnášelo v pojem Boha prvky lidské
(anthropomorphismus), odpovídá, že osoby stvořené, mající přiro
zenost konečnou a omezenou, jsou konečné a omezené, osoba
Boží však, jíž odpovídá přirozenost nekonečně dokonalá, jest
nekonečně dokonalá a neomezená,

Bůh, bytost nejdokonalejší, nemůže býti obmezen prostorem.
(Dn jest všudy přítomen, vše proniká a žádný prostor ho nemůže
omeziti, "jelikož jest nesmírný. Ti, kdož upírají Bohu osobnost,
odvolávají se právě vzhledem na jeho všudypřítomnost jako
důkaz proti pojímání Boha osobně, tvrdíce, že by byl jako osoba
omezen na nepatrnou část prostoru jako osoba lídská a následkem
toho nedalo by se mluviti o Bohu všudypřítomném Při tom
nemohou také pochopiti, jak by mohl býti Bůh, jednoduchý, ne
složený duch bez rozsahu prostorového, všudypřítomen, pojí
mán-li je po způsobu lidském jako osoba. Tak, jak jest nesmy
slným tvrzení o bodu v prostoru rozloženém, tak 'prý je též
pošetilým tvrditi, že jednoduchý duch může naplniti svou pří
tomností prostor. Musíme se diviti, že názor ten vychází od mužů
v oboru filosofie na slovo .vzatých, jako je na př. berlínský filosof
Paulsen,9?) a že mužové tito nepostihují, odkud vlastně vychází
celý ten rozpor mezijejich pojímáním všudypřítomnosti boha, ducha
jednoduchého a mezi názorem křesťanským. Zdrojem, z něhož
celý rozpor vyvěrá, jest pojímání přítomnosti ducha v prostoru

85)Srovn. Einleitung in die Philosophie.
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úplně dle analogie přítomnosti těles hmotných. V tom záleží
jedině příčina tohoto rozporu. Hmotná tělesa jsou v určitém
prostoru tak obsažena, že těleso celé vyplňuje celý prostor,
v němž se rozkládá, kdežto částem tohoto tělesa odpovídají jen
části příslušného prostoru, pokud jej vyplňují.

Jinak však přítomen jest v prostoru nesložený, jednoduchý
duch, nemající žádného prostorového rozsahu. Jehopřítomnost
v prostoru záleží na aplikaci (uplatnění) síly v určitém prostoru
a sice tak, že jest přítomen celý v celém prostoru a celý v každé
jeho části. Podle toho, jak veliká jest jest jeho síla, kam ji až
může uplatniti, podle toho vyplňuje také větší nebo menší prostor.

Duše lidská přítomna jest celá v celém těle lidském a celá takév každé jeho části.

Bůh jakožto duch silou i podstatou nekonečný, proniká
celý prostor svou mocí a podstatou, jest všudypřítomen a žádný
konečný prostor ho nemůže úplně pojati. Tak nahlíží na Boha
a jeho přítomnost ve světě filosolie křesťanská tvrdíc přes to.
že Bůh jest bytost osobní.)

Tím, že mluvíme o individuelní podstatě Boha, ducha nej
výš moudrého, o Bohu osobním, neomezujeme nijak jeho pří
tomnost a působení na úzký obvod prostoru.

Kultus osobnosti hlavně ve filosofii německé tak zdůrazňo
vaný?") stal se v poslední době předmětem zvláštních úvah zvláště
v oboru ethiky. Rozvinutí osobnosti, všestranné vzdělání ducha
a nabytí co nejvíce kulturních hodnot mravních a krasoumných
považuje moderní filosofie za hlavní cíl lidského života spatřujíc
v tom zároveň náhradu za náboženství. A právě toto zdůrazňo
vání osobnosti — jakožto nejyyšší vymoženosti lidstva??)— vede
mnohé filosofy k upírání osobnosti Bohu. Je pravda, že duch
lidský, přirozeností svou pouhá schopnost, přechází v činnost
teprve podrážděním vnějším. Rozum lidský jest v přední řadě
ve svém poznání závislý na předmětech zevnějších. Avšak této
závislosti na předmětech vnějších není u ducha nejvznešenějšího —
u Boha.Duch konečný, stvořený nabývá sice sebevědomí uvědoměním
si rozdílu mezi světem vnějším a vlastním já. Bůh není jakožto
čistý kon nikdy v pouhé schopnosti (potenci), nýbrž v ustavičném
konu. Poznání Boží není závislé na zevnějších předmětech, nýbrž
Bůh poznávaje sama sebe poznává zároveň plnost veškerého bytí;
miluje sama sebe nabývá nejvyšší blaženosti a plného, nejvyš

86)»Divina virtus et essentia infinita est et est universalis causa omni
um et ideo sua virtute omnia contingit et non solum pluribus locis est, sed
ubigue.« S. th. II. g.52. a.2.

87)Personlichkeitskultus. .
88)Srovn. výrok Goethův: »Das hóchste (ilick der Menschenkinder:

ist ihre Personlichkeit.«



šího uspokojení sám sebou. Poznávaje světjako něco rozdílného od
sebe, poznává svět jako své vlastní dílo, svého tvora a necítí se
tím proto nijak omezen ve svém sebevědomí.)

Poukazuje-li monismus na to, že pojímáním Boha jakožto
ducha ve světě immanentního nabývá poměr člověka k Bohu
zvláštní intimnosti a bezprostřední přítomnost Boží ve světě jest
jediným prostředkem proti náboženské lhostejnosti a utlumení
všeho náboženského života, jenž se tak považlivě v době naší
vzmáhá, podotýkáme, že křesťanský názor o Bohu transcenden
tálním, bytostí svou veškeren svět stvořený přesahujícím, nevylu
čuje Boha ze světa, nýbrž učí, že Bůh jest ve světě přítomen
celou svou podstatou, pronikaje vše stvořené, neztráceje však
při tom své samostatnosti a nesplývaje nijak s podstatou světa.
Tak zůstává Bůh úplně na světě nezávislým, jednotlivé bytosti
stvořené mají své samostatné, vlastní působení, Život světa není
životem Boha, ale život ten není nezávislým na první a nejvyšší
příčině všehomíra, která vše pronikajíc, vše udržuje v bytí, za
chovává, řídí a spravuje. A proto správně řekl apoštol Pavel

v areopagu Athenském: »(Bůh) není daleko od jednoho každého
z nás, neboť v něm žijeme a se hýbáme i trváme.«??) Tak ne
vznáší se Bůh toliko nad světem v nedostupném majestátu,
jako by nebyl v žádném poměru ku svému. stvoření.

Monistický názor o neosobním Bohu musí býti také zavržen
vzhledem na neblahé důsledky, jež má pro mravní život. Sto
tožňování Boha se světem má za následek stotožňování ducha
s hmotou, nutnosti se svobodou, pravdy se lží, dobra se zlem a
spravedlnosti s bezprávím.“!)

A vpravdě, je-li vše jen Bůh, padají všecky rozdíly v oboru
poznání i mravního života. Je-li pravda, dobro a krása bez pod
statného rozdílu od lži, zla a ošklivosti, nač činiti rozdíl mezi
niml v praktickém životě? Nač mluviti s takovým zápalem
o autonomii rozumu, jenž jest jedině povolán k poznání veškeré
pravdy a k rozlišení jí od bludu, není-li toho rozdílu již v samé
podstatě věci? Zdokonalení vlastní osobnosti může každý prová
děti svým vlastním způsobem a nikdo mu toho zazlívati, aněbo
ho ještě za zneužití v jednání trestati nesmí. Vždyt konečně
prodělává všechny tyto pochody v člověku bůh, jenž nabývá
v různých osobnostech různého individuelního omezení. A toto
»jedno a vše«, © němž mluví monismus jako o jediné podstatě
všech věcí, vystupuje brzy jako lítá bestie v člověku jednom,
jako asket a mučedník v člověku jiném. A konečně tento mo
nistický bůh jest pln rozporů sám se sebou. V jednom člověku
se miluje, v jiném zase nenávidí sama sebe. Hlavní moment

89)Srovn. Sawicki: Die Wahrheit des Christentums?, Paderbon 1913,
9) Skutky ap. 17; n. sb. 103.
») Srovn. Syllabus Pii IX. 1.



mravního jednání — svoboda a samostatnost — úplně mizí a
s ním také rozdíl práva a spravedlnosti. „Čelý život lidský jest
jen dočasnou, přechodnou formou bytí božího, jest jen bublinkou
mýdlovou, jež brzy praská a mizí,Jest jen vlnou pohrávající sl
pouze na okamžik na hladině oceánu, ale splývající brzy s ne
smírnými vodami moře. Kdo mne může zavazovati k mravnímu
jednání, kdo může ukládati nesvobodné mé vůli — podléhající
libůstkám osudu — mravní povinnosti? Pojímání života pod

- zorným úhlem věčnosti Jest svůdná a omamující fráse Opodstatě
náboženství, ale co pomůže toto vysoké nazírání na život, zmizí-li
tento život jednou beze stopy v onom vše-životě vesmíru?

[Vše lidské — ať ctnost nebo neřest — jednou pomine a nikdo
jich více nevzpomene.:»Pomíjejícnost jest nejlepším organisátorem
ve smyslu demokračře, prohlašujíc vše za stejně oprávněné nebo
bezcenné«, praví Schell. 92)

A odkud bude čerpati lidská vůle lásku a oddanost k Bohu.
jež tvoří podstatnou část náboženství, nemá-li ten bůh stále zá
pasící, bojující, lidstvo na jedné straně až k zoufání trápící a na
druhé straně veškerou neřest a utrpení udržující, žádného smyslu
pro naše potřeby, ba ani dosti síly nám pomoci? Bez porozumění
pro naše potřeby a béz ochoty a síly pomoci trpícímu lidstvu,
jeví se takový bůh jako šílený satan, jenž si pohrává s ubohými
obětmi, aby je na -konec pohltil. Takové neosobní božství nemůže
vzbuditi lásky ani k životu ani k ctnosti, nemůže nabádati ani
k boji s vášní a neřestí, nemůže nadchnouti k heroickým činům
lásky k bližnímu. To může jen Bůh osobní, živý a svatý, jehož
vůle je nejvyšší normou i sankcí mých mravních činů.

Těm, kteří mluví dnes o záchraně náboženského. života
monismem, odpovídajícím prý lidským tužbám,po splynutí s pod
statou boží a životem božím, volá apoštol Pavel slova věčně
pravdivá: »Říkajíce, že jsou moudří, stali se blázny: zaměnilit
slávu neporušitelného Boha za podobu obrazu porušitelného člo
věka a ptactva i čtvernožců a plazů.« (Řím. 1, 2m.

8. Osobní Bůh a zjevení.

Připuštěním a uznáním osobního Boha plyne také uznání
zjevení, jímž Bůh nejvýš moudrý a o tvory své pečlivý, vedl
lidstvo pravdou a milostí svou k poslednímu a nejvyššímu cíli.
Pojímáme-li náboženství jako život pod zorným úhlem věčnosti,
"musí býti také tato věčnost v určitém vztahu k životu lidskému,
V životě vyšším -——nadzemském — musí člověk najíti nejvyš
šího svého cíle, vyplnění všech svých snah i tužeb a tím také
své nejvyšší blaženosti.

92)Gott u. Geist, str. 331.



Jest nyní otázka, jak tíhne člověk k tomuto svému nejvyš
šímu určení a zda-li Bůh nějakým způsobem člověku k dosažení
tohoto cíle pomáhá.

Dějiny náboženství a filosofie nám ukazují, že náboženství
nebylo u žádného národa toliko výsledkem přirozené spekulace
rozumové a čisťě přirozených snah, nýbrž že nacházíme u všech
národů více méně jasné zbytky staré tradice, jejíž původ nelze
odvozovati z pouhé schopnosti poznávací lidské přirozenosti,
nýbrž třeba zde připustiti pramen vyšší náboženského poznání,
zjevení Boží. Srovnávací věda náboženská nalézá u všech téměř
národů očekávání Messiáše, prostředníka mezi Bohem a hříšným
lidstvem, jenž usmíří rozhněvaného Boha a přivodí původní stav
dítek a přátel božích na zemi. Ačkoliv touha ta zahalena byla
během času v roucho nejrůznějších bájí a různých obřadů my
stických — jako na př. Eleusinské mysterie u Řeků, báje o Pan
doře nebo báje o Mithrovi u Peršanů a později u Rímanů,nelze
vše to jinak vysvětliti než deformací původní tradice naturali
stickým a pantheistickým pojímáním Boha, z jehož úst vyšla
čistá slova přislíbení příštího prostředníka a smírce pokolení
lidského-Messiáše.

Z toho patrno, že Bůh rozhodně zasahoval v náboženský
vývoj lidstva jako učitel, osvětitel a vůdce padlého člověčenstva
k poslednímu cíli zjevením pravdy a odhalením pramene
zvláštní síly.

Stopy zjevení v náboženství národů primitivních dokazuje
nad jiné povolanýznalec jejich poměrů misijní biskup A. Le Roy
ve spise »La réligion des Primitifs.c%*) Na základě zkušenosti,
jíž nabyl dlouholetým pobytem mezi těmito národy, ukazuje
učený národopisec, že u těchto kmenů nacházejí se určité pravdy
a obřady náboženské, jichž všeobecnost a nepřetržité předávání

-z pokolení na pokolení, nedá se jinak vysvětliti než zvláštním
působením nadpřirozeným, jež vede rozum i svědomí všech
lidí dobré vůle.%+j

Haeckel vylučuje ovšem všechny zprávy o zjevení jako
mythy z oboru náboženského života tvrdě, že jediným pramenem
veškeré pravdy je zkušenost, již čerpáme z přírody.) .

Jest pravda, že obsah náboženství přirozeného může rozum
lidský sám bez jakéhokoliv nadpřirozeného vlivu Božího poznati.
Avšak theoretické pravdy náboženské vedou: nutně k určitým
důsledkům v oboru mravního jednání, jež stojí často pod mocným
vlivem nejen osobních, nýbrž i politických a sociálních zájmů,

93)Paris, Beauchesne, p. 484. :
9%)»(Ju' aurait-il fallu pour cela, et rue faut-il encore? Simplement

<[ue Ia raison et la conscience aient été et restent maintenues et dirigés
par un secours surnaturel ordinaire, en tout homme de bonne volonté.«

95)Die Weltriitsel str. 140 n.
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nad něž se jednotlivec jen zřídka a neúplně pozvedl. Mimo to
vede sankce mravního zákona, již si rozum sám udělil, k velikým
koncesím, jimž rozum často nejen ustupuje, nýbrž bývá jimi
nezřídka úplně ohlušen. Avšak právě v tom okamžiku nastává.
křiklavý rozpor mezi rozumovým poznáním a praktickým činem,
nesoulad mezi pravdou myšlení a jednání. Dějiny náboženské
všech dob poukazují na bezhlavé tápání a trapnou nejistotu
vzhledem na nejvyšší pravdy životní; počínaje tragickým osudem
Sokrata, bezradným skepticismem, drásajícím srdce, Goethova
Fausta, až k známému »ignoramus« berlínského přírodovědce
Du Bois-Reymonda, jež r. 1880 na sjezdě přírodovědců v Berlíně
pronesl. A nejinak je tomu u stoupenců monismu, jenž má býti
náhradou za všechna dosavadní náboženství, jehož bílý prapor
s rudým plamenem — ozařujícím dosavadní temnoty — v šesti
uhelníku tmavomodré barvy s třpytícími se hvězdami, má ovlád
nouti nejvyšší pahorky lidského ducha. Kolik různých a zcela.
protichůdných názorů o Bohu a mravnosti hlásají různí stoupenci
monismu! Na jedné straně jest věčná, nezměnitelná hmota a síla.
jedinou podstatou vesmíru a zároveň monistickým bohem, na
druhé straně zase jen fysická energie, přecházející v různé formy,

anebo konečně ustavičně vyvíjející se podstata duchová, jejíž.bližší určení zůstává záhadou.

Celý tento chaos názorů neměl by ostatně žádného vý
znamu, kdyby se při tom nejednalo o nejdůležitější a zároveň
nejvyšší otázky lidského ducha o úkolu a cíli člověka. Proto ne
měly-li zůstati tyto otázky navždy pouhým problémem. budícím
na konec resignaci a apatii, musil Bůh, jakožto nejvyšší zdroj
pravdy a svatosti, zasáhnouti vlastním vlivem do těchto vitálních
otázek člověka. Pojem osobního Boha jest nám zárukou, že
lidstvu hledajícímu upřímně Boha a toužícímu po spojení s ním
láskou a oddaností, neodepřel tento Bůh své pomocné ruky,
nýbrž že odhalil mu svým zjevením — přiměřeným. chápavosti
a stupni jeho kultury ——pravdy nábožensko-mravní podepřené
svou neomylnou a' svatou autoritou.

To, po čem toužil Plato“ volaje po božském učiteli a
vůdci lidstva ve věcech náboženských, stalo se skutkem histo
ricky zaručeným. Bez zjevení Božího nemohl člověk věděti, co
Bohu příjemno jest, neslyšel-li, jak praví filosof Jamblichus, buď
sám Boha, nebo Toho, jenž Boha slyšel.7) A Bůh skutečně také
k lidstvu promluvil, jak praví apoštol: »Mnohokráte a mnoha
způsoby mluvil druhdy Bůh k oteům (našim) skrze proroky,
v těchto však dnech doby poslední mluvil k nám skrze Syna.«?"%)

vé) Phaedo. | 
97)»Ouae Deo grata sunt, scire difficile est, nisi «uis, vel cum gui

Deum audivit, vel Deum ipsum audierit.« (Dc vita Pyihagorae cp. 28.)
98) K Židům 1,.
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Má-li člověk skutečně vyšší cíl, než jak se domnívá mo
nismus materialistický, pantheistický a spiritualistický, který se
spokojuje buď rozpadnutím hmotných látek lidského organismu
a spojením jich s nezmařitelnou hmotou vesmíru, nebo sply
nutím lidského ducha a podstaty s podstatou vesmíru nebo s »vše
životem«, má-li žíti jednotlivec také po smrti svým vlastním
individuelním životem, k němuž ho určil Tvůrce, není také lho
stejno, jak na tento poslední cíl svůj jednotlivec nahlíží a jakými
cestami k němu spěje. Vzpomínka na věčnost hraje v životě
mravním důležitou úlohu. Jest vzpruhou nade všechny ostatní
mocnější, jedná-li se o přemožení vášně a konání hrdinských
skutků lásky k bližnímu. Bez vyššího pojímání života nedá se
mluviti o heroismu. Moderní náhražky za individuelní život po
smrtný, jako jest na př. nezničitelnost fysických látek organismu
po smrti, nač poukazoval již usmívaje se před smrtí známý hla
satel starověkého materialismu Epikur**),těše své žáky, že i po
smrti bude hráti jistou úlohu vyplňuje hmotou svého těla díru
ve zdi, o niž opřen opouštěl tento svět, nestačí myslícímu duchu
dneška pátrajícímu ustavičně po smyslu života. Jemu nestačí
také život ve vzpomínkách budoucích pokolení, jak jej předkládá
positivismus Comteův, nestačí ani splynutí s vše obepínajícím
duchem a rozplynutí se v budhistické »nirvaně«c,nýbrž hloubavý
duch. vědom si své vlastní podstaty, svého vlastního bytí, jež
není pouhou částí nebo jen případností bytí vesmíru, žádá život
samostatný i za hrobem, život, jenž bude vyrovnáním všech
kontrastů, jež tento svět nedovedl odstraniti, jenž bude vyplněním
všech základních tužeb jeho nitra.

Kam vedou lidstvo všechny ty nabízené odpovědi na otázku
po smyslu Života, líčí názorně Tolstoj v Anně Karenině předvá
děje Leyina odchovaného moderními hesly. »Organismus, jeho
rozpadání, nezmařitelnost látky, zákon o nepomijejícnosti síly,
evoluce — to byla slova, jež mu nahradila bývalou víru. Šlova
ta a spojené s nimi pojmy 'byly velmi pěkné pro potřeby vě
decké, ale pro život neposkytovaly Levinu ničeho, a proto se
ocitl náhle v takovém postavení. v jakém by se nacházel člověk,
jenž sl za teplý kožich vyměnil týlový oblek, a jenž 'se při prvním
mrazu nejen úvahami, nýbrž svou celou bytosti přesvědčil nade
vši pochybnost, že je zrovna, jako by byl nahý, a že ho očekává
nevyhnutelná trapná smrt... Nacházel se v postavení člověka,
jenž hledá pokrm v hračkářském nebo zbrojířském krámě.« ©

A nedostatečnost veškeré vědy navysvětlení hlavních otázek
životních a náboženských uznávají dnes největší myslitelé, jimž
monismus neodňal dosud schopnost vlastního usuzování. Uni
versitní profesoři Mareš, Dennert, Reinke, Paulsen, Ruville upí
rají vědě oprávněnost vésti lidstvo v oněch otázkách, na něž

99)Narozen 341 př. Kr. v Athenách.
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až dosud: dávalo odpověď náboženství. Náboženství pak samo,
aniž by popíralo schopnost lidského rozumu poznati obsah ná
boženství přirozeného, odvolává se na vyššího a spolehlivějšího
vůdce, jenž odpomohl dlouhému a trapnému tápání v oboru
těchto pravd a ukázal duchu lidskému jistou cestu k Bohu —
v myšlení i jednání — na zjevení Boží.!09)

Avšak kromě náboženských pravd lidskému rozumu. pří
stupných, jichž posvátné knihy St. a N. Zákona nejvíce uvádějí,
obsahuje Zjevení také pravdy jiné, jež rozum lidský sám o sobě
nikdy poznati nemohl a jež mu ostatně I po zjevení nejsou úplně
jasny zůstávajíce po dobu pouti pozemské zahaleny rouškou ta
jemství. Jak Bůh člověku jednotlivé pravdy náboženské zjevil.
jest otázka psychologická. Zjevení Boží St. i N. Zákona poučuje
nás o tomto mimopřirozeném působení Božím na schopnosti
poznávací člověka, ukazuje, jak osobní Bůh působil způsobem
lidské přirozenosti 1 stupni chápavosti odpovídajícím na smysly,
obrazotvornost 1 rozum lidský, aby poučil člověka o své pravdě
1 0 způsobu úcty jeho důstojné.!!

Může Bůh člověka zjevením poučiti?

Odpověď na tuto otázku vypadne podle toho, jaké kdo za
ujímá stanovisko k existenci. Boží vůbec a jeho přirozenosti
zvláště.

Všecky filosofické směry, jež neuznávají existenci osobního,
na světě nezávislého Boha, jako materialismus a pantheismus,
nepřipouštějí také, že by se tento jejich bůh mohl nějakým
zvláštním způsobem zjevovati. Matemalismus zná jen věčnou
hmotu a sílu fysickou-a bůh pantheismu jest buď nerozumná
pravůle, jež se ve vesmíru ustavičně vyvíjí, aniž by, nalezla
uspokojení, nebo nevědomý duch, který teprve v člověku nabývá
sebevědomí, následkem čehož jest vlastně člověk tím pravým
osvětlitelem boha, w jeho nitru otvírá se mu teprve pravé po
znání a osvícení.

Anglický deismus a. jeho stoupenci? připouštějí sice
existenci osobního Boha, ale upírají mu veškerou péči o svět
1 tvorstvo a tak zároveň i možnost zjevení.

Racionalismus, hájící úplnou autonomii rozumu v každém
oboru lidského poznání a nepřipouštěje žádné pravdy nadrozu
mové (tajemství), považuje zjevení za úplně zbytečné a nad to
ještě s ideou Boha, bytosti nejmoudřejší nesrovnatelné. Nač ještě

100)Srovn. Cone. Vatic. Sess, III. ep. 2.
101)Srovn. Ezech. 37, Dan. 7, 9, 12;nn. Apocal., II. Kor. 1254—;

S. th. IE II. g. 173.
103)Na př. i president Masaryk.
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„Jodatečné poučování lidstva mimopřirozeným způsobem, když

rozum lidský může obsáhnouti veškerou pravdu? — táže se-s údivem racionalismus.
Modernismus, založený na "idealismu Kantově, šířený v mi

nulém století v Americe s úmyslem smířiti moderní vědu s ná
'boženstvím (amerikanismus), přešel odtud do Francie??*)a rozšířil
se rychle po Italii a Německu,!) kladl zdroj zjevení docitu,
jenž jest s počátku úplně nevědomý, vytryskuje však později
velice mocně, takže rozum lidský obrací k němu svou pozornost
a pod vlivem jeho vyvíjí své nauky o Bohu a o poměru svém
k němu. Ovšem nauky tyto nemají žádné objektivní ceny, ježto

jsou vlastně jen výplodem schopnosti cítící. Rozum sám nemůže
prý o Bohu, jakožto bytosti svět zjevů převyšující (transcenden
tální) nabýti žádného objektivního poznání a proto vše, có nám
„pode jménem zjevení předvádí, všechny články věro- i mravoučné,
jsou jen holé symboly, v něž bylo zahaleno náboženské tušení.
A jelikož prý není na světě vůbec žádné nezměnitelné pravdy,
proto nemá ani náboženská pravda, byť by se i zjevením zvala;
žádné trvalé ceny, nýbrž vyvíjí se ustavičně pod vlivem nových
pokroků ve vědách.'%)

Možnost zjevení záleží však v prvé řadě na existenci osob
ního, nejvýš moudrého a prozřetelného Boha, jenž svým bytím
-celý svět proniká, vše v bytí udržuje a s tvorstvem svým spolu
působí. Zjevením ukazuje Bůh lidstvu svou nekonečnou moudrost,
'osvěcuje lidský rozum a otvírá vůli rozumného tvorstva pramen
vyšší, nadpřirozené síly, z -něhož má člověk čerpati, aby došel
-onoho cíle, ke kterému ho z nesmírné lásky „svéurčil Bůh.
Stoupenci přírodovědy namítají proti tomu, že připuštěním
možnosti zjevení stává se Bůh změnitelným, opravuje a doplňuje
jaksi své dílo. Příčina tohoto tvrzení tkví v povrchní znalosti
bohovědy vůbec a přirozené theologie, jakožto filosofické disci
pliny, zvláště. Neznalosti té by také Konečně stoupencům příro
-dovědy nikdo tak nezazlíval, jelikož při dnešním ohromném
materiálu, který musí zástupci jednotlivých vědeckých odvětví
„dnes ovládati, nelze zdolati důkladně všecky vědecké odbory. Jen
toho jest litovati, že mnozí z těchto mužů vystupují zvláště
v kritice náboženských otázek velmi sebevědomě a domnívají
-se,že theologie nevyžaduje žádného hlubšího studia. Jinak by musili
věděti, že všemocný Bůh jedním jediným aktem své vůle od
věčnosti ustanovil celý řád. světa -a veškeré prostředky jeho
zachování, takže v oněch momentech, kdy zasahuje mimo běh
přirozený do světového dějství, provádí jen to, co od věčnosti
v úradku svém byl ustanovil.

105)Abbé Loisy. 
104)Prof. Schell, Jos. Můller a j.
105)Modernismus zavržen byl r. 1907. papežem Piem X. syllabem

»Lamentabili sane« a okružním listem »Pascendi«.
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Moderní svět racionalismem odchovaný vzpírá se zjevení ze:
strachu před závazkem víry, již zjevení zcela důsledně vyžaduje.
Při tom však přehlíží úplně, že na víře se zakládají nejen počátky
veškerého vědění, nýbrž 1výchovy. Bez víry na autoritě čistěli dské
založené nedovedl by se dnes jednotlivec nikdy propracovati
k ucelenému názoru světovému. Přijímáme-li pravdy v oboru
přirozeného poznání často jen proto, že ten, jenž nám je sděluje,
sám pravdy ty poznati mohl, je také nám tak sděliti chce, ba.
dokonce i"“musí, proč bychom se vzpírali uvěřiti nauce, jež.
plyne z nejvyššího zdroje vší pravdy, již nám zaručuje autorita
nejmoudřejší bytosti, která se ani sama klamati aniž nás okla
mati může? — Chlubí-li se racionalismus, že rozum lidský
nezná žádných mezí poznání a staví-li jeho autoritu za jediného:
činitele v poznání vší pravdy, byť by i dnes mnohá záhada byla.
ještě nerozřešitelná a čekala na rozřešení v nejbližší budoucnosti,
jak to činí na př. Haeckel,1“$) nesmíme: zapomínati, že většina:
vážných badatelů napoli přírodovědynesouhlasí se sebevědomým
přeceňováním lidského rozumu, jak čteme u. básníka:

»Před žádnou, žádnou záhadou své šíje neskloníme —
o nebes klenby nejzazší svým duchem zazvoníme.«197)
Přeceňovánímlidských schopností poznávacích jsou též.

slova Eulenbergova oratoria »Ikarus a Daedalus«, jež na sjezdě
monistů v Důsseldorfu r. 1913 měla charakterisovati názor mo
nismu o zjevení, jakožto věci pro muže vědy úplně bezcenné.!98)

Opravdoví učenci, byť nebyli ani věřícími křesťany, soudí
o hranicích lidského poznání mnohem skromněji, vyznávajíce své
ignoramus — nevíme — i ve věcech přirozeného poznání. Tak
již častěji jmenovaný Du Bois-Reymondvypočítalv Berlíně sedm
záhad světových, před nimiž stojí lidský rozum bezradně a Haeckel
je redukoval na pouhé dvě, na věčnou hmotu a sílu, o jichž.
původu lidský rozum nemůže nic určitého vypověděti. Všechny
mechánické pokusy Haecklovy vysvětliti život působením pouze
vnějších činitelů, jako jsou variace, akomodace a boj 0 existenci
bez zasáhnutí vyšší bytosti — zdroje života — jsou marny a
drží-li se jich přes to stoupenci mechanicko-naturalistického ná
zoru na Svět, musejí míti víru mocnější nad tu, jež hory přenáší.
Připouštěti původ života z mrtvé hmoty proti veškeré zkušenosti,
odvozovati ducha ze síly hmotné proti základním zákonům lid
ského myšlení a žádati uznání těchto domněnek zcela bezpod
mínečně, znamená vyžadovati víru úplně slepou.
——

108)Die Weltrátsel, Schlubbetrachtung str. 178.
107)Neruda, »Kosmické písně«.

108)»Wir knieen nicht am Boden demutsvoll,
Wir haben nicht zu beten und zu danken!
Wenn ich dich (Gott) nicht denke, bist du nicht da!
Ich glaube dich nicht, und so lósche ich dich aus,
Ich Gótterbildner. Nun bin ich frei, úberreich an mir selbst!«
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Věřiti však Bohu, moudrosti samé, jest podle Haeckela a
jeho. monismu nedůstojným vzdělance! A jest to zvláštní, pováž
livý zjev v životě hlavně u nás, že hesla — v Německu již
-dávno odbytého Haeckela — nalézají tolik víry hlavně vzhledem
mnaotázky metafysické a náboženské, jimž autor »proslavených«
záhad světových nejméně rozuměl a jež svými methodami ani
řešiti nemohl. Kdo četl spisek »Rozluka církve od státu«!“?), po
znal na první pohled, že část jednající o poměru náboženství a
vědy jest úplně myšlenkově převzata z knihy Haeckelovy, jejíž
vědeckou bezcennost a demagogickou tendenci vážní myslitelé
němečtí, nejen theologové, nýbrž i filosofové a přírodovědci dávno
již odsoudili. Nechci uváděti ani slova, jimiž profesor Loofs ve
svém spise »Anti-Háckel« theologické názory nepovolaného
kritika zavrhuje s ujištěním, že by raději vybíral hmyz úplně za
nedbanému psovi, než aby měl čísti ještě jednou »Záhady svě
tové« od Haeckela vydané. Profesor Reinke, učenec světového
jména v oboru rostlinopisu, přednesl r. 1907 (10. V.) v panské
sněmovně v Berlíně řeč,!!9)v níž nejen vědecké bludy Haecke

„lovy zavrhl, nýbrž 1 na zhoubnost jeho zásad pro život nábo
ženský .a mravní poukázal. Na potvrzení své nestrannosti v úsudku
odvolával se na učence všeobecně uznané z nejrůznějších odborů,
kteří názory v »Záhadách světových« uložené zcela rozhodně
zamítli, ba jako výplod bájící fantasie označili. Filosof Bedřich
Paulsen napsal o knize Haeckelově: »Knihu tu četl jsem s pal
čivým studem, stydě se za všeobecný stav vzdělanosti a filoso
fického vzdělání našeho národa. Že podobná kniha byla možná,
že mohla býti psána, tištěna, kupována, čtena, obdivována a že jí
mohl věřiti národ, z něhož vyšel Kant, Goethe, Schopenhauer,
jest bolestné.«ttj

Fysické nesprávnosti »Záhad světových« vytkl slavný ruský
fýsik profesor Chwolson, označiv fysické výroky Haeckelovy za
bezcenné a nevědecké a prohlásiv o něm, že nemá ani nejmenší
potuchy o principech moderní fysiky.!“?)

»Obraz světa, jak jej rozvinul Haeckel, znamená návrat do
doby nejhrubší mythologie. — To není ani báje, ani věda, ani

filosofie, nýbrž mrtvorozený míšenec ze všech tří«, praví H. St.
Chamberlain. 118)

A není nám třeba odvolávati se na učence cizí, jimž pravá
věda ©neodňala ©veškeru | nestrannost v úsudku ©. názorech

109)»Knihovnička doby«. B. Havliček na Smíchově, Svandova 7, 1919.
1. svazek: Rozluka církve a státu. 

110)Haeckels Monismus und seine Freunde. Ein freies Wort fůr frcie
"Wissenschaft, Leipzig 1907. (Ambrosius Barth.)

111)Tamtéž, st. 13.
1t?)Reinke, uved. spisek, str. 14.
113,Reinke, tamtéž, str. 5.
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Haeckelových. »Národní Listy« věnovaly mu loni tuto posmrtnow
vzpomínku: |

»Jeho (Haeckelova) ohromná. studijní píle a vědecká zku
šenost neuchránila ho před ukvapenými závěry a smělým! hy
pothésami, jež střízlivá kritika brzo rozvála. Za. to dostalo se mu.
hlučnější slávy myšlenkového domagoga ... Stal se zrovna
ztělesněním této (filosofickéhomaterialismu německého) jedno
stranné, přírodovědecké,naturalistické kultury minulého století...
Jeho spisy byly radikální v tónu, křepce proticírkevní. Nač roz
umovat o duši, o »podstatě« a podobných mozkových strašidlech
Haeckel udělal veliký škrt přes veškerou filosofii a počal —
jenže nikoli fakty, nýbrž neodvážnějšími bypothesami (domněn
kami). Prý není rozdílu mezi duchem a hmotou, obé je neroz
lučně spojeno .. . bůh a svět jsou jedno, bůh je zkrátka úhrn
světové energie. To je nejkratší výraz náboženského monismu..
»Monistenbund« měl vysvoboditi člověka z náboženství1 z nevěry,
dáti mu novou morálku, dáti mu vše, po čem srdce touží, do
konce i církev a obřady. Zde konečně věda a vědecký názor se
zvrhly v polosměšný útvar vzdělaneckého filistrovství ... Jest
otázka, jak dlouho přežije monismus svého stařičkého zakla
datele? Rozhodně potřebuje lidstvo ke svému životu víry vnitr-
nější a morálnější než surogát, který mu podávala z kritických
cest zbloudilá přírodní věda.«

Methodami přírodovědeckými nerozřešíme ani všecky zá
hady osvěta viditelného a tím méně otázku © prapříčině
vesmíru. Otevřeně doznává to A. Schopenhauer: »Nechť roz
svítíme jakoukoliv pochodeň a nechť osvěcuje jakýkoliv prostor,
zůstane vždy náš obzor obmezen hlubokou temnotou (nocí) .. .
Skutečné, positivní rozřešení záhady světové musí býti. něco,
čeho nedovede naprosto lidský rozum ani pochopiti ani pro
mysliti.«214)

Největší záhadou roderní přírodovědy přes všechen její
úspěch a netušený vzrůst jest otázka o počátku a původu života.
Celá vývojová theorie nabude teprve tehdy svého oprávnění a
reelního podkladu, ukáže-li jasně, odkudživot.. Uspěchy moderní
chemie v sestavení látek organických jsou bezmocny vzhledem:
na vzbuzení života z látky neživé, neústrojné. DohadyHaeckelovy
v Německu a Bastianovy v Anglii o tak zvaném samovolném.
plození, dle něhož život povstal z látky neživé — pouhou ná
hodou — seskupením prvků v nejrůznější potenci za podmínek.
nám dnes neznámých, jsou již dnes od mužů vědy jako absurdní
zavrženy a patří k »vědeckým heresím.« Otázka o původu života
-nemůže býti rozhodnuta na poli přírodovědy, nýbrž na poli filo
sofie. Znamenitý anglický fysik Lord Kelvin pronesl roku 1906:
k posluchačům mediciny v nemocnici sv. Jiří v Londýně řeč..

114)Die Welt als Wille und Vorstellung HH,str. 215.



— 55 —

v níž zdůraznil potřebu filosofického vzdělání pro lékaře, třeba
by základy lékařství byly rázu materialistického. Avšak řešení
jejich náleží do říše života. Původ života nedá se vysvětliti ně
jakým hokuspokusem s elektřinou a tuhými kapalinami. Celý
výsledek nesmírných námah, spletitých a rozsáhlých zkoumání
Huxleyových, Hockerových a jiných badatelů přítomnosti a jich
předchůdců 18. a 19. století záleží v poznání, že žádným umělým
postupem nelze z neživé hmoty vytvořiti látku živou. To přesa
huje rámec dílny chemikovy, fysikovy i elektrikovy.!!5)

A přece tak mnozí se domnívají, že samovolné plození jest
postulátem vědeckého názoru! Ze strachu a předpojatosti před
osobním Tvůrcem vesmíru a života přehlédají úplně výzkumy
velikých mužů v oboru přírodovědy a hlavně fysiologie, zapomí
nají na vědecky dokázanou skutečnost o podstatném rozdílu mezi
živou a neživou bytostí, mezi processy chemickými a životním
dějstvím, ignorují samostatnost vitálního dějství a zapomínají, že
zdrojem vší životní síly jest osobní Bůh, jehož existenci žádá
moderní přírodověda přes všechen odpor předpojatců.

Jak vyšel zde Bůh myslícímu lidstvu blahovolně vstříc po
učiv ho svým zjevením, že všemohoucí vůle jeho byla původcem
všech věcí ve vesmíru! »Bůh řekl a stalo se«, toť vědecký po
stulát, vyjádřený prostinkými slovy ve zprávě o stvoření první
knihy Mojžíšovy, postulát jasný každému dítěti a zároveň muži
vědy, jenž je s to vésti myslícíhoducha cestou mnohem kratší
k jedné, nejvyšší a poslední příčině universa než všecky kombi
nace zástupců tak zvaného vědeckého názoru světového monismu,

Musíme proto spatřovati ve zjevení moudrost a dobrotu Boží,
která vychází člověku toužícímu po pravdě osvícením rozumu a
odhalením pramene síly vstříc, aby tak dospěl k svému posled
nímu cíli.

Zjevení tajemství, byť by jich člověk ani rozumem svým.
proniknouti nemohl, otvírá duchu lidskému široké pole spekulace,
jejíž výsledek podává i přirozenému hloubání mocnou a vydatnou
oporu. Mimoděk vzpomínám zde oněch hlubokých filosofických
úvah o otázkách metafysiky o podstatě, přirozenosti a osobě,
k nimž dalo podnět tajemství Nejsv. Trojice,a jež se staly smě
rodatny pro všecku budoucnost. Filosofie křesťanská jest právě
v tomto bodu nepředstižitelná.

Připouštějíce potřebu zjevení pravd nábožensko-mravních,
neupíráme rozumu lidskému schopnost pravdy ty poznati a s nimi
také úplně vystačiti, pokud se týče jen čistě pozemského určení
člověka. Avšak přihlížíme-li k svědectví vlastního nitra, jež nám
ustavičně připomíná slovo velikého myslitele středověku »ad

115)Srovn.: The Catholic Fortnightly Review edit. by Arthur Preuss,
St. Louis 1906. (Vol. XIII. p. 216 n.).



— 56 —

malora vocatus sum«< — povolán jsem k vyššímu cíli, pozoru
jeme-li činnost vlastní naší duše, přesahující veškeru činnost fy
stokou, chceme-li nalézti odpověď na otázku o konečném a spra
vedlivém vyrovnání všech protiv životních, jakož 1 o smyslu
života, musíme přiznati, že život pozemský není jediným a po
sledním cílem člověka.

Náboženský názor světový poukazuje na to, že vyšší cíl,
k němuž spějeme, byl lidstvu určen nekonečnou láskou boží a
že přesahuje všecky schopnosti a nároky naší přirozenosti. Proto
není Bohu lhostejno, jak k tomuto poslednímu cíli spějeme a
zjevil nám za tím účelem mimo pravdy rozum přesahující (ta
jemství) také pravdy náboženství přirozeného, jako jest na př.
existence Boží, jednota Boží, jeho duchovnost, svatost, věčnost,
všudypřítomnost nebo všeobecné a zvláštní zákony mravní.

Dle učení katolické církve mělo zjevení pravd přirozeného
náboženství za účel, aby člověk tyto pravdy poznal snadně, bez
dlouhého tápání a beze vší pochybnosti 1 bludu.

Pohlédneme-li poněkud důkladněji na náboženské dějiny
lidstva, uvážíme-li všechny překážky, jež se staví lidstvu hleda
jícímu Boha v cestu a to nejen u lidí nevzdělaných, nýbrž i u
mužů učených, budeme u posuzování vlastních sil poznávacích.
v oboru náboženském mnohem pokornější a uznáme bez jaké
hokoliv předpojetí potřebu vyššího osvícení.

Kolik různých překážek staví se tu v cestu! Otázky nábo
Ženské jsou nejvyšší otázky duchovní, vyžadující nejen nadání,
nýbrž 1 čas a dobrou vůli. Lidem pachtícím se po časném pro
spěchu skýtají mimo to malé vyhlídky na zbohatnutí a proto
vzbuzují často nechuť, lhostejnost a lenost, takže by lidé takoví
vlastním přemýšlením nikdy pravd těch důkladně nepoznali.

Náboženské pravdy vyžadují však mimo to také uznání
a uposlechnutí — podřízení vlastní vůle v životě praktickém.
Mravní pravdy neznají žádného kompromissu se zvrácenou při
rozeností. Kdo pohne v takových případech člověka k plnění
mravního zákona za všech okolností, ne-li vědomí, že zákon ten
pochází od Boha, jenž mu dal i svou sankci, stanoviv odměnu i
tresty těm, kteří buď plní nebo přestupují zákon ten? Automisté
v oboru ethiky vytýkají právě vzhledem na odměnu a trest, pro
něž věřící buď koná nebo upouští od různých skutků, že pohnutky
takového mravního jednání jsou egoistické, člověka nedůstojné,
nemající zdůvodnění ve vlastním nitru. Tak profesor Mareš mluvě
o náboženské povinnosti pojímá nesprávně její odůvodnění, když
praví: »Závaznost ta ukládána nesvobodné mysli člověka jako
příkaz boží, jehož důvodnosti člověk nemá zkoumati, ježto jí ani
nemůže pochopiti: má prostě plniti vůli Boží. K tomu je pohá
něn slibem odměn a hrozbou trestů. Ale svobodná mysl kultur
ního evropského člověka již se nespokojuje příkazy, chce oceňo
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wati jejich důvodnost; a uzná-li jejich mravní hodnotu, jest ho
tova plniti takovéto závazky v zájmu vyššího řádu jako povinnost,
bez zřetele k odměnám a trestům; a příkazy,jejichž mravní hod
noty neuznává, není ochotna přijmouti ani plniti. Nenacházejíc
hledaného odůvodnění v zavedených náboženstvích, obrací se
evropská mysl k vědě, ku přírodní vědě zvláště, tak úspěšné ve
svém oboru. A jménem této vědy dávají se odpovědi na otázky
po mravní závaznosti člověka«.!1“)

Jest pravda, že věřící člověk jedná mravně především proto,
že v tomto jednání vidí plnění vůle Boží, ale druhou pohnutkou
jeho mravního jednání a plnění mravní závaznosti jest. přesvěd
čení, že tato mravní přikázání jsou také požadavkem rozumné
přirozenosti lidské. Plněním těchto závazků má dojíti člověk
nejen odplaty v životě věčném, nýbrž má zároveň zdokonaliti a

zušlechtiti svou přirozenost konáním skutků jí odpovídajících a
tak rozvinouti a vypěstiti co nejlépe svou osobní individualitu.
"Tak jest i naše mravní jednání autonomní, spojené zároveň
s vědomím, že tak plníme zákon Boží. A právě toto vědomí jest
nejmocnější vzpruhou oslabené a často umdlévající vůle. Právě
náboženské plnění mravní povinnosti není slepé a bezdůvodné.
Přesvědčení o existenci osobního a svatého Boha, jehož nábožen
ství hlásá, jest pevnějším základem mravního jednání než kate
gorický imperativ Kantův nebo energetický imperativ Ostwaldův.
neznající žádného hlubšího podkladu než železný rozkaz »musíš'«c

Dějiny filosofie nám dosvědčují, že autorita lidská nebyla
nikdy s to zdůrazniti dostatečně a jasně závazky mravní. Nikdo
nepoučuje nás tak zřetelně o tápání a nejistotě v základních
otázkách mravního jednání jako dějiny filosofie. Plato strávil
celý svůj život úvahami o mravním životě a přece schvaloval
mnohoženství, konkubinát, vyhánění plodu, pohazování slabých
a chorých dětí, opilství o slavnostech Bacchových. A jemu přt
zvukovali Aristoteles i Seneka upírajíce zároveň otrokům lidská
práva a to i na vlastní jich čest a rodinu.

Cicero schvaloval a doporučoval lež, křivou přísahu a pomstu.
Seneka a Epiktet- koryfeové tak vychvalovaného stoicismu, dopo
ručovali samovraždu a krvesmilství.

Sokrates, Plato a Cicero, velicí myslitelé starověku, dovo
dovali účast na nemravných a pustých úkonech bohopocty Jova.
Venuše, Baccha a Herma.

A nedivme se tomu! Vždyť Cicero praví sám, že není žád.
ného nesmyslu, jehož by nehlásal některý z filosofů.!1")

Mimo to neměli filosofové: ani dostatečné autority mezi
lidem, aby své zásady uplatnili v životě. Jejich ustavičné nesváry

116)Mareš: uved. spisek str. 3 n. |
117)»Nescio guomodo nihil tam absurdum dici potest, guod non

dicatur ab aliguo philosophorum.« De divinatione, I. 2.



— 58 —

a oboje mezi sebou, nesouhlas mezi hlásanou | pravdou:
a praktickým životem hlasatelů,!t8) nedostatek obcování s lidem,
jakož 1 opovrhování nevzdělaným zástupem!!?) nezajišťovaly jich.
naukám příznivého přijetí u lidu.

A k tomu ještě zůmyslně a proti svému přesvědčení po
nechávali lid v nevědomosti a bludu, jak svědčí sarkasmus Ju
venalův, vysmívající se lidu uctívajícímu božství v bylinách
zahradních.!*) Ano, domnívali se mnozí, že není ani třeba, aby
lid byl o všem poučen.??!)

O filosofech starověku, kteří měli lidstvo vésti v nejdůleži
tějších otázkách životních, platí slova sv. Augustina, jež pronesl
o Senekovi: »Uctíval, co zavrhoval, konal, co neschvaloval, klaněl
se tomu, co za hříšné považoval.«!*?)

Z toho poznáváme, jak potřebným, ano nutným bylo Zjevení
pravd náboženství přirozeného, nemělo-li -lidstvo zůstati v usta
vičném bludu a neřestech, jichž bylo pohanství dle slov sv. Pavla.
plno. (Řím 129)

Uváží-li se vše, co až dosud o potřebě Zjevení bylo řečeno,
třeba zjevení považovati za důkaz nesmírné lásky a péče Boží
o lidstvo. Možnost Zjevení plyne z názoru o Bohu osobním, úplně
svobodném a na světě nezávislém, právě tak, jako dětinný poměr
hdstva k Bohu na témže názoru spočívá.

Ve Zjevení mluvil Bůh k lidem a užil proto obrazů i výrazů
lidské chápavosti doby tehdejší přiměřených. Vznešené pravdy
nábožensko-mravní oděny jsou v roucho vypravování historických,
zeměpisných i národopisných, jež odpovídají tehdejším znalostem
lidstva vůbec a -oněch mužů zvláště, jichž použil Bůh jako hla
satelů svého Zjevení. Bůh, jakožto bytost nejmoudřejší, nemohl
ani jinak jednati, jelikož každý rozumný vychovatel musí respek
tovati duševní úroveň svých svěřenců. V oboru pravd čistě při
rozených nebylo Bohu třeba poučovati lidstvo, jelikož mu dal
rozum i smysly, aby veškeru pravdu pochopiti mohl. Knihy
Zjevení božího nejsou proto učebnicemi věd profánních, nýbrž.
učebnicemi víry a mravů a s tohoto stanoviska nazírati jest na:
pravdy mimonáboženské ve Zjevení. Dějepisné zprávy bible od
povídají úplně tehdejšímu historickému. badání bez vědecké
kritiky, nauky přírodovědecké zase názorům přírodovědeckým,
nabytým tehdy bez používání dalekohledu nebo drobnohledu.
Pravdy nábožensko-mravrí i řádu přirozeného mají platnost

absolutní. Kdo tak pohlíží na Zjevení boží, nemůže se diviti, že

118)Epiktet doporučoval chudobu a sám tonul v zlatě.
:39)Známý jest Horácův výrok: »Odi prophanum et arceo.«

S 12) »O sanctas gentes, guibus haec nascuntur in hortis numina!«at. 15.
123)»Multa sunt vera, guae populo scire non est utile.« Varro, dle sv.

Augustina, de Civitate Dei 1. 4.,et 10.
122)Tamtéž.



mluví se v něm způsobem lidským, že užíváno jest obratů, jež:
pochopiti mohlo tehdejší lidstvo. Zaráží proto stranické úsudky
předsedy monistického svazu Haeckela, jenž nazývá veškero
zjevení výplodem lidské fantasie, nazývaje pravdu zjevenou .vy
nálezem lidským a víru ve zjevení neudržitelnou pověrou.!?“)

<
9. Osobní Bůh a zázraky.

Aby člověk poznal veškeru pravdu náboženskou, již pro
různé individuelní a sociální překážky, jak nám svědčí dějiny
filosofie, cele poznati nemohl, zjevil se mu Bůh sám a poučil
ho svým zjevením. Aby pak nabyl jistoty, že to, co se vydává
za zjevení, jest skutečně původu božského a ne výplod fantasie,
mythus, dokázal Bůh mezi jiným také tím, že potvrdil zjevenou
pravdu zvláštními činy své všemohoucnosti, zázraky. — Moderní
duch, honosící se znalostí zákonů přírodních, jich jednoty a ne
změnitelnosti, vzpouzí se uznati možnost nějakého účinku, jenž.
by přesahoval síly v přírodě působící a zamítá proto veškera.
vypravování o zázracích jako bajky, pocházející z dob, kdy lidstvu
nebylo ještě dostatečně známo veškero dějství světové. A čím:
více vzdaluje se toto lidstvo od náboženství positivních, tím více
zbožňuje zákony přírodní, činíc z nich, jak praví správně filosof
Eucken, bůžka — fetiš.

Zázrakem rozumíme zvláštní, mimořádný, smysly poznatelný
účinek ve viditelné přírodě, jenž se nedá vysvětliti ze sil v pří
rodě působících. Tím, že se v přírodě něco děje, co přesahuje
dosavadní zkušenost, vzniká v nitru pozorovatele obdiv á úžas:
a dle tohoto psychického momentu. nazvány byly takové činy
skutky podivné, divy čili zázraky.

Myslící duch zaujal -ihned k těmto činům své stanovisko.
Jal se pátrati po dostatečné příčině těchto mimobyčejných zjevů
v přírodě a nenaleznuv jí zde, uzavíral zcela logicky dle základ
ního zákona myšlení a bytí, jenž mu pravil, žefnení účinku bez.
příčiny, naexistenci vyšší síly, jež přesahuje síly přírodní. Zákon
ten vedl k filosofii i theologii, k poznání prapříčiny veškerenstva..

Učinky zázračné mohou přesahovati síly stvořené buď na
prosto (absolutně), anebo jen vzhledem na způsob, jímž byly
provedeny (relativně). :

V náboženství zjeveném vypravuje se o zázracích, jež pří
roda nikdy a za žádných okolností vytvořiti nemohla, jelikož její
síly jsou k tomu nedostatečny. Tak nepodařilo se dosud nikdy přiro-:
zenými prostředky — užitím síly macnetické a elektrické
přivésti k životu člověka mrtvého, k tomu třeba síly vyšší,
tvůrčí — božské. Toť zázrak nadpřirozený.

125)Srovn.: Die Weltsátsel: str. 140 n.; Masaryk, uved. spisek str. 42,.
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Mnohé činy zázračné, jež nám vypisuje Zjevení, jsou takové,
že 1 příroda je může vykonati, avšak nikdy ne takovým způ
sobem a použitím takových prostředků, jak byly vykonány. Způsob,
jimž byly činy takové vykonány, poukazuje na vyšší moc, jež
použivší sice přirozených prostředků anebo k nim vůbec nepři
hlížejíc, vykonala účinek způsobem zcela mimopřirozeným a tento
účinek nazýváme zázrakem mimopřirozeným. Uzdraviti nemoc
ného použitím různých léků není ničím mimopřirozeným nebo
nadpřirozeným, avšak uzdraviti nemocného pouhým slovem a
k tomu ještě třeba na velikou vzdálenost, takže i nutný kontakt
mezi účinkující příčinou a předmětem působení její přijímajícím
schází, jest něco v přírodní:in dějství neznámého a působením
přirozeným nedosažitelného. Rovněž 1 uzdravení člověka nemoc
ného použitím prostředku úplně nepřiměřeného nebo pouze ně
jakým aktem symbolickým, jest zázrak mimopřirozený.

Dějiny lidstva hlásají skutečnost, že není a nebylo*“nikdy
národa bez náboženství a modlitby. Prosebná modlitba, předná
šející lidské prosby osobnímu Bohu, jenž vládne osudy lidstva,
byla u všech národů a v ní obracel se především člověk k nej:
vyšší bytosti, když žádná moc světa mu nemohla pomoci. V do
bách katastrofálních převratů, kdy rozpoutané živly hrozily zkázou

-a všechny přirozené prostředky selhaly, brával člověk poslední
své útočiště k Bohu v tom přesvědčení, že jeho moc přesahuje
síly zhoubných živlů a že celá příroda je poddajným nástrojem
v rukou Tvůrce.| Věřící duch, uznávající osobního Boha, neviděl
v přírodě nepřekročitelný násep, jehož by Bůh přestoupiti ne
mohl. A toto přesvědčení lidstva vyjadřuje hlubokou filosofickou
pravdu, že Bůh není otrokem přírody,nýbrž že ji ovládái veškero
její dějství. A toto svědectví duše »od přirozenosti křesťanskéc«
-dokazuje přesvědčení lidstva v možnost zázraků.

Stoupenci mechanicko-naturalistického názoru na svět po
ukazují na nezměnitelnost zákonů přírodních a tvrdí, že každý
zázrak jest uvolněním a rušením těchto zákonů. Praví, že uznáním
možnosti zázraků stává se celá přírodověda vratkou a veškeren
pokrok ve vědách vůbec nemožným. Ucta k zákonům přírodním
zapovídá tak modernímu člověku víru v zázraky, o nichž ná
boženství zjevené vypravuje. Tím však podvrací toto tvrzení zákon
lidského ducha s jeho přesvědčením o nesmírné moci Boží a

„jeho péči o lidstvo, plynoucí z odvěčných úradků Božích.
Jest pravda, že Bůh jest tvůrcem světa s jeho pevným

řádem, ale nezapomínejme také, že jest i pánem a ředitelem
jeho. Pojem Boha. jakožto bytosti nejmoudřejší a nejmocnější
nevylučuje nijak možost, aby Bůh také jiným než přirozeným
způsobem na svět působil, zjevuje v něm svou vlastní moc a
-sílu, Již svět přirozeností svou a působením zákonů přirozených
nemá. Tím ovšem není řečeno, že by tak Bůh dodatečně své
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dílo opravoval. Vše, co Bůh činí v čase, to již od věčnosti
v úradku svém ustanovil.

Zasahováním svým v dějství světové neničí Bůh zákonů
přirozených, nýbrž omezuje je toliko na čas v jich činnosti a.
působení. Zákon sám však trvá dále, jenom okamžitý vliv jeho:
bývá přerušen. Celá příroda, podrobena dle úradku božího vládě
lidského ducha, jest nám dokladem toho, že vyšší moc a inte-
ligence může podříditi své službě určité zákony přírodní přeru
šujíc jich působnost na určitou dobu. Kámen padá dle zákona:
oravitace dolů ke středu země, ale člověk ho může vymrštiti.
do určité výše, aniž by tím platnost zákona gravitace byla zru
šena. Ohromné vzducholodi, brázdící závratné výšiny světového
prostoru, ohromné parolodi, rozrývající hladiny oceánu, jsou dů
kazem, jak ovládnouti může duch lidský zákony přírodní a vy
užiti jich tak zároveň ke svému prospěchu. A v tom nevidíme
žádný rozvrat pokroku, nýbrž právě naopak základ pokroku 1.
podklad veškeré civilisace.

Výtvarný umělec vkládá své idee a svého ducha do mrtvé
hmoty, oživuje ji takřka a uschopňuje ji zároveň k úkolům, jež
by sama o sobě buď nikdy, anebo jen neúplně plniti mohla.
Pohled na sochu, v níž se odráží ideje umělcovy, vzbuzuje v di
váku různé city, žádosti a touhy, unášející jeho ducha do vyšších
sfér, do říše ideálů, kam by ho pohled na mrtvý kámen nikdy
nepozvedl. Vzpomeňme jen, jaký výchovný význam měly sochy
jižního Řecka, jichž klid a harmonie vyzývala ustavičně svářící
se kmeny Peloponézské ke smíru a klidnému spolužití! A kdo
by neznal hluboké myšlenky obsažené ve svalnatých, nepokojných.
obřích postavách, které se snaží setřásti s beder římsoví nádher
ných paláců, naznačujíce tak v době „těžkého absolutismu cestu
k svobodě a emancipaci? Měl-li myslící duch umělce tu moc
vrýti v kámen svého ducha a působiti tak na mysl člověka zcela
jiným způsobem, než obyčejný kvádr sám o sobě. proč by ne
mohl Bůh, moudrost i moc nejvyšší upozorniti lidstvo zázrakem
na pravdu svého zjevení?

Zákony mravní vedou člověka k vítězství nad hmotou a
nízkým požitkem ctností.a svatostí života. Každá sila vyššího bytí
ve vesmíru jest analogií zázraku vzhledem na bytost nižší. Jak
zázračně působí na př. síla životní (vitální) v těle! Ona přemáhá
tíži, ruší činnost chemických prvků, existenci těla ohrožujících,
a vede je k vyššímu cíli — k zachování života. Jakmile ustane
životní síla v těle, začíná ihned síla chemických prvků v těle
a mrtvola se rozkládá.

Kdo uznává osobního Boha, musí také uznati možnost zá
zraků. V tom smyslu řekl sám naturalista Rousseau: »Kdo by
řekl, že zázrak je nemožný, patří do blázince!«??“) 

——

324)Lettre IT. de la Montagne.



Zázraky, jež nejsou zjevem obyčejným, potvrzují právě pů
sobení zákonů přírodních jakožto pravidla, jsouce samy jen vý
jimkou a sice z důvodů velmi důležitých. Jak nám úkazuje zje
vení, nebyly konány k ukojení lidské zvědavosti nebo za časnou
-odměnu, nýbrž účelem jejich býlo potvrzení božské pravdy, jak
správně praví Hettinger.!*5)

Křesťanství, hlásané prostými rybáři Galilejskými slovy
prostými a nehledanými, beze vší uhlazenosti formy stylistické
Aa.dialektické, jíž užíva'i filosofové klassičtí, musilo dokazovati
pravdu své nauky ukazováním ducha a moci, aby víra křesťanská
nezáležela na moudrosti lidské, nýbrž aby byla založena na
moudrosti Boží, jak praví apoštol Pavel: »A řeč má i kázání mé
(nedělo se) přemlouvacími slovy moudrosti (lidské), nýbrž doka
zováním ducha a moci, aby víra vaše nezakládala se na moudrosti
lidské, nýbrž na moci Boží.« (I. Kor. 2.) K utvrzení kře

„stanské pravdy sloužily důkazy božské moci — zázraky.
Slovo milosti své (zjevení) osvědčoval Bůh apoštolům divy

a zázraky, jež konali. (Skutky ap. 145.) Když Pavel a Barnabáš
hlásali evangelium v Lystře, a Pavel uzdravil zázračně chromého

-od narození, uznali. obyvatelé tito, že poslání obou věrozvěstů
jest vyšší než lidské a pravda jimi hlásaná jest božská. Názorně
vyjadřují to skutky apoštolské. »A tu zástupové uzřevše, co Pavel
učinil, pozdvihli hlasu svého a pravili lykaonsky: Bohové při
podobnili se k lidem a sestoupili k nám. I nazvali Barnabáše

Jupiterem, Pavla pak Merkurem, neboť on byl mluvčím. Ano
kněz Jupitera předměstského přivedl býky s věnci ku bráně a
chtěl s lidem obětovati. (Skut. ap. 14, 19—1+) Slova, jež kdysi
pronesli magové egyptští vidouce zázraky Mojžíšovy — »prst
boží jest to«!2) — opakovalo lidstvo vždycky, kdykoliv bylo
"svědkem skutků, jež přesahovaly působnošt sil přírodních.

Konání zázraků bylo považováno vždycky za pověřující
listinu vyššího poslání proroka a hlasatele náboženství, vyžadu
jícího víru posluchačův. Tak tázali se židé Krista: »Které zna
mení činíš ty, abychom je viděli a tobě věřili? Co konáš?«

(Jan 639.)

Lidstvo má býti vedeno autoritou, jež vzhledem na pravdy
a povinnosti náboženské musí předčiti autoritu pouze lidskou.
má-li tvořiti pevný a neochvějný podklad veškerého smýšlení
1 jednání. Jako neomylnou, neklamnou. známku svého učení .a

Jeho pravosti udával sám Kristus své zázraky: »Nechcete-li věřiti
mně, skutkům věřte, abyste poznali a uvěřili. že Otec je ve mně
a já v Otci.« (Jan 10;3.)!?7) A učený farisej Nikodem. přišel

„ +25)»Die góttliche Tat muBte die góttliche Wahrheit des Wortes be
:siegeln.« (Cit. dílo I. str. 184.)

128, Exod. 89. ©
„ 437)Srovn. Jan 11, 42.



ke Kristu v noci a udával důvod své víry v božské poslání Kri
stovo řka:: »Mistře,víme, že jsi od Boha vyšel jako učitel; nebot
nikdo nemůže činiti těch divů, kteréž ty konáš, není-li Bůh
s ním.« (Jan 3,.) Kristus pak posílaje učedníky Janovy s odpo
vědí jich uvězněnému mistru, je-li vpravdě onen slíbený Mesiáš,
poukazuje na své skutky, jako potvrzení svého mesiánskéko po
slání: »Jděte a zvěstujte Janovi, co jste slyšeli a viděli: slepí
vidí, kulhaví chodí, malomocní se očišťují, hluší slyší, mrtví vstá
vají z mrtvých, chudým se zvěstuje evangelium.« (Mat. 114)
Avšak zázraky Kristovy neměly býti toliko potvrzením pravosti
náboženství křesťanského, nýbrž měly též dokazovati božskou
moc Kristovu, která. se nevyčerpává jen působením podivných
činů smysly poznatelných, nýbrž koná ustavičné divy vnitřní
obrody duševní nabádajíc ke ctnostem, osvěcujíc rozum a posl
lujíc vůli člověka, aby tak duševně očistěn a posilen konal skutky
Jásky k Bohu i bližnímu. Tento vnitřní vliv milosti Kristovy na
-obrození lidstva působí konečně mnohem účinněji na víru ve
Vykupitele než zázraky jen tu a tam vykonané. Odtud ona výtka
Spasitele úředníkovi z Kafarnaum: »Neuzříte-li divů a zázraků,
neuvěříte.«128)A odpustiv hříchy ochrnulému v Kafarnau položil
zákonníkům otázku: »Co jest snazší, říci ochrnulému: »Odpou
štějí se tobě hříchy«, čili říci: »Vstaň, vezmi lože své a chod?«
Abyste však věděli, že má moc Syn člověka na zemi odpouštěti
hříchy, (dí ochrnulému), tobě pravím: »Vstaň, vezmi lože své a
jdi do domu svého.« (Mrk.2-4.)

Moderní duch zavrhuje všechny. »čarodějné zázrakyc!?)
S poukazem na to, že v dějinách lidstva vyskytují se zprávy
o zázracích, jež dnes poznáváme jako výplod pouhé fantasie, jež
obklopila jisté vynikající osobnosti nymbem různých smyšlenek,
a které nejsou ničím jiným než mythem s vyloženou tendencí.
Činy různých kouzelníků, vykonané ve stavu zvláštní extase nebo
i bez ní, působením.suggesce a různých manuelních obratností
širším kruhům tehdy neznámých, považovány byly mnohdy za
skutky zázračné. Tak byly na př. divy ze života Apollonia z Ty
any kopií zázraků Kristových, jelikož ho chtěl z návodu manželky
"císaře Septimia Severa — Julie — filosof Philostratus učiniti
druhým Kristem. Zázračné události při narození a smrti Budhově,
podobající se nápadně zázračným zjevům při příchodu Kristově
na svět a při jeho smrti,.jsou dle nynějších výsledků badání
v oboru srovnávací vědy náboženské vypsány z evangelií za tím
účelem, aby zamezeno bylo šíření se křesťanství mezi budhisty.

Rovněž tak vysvětlujeme různé obdoby zázraků evangelic
kých v báji o Mithrovi, při jejichž zneužívání proti křesťanství

128)Jan 443. Srovn.: Mt. 12,
1%)Srovn. Masaryk, uved. "spisek str. 38.
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hraje mimo to velikou úlohu bujná fantasie některých bada
telů spojená se zřejmou protikřesťanskou tendencí.

Avšak nejen:Tkopie zázraků Kristových "nalézáme v různých
náboženských knihách Orientu,; nýbrž také mnohá vlastní vypra
vování © zázracích. Římský“ historik Titus Livius vypravuje
O augurovi, jenž rozřezal břitvou kámen a o vestálce, která vv
táhla svým pasem loď z písčiny. Druhá kniha Mojžíšova'*9 líčí
obšírně podivné činy, jež konali kouzelníci egyptští před tváří
faraonovou. Při tom nechceme se ani zmiňovati o oněch divech,
jež se pojí k mnohým velikým osobám mnohdy přes výslovný
jich odpor, jako na př. zázraky vypravované o Mohamedovi.

Na základě toho poznáváme, že mnohdy považovány byly
za zázraky skutky buď úplně vybájené nebo tak-fantasticky vy
šperkované, že se dá snadno dokázati, že to nebyly žádné zá
zraky. Mnohá legendární vypravování pokládají také často za
zázrak to, co se dá úplně přirozeně vysvětliti a co jen z neznalosti
nebo mnohdy též úmyslně za zvláštní nadpřirozený čin vyhlašo
váno bylo. í

Racionalismus činí z toho všeobecný závěr a to proti
všem zákonům logickým, že všechny zázraky — křesťanských
nevyjímaje — mají svůj podklad buď v přehánění těch, kteří
byli svědky velkých činů nějakého muže silné individuality, nebo
v. neporozumění jejich činnosti anebo také v mocném vlivu
individuality muže, jenž: siinou vůlí svou i na uzdravení různých
nervových poruch působil. Z těchto předpokladů vychází 1 ber
línský theolog protestantský A. Harnack a přenáší je na zázraky
Kristovy!*!)podléhaje při tom mocnému vlivu názorů Renanových
a Straussových.

Podle toho nebylo by ovšem žádného zázraku v pravém
slova smyslu a všechna vypravování o zázračných činech byla

-by jen holým mythem, jenž se dá ovšem velmi dobře psycho
logicky vysvětliti aniž by vždycky špatné úmysly hrály vůdčí roli.
Podle racionalistického principu »nejmilejším dítkem víry je. zá“
zrak« dala by se tato vypravování vysvětliti- ze »zbožného, ne
úmyslného podvodu.«

Možnost a skutečné přicházení zázraků nepravých není
třeba popírati, ale na druhé straně nesmíme záse tvrditi, že by

130)Exod. 8.
131)»Soviel ich sehe, lassen sich hier folgende Gruppen bilden:

1.) Wunderberichte, die aus Steigerungen natůrlicher, eindrucksvoller Vor
gánge entstanden sind; 2.) Wunderberichte, die aus Reden und Gleichnissen
oder aus der Projection jnnerer Vorgánge in die AuBenwelt entstanden

7 sind; 3.) solche, die aus dem Interesse, alttestamentliche Berichte ertůllt zu
sehen, entstanden sind; (Srovn.: StrauB: Das Leben Jesu II. str. 55.—103.
(ls. 35,n a Mat. ll,n). 4.) von der geistigen Kraft Jesu gewirkte, úberra
schende Heilungen; 5.) Undurchdringliches.« Das Wesen des Christéntums,
Leipzig. 1902. str. 19.
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všecky zázraky byly holým výmyslem, klamem nebo nevědomostí.
Závěr takový byl by právě tak pochybený, jako kdyby někdo
tvrdil, že slavný malíř Rembrandt nezanechal žádných původních
děl, jelikož během času bylo nalezeno množství kopií za původní
práce umělcovy vydávaných.

Chceme-li úplně správně postupovati v posuzování zázraků,
nesmíme postaviti jako princip, že není vůbec zázraků, nýbrž
musíme se přesvěděiti důkladným zkoumáním zpráv o podivných
událostech z dob starších i novějších o jich věrohodnosti, mu
síme zkoumati jednotlivé události samy, pokud jsou obsaženy
V „pramenech historických a rozlišivše pravdu od podvodu a
klamu, můžeme stanoviti, co jest v podobných činech zázračného,
přirozeným způsobem nevysvětlitelného a nedosažitelného. Nikdo
nežádá od nás slepé víry tam, kde máme všechny prostředky po
ruce nahlédnouti až v nejhlubší základy věci. Jen tak potvrzené
zázraky mají v náboženství svůj význam jako jasné a neklamné
svědectví Boží ve prospěch zjevené pravdy. |

Události podivuhodné, o nichž vypravuje Zjevení křesťanské,
udály se již takměř před dvěma tisíci lety. Máme-li zprávám
těm věřiti, musíme míti po ruce tatáž svědectví, jichž vyžadujeme
pro uznání každé jiné pravdy historické. Především jest třeba,
aby ti, kteří nám zprávy ty předali, byli bezprostředními, očitými
svědky oněch událostí a při tom také věrohodnými svědky.
Jejich věrohodnost závisí na tom, mohli-li události, o nichž vy
pravují, jasně poznati a pochopiti a neměli-li nějakého zvláštního
zájmu na zveličení nebo přebarvení sběhlé události čili měli-Ji
také úmysl sděliti nám pravdu tak, jak se udála.

Důkaznost historického. svědectví bude tím jasnější, ukáže-li
se ještě, že očitý svědek ani jinak psáti nesměl, jelikož události,
o nichž píše, byly známy širokým vrstvám lidu a budily všude
takovou pozornost, že by každé odchýlení se od pravidelného jich
líčení bylo způsobilo velikou nevoli a vysadilo autora posměchu
a haně.A jak věrohodná jsou teprve ta svědectví, musil-li pisatel
a hlasatel jejich zá ně trpěti, ano i život obětovati!

Máme-li na zřeteli specielně zázraky Novo-Zákonní, tvrdíme,
že jejich historická věrohodnost stojí i padá s historičností knih
N. Zákona. A právě v tomto obledu dokázala moderní historická
kritika, že knihy tyto pocházejí skutečně z dob apoštolských a
že jsou také dílem těch autorů, jimž je církevní tradice hned
od počátku připisovala.!**) Že však přes -to věrohodnost zpráv
o zázracích evangelických jest popírána samými zástupci školy
historicko-kritické, jako, na př. od Harnacka, toho důvod dlužno
hledati nikoli ve věci samé, nýbrž v subjektivním nazírání od

14) Srovn. můj spisek: »Ježíš Kristusv dějinných dokladech své doby«
str. 24—39. Cas. Uvahy, sv. 260. v Hradci Králové 1919.
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půrců zázraků.Nazírání toto plyne předevšímz jejich aprioristických
předsudků odezírajících ode vší zkušenosti. Moderní filosofie
racionalisticko-idealistická, pojímající náboženství jako věc citu,
nechce. uznati pravé a poslední příčiny zjevů zázračných a natu
ralistioký názor na přírodu vzpouzí se Zase uznati zasahování
Boha v dějství světové a hájí proto absolutní nezměnitelnost
zákonů přírodních, jichž působení nemůže býti ani Bohem samým
po určitou dobu suspendováno. A zvláštní při tom všem jest
ještě okolnost, že žádrý z těchto kritiků historické pravdy zá
zraků nechce prý nijak oslabovati víru v Boba anebo podrývati
náboženství. (David Hume.)

Anglický positivismus, Davidem Humem vypěstovaný, vy
chází ze stanoviska o neporušitelnosti zákonů přírodních, odvo
lávaje se při tom na všeobecnou a ustavičnou zkušenost jakožto
hlavního svědka této neporušitelnosti. Podle toho nemají svě
dectví o zázracích žádné důkazné síly. Zkušenost nám dokazuje,
že zákony fysické se nikdy nemění, zato však se mění velmi
často zákony mravní. Jisto jest, že se může mýliti člověk. Z toho *
vyvozuje Hume své všeobecné stanovisko k zázrakům a praví:
»Ti, kteří nám vypravují o zázracích, se mýlili. Příčinu pak to
hoto omylu dlužno hledati především v přirozenosti lidské, klo
nící se se zvláštní zálibou k tajemnému a zázračnému, naslou
chající s velikým zájmem vypravováním o věcech takových.
Zdrojem zpráv o zázracích byl zájem kolportérů zázraků na jedné
straně a deformující vliv náboženského nadšení na straně druhé.
Porušení zákonů přírodních jest věcí tak nemožnou, že dlužno
raději připustiti klam, omyl a podvod šiřitele takových zpráv,
nežli skutečnost zázraku. A vpravdě jsou prý zázraky výkvětem
kultury národů nevzdělaných, barbarských. V temných počátcích
kultury národů bují a množí se vypravování zázračná, ale čím
jasněji proráží historické světlo, tím více se zmenšují a konečně
mizí úplně. Že zprávy takové nebyly utlumeny hned při svém
vzniku, třeba vysvětliti buď z úplného nedostatku kritických duchů
v oněch dobách, nebo z povznešenosti jich nad podobné blouz
nilství, následkem čehož neuznávali ani za vhodné, podobnými
věcmi se zabývati. Tak mohly se zprávy takové nerušeně šířiti
až do dob kulturních. Jich šiřiteli byli jedině věřící dávných dob
a jejich následovníci. |

Jak patrno, jest hlavním důvodem popírání zázraků filosofií
positivistickou neporušitelnost zákonů přírodních a nedostatek
zázraků v době moderní. Princip první jest boj proti větrným
mlýnům, jelikož nikdo netvrdí, že by zázrakem Bůh zákony pří
rodní rušil. Důvod druhý, o nějž se opírá tato filosofie, jest
úplně nelogický. Neboť je jisto, že jest možno nejen to, co sku
tečně existuje, nýbrž také to, jehož pojem nesestává ze známek
neslučitelných. Čin, přesahující síly přírodní, bude zajisté možný,
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existuje-li osobní Bůh, přírodu svou mocí přesahující. Historickou
pravdu zázraků neodstraníme použitím jistých předpokladů na
zkušenosti nezávislých, nýbrž dlužno zde zkoumati zcela nepřed
pojatě celou skutečnost.!*)

Jak daleko sahá moderní předpojatost proti zázrakům, patrno
z tvrzení Straussova, jenž uznává sice, že jen zřídka se může
mýliti více očitých svědků, jedná-li se o věci smysly poznatelné,
avšak vzhledem na události zázračné dlužno vždycky připustiti
omyl. 134)

Paušální toto opovrhování svědectvím očitých svědků, mnohdy
lidí prostých, má poslední svůj zdroj ve vědecké pýše a povýše
nosti těch, kteří nebyli sami svědky oněch událostí.

Typickým dokladem toho jest mezi jiným stanovisko uče
ných společností k prvním zprávám o pádu meteorů. R. 1751
podána byla profesorům university ve Vídni zpráva z komitátu
záhřebského, dle níž 26. května onoho roku spadl na čerstvě
zorané pole poblíž Záhřebu meteorový kámen asi 30 kg těžký
a zaryl se tam do hloubky 6 m. Jelikož však až do počátku 19.
stol. považovali učenci spadnutí kamene z prostor nebeských za
nemožné, zavrhli bez dalšího zkoumání tuto zprávu jako.báji
a prohlásili všechny, kdo věří takovým pověstem, za slabomyslné.

R. 1790podal obecní úřad ze Juillac a Barbotau universitě
v Paříži zprávu o kamenném dešti, jenž se dne 29. července
ve jmenovaných obcích udál, podepsanou třemi sty očitých
svědků. Učený profesor fysiky Berthollet vyslovil však obecním
úřadům své politování nad tím, že se obtěžovaly zaváděním pro
tokolu o zprávě pohádkové, odporující veškeré vědecké zkuše
nosti a proto fysicky nemožné. A učenci Deluc a Baudin se vy
jádřili, že jest mnohem lepší celou věc popříti, nežli se jí za
bývati. Přes to však udál se kamenný déšť ve Francii ještě
později a rozprášil veškeru předpojatost vědeckých kruhů. Po
blíž města L'Aigle v Normandii padaly z mraku dýmem zaha
leného za ohromného rachotu kameny až 9 kg těžké do vzdále
nosti 2 mil* 26. dubna 1803 po dobu 5 minut. Od oné doby
připouští se již možnost pádu meteorů a dnes je známo, že po
dobné zjevy se opakují na celé zemi sedmsetkráte do roka.
Učenci musili uvěřiti bajkám prostého lidu.!*5)

Podobně považují i dnes mnozí učenci zprávy věřících o zá
zracích za pouhé báje a to mnohdy jen proto, že se o tom sami

155)O stanovisku moderní filosofie k zázrakům, jež častěji uvádíme,
srovnej blíže: E. Bruneteau: »De guelgues théories eliminatrices du mi
racle« v »Revue pratigue d' apologétigue« Nro. 211 a 212. (1914.)

134)Srovnej: David Fried. Strauss: »Das Leben Jesu fiůr das deutsche
Volk bearbeitet« I. str. 75, Króner, Leipzig.

135)Srovnej: »Das Wunder vor dem Forum der modernen Geschichts
Wwissenschaft«v Der Katholik 1908 str. 241—257.



na vlastní oči nepřesvědčili. Šroste-li však rázem zlomená kost,
zacelí-li se v okamžiku zející, hnisavá rána působením Božím,
není potřeba k posouzení takové události žádné zvláštní odborné
znalosti. K tomu stačí úplně zdravé oko a není třeba oka lékaře
nebo fysiologa. 

Vvrzení Renanovo, jako by až dosud pravda o zázračných
událostech nebyla potvrzena ani jediným historickým dokladem,
jest nesprávné. Pravdomluvnost jest požadavkem lidské přiroze
nosti, lež jest něčím protipřirozeným. Užívá-li někdo lži, činí tak
jen proto, aby měl z toho prospěch. Avšak nesmíme nikdy zapo
mínati, že ten, kdo rozšiřuje smyšlené a proto lživé zprávy
o událostech zázračných, jež se nikdy neudály, vystavuje se nejen
ostré kritice, nýbrž i odporu svých vrstevníků. A co říci tehdy,
jde-li ten odpor tak daleko, že se promění v pronásledování
a smrtelná muka těch, kteří na pravdivosti svých výpovědí trvají ?
Jenom blázni a zatvrzelí fanatici hájili by lež až do posledního
dechu. Avšak takových fanatiků a zásadních lhářů jest velmi
málo a-takové výstřední povahy dají se velmi snadno poznati.:
Nesmíme -si namlouvati, že vrstevníci oněch divotvůrců byli
úplně beze vší kritiky a že věřili slepě všemu, co jim bylo vy
pravováno nebo předváděno. Již dítě táže se při každém neob
vyklém zjevu: »Proč je to?« a tím více táže se a zkoumá člověk
myslící. O slepé víře nelze ani mluviti, jedná-li se 1 o zázraky.
Náboženství má býti službou rozumnou a víra náboženská nesmí
odporovati rozumu. Moderní učenci z tábora Haeckelova vysmí
vají se víře v zázraky, vyžadují však od svých stoupenců víru
slepou v různé hypothesy, jež vážní myslitelé již dávno zavrhli.
Ačkoliv nikde nebyla dokázána možnost samovolného plození,
předkládá ji Haeckel přes to jako výsledek vědeckého badání.
Původ člověka z nižšího tvorstva nebyl dosud žádnými vědeckými
důkazy opřen, ba naopak ukazuje nám geologie 1 palaeontologie
zcela jasně, že člověk vyskýtá se již v nejstarších vrstvách di
luviálních jako tvor úplně vyvinutý, bez jakékoliv přechodné
formy, Haeckel však se neštítí vyhlašovati za bezprostředního
praotce lidstva opici, jejíž zkamenělou kostru nalezl r. 1891 ho
landský vojenský lékař Dubois na ostrově Javě (pithecanthropus
erectus). Na základě svých dohadů sestavil také Haeckel svůj
rodokmen člověka!*) a vyžaduje jeho přijetí jako resultát vážné
vědecké práce, ačkoliv jeho embryologické falšování nesvědčí
nijak o lásce k čisté vědě.

Že by zázraky byly jen výsadou dob, kdy lidská kultura
stála na nízkém stupni, takže nevzdělaný člověk, neznající tajných
sil přírodních, různé podivné zjevy“ připisoval vyšší nějaké
neznámé síle nadsvětové, jest opět pouhým tvrzením beze všech
důkazů. Jest sice pravda, že počátky křesťanstvívykazují mnohem

16 Srovn. Die Weltrátsel: Unsere Stammesgeschichte 37—44; 178.
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více zázraků než doby pozdější, neboť Bůh potvrzoval právě
v oné době takto pravdu svého zjevení, avšak není přes to ani
jediného století, v němž by se nebyl udál nějaký zázrak. Kano
nisace světců záleží také mimo jiné složky na zázracích, jež
na jejich přímluvu konal Bůh. A v době nejnovější vyvolávají
vehkou pozornost zázraky Lourdské a to nejen ve světě věřícím,
nýbrž 1 mezi odbornými učenci, lékaři a přírodopisci. Zázraky
tyto staly se předmětem odborného badání nejen v Lourdech
samých, nýbrž i na sjezdech lékařů a přírodovědců v Mnichově
a Neapoli. Přese všechny pokusy vysvětliti' zázraky podobné po
mocí moderních léčebných method (sugcesce a therapie nervové),
nepodařilo se dosud vysvětliti vše způsobem přirozeným, nýbrž
dlužno spatřovati v těchto uzdraveních prst Boží. Úchvatně líčí
zázračná uzdravování Lourdská anglický romanopisec, konvertita
Benson: »Tak viděl jsem ve 20. století kráčeti Ježíše uprostřed
nemocných jako druhdy v Galilei před dvěma tisíci lety.. 
Jako anglikánský i katolický kněz vykládal jsem zázraky evancelia
a vždy zdály se mi býti v nesmírné dáli. Sledoval jsem je během
dvaceti věků; byli mi látkou k poučení a zbožnému povznesení
srdce 1 mysli, nalézal jsem v nich potěchu přes to, že vzdáleny
byly ode mne jako život člověka praehistorického. A dnes,
v Lourdech, staly se skutkem živým a aktuelním. Seděl jsem
s Angličany u okna v roušé kněžském, zhotoveném od anglického
krejčího úplně dle mody a pozoroval jsem genesi zázraku ...
Cas 1 prostor mizel, věky couvaly, a míjely a já divil se tam
tomu, po -čem toužili proroci a králové, alé neviděli ... .«!*")

V zázračných uzdravováních Lourdských zjevuje Kristus
znovu svou moc a božskou sílu na přímluvu své neposkvrněné
Matky, jež se zde r. 1858 pasačce Bernadette de Soubiroux
zjevila.

Racionalismus stojí nyní bezmocně před těmito zázraky.
Dosavadní jeho methody, jichž užíval k vysvětlení zázraků biblic
kých, nestačí a proto hledá nové cesty, jež by vedly k vyloučení
nadpřirozeného z náboženství. Zázračná vypravování St i N.
Zákona dovedl šmahem vyhlásiti za pouhou smyšlenku, jež se
vytvořila jednak zúmyslně, jednak bez zvláštního úmyslu z pouhé
neznalosti zákonů, jimiž se řídí přírodní dějství, ale zázraky, jež
se udály před očima dnešního lidstva, nemůže přece tak paušálně
a z tak povýšeného hlediska vysvětliti. Proto ztrácí rázem své
dosavadní sebevědomí, jež neuznávalo až dosud žádného tajem
ství a doznává pokorně, že neznáme dosud všech sil přírodních
a proto nám zůstávají mnohé zjevy záhadnými, budíce obdiv
v nitru našem a tyto nazýváme provisorně zázraky. Doby poz
dější poskytnou nám příležitost vysvětliti vše způsobem úplně
přirozeným. Upřímné doznání racionalismu nás překvapuje, ale

197)Rovue pratigue d'apologétigue, 1914. str. 189n. No. 2.
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není nám žádným vysvětlením. Abychom nazvati mohli určitý
čin zázrakem, není nám třeba znáti všech sil přírodních; postačí
nám úplně věděti, čeho až dosud síly přírodní buď vůbec nevy
konaly, nebo čeho dle zákona příčinnosti vykonati nemohou.
Víme dobře, že síly přírodní nemohou oživiti nějaký odumřelý
organismus a že nemohou také nikdy působiti bez přímého
kontaktu s předmětem, na nějž působiti chtějí. Žádný lékař ne
může uzdraviti nemocného pouhým slovem nebo působiti na
pacienta nepřítomného. Víme sice, že vliv mocné vůle může
mnoho vykonati vzhledem na člověka s důvěrou k vyhlášenému

lékaři přicházejícího, ale víme také, že nestačí nikterak sebe
mocnější vůle k tomu, aby vrátila zrak slepému od narození
nebo hluchému sluch, je-li zároveň organismus sluchový porušen.
Dosud není sice známo, jaké vynalézavosti by bylo třeba, aby
mohly býti přenášeny ohromné massýy přes moře a hory, jisto
však jest, že se dosud nikdo nevznesl k nebi bez určitých pro
středků technických, že nikdo nemůže kráčeti po moři pouze
nohama, že nelze pouhým slovem utišiti bouři na moři nebo
vstoupiti zavřenými dveřmi. Nevíme sice, jak dlouho může trvati
zdánlivá smrt, vníž fakiři indičtí i po několik neděl trvají, ale
tolik je nám přece známo, že opravdově mrtvý nemůže vstáti
vlastní silou. Tolik víme dnes zcela, jistě, byť bychom ani ne
znali všech tajemných sil přírody, a na tomto poznání spočívá
všechno právo i majetek, celý rodinný a společenský život.

Vylučovati zázrak z náboženství a vyhlašovati je proto za
snůšku pověr může jen ten, kdo nepřipouští osobního Boha,
jenž jest pánem přírody a jenž člověka určil k vyššímu, nadpři
rozenému cíli, k němuž duše nezkažená u všech národů tíhne.
A jako nadpřirozený řád vůbec zákona přirozeného neruší, nýbrž
jej právě předpokládá a na něm dále staví, tak také ani zázrak
neruší dějství přírodního, nýbrž je plně předpokládá. Lidský duch
může úplně přirozeným světlem rozumu poznati z věcí stvoře
ných Boha a jemu podříditi svou vůli plněním zákona, zapsaného
písmem nesmazatelným v srdci, může míti i bez zázraků 1 zje
vení své náboženství, ale pozná-li pravdu zjevenou, má ji přijati
a zázraky jsou potvrzením této pravdy, zjevením Božské moci.

10. Monismus náboženstvím budoucnosti?

Naše doba, oslněná úspěchy v oboru věd přírodních, jež
umožněny byly novými vymoženostmi techniky tak úspěšně
zkvétající, odvrací se zhusta od dosavadních náboženství zjeve
ných a hlásá náboženství nové — vědecké — jež zove monismem.
Znavený duch moderního lidstva ustavičnou honbou po časných
hodnotách pociťuje více než kdy jindy potřebu náboženství. Této
potřebě po „náboženství chce. vyhověti věda nabízejíc náhražku
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za dosavadní křesťanství v monismu. Jest zvláštním zjevem
dneška, že v boji o nové náboženství- vyhýbají se mnozí až
úzkostlivě názvu náboženství a mluví plnými ústy o novém ná
zoru světovém. Avšak u výměru pojmu světového názoru panuje
takový zmatek, že je těžko nabýti jasné představy o tom, co
vlastně světový názor jest. Chceme-li alespoň krátce definovati,
co rozumíme názorem světovým, přihlédněme napřed k oněm.
složkám a činitelům, jež jej vyvolaly a jež tvoří jeho podstatu.

Obzor vědeckého poznání byl v moderní době ve všech
oborech tak rozšířen, že je dnes nemožno, aby jednotlivec mohl
po krátkou celkem dobu života vše obsáhnouti. (Cím dále tím
více mizí osobnosti polyhistorů, které by se mohly vychloubati
alespoň relativním nějakým vševěděním. Většina lidstva spokojiti
se musí jen znalostmi v určitém oboru, k ovládnutí jen poněkud
hlubšímu ostatních vědeckých odvětví nestačí ani čas ani schop
nosti. Avšak tento stav jest něčím nepřirozeným. Lidský duch
se nechce úplně spokojiti jen určitou částkou pravdy, nýbrž touží
neodvratně po přehlédnutí veškeré pravdy.

Každé poznání tíhne přirozeně po sjednocení poznaných
předmětů snažíc se shrnouti je v jeden systematický celek.
V poznání hledíme zařaditi každý nový pojem mezi pojmy již
známéa objasniti, rozšířiti a obohatiti tak své dosavadní vědění.
Tento postup, odpovídající přirozenosti badajícího ducha, nazvati
možno methodou monistickou, t. j. pochodem tíhnoucím k po
znání jediné nejvyšší příčiny a prazdroje vesmíru i jeho dějství.
Název tento pochází od. řeckého slova »mónos«, což značí tolik
jako jediný. Názor světový chce obsáhnouti a přehlédnouti veškeru
skutečnost s jediného, nejvyššího stanoviska a sice za tím úče
lem, aby všecky podstatné tužby a zájmy lidské byly ukojeny,
aby učiněno bylo zadost všem potřebám rozumovým, mravním
a náboženským. Tak obdržeti má celý náš život Jednotný, jasně
vymezený směr, jímž spěje pak k těm nejvyšším a věčným
ideálům. 'Objektivní svět a náš život s jeho náboženskými, mrav
ními a sociálními úkoly bude tvořiti předmět, jímž se zabývá
názor světový. Rozborem veškeré skutečnosti dospíváme k dvěma
velikým říším ve vesmíru, k říši hmoty a ducha, jež se nedají
nijak odstraniti anebo převésti na jednotu. Duch a hmota jsou
prvky různorodé. Myslící duch pátrá po jejich společné příčině,
po onom jednotném prameni, z něhož vyšly. Správná filosofie
a náboženství poukazuje na jedinou, nejvyšší, duchovní příčinu
existence těchto velikých říší vesmíru, již nazývají Bohem. Jiné
Hlosofické systémy zastavují se uprostřed dějství světového a
hledají poslední zdroj veškerenstva ve světě samém, tvrdíce, že
není žádné příčiny mimo- a nadsvětové, nýbrž že tato příčina
jest obsažena ve světě samém.

Podle toho, jaké stanovisko zaujímá kdo.k poslední příčině
vesmíru, podle toho. bude i jeho monismus a jeho jednotný



názor světový vypadati. Křesťanství jest také monismem, uznávajíc
jednu nejvyšší příčinu vesmíru — Boha. Avšak křesťanství rozli
šuje podstatu Boží od podstaty světa, Bůh a svět není dle kře
sťanství jedno a totéž, nýbrž Bůh jest příčinou, tvůrcem světa,
svět pak dílem Božím, podstatně rozdílným od Boha. V tomto
smyslu liší se křesťanství od oněch názorů. světových, které ne
činí rodílu mezi podstatou Boží a světovou, nýbrž vyhlašují svět
— celou přírodu. — za Boha. První, jenž tento monistický názor,
který nazýváme naturalistickým monismem, propracoval, byl
Baruch Spinoza (+ 1677). Podle tohoto filosofa existuje pouze
jediná podstata vesmíru a vše ostatní — duch 1 hmota — jest
pouhou případností této podstaty. Známa jsou jeho slova: »natura
est deus« — příroda jest Bůh. Monismus ten nazývá názor
křesťanský, rozlišující Boha od přírody dualismem. A vpravdě
není Bůh a svět jedno, nýbrž dvojí, a proto označení křesťanství
jako dualismu v tomto smyslu jest správné.

Jiné filosofické systémy hledí redukovati ony dvě samo
statné říše vesmíru na jednu jedinou prapodstatu a tvrdí, že bud
hmota a s ní spojená fysická síla, jež se různě jeví, jest jedinou
podstatou světa, neuznávají žádného podstatného rozdílu mezi
duchem a hmotou, vše jest toliko hmota — tento monismus sluje
monismus materialistický (hmotařský) — anebo že duch jest jedi
nou prapodstatou veškerenstva, jenž se později rozvinul v různé
rody, druhy a individua a monismus ten nazývají spiritualistic
kým (duchovním).

Prvý druh monismu zastoupen jest Haeckelem a jeho školou
v Německu, pro něj pracuje též bývalý profesor chemie v Lipsku
Vilem Ostwald, jenž hlásá tak zvaný energetický monismus,
zvaný tak proto, že uznává jedině energii — sílu za jedinou
podstatu-vesmíru,jejímžzdrojemjest slunce.

Monismus ducha nalezl stoupence v táboře filosofů ideali
stických u Fichteho, Schellinga a Hegela, a nejznámějším před
stavitelem tohoto směru byl Ed. z Hartmannů a nyní jeho žák
Arthur Drews, profesor filosofie v Karlsruhe.

Za účelem rychlého rozšíření monismu založen v Německu
»monistický svaz« — Monistenbund (1906), jehož činným před
sedou jest profesor Ostwald a prvním čestným předsedou byl
zvolen prof. Arnošt Haeckel (+ 1919). K organisaci vědecké práce
monismu založen byl zvláštní vědecký ústav »Brůcke« zvaný
a ©mimo to tvořeny byly tak zvané ethické společnosti, jež
měly uplatňovati monistické zásady v praktickém životě. V bý
valém Rakousku soustředil hlavně vídeňský universitní profesor
Jodl činnost ethických společností. Monismus má býti pojítkem
duchovním všech lidí, kteří se rozešli s náboženstvím zjeveným
bez rozdílu národnosti, a společné sjezdy monistů mají napomá
hati tříbenía šíření se monismu ve všech zemích. Tak pořádán
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byl veliký monistický sjezd r. 1913 v Důsseldorfu. Mimo to
„ mají býti šířeny zásady monismu zvláštními letáky »Flugschriften

des deutschen Monistenbundes«, jichž již několik bylo vydáno,
hlavně od Haeckela, Schmidta, Unolda a j. Přes to, že monismus
vyhlašuje vítězoslavně úplné súčtování s křesťanstvím,jeho vírou
a mravoukou, nemůže se přece dosud úplně odpoutati od urči
tých náboženských forem a vydává dokonce i monistická nedělní
kázání, jichž vydal prof. Ostwald dva svazky. V kázáních těchto
obléká Ostwald náboženské pravdy křesťanské v nové roucho a
podkládá církevním svátkům nový, monistický obsah. Vymaniti
člověka z okovů' všech náboženských, dualistických představ o
osobním Bohu, o posmrtném životě, o rozdílu mezi duchem a
fysickou silou a ukázati lidstvu podmaňující sílu monismu
v životě i smrti, toť účel monismu. »Na troskách starých pověr
vystaví monismus lidskému duchu nový palác, v němž bude
zbožně uctívati svatou »trojici« 19. století: ideál pravdy, t.j.
poznání přírody, ideál krásy (krásu přírody) a ideál ctnosti (uží
vání přírody)«,!*8)slibuje Arnošt Haeckel svým: stoupencům. A
F. V. Krejčí uvádí na doklad vítězné síly monismu báseň Vrch
lického »Při objevení nové pyramidy v Meydunu«, kde rozmlouvá
přízrak oživené mumie s člověkem dobyvatelem o smrti takto:

Ty celý svět znáš, rovník, moře, hvězdy ...
leč staré sfingy báj tě hlodá vezdy,
co po smrti jest, rci, oč ty víš více?

A člověk odpovídá: Co smrt? Mně život cílem, nadějí a
touhou. Žít, pracovat, chtít a myslit, to je všecko. Upis rájů
příštích metám v plamen; svůj mozek znám 1rozpjetí svých
ramen, být velkým pouze člověkem mně stačí.

Ta víra pavézou jest mojí síly!.
Jsem fénix báje; Herkul budoucnosti,
prach mohyl i prach hvězd mně jednou látkou;
vše zladím v souzvuk a vše v píseň sladkou,
až zatřesou se plesem mrtvých kosti.

A tento básnický výlev jest Krejčímu monistickým »Kredem«,
jest názorem životním moderního člověka. »Člověk, nepotřebující
bohů ani Jejich rájů, podmaňující si svým poznáním přírodu,
budující si své štěstí jen zde na zemi a přemáhající opojným
pocitem života i samu smrt — toť nejvyšší závěr monistického
myšlení a zároveň východisko monistické morálky.!%?)Zdaž neozývají
se nám zde slova Eulenbergova oratoria, předváděného na sjezdu
monistů v Důsseldorfu, »Daedalus a Ikarusc, jež v hněvu svém
nad tragickým skonem svého syna pronesl starý sochař— osoba

138,Die Weltrátsel, str. 154.

150 F. V. Krejčí: »Světový názor náboženský a moderní« str. 62.Praha 1914, tiskem knihtiskárny »Práva lidu«. :
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báje — takto: »Klekati před bohy jest nedůstojno člověka bohům
rovného! Nemodlete se a nepřinášejte bohům obětí! Clověk nemá
viny, není mu třeba ni obětí, ni vyznání hříchů! Clověku stačí
úplně poznání přírody a ovládnutí jejich zákonů. Kdo až tam
dospěl, tomu není třeba víry ani důvěry v bohy. Od doby, kdy
umělými křídly mraky brázdím, rozháněje vás s vašich trůnů
jako noční strašidla a sovy za dne, není již člověka, který by
nepochyboval o existenci a všemocnosti vaší.«

Monismus německý chtěl dokázati lidstvu, že nejen jeho
učení, nýbrž i praxe má vítěznou sílu. Proto obíral se již od
r. 1910 prof. Ostwald myšlenkou zříditi monistický klášter a
v druhém díle svých nedělních kázání!*?) podal také návod, jak
má býti zařizen takový klášter a účel jeho pro jednotlivce 1 spo
lečnost. Význam křesťanských klášterů nepodceňoval, nýbrž chtěl
toliko zreformování a přizpůsobení jich monistickému názoru.

Učelem monistického kláštera, jenž roku 1913 byl na krátko jen
otevřen, bylo dokázati světu, že monistická idea dovede právě
tak jako náboženská sjednotiti nejrůznější třídy lidstva v jednu
velikou rodinu, která by vzdálena světského ruchu a vyčerpáva
jících starostí o denní potřeby prospívala svými pracemi z nej
různějších oborů ostatnímu lidstvu. Pln naděje hleděl Ostwald
budoucnosti vstříc, těše se, jak z moderního kláštera »Unesma«
budou vycházeti noví lidé, vychovaní dle zásad vědeckých, jak
hrnouti se budou zástupy do prostých sice, ale hygienicky zaří
zených.cel mnichů a mnišek a jak čerpati zde budou výtečných
a nestranných rad idealistů úplně objektivních, nepředpojatých
a nezaslepených politickými hesly a stranictvím. Dítky řeholníků
monistického kláštera budou vedeny směrem převážně rozumo
vým, ačkoliv ani citová stránka ve výchově nebude zanedbávána.
Zasteskne-li se jim po vánoční poesii křesťanské, nebude jim
odpíráno slaviti svatvečer vánoční, avšak dětem monistů nebude
se vyprávěti historka o božském Vykupiteli lidstva, nýbrž o člo
věku vědy, jenž vysvobodil lidstvo z temnoty nevědomosti, 0 vy
nalezavém duchu lidském, jenž svými výzkumy zpříjemnil život
pozemský. Vyprávěti jim budou o vánocích o smutném stavu
praehistorického člověka, jenž mrznul v temné sluji, neznaje ani
lampy, ani ohně, dokud mu jich nevynalezl vykupitel, lidský
rozum. Jako křesťanské řády slibem chudoby (spokojenosti s má
Jem), poslušnosti a ustavičné čistoty zavazovaly se dobrovolně
k službě vyšší, tak také členové »Unesmy« žíti budou skromně,
jejich kuchyně bude prostá sice, ale úplně dostačující, jelikož se
bude vařiti dle sta receptů, jež za tím účelem sestavil odborný
znalec — profesor chemie. V čele kláštera stál zvláštní zvolený
organisátor, jenž se staral o záležitosti vnější a uvnitř společ
nosti pečoval o soulad duší sestavováním zvláštních kolonií vě

140,Str. 392—400.
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deckých, uměleckých a pod. Jemu dlužno se podříditi, ovšem
ne slepě. Život klášterní utváří se tak nadmíru bohatě a rozmá
nitě. Celibát — bezženství — nebude tvořiti žádného závazku.
Monistický klášter měl vychovati nové pokolení a proto seskupili
se v něm především manželé a svobodní členové mohli mezi
sebou uzavírati manželství. Kdo by cítil náboženskou potřebu,
tomu se mohly předčítati »Záhady světové« od Haeckela nebo
poutavá »Nedělní kázání« Ostwaldova. Členové kláštera měli no
siti také zvláštní roucho, ovšem zcela moderní, nezastírající
ušlechtilé formy těla, jak to bylo u rouch řeholníků a zvláště ře
holnic křesťanských.

Na sjezdě monistů v Magdeburgu oznámil Ostwald s nad
šením ve své řeči »monismus a kultura« otevření »Unesmyc
a brzké obydlení tohoto kláštera, jehož život spravován bude
»energetickým imperativemc, t. j. snahou žíti tak, aby žádná ener
gie, jediný podklad vesmíru, nepřišla nazmar. V Eisenbergu po
blíž Lipska zakoupena byla usedlost »Amtsschreibermůhle«, každý
přistupující člen složil doživotně 37.000 marek nebo 1750 marek
ročního poplatku, jelikož nikdo nebyl nucen zůstati doživotně
v klášteře, a nyní měl monistický klášter ukázati žasnoucímu
lidstvu vítěznou sílu monismu-v praktickém životě, sílu přemá

hající veškeru víru v Boha, zaplašující strach a hrůzy smrti, ne
znající jiné víry než v sebe a v ustavičný pokrok a vývoj lid
stva. Než všechny tyto naděje v krátkosti zklamaly. (Orgán mo
nistů »Monistisches Jahrhundert«, jenž vítězoslavně hlásal světu
vítězství monistické myšlenky v praxi, přinesl dne 25. října 1913
malou noticku »Osada Unesma«, psanou rukou Ostwaldovou,
v níž čteme toto: »Abychom odpověděli na četné dotazy, nebo
lépe řečeno, abychom jim předešli, sdělujeme tímto, že první
pokusy jsou skončeny. Cinníčlenové prohlásili jednomyslně roz
puštění kláštera. V podniku bude pokračováno na poněkud změ
něných základech.« Avšak »Germania«, orgán německého centra.
uveřejnila na základě letáku, rozdělovaného před poslaneckou
sněmovnou, že pouze dva členové vystoupili dobrovolně, kdežto
ostatní byli z kláštera vyloučeni. Tak ztroskotal první veliký
podnik monismu na poli praxe. Uspěšná methoda Ostwaldova
v oboru chemie vypověděla úplně službu na poli sociálním.
Křesťanské kláštery, v nichž pěstován život rozjímavý 1 činný,
jsou výkvětem křesťanského ducha, skýtajíce vzor společenského
života ovládaného společným poutem lásky, spočívajícího na
mocném podkladu všeho společenského blaha — poslušnosti,
čistoty a chudoby. Křesťanští mužové a ženy, sdružujíce se
k společnému životu pro Boha a blaho lidstva nezakupovali žád
ných dobře rentovaných domů a usedlostí, nýbrž tvořili veliké
věci úplně v chudobě, vědouce dobře, že i nejvyšší ideály lidstva
dají se po příkladu Kristově dobře spojiti s chudobou, je-li zde
podkladem láska k Bohu pohrdající veškerou marností světa.
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Má-li se konečně charakter náboženství osvědčiti v životě klá
Šterním, musí právě monismus doznati, že křesťanství obstálo
tuto zkoušku velkolepě a že má posud dosti síly vésti veškero
lidstvo k těm nejvyšším ideálům.

Tento předčasný bankrot monismu v oboru praktického ži
vota u samých horlitelů a idealistů monistických otevřel v Ně
mecku vážným myslitelům, kteří až dosud s monismem alespoň
v jeho idealistické formě sympatisovali, oči a uvedl je do tábora
náboženského názoru světového. Míním zde hlavně dva nejzná
mější filosofy německé, Paulsena z Berlína a Euckena z Jeny.

U nás v Čechách založen byl také »svaz socialistických
monistů«, jehož zásady šíří časopis »Monista« a různé brožury,
blavně z péra bývalého učitele F. V. Krejčího.!*!) Evangeliem
našich monistů jsou »Záhady světové« od Haeckela, jakož i ma
terialisticko-pantheistická filosofie německá, jež jest dle názoru
Krejčího doplněním přírodovědy, otvírajíc smysl života. Při tom
ovšem přeslýchají se varovná slova filosofa z Hartmannů: »Kdo
se domníval, že nalezne ve filosofii útěchy a naděje, tomu musím
říci, že se klamal.« Třebas neplatila slova tato o filosofii vůbec,
která zkoumáním posledních příčin všeho bytí dospívá nutně
k poznání oné jediné a nejvyšší prapříčiny vesmíru a již plně
ceníme, platí přece v plném rozsahu o oné filosofii; na níž mo
nismus svůj názor světový staví, totiž o filosofii materialisticko
pantheistické, která nezná buď vůbec žádného Boha nebo mluví
pouze o jakémsi Bohu, jenž jako všeživot nebo všeduch tvoří
prapodstatu veškerenstva, v níž se konečně vše rozplyne, aby
nastoupilo nový: koloběh světový.

Může-li však monismus nahraditi náboženství, je jiná otázka;
vážní myslitelé čeští, byť nestáli ani na půdě křesťanského ná“
zoru světového, to rozhodně popírají.!“?) »Nyní nastává obrat
v myslích, poznavších, že věda nemůže nahraditi náboženství, a
že bez náboženství nelze člověku žíti tak, aby plnil smysl ži
vota.c!43) A konečně i Krejčí sám, třebas jest pln obdivu nad
světovým obrazem, jak jej rozvinul Haeckel a energetickým mo
nismem doplnil Ostwald, nepodceňuje nijak potřebu ideálů
mravních i esthetických (krasoumných), myslí však, že monismus
této potřebě vyhoví. Správně soudí profesor Mareš o neoprávně
nosti těchto požadavků. od, monismu. »Cirý intellektualism, za
kládající vše na přírodní vědě, citu prázdný a citu nepřátelský,
není schopný utvořiti nové náboženství, nové ideály ethické a
esthetické . .. Jeho ethický ideál jest všeobecný blahobyt, jeho
esthetický ideál kratochvíle. Haeckel nabízel umění nové útvary

1) F V. Krejčí: »Světový názor náboženský a moderní.« Praha II.
A. Svěcený, 1914. ,

142)Srovn.: Dr. Wr. Mareš, »Věda. a náboženství. «
145)Mareš, tamtéž str. 52.
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přírodní, zvláště mikroskopické organismy, jako by výtvarné
umění spočívalo v obkreslování přírodních útvarů ... Věda jest
tomuto monismu nejvyšší instancí ve všech otázkách mravních
1 uměleckých, poněvadž sestrojuje krásná barviva a učí ladit.
nástroje. Ideál krásy a tvůrčí umělecké dílo není nic ve světle
monistického -intellektualismu. . Tento německý monismus jest
nebezpečný slovanskému duchu, prahnoucímu po »citech nové
zbožnosti a víry.« Jeho vědecká hodnota jest stejná, jako byla
hodnota materialismu, který tak zklamal: neboť chce vybudovati
pravdu výhradně jen na základě fysikální veličiny.«!4+)

Ačkoliv nesouhlasíme s profesorem Marešem v pojímání
náboženství jakožto věci citu, vědouce dobře, že náboženství
jest poměr celého člověka k Bohu osobnímu, plynoucí z poznání.
Boha a zajímající tak. všechny duševní schopnosti lidské, jevící
se také úkony tělesnými a zaujímající též v životě společenském
místo vůdčí, podepisujeme přece bez jakékoli výhrady ortel
smrti, který pronesl učený český filosof nad monismem.

Tento ortel chceme však ještě blíže a jasněji odůvodniti
uvedením základních názorů filosofických, na nichž monismus
svůj světový názor jakožto náhražku náboženství buduje.

Monismus zakládá se hlavně na materialismu a pantheismu.
Negace a konfuse má tvořiti základ činorodého Života.

Materialismus jest skutečně v prvě řadě negací. Popírát
vše duchovní, nadsmyslné, vše ideální, veškeren vyšší transcen
dentální a náboženský řád. Řád právní má v materialismu jen
potud platnost, pokud jest výplodem lidské libovůle. Ideu Boží
prohlašuje materialismus za chorobný výplod mozku (Feuerbach)
a Haeckel nazývá Boha »plynným obratlovcem.« Duši, jakožto
podstatu jednoduchou, duchovní, považuje za bezpodstatné stra
šidlo, které natropilo v myslicích hlavách mnoho vrtochů a jež
věda již úplně zaplašila. Krátce vše, co leží v oboru našeho
vyššího, duševního poznání nebo co S ním souvisí, vše, co se
týká našich ideálních zájmů nebo na ně jen poukazuje, jest bez
ohledně popíráno. Jen jedno nalézá uznání před zdrcující kritikou
materialismu a to jest hmota. Ona jest podle materialismu je
diným a posledním resultátem plynoucím z analytického procesu
negace a S ní spojená hmotná síla. Hmota a hmotný řád vyhoví
prý úplně požadavkům lidského srdce.

Na základě tohoto resultátu přistupuje materialismus k řešení
nejdůležitějších otázek životních, jimiž se zabývala od pradávna
filosofie, na něž jasně a určitě odpovědělo křesťanství. Tak chce
materialismus dokázati, že není pouhou negaci, nemající žádné
ceny pro praktický život, nýbrž že podává také positivní hodnoty
k uspokojení základních otázek životních.Proto jedná materialismus.

144)Mareš str. 47. Srovn. Haeckel: Die Weltrátsel, str. 154.—157.



ze svého stanoviska o původu a uspořádání hmotného světa, o
původu života, člověka a jeho vyšších schopností, jakož i o pod
statě společnosti, práva 1 státu. Jest pravdou, že materialismus
nacházel vždy dosti četných stoupenců, obzvláště v řadách lidí,
jimž skýtal život hojně příležitosti užívati statků hmotných a
kteří buď nechtěli nebo nebyli schopni obrátiti svou pozornost
k hlasu nitra. Obzvláště v řadách polovzdělanců a domýšlivců
nacházel četné přívržence. Užívalt vždy vědecké methody a nebyl
nikdy v rozpacích vyplniti mezery, jež vznikaly nedostatkem
"přesných důkazů, smělými domněnkami, jež právě ve své bez
radnosti vzhledem na základní vědecké otázky s úžasnou a pře
kvapující drzostí za zcela dokázané a odůvodněné vydával. Mo
derního člověka oslnil hlavně tím, že se odvolával ustavičně na
vědy přírodní a řešil všechny otázky životní methodou přírodo
vědeckou, nevyjímaje ani oněch otázek, jež se této methodě
vymykají, jako na př. otázky duševědné (psychologické) a otázky
o bytí, toliko rozumem poznatelném (ontologické). Tak řešil prof.
Ostwald otázky duševědné úplně methodou chemickou, síly
duševní jsou prý jen zvláštní formou energie fysické. Evangeliem
moderního materialismu stala se kniha L. Bůchnera »Kraft und
Stoffe a Haeckelovy »Záhady světové« a »Die Lebenswunder«
(zázraky života). Neméně zajímavý jest též optimismus materia
lismu, očekávající s naprostou jistotou definitivní rozřešení
případů vymykajících se z rámce hypothes od brzké budoucnosti.
Avšak materialismus zůstane vždycky tím, čím jej nazval odborný
znalec jeho základů, profesor Albert Stóckel — »sebevraždou
lidského ducha, jenž sám sebe popírá.«!*5)Průkopníky materialismu
nacházíme již tisíc let před Kristem ve formě atomismu v sy
stému indickém Waiseshika. V 7. stol. př. Kr. hlásali zásady
materialistické filosofové jonští, ve stol. 5. Demokrit a po něm
ve věku třetím Epikur. Křesťanství podařilo se snadno. zatlačiti
úplně materialistický názor světový, jelikož předložilo lidskému
duchu pravý idealismus myšlénkový i životní. Epikureismus byl
representantem odumírajícího pohanství, jež zavržením ideální
pravdy pohřbilo lidského ducha ve hmotě. Kristus osvobodil
ducha od hmoty a pokud mysl i srdce lidské zůstalo věrno
křesťanství, neodvážil se materialismus vystoupiti na veřejnost.
Teprve doba renaissance obdivujíc a křísíc starou kulturu po
hanskou dopomohla materialismu k znovuzrození. Ve stol. 16.
hlásal v Padui Petrus Pomponatius odumírání lidského rozumu
s tělem, René Descartes (+ 1650) vysvětloval život zvířecí úplně
mechanicky a materialisticky. Anglický empirismus (Bacon,Hobbes
a John Locke) spoutal lidského ducha do těsných mezí smyslové

145)Dr. Albert Štockel: »Der Materialismus, geprůft in seinen Lehr
sátzen und deren Conseguenzen.« Mainz, Kirchheim 1877, str. 3. »Selbstmord
des menschlichen Geistes, weil der menschliche Geist in der materialistischen
Weltanschauung sich selbst negirt.«
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zkušenosti a upíral mu jistotu poznání pravd nadsmyslných. Ve
Francii předcházel revolučnímu převratu materialistický směr
myšlení, výplod to mravně schátralých společenských poměrů.
Encyklopedisté francouzští byli materialisté a Kniha »Systěme
de la Nature« vydaná pod jménem Mirabeauovým, jejímž autorem
byl však baron Holbach, neuznávala žádné jiné reality mimo
věčnou hmotu a pohyb (sílu), nazývajíc náboženství poblouzněním
ducha plynoucím ze strachu před revolucí a škodlivými vlivy
přírody. Vše, co se vymyká z rámce hmoty, jest holý přízrak.
Nejvyšším a posledním cílem člověka je blahobyt a rozkoš,
jedinou pohnutkou lidských činů jest zájem. Dobro jest jen to,
co člověku prospívá, zlo jen to, co mu škodí.

V Německu hlásali materialismus Feuerbach, Vogt a Mole
schott, dále Bůchner a v době nejnovější Haeckel a Ostwald,
neuznávající žádné duševní síly jakožto podstatně rozdílné od
síly hmotné. Myšlení nazváno bylo vyměšováním mozku (Vogt)
nebo fosforescencí jeho (Moleschott).Tatáž fysická síla, která se
jeví jako trávení v žaludku, působí myšlení v mozku (Bůchner)
a Ostwald požaduje jen jiné podmínky, aby energie hmotná
přešla v energii duševní.

Novodobý materialismus volá na pomoc hlavní odvětví
nauky o životě — biologii a physiologii — a odvolávaje se na
to, že veškery funkce vitální jsou spojeny s určitými změnami
mechanickými a chemickými, ba že i myšlení samo, jakožto
funkce eminentně duchovní, předpokládá určité změny mecha
nické, chemické, elektrické a tepelné v nervstvu, mozku a
svalech, tvrdí, že úkony duchovní nejsou ničím jiným než vý
sledkem pochodů fysických, způsobených různým pohybem
atomů. Tak dospěl moderní materialismus vlastně jen tam, odkud
již Demokrit a Epikur vyšli, vyjímaje toliko několik nových frasí.

Podklad, z něhož vychází dnešní materialismus, jest úplně
nesprávný. Nazývati podmínky fysické příčinou pochodů duševních,
jest úplně nelogické. Podmínka a příčinajsou pojmy zcela různé.
Aby nějaký umělec mohl hráti na piano, jest především potřeba,
aby to piano měl a aby struny a klávesy tohoto stroje byly
v pořádku. To jsou nutné podmínky, bez nichž by ani největší
umělec ničeho nedokázal.

Člověk uplatňuje a realisuje své ideály, obrazy to čistě
duchovní, jež ovládají a řídí jeho tvorbu ve světě jej obklopujícím;
ku provedení svých plánů potřebuje však nutně určitých pomůcek
hmotných, n. př. barev, štětce a plátna, aby svůj umělecký obraz
vymaloval. Chtěl-li by někdo tvrditi, že barvy, štětec a plátno
provedly náhodným seskupením onen umělácký obraz bez za
sáhnutí umělce, stal by se směšným.

Člověk není pouhý duch, nýbrž sestává z těla a duše, která
však není bez určitého poměru k tělu. Mezi oběma panuje usta



vičný vzájemný poměr, jelikož duše jest jediným zdrojem života.
vegetativního, sensitivního a intellektuálního. Veškeré poznání
lidské počíná vnímáním smyslovým a utvořené představy smy

-slové uchopí se teprve rozum jakožto schopnost čistě duchovní
a vybéře z ní to, co jest ve věcech všeobecného, nutného a ne
změnitelného a vytvoří tak novou představu — nový duchovní
obraz smyslového předmětu — jemuž odpovídá podstata předmětu.
smyslům přístupného, jež však sama není smyslům přístupna,
Podrážděním orgánů smyslových (oka,ucha) vzniká pohyb a změna
ve svalstvu, nervstvu a mozku, avšak pocit, představa a konečně
duchovní obraz v rozumu není účinkem těchto fysických změn,
nýbrž něčím úplně jiným. Uvážíme-li, že každý účinek musí býti
obsažen ve své příčině a soudíme-li z rozdílu mezi psychickým
(duševním) a fysickým na podstatný rozdíl mezi oběma říšemi

působnosti, musíme doznati, že mechanické změny v ústrojí
smyslovém i mozku nemohou býti příčinou aktu intellektuálního,
nýbrž jen jeho podmínkou. Marné jest vzpírání se proti této
skutečnosti, jelikož jinak stojíme před nerozluštitelňou záhadou,
před zázrakem, který však se dá úplně přirozeně vysvětliti uzná
ním příčiny nehmotné, duchovní.

Byly-li by myšlenky, soudy, úsudky a pocity výsledkem
pouhých pochodů fysických, vyplývaly-li by, jak tvrdí Ostwald,
toliko z jiné formy energie fysické, již psychickou zveme, musily
by také nutně jeviti vlastnosti fysické, musily by se dáti vážiti,
měřiti a rozkládati, což jest ovšem nemožné.

Jest sice pravda, že v zármutku a bolu pozorujeme ochab
nutí nervů, v radosti a nadšení zase vzpružení nervů, avšak
pouhým mechanickým postupem, bez účasti principu duchovního
nedala se dosud nikdy vzbuditi láska v srdci mateřském, „nedal
se ještě nikdy vypuditi bol z rozdrásaného srdce, byť i materi
alisté se sebe větším sebevědomím rozřešení těchto otázek
v budoucnosti přislibovali. Hmota jest a zůstane hmotou, síla
fysická se nedá nikdy převésti na sílu duševní!

Působení rozumu, jakožto schopnosti duchovní, nehmotné,
musíme obdivovati ve všech úkonéch a dílech lidských, jež tvoří
člověk z prvků hmotných. Pořádek a jednota v množství a ob
měna v jednotě nejsou výplodem pouhého mechanismu. Mecha
nickým mícháním kusů železa nevznikne nic jiného než chaos,
mnohdy sice velmi pestrý, ale hodinový stroj, zařízený účelně,
dovede ze železitých součástek sestaviti jedině myslící duch. Díla
literární nejsou výsledkem nahodilého spojení atomů inkoustu .
a papíru, díla umělecká Phidiova a Michel Angelova nejsou vý
plodem nahodilého seskupení mramoru. A jak vysvětlí materi
alismus nádhernou harmonii vesmíru, neuznává-li působení
bytosti nejvýš inteligentní? Jak může vůbec mluviti materialismus
o vědě, jak o zákonech všeobecných, o příčinách a pojmech
všeobecných, jež přece hmota poznati nemůže?!
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A vypovídá-li materialismus úplně službu v oboru poznání,
tím nespolehlivějším jest ještě v oboru praktického života.

Materialismus v praktickém životě znamená záhubu veške
rého mravního a právního řádu. Popíraje nezměnitelnost a zá
vaznost mravního řádu ničí veškeren život a vyhlašuje člověka
za pouhý stroj — hnaný slepou nutností —-**8)ničí veškeru
zodpovědnost lidských činů, k nimž byl člověk hnán sběhem.
okolností bez svobodného rozhodnutí a tím padá veškeren řád
právní ve společnosti. Boj o existenci, o zachování života, jest
základem všeho mravního jednání, život a jeho blahobyt nejvyš
ším cílem a ideálem mravnosti. Mravným býti znamená konečně
tolhk co býti zdravým. A v ohledu právním platí jako nejvyšší
zásada: silnější musí zvítěziti v boji se.slabším. Názory takové
neskýtají lidským činům žádných vyšších inspirací, nedávají žádné
naděje slabým, utiskovaným a trpícím, upevňují jen brutální moc
a násilí. Materialismus jest smutným názorem životním, bez
vyšších vznětů a perspektiv, v něm není místa ani pro ctnost
ani pro heroismus. Antický svět odchovaný materialismem při
jímal s nadšením nauku Ukřižovaného, nacházeje v ní vyplnění
všech vznešených tužeb rozumových a mravních 1 esthetických.
Myslící lidstvo dneška zavrhuje rovněž materialismus z důvodů
theoretických a praktických a volá hlasitě po náboženství, jež
materialismus nahraditi nedovedl.

Avšak mnozí z myslících lidí nenašli dosud cestu k pra
vému náboženství a kloní se k tak zvanému pantheismu (vše
božství), spatřujíce v něm náhradu za náboženství, ba jediné pravé
náboženství. |

Jako materialismus se opíral o mnohé zdánlivé důvody,
opírá se | pantheismus o mnohá fakta, jež mají dokázati jeho
oprávněnost.

Pozoruje nesmírnou rozlohu světa v prostoru a ohromné
síly, působící dle pevného, k cíli vedoucího řádu, považuje mnohý
obdivovatel přírody tento svět za božství samo, zapomínaje, že
vesmír pozorován z jakéhokoli stanoviska, poukazuje svou ome
zeností, závislostí a nahodilostí „na vyšší bytost mimosvětovou,
nesmírnou a nekonečnou, nezávislou a nutnou, mající důvod
svého bytí jedině v sobě samé a v žádné jiné bytosti,

Nadto poukazují stoupenci pantheismu na věčné trvání
hmoty a síly ve světě tvrdíce tak, že vesmír jest vlastně sám
oním věčným, nezměnitelným božstvím, jež se ustavičně vyvíjí
a rozkládá. Odvolávajíce se na zákon entropie, potvrzený resul
táty badaní empirického, tvrdí, že žádná hmota ani síla ve vesmíru
nepřichází na zmar, nýbrž nabývá pouze růžné formy.) Že

46) Ia Mettrie řekl přece: »["homme c'est machine —,člověk, toťstroj.«
47) Srovn.: Die Weltrátsel, str. 98. Das Substanzgesetz.
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však týž zákonentropie dokazuje povstání světa i sil jeho v časé
a tak předpokládá nutně existenci bytosti mimosvětové, 0 tom
pantheismus mlčí.

Vývodům páantheismu sloužila též nemálo ta okolnost. že
Boha tak, jak jest, ve světě viděti nelze. Myslící duchové staro
věku rozešedše se dávno s polytheismem a smyšlenými! bohy,
neodvážili se na místo bohů smyšlených postaviti svůj vlastní
názor a holdovali potají pantheismu, zbožňování přírody.

V moderní filosofii i básnictví pozorujeme, jak také F. V.
Krejčí poukazuje, zvláštní nechuť uznati osobního Boha ve smyslu
křesťanském. Proto mluví často o Bohu totožném s přírodou
nebo životem.v ní nebo konečně s duchem celý vesmír obepí.
najícím a pronikajícím. Toto stotožňování světa i člověkas Bohem
vede prý k zvroucnění a utužení náboženského poměru.

Avšak vlastní naše sebevědomí se vzpouzí uznali pouze
jedinou podstatu světa, z níž by jednotlivé bytosti toliko vyřino
valy jako paprsky sluneční ze slunce nebo vlny mořské brázdící
hladinu nesmírného oceánu, protestujíc hlasitě proti stotožňování
svéprávného, sebevědomého nosiče lidské přirozenosti, vnímají
cího věci mimo sebe jako něco odlišného od vlastního já, vědo
mého svého rozdílu od ostatních věeí stvořených.,

Nitro naše se bouří při pomyšlení na božství zmítané děj
stvím světovým, vyvíjejícím se a ničícím opět sama sebe. Jak
mohlo by se obraceti lidstvo ve svých potřebách k takovému
Bohu, jenž by byl sám nesamostatný a jenž by teprve v člověku
nabýval nejvyšší dokonalosti uvědoměním si sama sebe?! Odkud
brala by mravnost svůj podklad, odkud čerpal by mravní řád
svou závaznost, když konec konců v této prapodstatě božské
není rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi bezprávím a právem
a když vše zase jednou splyne s onou prapodstatou %

A na věci nemění ničeho ani pojímání této prapodstaty ve
smyslu duchovním, jak to již před Kristem hlásal brahmanismus
a idealistická filosofie německá v nové době znovu uvedla. Filo
sof Hegel kladl za podklad vesmíru absolutní, neurčitou ideu.
která se vlastním pochodem „dialektickým rozvíjela a určovala,
až konečně v člověku dospěla k sebevědomí. Odkud vyšel tento
všeobecný pójem, kdo mu dal impuls k dalšímu určení a vývoji,
zůstává osudnou záhadou, jíž Hegel ovšem nevysvětlil. Zvláštní
syslém pantheismu vytvořili v německu A. Schopenbauer'*8)
a Eduard z Hartmann-ů.!*?)

Dle nauky: Schopenhauerovy jest prý slepý, neodolatelný
pud (pravůle) prazdrojem a jedinou podstatou vesmíru. Jest prý
sice nevědomým, slepým, ale při tom Zároveň neodolatelným

48, Die Welt als Wille und Vorstellung. II. Bde.
49) Die Philosophie des UnbewufBten.
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pudem. Jako takový jeví se dosud ve světě neústrojném a vege
tativním a jeho -zákonech — člověka nevyjímaje. Teprve na vyš
ším stupni přidružuje se k tomuto pudu poznání (u zvířat a lidí)
a teprve zde poznává vůle, co vlastně chce a k čemu směřuje,
totiž tento viditelný svět 139)

Ve světě možno pozorovati různé stupně télo vůle, jejímž
základním znakem jest chtění. Toto chtění: pozorujeme ve světě
neústrojném, živočišném 1 v říši lidstva, kdež nalezá rozumového
odůvodnění. O všeobecné tužbě ve světě mluvili již filosofové
starověku a křesťanská filosofie středověká rozdělila toto chtění
na přírodní, živočišné a rozumné. A veškera tato snaha nese se
za určitým. cílem, jenž odpovídá přirozenosti jednotlivých říší
bytostí v přírodě, k němuž tíhne hmota neústrojná železnou
nutností, tvor zase puzen svým pudem a člověk, tvor rozumný,
úplně svobodně. „Hlubocí myslitelé křesťanští — najmě Augustin
a Tomáš Aguinský — poznali z tohoto postupu bytostí stvoře
ných k cíli existenci bylosti nejvyšší — Boha, jenž vede a řídí
vše k cíli dle zakonů odpovídajících přirozenosti jednotlivých říší
přírodních. Učení křesťanští myslitelé postavili se však zároveň
na stanovisko vývojové, jež teprve Darwin ve svých přírodově
deckých pracech tak zdůrazňoval, avšak jejich názor 0 vývoji
nebyl mechanický, jak jej Darwin a Haeckel odůvodňovali, nýbrž
teleologický, cílevědomý. Ve světle tohoto názoru tíhne vše
k. určitému- cíli nikoliv vnějším náhodným seskupením nebo
umělým zasahováním bytostí rozumných, ani pouhou akomodací
(přizpůsobením) podmínkám zevnějším ani obměnou. (variací)
u přenášením nových vlastností na potomstvo podle nejvyššího
zákona, jemuž podléhá veškero dějství v přírodě —- boje 0 exl
stenci —, nýbrž vývoj tento vychází z nitra věci samé, jest jíž
ve věcí obsažen, pocházeje od Tvůrce vesmíru. Myšlenka vývo
jová, jak ji pojímali nepředpojatí myslitelé starší i moderní, ne
vylučovala Boha 7z'přírody, nýbrž právě naopak jeho existenci
zdůrazňovala převádějíc souhrn zákonů přírodních, jimiž se dějství
světové řídí, na bytost nejvyšší, duchovní a nejvýš moudrou —
Boha.

v Monismus Schopenhauerův vychází ovšem ze stanoviska
předpojatého, že totiž většina bytostí ve,světě svého cíle nedo
sáhne a1 dosáhla-li ho, nenachází v něm jejich tužba uspokojení,
nýbrž nastupuje nový proces, nekonečně se opakující a nikdy
nedosahující toho, po čem toužili. Toť práce Sisyfova, ubohá
a politování hodná. Neboť každé chtění jest dle názoru Schopen
hauerova známkou a důkazem nedostatku a potřeby toho, po
čem toužíme a čeho se nám nedostává. Nejlépe přesvědčuje se
o tom člověk. Jeho život trvá jen několik okamžiků a není než

150)Die Wolt als Wille und Vorstellung. I. str. 539.
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ustavičným zápasem mezi životem a smrtí. Každé dechnutí jest
potíráním smrti, chůze znamená zdolávání překážek, jež v cestu
se staví. Udržení života napomáhá jídlo i pití, avšak přes to
dostaví se přece jen smrt a uchvátí nešťastnou obět, s níž si již
dlouho pohrávala. Veškero štěstí a blaho „lidské jest pouhým
negativním pojmem, jest snahou vymanitise z různých utrpení
a běd. . ó

Život lidský jest ustavičnou tragedií, jeho dějiny jsou sou
borem ustavičných bolestí a trápení.

Pessimismus Schopenhauerův skýtá málo vznětů k životu
mužnému, k zdokonalení a rozvoji vědeckého a mravního života.
Jeho ideálem jest úplná resignace a apathie, pohrdání životem,
jenž není ničím. jiným — pozorujeme-li jej ve světle názoru
stoupénců Schopenhauerových -—-než bláznivým, pekelným kar
nevalem.!št) Vůle, ztrýzněná ustavičným bojem s okolím, pohrdá
na konec životem, oddá sé úplné netečnosti. Evangelické rady
dobrovolné chudoby, ustavičné čistoty a poslušnosti neplynou
dle tohoto názoru ze žádných vyšších motivů nežli z omrzelosti
života, jehož radostným ukončením jest smrt. Vlastní podstata
syatosti záleží tak jedině v negaci vůle k životu.

Rozmrzelý a nespokojený lilosof pessimismu pokládal život
a všechny jeho. hodnoty kulturní za -holý nesmysl a vyhlašoval
budhistickou nicotu — »nirvanu« — za nejvyšší a poslední cíl života.
Ovšem tuto radu skýtal jen jiným lidem; sám bál se úzkostlivě
o svůj život v době nakažlivé cholery a hleděl zachrániti si tento
bezůčelný, nesmyslný dar vyhledáváním různých léků a míst
méně nebezpečných.

Systém Schopenhauerův jest pln kontrastů theoretických
i praktických. Mluví sice stále o slepé, nevědomé vůli jakožto
prapodstatě vesmíru, ale odkud tato vůle jest, proč nastoupila
celý nesmyslný proces životní a proč teprve v člověku poznala
nicotu a bezúčelnost svého chtění, o tom úplně mlčí. Tytéž ne
dostatky jeví též monismus Hartmannův, vydávající neuvědomělé
— slepou vůli a nevědomou představu toho, po čem touží, —
za prapodstatu vesmíru. Schopenhauer byl přísným kritikem
idealistického monismu Hegelova, označuje jej nejrůznějšími vý
razy ze slovníka své známé květomluvy,'5?)"nesmyslnosti a ne
důslednosti vlastního systému však nechtěl doznati. D. Fried.
Strauk nazval však Schopenhauera bláznem. (Alter und neuer
Glaube.) :

€

161)Ed. v. Hartmann. í
„ 159)»Windbeutelei und Scharlatanerie; geistiger Kaliban, Unsinn der

Hegelei, hohler Wortkramm, armseligste Sophismen, — — philosophische
Possenspiele, gróBte Frechheit im Auftisehen baren Unsinns, — — Zusam
menschmieren sinnleerer, rasender Wortgeflechte, wie man sie bis dahin
nur in Tollháusern vernommen hatte, bloBer Hokuspokus — —« Welt als
Wille und Vorstellung Í. str. 359. :
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Nechceme užíti tohoto příkrého výrazu o ceně monismu
jakožto náhražky náboženství, ale tolik říci musíme, Že monismus
náboženství nejen nemůže nahraditi, nýbrž že jeho základy, na
nichž náboženství své buduje, jsou úplně vratké.

Studium srovnávací vědy náboženské, pěstované s velikým
zájmem u všech národů světa, hlavně však v Anglii, Francii,
Německu a v Americe, nám dokazuje, že základní sloup, na němž
nábožehství spočívá, jest víra v existenci Boha, jenž bytností
svou přesahuje tenlo svět, Jenž svět stvořil, řídí a spravuje zá
kony fysickými i mravními a jenž se nevznáší nad světem jako
nějaký absolutní vládce, nýbrž podstatou vše proniká a tak svému
tvorstvu jest v ustavičné blízkosti.

Monismus chtěl vypěsliti zvroucnění náboženství spojením
boha se světem, zbavil. ho však zatím vlastní jeho podstaty.
samostatnosti a svéprávnosti a učinil z něho bezradného vězně
přírody, jenž přírodou se vyvíjí, v člověku nabývá sebevědomí
a poznav ubohost světa a jeho dějství tkví bezmocně v poutech
jejich, trápí ustavičně své tvory bez naděje na vysvobození, po
žírá je sice na čas, ale za krátko je opět vyvrhuje ze svých
útrob. K takovému bohu nemůže míti lidstvo ani lásky ani od
danosti, jež tvoří základní pásku mezi lidstvem a Bohem v ná
boženství. Monismus je atheismem.

Náboženství jest nejen theorie, nýbrž i život a to život
z vyššího hlediska čili, jak praví Masaryk, »sub specie aeterni
tatis« — pod zorným úhlem věčnosti, jest úsilím o život nový,
o nové a vyšší životní hodnoty.!5?)

Avšak jak může člověk budovati tylo vyšší hodnoty životní,
nemá-li vlastního, svobodného sebeurčení, v němž hluboce kotví
veškera mravnost? Člověk, jenž jest poúhým přechodným bodem
životního procesu božství, který jen na krátko potrvá a poté
nutně zapadne v moři všeživota, nejedná samostatně. Správně
poukazuje Masaryk na lo, že náboženství pojímá život ze stano
viska věčnosti. Neboť nejmocnější vzpruhou a pohnutkou mrav
ního jednání jest význam mravního činu pro věčnost. Čo jestvšak monistická věčnost? V monismu nemá místa žádná indi

viduelní nesmrtelnost a podstatný rozdíl mezi mravně dobrým
a zlým mizí úplně v monistické prapodstatě.

Náboženství jest poznání osobního Boha a z tohoto poznání
plynoucí život dle vůle Boží, která odpovídá úplně lidské při
rozenosti. Pro věřícího jest vůle Boží pohnutkou mravních skutků,
jež Bůh -buď odměňuje nebo tresce, ale tento moment není
nízkým egoismem, nýbrž prýšlí z přesvědčení, že zákon mravní,
daný člověku Tvůrcem, nemůže a nesmí odporovati lidské při
rozenosti. Ze člověk může žíti dle mravních zákonů vůbec, toho

159)V boji o náboženství, str. 20.
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nejhlubší příčinou jest jeho přirozenost. Kdyby tato neuschop
ňovala člověka k mravnímu jednání, byly by marny všechny
Odměny i tresty, marna 1 veškera mravní výchova. Vědomí, že
mravní Zákon, v němž člověk nábožensky žijící poznává vůli
Boží, přikazuje nějaký čin pod trestem nebo že zaň slibuje od
měnu, neznehodnocuje onoho činu, nýbrž zdůvodňuje přirozenou
hodnotu jeho poukazem na harmonii jeho s vůlí nejsvětější, Bož
skou. Tak vyvíjí se v náboženství onen vroucí poměr oddanosti
člověka k Bohu. již monismus chtěl zdůvodniti sjednocením pod
staty světa s podstatou božskou, jíž však podryl půdu veškerému
náboženství postaviv na místo Boha všemocného slepou přírodu
a odňav mravnímu jednání lidstva veškeren positivní základ, vy
hlásiv železnou nutnost za nejvyšší normu všech skutků. Tak
není monismus vůdcem k Bohu, nýbrž odpuzovatelem od Boha.

Kdo sveden byl monistickými hesly o »všeživotě« a »vše
obepínajícím duchu«, jakož i o autonomii lidského jednání, ten
opustil cestu náboženství a dostal se do bludiště bezhlavých
filosofických spekulací, jež končí úplnou bezradností a konfusí,
jakožto praktickým důsledkem bezradných a konfusních principů,
ha nichž celý monismus spočívá.“
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