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Není jistě pochyby o tom, že je v literatuře málo
tak nesnadných úkolů jako napsati dobrý životopis
světce. Je také jasno, že nesnáze tohoto úkolu zá
leži v jeho vlastní povaze, totiž v jeho mimořád
nosti. Vyličiti příběh, v němž se mimořádný stupeň
života nadpřirozeného zjevuje mimořádným způso
bem v dějinách života přirozeného, a vylíčiti jej tak,
aby bylo obojí zachyceno v reálné a konkrétní jed
notě, toť věc, která přerůstá všechny ostatní způ
soby literární Činnosti svou neobyčejností 1 svou
náročností.

To je fakt zcela zřejmý a snadno pochopitelný,
a řeklo by se, že takový důležitý předpoklad se jasně
projeví ve způsobu, jímž se k podobné práci při
stupuje. Ve skutečnosti se však v průměru hagio
grafické literatury dnešku —v tom průměru, který má
právě nejširší okruh působnosti —setkáváme s jedním
přímo notorickým rysem, který tomu odporuje. Je
fakt, že v literatuře toho druhu dnes neobyčejnou
měrou převládá tendence přizpůsobovat individu
ální rysy k jakémusi dost neurčitému průměru sva
tosti. Taková je běžná zkušenost, vezmeme-li do
ruky třeba 1 dost obsáhlý a široce založený živo
topis nějakého svatého muže, hledajíce v něm kon
krétní příklad a praktický pokyn pro vlastní du
chovní život. Ne snad, že bychom v takové knize



objevili nějakou v základě pochybenou tendenci.
Obyčejně se v ní dočtete mnoha dogmatických, mo
rálních, filosofických či asketických pravd známých
z knih jiného druhu; najdete tam třeba 1 obsáhlé
exkursy do všeobecných dějin té které doby; o světci
samém pak se dočtete, že byl velice zbožny, že se
pravidelně modlil s velikou vroucností, že zacho
vával přísný půst, že pěstoval ctnosti rozličnými a
často zvláštními způsoby, a že to všechno je nám
pobídkou, abychom i my byli velice zbožní, mod
lili se s velikou vroucností a pěstovali. rozličné křes
ťanské ctnosti, 1 když ne nějakým výstředním způ
sobem. A to jsou všechno o sobě velmi dobré věci,
jenže se je obyčejně stejně dobře a se stejným účin
kem můžeme dovědět z mnoha jiných knih, jež ne
mají přímo nic společného s hagiograhi. A existuje
přece jistě nějaký zvláštní důvod, proč se píší a čtou
právě Životy svatých jako zvláštní pomůcka duchov
ního zdokonalení. Jistě nebude shledáno odvážným
nebo přehnaným tvrzení, že život světce —nehle
díme-li k čistě odbornému zájmu historickému —
nás zajímá hlavně proto, že v něm hledáme mimo
rádně konkrétní, přímo osobní poučení a názorný
příklad pro své vlastní úsilí. To vyplývá velmi jasně
z psychologie duchovního života. Je přece obecnou
zkušeností, že největší nesnáz duchovního života
v největším počtu případů netkví u lidí usilujících
o zdokonalení v nedostatku dobré vůle nebo v ne
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znalosti pravd a příkazů, nýbrž v tom, že existuje
jakási záludná, skrytá a unikající a právě proto tak
obtížná nesnáz v přechodu od jasného vědomí ctle
ke konkrétnímu nastoupení té cesty, která je s to
přivésti k němu právě tu duši, o kterou jde. Chá
peme ovšem také, že tato nesnáz vyplývá přímo
z toho, co je vedle rozumu naším největším přiro
zeným statkem —z individuelní svobody nesmrtelné
duše, z té svobody vůle, jíž je právé nám a nikomu
jinému svěřeno rozhodování nad naší schopností
k životu věčnému; neboť z této svobody pak také
vyplývá, že svou individuelní cestu si musíme umět
rozhodnout sami a Že nemůžeme za sebe nechat
rozhodovat někoho nebo něco jiného —a Že to mu
síme učiniti bez ohledu na to, zdali se k tomu sub
jektivně cítíme schopni či nikoli. To není pro naši
slabost a porušenost nikdy věc snadná; a právě proto
nám byl jako jedna z mnoha účinných pomůcek
dán k snadnějšímu naplnění této povinnosti příklad
světců, to jest lidí, kteří ji splnili neobyčejně slav
ným a hrdinským způsobem a kteří byli přímo vy
voleni, aby se stali viditelnou oslavou Boží milosti.
Ten jejich způsob je tu, vzhledem k nám samým,
pro nás to nejdůležitější —ono JAK, jež tvoří jejich
osobni a jedinečný příběh, něco odlišného od běž
ného průměru konformity s obecným příkazem.
K tomuto JAK se upirají naše zraky, protože dou
fáme, že v něm najdeme zvláštní pokyn i pro to
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své vlastní „jak", o něž marně usilujeme. A právě
v tomto ohledu se nám v životopisech světců často
dostává všeho jiného, jen ne toho vlastního, co v nich
hledáme, poněvadž se nám dává nikoli individuální
duchovní příběh, nýbrž přibéh ztypisovaný do vše
obecného průměru. Je tedy pochopitelno, že zkla
mání zde bývá pociťováno zvláště silně.

Ta tendence ke schematisaci se dá ovšem Částečně

vysvětlit z úmyslu zcela dobře míněného. Jednak
je tu zdravá obava, aby nebyly ze Života svatých
vybírány jen rysy vnějších zvláštností, vyplývající
z jedinečné situace světcovy, jakožto obecné normy
pro každého —aby Čtenář nepřestal na napodobení
určitých vnějších gest světcových jako na něčem,
v čem je vlastní smysl následování svatých. Ještě více
však tu působí snaha zdůrazňovati průměr, „aby sesvětcipřiblížilidnešnímlidem",abyvyniklyz jejich
Života právě ty rysy, které jsou nejbližší a nejsnáze
pochopitelné lidem slabým a chatrným.I to je o sobě
věc hodná chvály —s.předpokladem, že toto zamě
ření bude náležitě vyváženo po jiných stránkách.
Velmi často se však stává, že autor dila takto za
měřeného se spokojí se splněním prvního úkolu a
ze samé spokojenosti na to ostatní zapomene. Potom
však takový způsob vykazuje nutně hned dvě ne
blahé stránky. Především je nutno se pozastavit nad
podivně paradoxním způsobem,jimž se předpokládá,
jako by právě lid křesťanský měl být ve zvláštní
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míře omezený, pokud jde o věci vznešené. Vidime-li,
jak málo se uplatňují takové zřetele na zcela opačné
straně, působí to nemálo ironicky. Liberálové, kteří
vychovával lid k svým vysoce intelektuálním ide
álům osvěty a jiných znamenitostí, kladli naň bez
obav dosti vysoké požadavky; soudili zcela rozumně,
že má-li být lid vychován, musí přirozeně dostat
něco, co nemá, a něco lepšího než to, co má, pro
tože taková je ta nejzákladnější definice výchovy.
Jedině u katolíků jako by občas nejasně převládalo
mínění, že prostý člověk má dostat pod vyšší znač
kou něco, co buď má nebo co si může velmi snadno
každou chvíli osvojiti pomocí desatera jiných pro
středků. Prostý člověk sám se ovšem chová v té
věci jiným způsobem a ze zdravého instinktu hledá
v životě světcově skutečně Život světcův, to jest
událost výjimečnou, a není-li mu ta výjimečnost po
dána v své vnitřní podstatě a v svém pravém za
měření, reaguje na to tím, že se tím dychtivěji upíná
na vnější ozdoby svatosti.

Ale to budiž řečeno jen tak na okraj. Vlastní zlo
nepravého „přibližování světce" záleží v tom, že se
jim v člověku málo soudném a zbaveném zdravých
instinktů snadno budí domnění, že ty „nejbližší“
rysy jsou vlastně rysy jediné; že slovem „průměr"
je totožný s „nadprůměrem". A to je ovšem ne
smysl, protože se tím stírá rozdíl mezi všedností a
mezi hrdinstvím, což je u světce rozdíl základní.



Pak se může docela dobře stát, že účinek.čtení ta
kových děl se omezí na to, že se člověk stane ne
obyčejně pyšným na věc obyčejnou, nebo že bude
cítit z něčeho větší duchovní uspokojení, než jakého
si ta věc zaslouží; že bude malou zásluhu pokládat
za velikou, trochu větší zásluhu za něco vrcholného
—a skutečný vrchol mu takto zcela zmizí s obzoru.
Jakmile se však něco takového stane, znamená to
vážné ohrožení našeho duchovního života; neboť je
jednou ze základních skutečností cesty duchovního
člověka na této zemi, Že musí neustále dohánět něco
zameškaného a že může svůj úsek cesty ujíti dobře
jen tehdy, má-li před sebou stále něco, co je kus
cesty před ním, co je dále a výše než on sám.

NN

K takovému důsledku tedy může vést způsob,
který je jinak dobře míněn. Nicméně toto vysvět
lení ještě nevystihuje všechno. Jetu ještě jednozlo,
které se dotýká samých základů duchovního ustro
jení dnešního člověka. Je nesnadno o té věci mluvit
bez nebezpečínedorozumění, poněvadž řádný výklad
by si vyžádal příliš mnoho místa; zase však je to věc
přílišvýznamná, aby ji bylo možno prostě pominouti.

Je to věc, která se týká psychologickéstránky
křesťanské asketiky —zase v jejím běžném průměru,
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který má největší výchovný vliv, bez zřetele k oje
dinělým způsobům najíti nové cesty. Způsob, jakým
se v dobách bezprostředně minulých navyklo vště
povat zásady křesťanské askese, má jeden zvláštní
znak —že je v něm totiž neobyčejně silně zdůraz
něn rys záporu; že se v něm věnuje neobyčejná
péče odstraňování vad a uchovávání nedotčenosti
zlem, ale mnohem menší péče činnému obohaco
vání Života; že se tu vše slovem pohybuje převáž
ně v mezich pouhé eliminace. A to není rozhodně
Šťastný rys. Plně uskutečněná askese prázdnoty 
askese, jež by znamenala po činné stránce toliko
býti prázden zlého, by byla nutně něčím zcela fa
lešným —neboť ve skutečnost neexistuje ani v psy
chologu ani v asketice nic takového jako Čirá mo
rální eliminace. Aby byl asketický úkon pro člověka
něčim reálným, skutečně kladnou hodnotou, musí
to býti podstatně úkon proměny, nikoli pouhého
vyloučení; neboť člověk nemá ve skutečnost moci
v pravém smyslu něco ze své přirozenosti vylou
čiti —to vyplývá přímo z nauky o stvoření a 0 po
vaze lidské přirozenosti —má však schopnost za ji
stých předpokladů uskutečniti proménumorální sku
tečnosti —dáti nový smysl, nové zaměření a nový
tvar ve vyšším řádu něčemu, co bylo dosud v řádu
nižším nebo co bylo porušeno zaměřením k zlému.
Látka úkonu —přirozená povaha a přirozená sila
ducha —zůstává prostě zachována, protože člověk
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je trvale vázán na svou přirozenost a každý sebe
vyšší úkon duchovního života zahrnuje vždycky
ještě celého člověka 1 v oblasti psychologické.

Vezmeme-li na příklad lásku k bližnímu, tedy k ní
nestačí jen vůle býti prost nenávisti, nýbrž musí
býti v tomto úkonu zahrnuto aspoň vnitřně úsilí
býti naplněn kladnou láskou, přeměniti činný vztah
nenávisti ve stejně činný vztah lásky —neboť hlavní
věcí, vrcholem řádu morálního není v křesťanství
oproštění jako ve stoicismu, nýbrž naplnění; a do
bré poselství není v tom, že je možno se zbavit
věcí, nýbrž v tom, že je možno malé věci proměniti
ve veliké.

To pak znamená v řádu člověka činného, že du
chovní život v plném smyslu nemůže býti omezen
na úkon vůle nebo intelektu, nýbrž že si vyžaduje
skutečného DÍLA. Ani sama morální osobnost není
utvářena pouhým myšlením a chtěním, nýbrž veš
kerou prací, která z nich vychází; a omezí-li se
všechna činnost na to první, bývá důsledkem nutně
prázdnota. Po té stránce není poučnějšího kontrastu,
než je kontrast mezi východním asketou, rozjíma
jicím vztrnulé nehybnosti sebe sama a vyznávají
cím při tom oproštění v nicotě, a mezi křesťanským
asketou, který je mu vnějšně zdánlivě blízký —třeba
egyptským poustevníkem, oddaným zcela samotěa
tělesnému umrtvování, který připlnosti Života vnitř
ního nikdy nezapomíná ani na tělesnou práci, a ne
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má-li nic jiného, co by mohl konati, plete vytrvale
své rohože, i když mu nezbývá než je zase znovu
rozplétat, aby mohl pokračovat v práci. Opomijení
této skutečnosti je třeba přičístvelkou Část nezdarů
a omylů v duchovním životě. Chyba je zde prostě
v tom, že se příliš velká část duchovních dějů ome
zuje na pouhý dobrý úmysl, který nepřechází v do
bré dílo; že se příliš mnoho uvažuje o dobrých du
chovních věcech a vlastních ideách duchovních věcí

povšechně —a že skutečná Činnost se při tom ome
zuje jen na záporné gesto eliminace.

A v tom je také ten vlastní důvod sklonu ke sche
matisaci, o němž jsme mluvili. Je to právě tato pře
vaha trpné a záporné intelektuality, která působí,
že takovému pohledu na Život světce uniká právě
to nejvlastnější,co je v podstatném spojení s plodnou
plností Života směřujícího k realisaci duchovním dile.
A účinek pak ovšem nemůže býti zdaleka takový,
jak by si toho vyžadoval vlastní praktický účel.

Lze ovšem namítnouti, že by Často 1sami světci
museli býti obviňování z téže chyby, protože sami
užívají o svých duchovních zkušenostech velmi ku
sého způsobu vyjadřování, ba že někdy projevují
ve výkladech o askesi týž záporný postoj, který zde
vytýkáme. Tato námitka se dotýká důležité věci,
ale nedotýká se ji na pravém místě. Značná část
zkušeností světců je už svou povahou těžko sdělitel
ná; hlavně však nesmíme zapomínat, že vzhledem
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k bohatství světcovy zkušenosti u něho slovo zahr
nuje mnohem rozmanitější oblasti smyslu než v běž
ném životě. Jediné slovo nebo jediná věta pro něho
vyjadřuje mnoho věcí prostě proto, že to jsou věci,
o nichž má bohaté zkušenosti, nebo že stojí dosti
vysoko, aby je viděl zblízka; a proto o nich mluví
tak; jako jiní lidé mluví o věcech obyčejných —totiž
stručně a zběžně. My obyčejní lidé si nemůžeme ovšem
osobiti nic takového ; stojíme dole,.na samém počátku
cesty, a potřebujeme tedy, aby nám byla cesta uka
zována zdola, abychom ji mohli sledovati až k místu,
kde se ztráci našemu zraku ve výsosti. Jinak jsme
v nebezpečí, že budeme jen hledět do neurčitých
mlh výšin bez přesného ponětí o směru, jímžse lze
činně k nim dostat.

A totéž platí ve zvláštním smyslu 1tehdy, když
světec mluví zdánlivě jen ve výrazech eliminace.
V přemáhání zlého je u světce obsažena taková míra
duchovnísíly, vyplývající právě z jeho zvláštních mi
losti, a zároveň taková míra činného a kladného úsilí,
že nepociťuje potřebu si zvláště zdůrazňovati tu čin
nou stránku. Přemáhati zlé znamená u něho prostě
samo sebou přemáhati zlé dobrým, protože je st
ve zvláštní míře vědom toho, že zlo lze přemáhati
jen s pomocí milosti. Člověk nedokonalý však si to
musí připomínati, protože je ještě příliš náchylen
důvěřovati sám sobě a protože jeho duchovní obzor
i jeho duchovní potence jsou omezené do té míry,
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Že snadno utkví na pouhém úseku z nutné celkové
míry duchovního úsilí.

Z toho všeho vyplývá prakticky, že duchovní
zkušenost světce nám musí býti ukázána v plnosti
svých účinků 1svého průběhu, máme-li z toho míti
plný užitek; a nelze se tedy zde odvolávati na světcův
způsob vyjadřování jako na něco, co by se mohlo
prostě jen napodobovati.

II

Tak jsmesedostalik vlastnímu jádru otázky,jak uži
tečně psáti Životy svatých. Musí se vycházet z faktu,
Že je to pro nás život viděný zdola z naší bídy, jež
nás ještěpřilišpoutá k nejnahodilejším a nejhmotnějším
jednotlivostem Života; že tedy cesta k němu musí
býti vedena až k těmto věcem. V tom záleží pravé
přiblížení světce lidem. Je třeba ukázat skutečného
člověka, bytost, která je osobností a která má svůj
vlastní charakter, a nikoli nějaký neurčitý substrát,
jakýsi povšechný model, potřebný k tomu, aby mohl
býti ověšen skvělým rouchem svatosti. Je třeba člově
ku sjeho slabostía s jeho konkrétním úsilím o duchov
ní život ukázati sílu svatosti v jejím individuálním
působení na vyhraněnou a jedinečnou přirozenou
osobnost —v tom působení, jež zase vytváří celek
zvláštní a jedinečný, odlišný od jiných —a nikoli

I$



pouhou obecnou svatost o sobě, mechanicky kácející
svou pouhou existencí všechny překážky, jež se jí
stavějí do cesty. Je třeba umět správně vyložit člověku
s jeho nuzným a omezeným chápáním slov a gest
zvlášní význam slova nebo gestasvětcova, jež může
třeba navenek vypadat všedně, ale ve své pravé sou
vislosti znamená něco mnohem vyššího.

Nejvíce umění však je třeba prokázat ve správném
spojení individuality s obecnosti —tam, kde je třeba
vylíčit gesto právě v jeho jedinečnosti tak, jak vy
plývá ze zvláštní situace a zvláštního ustrojení osob
nosti, a při tom v něm najít a uvést s ním v souvislost
obecný princip duchovního života v náležité rovno
váze. To je nejdůležitější, ale 1nejtěžší věc ze všeho,
neboť zde jde o tu vlastní individualitu svatosti. Zde
je nutno umět ukázat srozumitelným a jasným způ
sobem, že vlastní příběh světce je vytvářen gesty,
tryskajícími z náhlých střetnutí sil, ze zvláště daných
situací, v nichž se působením tajemné inspirace milosti
tvoří něco, co tu v své podobě ještě nebylo —něco,
co se analogicky, ale ve zcela vyšším smyslu podobá
tvoření z inspirace umělecké; že takové gesto je
v přesném smyslu ve své jedinečnosti nenapodobitel
né a neopakovatelné jako každé jedinečné dílo, a že
si tedy nelze prostě předem připravovati kopii pří
slušného gesta pro určitou situaci jako na divadle;
že však přece při tom lze v takovém gestu najít
konkrétní aplikaci nějakéhoobecného principu du
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chovního Života. Zde narážíme na tutéž zázračnou
s > . VA / / V .

jednotu jedinečného a obecného, u niž se zastavuje
už přirozené poznání v metafysice —ale je v tom
zde ještě větší tajemství, protože jedním činitelem
. v? V /
je tu rád nadpřirozený.

V tom je tedy ta vlastní nesnáz úkolu,jež je nej
větší zkouškou umění svatopiscova. Ale s této stránky
musí zutně svůj úkol začít, má-li jej dobře splnit.



NIHIL OBSTAT

Censor ex officio P. Aemilianns Sonkup O. P.
Nr. 1662.

IMPRIMATUR

Olomucii, die 2./2. 1942.
Dr. Udalricus Karlík,
Vicarius generalis.



DOMINIKÁNSKÁ EDICE KRYSTAL
Pořádá P. Dr. Silvestr M. Braito O. P.

Svazek 64.

TIMOTHEUS VODIČKA

JAK PSÁTI ŽIVOTY SVATÝCH

Vytiskla tiskárna Jana Muchy
ve Velkém Meziříčí roku 1942


