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Úvodník
Vážený čtenáři,
předkládáme Vám další číslo filosofické a společenskovědní revue Ergot. Soubor textů
zčásti vychází ze symposia, které na podzim pořádala redakce naší revue na téma
reformace. Pozornost, jakou symposium přilákalo, potvrdila, že česká reformace dosud
neskončila. Nás k tomuto předmětu přivedla vedle inspirace významným výročím
slavného vystoupení jedné z hlavních postav reformačního hnutí volná návaznost na
revoluci, jíž jsme věnovali předchozí číslo. Snad následující texty osvětlí, v čem tato
souvislost není jen zvukomalebná. Podobně jako v minulých číslech, některé z příspěvků
se do tematické problematiky z různých úhlů noří, jiné se jí spíše dotýkají. Metodologické
rozpětí i různorodost záměrů jednotlivých studií jsou značné, výkonní redaktoři tohoto
čísla však zvolili pořadí, které na mnohá smysluplná propojení poukazuje.
Nabízí se Vám tak začít pojednáním Jiřího Hoblíka o tom, zda byl Martin Luther
antiracionalista, když mluvil o rozumu jako o děvce. Pokračovat můžete výkladem
Lutherovy kritiky Erasmova pacifismu z pera Petra Bláhy. Následující příspěvek Jany
Nechutové předkládá překladový výbor z české a německé básnické tvorby, která vznikala
v šestnáctém století v luterském prostředí a byla věnována Janu Husovi. Studie Julie
Kolesničenko seznámí s hnutím ruských starověrců, jež v jejím pojetí představuje
pravoslavný protějšek západní reformace.
Rudolf Kardoš se zaměřil na ty stránky myšlenkového dědictví reformace, které v jeho
interpretaci daly vzniknout řádu svobodného zednářství. Úzkou spjatost reformace
s deformací ukazuje Daniel Štěpánek ve svém rozboru vybraných novověkých „znetvoření“
snah Martina Luthera o „přetváření“. Z jakých důvodů byl Luther podle Nietzscheho
nemožným knězem, objasňuje příspěvek Jakuba Chavalky. Otázku možných deformací
reflexe křesťanství si klade Jiří Šamšula, jehož článek představuje liberální teologii a její
ambivalentní potenciál i chápání v dějinách protestantismu.
Psychoanalytickým komentářem protestantského požadavku na přijímání pod obojí jsem
přispěl já. Ekonomické dopady reformace zachycují Aleš Lokaj a Lucjan Klimsza ve své
studii Lutherovy axiologie a jejího vlivu na vznik moderní ekonomie. Vzájemný vztah
reformace a demokracie pojednává Martin Šimsa a v úvodu posledního tematického
příspěvku tohoto čísla se ptá, kdo je na tom hůře - reformace, nebo demokracie? Zdánlivě
mimo předmětný okruh zařazujeme na závěr tohoto čísla sémioticko-narativní analýzu
Jana Černocha, věnovanou české pohádce Zlatovláska.
Všechny zahrnuté texty jsou recenzované studie. Autorům připomínáme, že máme
zájem i o formálně volnější příspěvky, eseje, recenze atd., a že na našich internetových
stránkách je možno publikovat i různé glosy. Následující číslo bude věnováno Evropě a
vyjde zhruba za měsíc. Pro páté číslo jsme zvolili téma sebevraždy. K tomuto tématu se
chystáme uspořádat také symposium. Máte-li zájem u nás publikovat nebo se zúčastnit
našich symposií, potřebné informace najdete na zadní obálce.
Inspirující čtení za redakční radu přeje
Hynek Tippelt
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Lutherův rozum
Jiří Hoblík
Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University in
Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D., Filozofická fakulta
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem.
E-mail: jirhob@seznam.cz

Martin Luther patří k historickým osobnostem, které o svou světodějnost rozhodně
nestály, ale po jejichž vystoupení nebyl svět už takový, jaký býval. Pro příklad: švýcarský
religionista Fritz Stolz s německou reformací spojil obrat k řeči, to jest obrat od
komplexního kultu k souvislé četbě a studiu bible, homilii, lidovému vzdělávání,
společnému zpěvu písní.1 Kromě toho, že Luther sám složil řadu písní, jeho překlad bible
(jako jednotící kulturní živel) zásadně napomohl novodobému konstituování německého
jazyka. Jeho požadavek na studium vlastního smyslu biblického textu vyvolal později
dodnes existující, i když v českých zemích přehlížený proud historicko-kritického
zkoumání bible, který se od závěru 19. století začal rozvíjet do úctyhodné úrovně.
Aniž by o to původně usiloval, musel se Luther ujmout role, která měla náboženskopolitický charakter a jíž byla ve stavovských kruzích tehdejší Svaté říše římské přiznána
velká autorita. Zároveň takto do dějin vstoupil i jako jeden z řady zastánců církevní
reformy a do dějin myšlení jako jeden z řady reprezentantů tehdy již zvousatělého
dilematu mezi vírou a rozumem.
Rozum jako děvka
Tehdejší dilemata nám nemusejí být tak docela cizí. Vždyť přinejmenším po celé
poslední půlstoletí docházívá ke zpochybňování rozumu – rozumu studeného, bezcitného,
odosobněného, technicistního, takže dochází i k napětí s hypostazovaným rozumem
osvícenským. Ale to vše je vlastně jen novější a zvláštní variantou starého sporu rozumu
se sebou, který vedl mimo jiné právě i Luther, rozum prohlašující za „ďáblovu děvku“.
Pohoršení pro racionalisty nejrůznějšího ražení.
Špatná pověst lpějící na poměrně známém slovním spojení ale nebere v potaz širší
kontext Lutherova výkladu Listu do Říma od Pavla z Tarsu, který sám byl kritikem
určitých dobových „rozumností“, ne rozumu jako takového. Proto raději ocitujme více,
aby bylo zřejmé, že Luther ve své poslední wittenberské homilii ze 17. ledna 1546
nepodává filosofický výměr rozumu. Upozorňuje prostě na to, že lidský intelekt je ochoten
družit se s kdekým a kdečím. Přitom má na mysli aktuální duchovní proudění, totiž
náboženské blouznivectví některých svých současníků. Nás by mohlo zaujmout to, že
upozorňuje rovněž na nezpozorovatelnost intelektu, jemuž se tak daří unikat:

1

Srv. F. Stolz, Grundzüge der Religionswissenschaft, str. 137.
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„Stejně tak kurvení a požitkářství, ožralství a cizoložství, to všechno můžeme
zpozorovat. Ale když se blíží ďáblova nevěsta, rozum, ta krásná běhna, chce dělat
chytrou, a o všem, co si zamane, prohlásí, že to pochází z Ducha svatého – kdo nám
pomůže? Ani právník či lékař, ani král či císař. Protože je to ta největší děvka, kterou ďábel
má.“2
Tendence ke šťavnatosti v Lutherově řeči nás překvapit nemusí, ostatně bude nás tu
především zajímat něco jiného – totiž to, že jeho obvinění zní jinak v němčině než v
češtině, je-li německý výraz pro rozum „die Vernunft“ rodu ženského. To totiž dovolilo o
rozumu mluvit personifikovaně tak, aby bylo vyjádřeno perfidní zacházení s ním. Odtud
si sami můžeme také nepřímo odvodit, že titul „největší děvka“ svědčí o velkém
oceňování rozumu. (Čech by sice mohl pomyslet na homosexuálního prostituta, ale i tak
přichází o vtipně a výstižně použitelnou nadávku.)
Ale ať už mluvíme o době Lutherově nebo o té naší anebo jakékoli jiné, vede-li se spor
s rozumem, je to prostě spor takového a takového rozumu s takovým a takovým
rozumem. Vede se vlastně interintelektuální a intraintelektuální rozhovor. A na uvedeném
příkladu vidíme, že Luther nemluví o rozumu principiálně, nýbrž mluví o špatném
lidském intelektu. Subtilněji řečeno: o intelektu hluboce zasaženém lidskou pokažeností,
pervertovaností, kterou křesťané nazývají „hříchem“.
O to se pak zajímá proto, aby ukázal, že této pokaženosti není člověk beznadějně vydán
na nemilost. V přednášce o Pavlově Listu Galatským z roku 1531 dokonce Luther říká, že
„víra zabíjí tento rozum“ (fides occidit rationem, srv. Ga 3,6). Což má ovšem v jeho pohledu
také svůj zvláštní důvod, protože lidský rozum nemůže být zajedno s boží řečí, která je
pro něj dokonce něčím „nemožným, lživým, hloupým, slabým, pohrdáníhodným,
heretickým a ďábelským“.3
Je potřeba si uvědomit, že Luther působil před osvícenskou hypostazí rozumu a že
spíše v konfrontaci se scholastickým myšlením jeho výroky působí, jak píše Martin
Honecker, „dojmem paradoxního extremismu, protože jistý principiální iracionalismus tu
připouští dílčí racionalismus.“4 Na druhé straně totiž Luther nepopírá světlo rozumu,
nýbrž jeho postačitelnost co do světelnosti.5 Dokonce tvrdí, že rozum je nejvyšším
pozemským dobrem.6 Komplexní pojednání o paradoxii iracionalismu a racionalismu u
Luthera odtud nezískáme.7 Alespoň však můžeme u něho konstatovat kritiku špatného
intelektu, i když to není přímo Lutherův terminus technicus.
2

M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 51, str. 126.

3

M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 40, I, str. 360 n.

4

M. Honecker, Wege evangelischer Ethik, str. 75.

5
Srv. M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 10, I, str. 191: „… dobře vím, že všechno světlo rozumu je
rozníceno božským světlem; a jak jsem řekl o přirozeném životě, že je částí a počátkem pravého života, kde
dojde ke správnému poznání, tedy také je rozum světlem a též částí pravého života a počátkem, kde
poznává a uctívá toho, kdo jej roznítil.“
6
Srv. M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 39, I, str. 175. Podle Gerharda Ebelinga Luther chválí
rozum, protože nám umožňuje nakládat se záležitostmi tohoto světa, ale stává se děvkou zneužíváním ve
věcech víry. Rozum a víra se nevylučují, ale potřebují mít mezi sebou pravý vztah, jehož je ale třeba teprve
dosahovat, protože se dostávají znovu a znovu do konfliktu. Ale rozum se musí před vírou zastavit, takže
víra – právě ona, nikoli člověk – rozum obětuje, „zabíjí“, srv. Fides occidit rationem, str. 181–222.
7
Martin Honecker píše o Lutherových výrocích kritizujících rozum, že probouzejí „ve srovnání se
scholastickým výkladem ratio dojem paradoxního extremismu, protože principiální iracionalismus připouští
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Abychom se špatnému intelektu vyhnuli, musíme uznat ohraničenost jeho rozpětí a
také pochopit, že myšlení je vždy zaujaté a nesvobodné – stejně jako oko, které se dívá
skrze barevné sklo.8 Dále pak musíme přestat se špatným sebepochopením – to totiž
spočívá v budování sebe sama na sobě samém, což jmenovitě intelekt dělá, když se točí v
kruhu chápáním sebe jen pomocí sebe. A ještě je tu požadavek uznat, že intelekt nemůže
poskytovat žádnou jistotu, je-li jeho domovem nejistý a pokažený svět. Konečně rozsah
kompetencí intelektu Luther dokládá na nemožnosti poznat, co je Bůh a jak se vztahuje k
člověku.9 Zkusme si porovnat otázku jistoty u Descarta! Jinak řečeno: Luther přiznává
lidskému intelektu kompetence spravovat své všední záležitosti: stavět domy, vyrábět
oděvy – ale v božských věcech si lidský intelekt sám počíná jako slepý kůň.10 Jsou oblasti,
o nichž sice nějak můžeme mluvit, ale kompetence intelektu daleko přesahují. (Nebo je
snad intelekt bezmezný? Může jednotlivec vědět a posoudit všechno? Anebo je vědění
všech lidí na světě aspoň v součtu, který jinak nic neznamená, úplné? Co teprve, když se
začneme zabývat hlubší úrovní skutečnosti… Luther jednak zlehka načrtává možnou
kritiku intelektu, který nechápe, že nemůže chápat vše, o čem člověk mluví, a jednak
předjímá aporii dokazování Boha, kterou vyjádřil Kant, pro něhož konečný intelekt
nemůže překračovat oblast konečného.)
Pro Luthera je cestou k jistotě víra, která je i rozhodující instancí pro rozlišení špatného
a dobrého intelektu (což samozřejmě nejsou Lutherovy termíny). Tak jako poznání Boha
(jemu se věnuje ve spisu De votis monasticis iudicium, 1521)11 je jakýmsi prubířským
kamenem možností konečného rozumu. Luther ovšem, jak je třeba ještě jednou zdůraznit,
neusiluje o teorii rozumu ani o filosofickou antropologii, nýbrž se ptá, co rozhoduje o
lidském životě v jeho celku a komplexnosti a jak může člověk obstát před Bohem.
Zjednodušeně řečeno si život jednotlivce představme jako cestu s určitým cílem – ne tedy
bezcílnou cestu, ani cíl bez cesty. Je-li taková cesta zdárná, náboženství (nejen křesťanské)
o takovém zdaru mluví jako o „spáse“ – a Luther tvrdí, že o tomto zdaru nerozhoduje
lidský rozum, který není vůbec kompetentní v božských věcech – na rozdíl od víry.12
Lidský rozum může dobře posloužit poznání ve světě, může posloužit i víře, ale jakmile se
začne plést do „vyšších“ věcí, je potřeba jej „zabít“13 – čili k těm věcem ho nepouštět. V
jedné z Lutherových Řečí u stolu (2938b) se přitom můžeme přesvědčit, že „zabitím“ se
nemíní likvidace: lidský rozum je stejně jako celý svět podroben marnosti, od níž jej ale
odlučuje víra. Ta intelekt osvěcuje, ona je světlem rozumu a dárkyní života, a proto je
rozum zabíjen a znovu oživován. Ve svých jednotlivých podobách se sám od sebe nestane
dobrým rozumem, avšak ve spojení s vírou je člověku velkou pomocí. 14
O Lutherově myšlení tu mluvíme s otázkou, jak je relevantní filosoficky. I když Luther
sleduje prve naznačený záměr, můžeme u něho nacházet analogické tázání jako ve filosofii
parciální racionalismus“, srv. Wege evangelischer Ethik, str. 75. Vysvětluje to tím, že pro Luthera je rozum
rozumem hříšníka, který z lidské chytrosti dělá božího nepřítele.
8

Srv. M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 16, str. 143.

9

Srv. M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 19, str. 207.

10

Srv. M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 10, str. 531.

11 K tomu srv. B. Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem
systematischen Zusammenhang, str. 217.
12

K tomu srv. U. Kern, Dialektik der Vernunft bei Martin Luther, str. 403–408.

13

Srv. M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 40, I, str. 360.

14

Srv. M. Luther, Tischreden, str. 236 n.
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už od předklasické řecké éry: jak konečný intelekt může myslet nekonečno? Lutherovo
stanovisko je takové, že intelekt je tu od poznávání, ale legitimně si počíná, když ví o
svých mezích, a právě tak umí odkazovat i k tomu, co jej přesahuje, aniž by se tvářil, že o
tom může přímo mluvit. Luther se tak nachází na straně kritiků bezbřehého rozumu, kteří
se ani nezaleknou špatné pověsti slova iracionalismus. Takový Friedrich Nietsche,15 který
se s Lutherovými vzdálenými duchovními potomky dalece rozcházel, se ve skepsi vůči
rozumu se Lutherovi přiblížil, protože se s nelibostí vyjadřoval o víře vkládané v kategorie
rozumu, které pokládal za „kořen nihilismu“.16 Může nás rovněž napadnout, že Luther
předjímá i Kantovu kritiku čistého rozumu, která měla uvolnit místo víře. Ovšem Kant
víře rozuměl značně jinak než Luther, neptal se na lidskou spásu a ve filosofii viděl
veličinu s nárokem na dobývání své autonomie.
Konečně je zapotřebí zmínit, že Lutherův poněkud odtažitý vztah k rozumu koření v
myšlenkové tradici voluntarismu, která je u někdejšího augustiniánského mnicha a
myšlenkového dědice Augustina z Hippa pochopitelně přítomna. Ne náhodou se také
jeho skeptický postoj k rozumu objevuje nejprve v jeho polemice s Erasmem
Rotterdamským „O zotročené vůli“ (1525), v níž se snaží doložit nesvobodnost lidské
vůle. Záleží na tom, kdo vůli řídí: „Tak je lidská vůle postavená doprostřed jako tažné
zvíře. Když se na ni posadí Bůh, chce a jde, kam chce Bůh (…) Když se na ni posadí Satan,
chce a jde, kam chce Satan. A nezáleží na jeho svobodném rozhodnutí, zda poběží k
jednomu z dvou jezdců, anebo zda ho bude hledat, protože jezdci bojují mezi sebou, aby
jej dostihli a ovládli.“17 Pokud přitom svobodu vůle Luther poměřuje myšlenkou boží
svobody, pak lidské rozhodování se s ní nemůže měřit.18 Luther nepopírá (podobně jako v
případě intelektu) svobodu vůle ve vztahu k zacházení s časnými věcmi, nýbrž ve vztahu
k tomu, co je mu zásadní – s otázkou spásy a zatracení. Podobně další tak „úžasná věc“, jíž
je rozumnost, je slepá v „poznávání bohabojnosti.“19 Což se čas od času projevuje tak, že si
člověk myslí, že chápe boží úsudek.20
Pokud jde o samu svobodnou vůli, Luther nezpochybňuje vůli samu, nýbrž čistotu
svobodné vůle. A rovněž pochybuje o svobodě vůle ve vztahu k celku lidské osoby a
životní cesty. Člověk se rozhoduje o tom, co je nižší než on a co má ve své moci. Může se
rozhodnout udělat něco dobrého. Ale o dobru se rozhodnout nemůže. Jak aspoň vědět, a
navíc s jistotou, co je dobro? Nemůže se ze svých sil ani stát spravedlivým (pro Luthera:
před Bohem). Jak mohou jít za mravním dobrem ty spousty lidí, kteří ani netuší, co to je?
15

Ke srovnání srv. M. Honecker, Wege evangelischer Ethik, srv. 75 n.

16 Srv. Fr. Nietzsche, Werke, III, , str. 729. Podle Nietzscheho nihilismus vyplývá ze zhroucení hodnot a
jako „psychologický stav“ se objeví poté, co hledáme smysl ve všem, co se děje, ale žádný smysl nenajdeme,
takže ztratíme odvahu. Tak se i ukáže, že rozumové kategorie se vyznačují nedostatkem smyslu. Srv. Der
Wille zur Macht, aforismus 617: „Der ganze Idealismus der bisherigen Menschheit ist im Begriff, in
Nihilismus umzuschlagen, – in den Glauben an die absolute Werthlosigkeit, d.h. Sinnlosigkeit.“ Naše „víra v
rozum“ má psychologický původ, protože „všechny naše rozumové kategorie jsou senzualistického
původu“. Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, aforismus 488. K víře v rozum srv. aforismus 522. Protože
Nietzsche dosti výrazně užívá pojmu „víry“, který je přitom bližší Kantovi než Lutherovi, odkažme ještě na
jeho výměr v aforismu 506: „Das Glauben ist das Uranfängliche schon in jedem Sinnes-Eindruck: eine Art Jasagen erste intellektuelle Thätigkeit!“
17

M. Luther, O neslobodnej vôli, str. 41.

18

Srv. ibid., str. 43.

19

Srv. ibid., str. 80.

20

Srv. ibid., str. 94 n.
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Někdy bychom mohli pochválit dobré tušení. Ale na mnohých je vidět, že něco dělají jen
pro svou slávu. Ale to není vše. Když se opět uchýlíme k prostému a vyhrocenému
příkladu: nakolik je svobodné zločincovo páchání zločinu v přesvědčení, že jedná dobře?
U lidí, kteří nejsou tak jednoznačně klasifikovatelní jako zločinci, musí taková otázka znít
subtilněji. Ovšem s nebezpečím, že alespoň ozvěnou mohou do toho vpadávat postoje
deterministů nejrůznějšího ražení. Někteří odborníci zkoumající mozek se dokonce snaží
dokazovat, že žádná lidská rozhodovací svoboda neexistuje.21 Jak tedy mluvit o svobodné
vůli, pokud tu je třeba konfrontovat předně nikoli s věcmi a maličkostmi, nýbrž právě s
vlastní osobou, lidským životem – a pokud se přitom jeví tak dalece sporná, a to i když
nepožadujeme se ztotožnit se základními Lutherovými východisky? (Luther mluvil
mimochodem o víře jako o cestě, jak být pánem nade všemi věcmi a nikomu nepodroben22
– ale docela jinak než jako magnát nebo světovládce.) Nebo se slepě spokojíme s odkazem
na to, že se svoboda pokládá za cosi jako proprium či přirozený nárok člověka?
Poznámka závěrem
Pojmy jako milost, hřích nebo spása lze obtížně převést do filosofické řeči. Ale to
neznamená, že se filosofie nemůže nebo nemá s nimi utkávat. Sami jsme se k nim jen
přiblížili, abychom Lutherovo porozumění rozumu vztáhli k jeho dalším tématům, která s
ním neodmyslitelně souvisejí. Nemluvě o tom, že Luther toho ponechal mnoho
otevřeného. I otevřené dveře pro návštěvníky jeho hlavy.

Shrnutí
Tato stať usiluje o nastínění Lutherova vztahu k rozumu. Byl Luther antiracionalista,
když o něm mluvil jako o „děvce“? Bezpochyby zastával voluntaristické stanovisko, ale to
se nevylučuje s určitými formami akceptace rozumu. V otázkách každodenního života je
lidský intelekt pro Luthera nezbytný, on však sledoval jiný cíl. V otázce dosažení spásy ale
člověku jeho intelekt nestačí. I když pro dnešní filosofii není spása cílem, může Lutherovo
myšlení vyvolávat tázání na možnosti celistvého uchopení člověka jeho vlastním
intelektem.

Summary
The article„Luther's concept of the reason“seeks to outline Luther's relationship to the
concept of the reason. Was he a antiracionalist, when he has spoken about the reason as a
„bitch“? No doubt, he held a voluntaristic opinion, but that is not incompatible with
certain forms of acceptance of the reason. In matters of everyday life is the human intellect
necessary, but Luther followed a different target. For the achieving of salvation is the
human intellect insufficient. Even if for the contemporary philosophy is not the salvation
its goal, there is a question of total understanding of a man by his own intellect.
21 Srv. W. Singer, Der Beobachter im Gehirn; K. Ebl, Animal Poeta – Bausteine der biologischen Kulturund Literaturtheorie, str. 136.
22 Srv. M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 7, Weimar: Böhlaus 1897, 21. Inspirován mystikou mluvil
Luther o víře, která sjednocuje duši s Kristem, srv. ibid., str. 25.
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Vzhledem k tématu, na které se hodláme zaměřit, je důležité připomenout, že v roce
1517 nespatřily světlo světa pouze slavné Lutherovy teze, ale také Erasmův spisek
s výmluvným názvem Žalozpěv míru. Domníváme se, že se již v něm objevují akcenty,
které o něco později způsobí Lutherovu poněkud podrážděnou reakci. Právě Erasmovo
přeceňování míru Lutherovi napomáhá k zaujetí názorové distance ve vzájemném sporu,
v němž se jedná o vystižení značně odlišných postojů k víře.
Pokusme se nejprve naznačit jisté nedůslednosti, které lze z Erasmových formulací
odezřít. Poměrně závažnou okolnost zmiňuje Erasmus již v úvodu své úvahy. Mír je
zapotřebí chránit bez ohledu na to, jakým způsobem byl získán. Mír se tak stává kvalitou,
která je nadřazena rozporuplnostem lidského úsilí. Je účelem, k němuž má být veškeré
lidské jednání přednostně nasměrováno. Taková nevyváženost snadno navozuje
podezření, zda se tím neotevírá problematičnost využitelných prostředků k dosažení
míru. Zohledněním těchto komplikací by se totiž vyjevilo, že prvořadá orientace
k nastolení míru může přinášet řadu obětí. Mnohdy se ukáže, že se mezi takové oběti
zařadí i to, co v jistém ohledu může mít kvalitu minimálně srovnatelnou s mírem.
Erasmus si vypomáhá z tušených obtíží charakteristikou lidské přirozenosti, která však
není v souladu s bezprostřední běžnou skutečností. Tvrdí-li Erasmus, že lidská povaha je
od přírody mírná a pokojná, musí čelit námitkám, že převažující zkušenosti svědčí o
opaku. Erasmus ovšem o tomto rozporu ví, protože sám připomíná, že je vše porušeno
hádkami, přetvářkou a předstíráním. Chce-li se této kolizi nějak postavit, nenapadá ho nic
přesvědčivějšího než odkaz na vliv pověstné Kirké či bohyně pomsty a zuřivosti. Člověk
se tedy stává hříčkou v rukách vnějších sil, které původní vrozené dispozice překrucují do
znásilněných projevů. Následovat by mohla otázka, do jaké míry se člověk může těmto
tlakům ubránit, aby se jeho úděl neutopil v bezmoci a bezbrannosti. Erasmus ale
východisko nehledá, své znepokojení se současnou situací kompenzuje normativním
vymezením idealizované přirozenosti. Zřejmě se naivně spoléhá, že stačí to, co je
považováno za běžné jednání člověka, zatížit cejchem znetvoření a zvrácenosti. Je však
otázkou, do jaké míry si tím zpřístupní možnost pochopit skutečnost poměrů, jimž se
snaží vzdorovat.
Pokud se ubráníme ideologizujícím sympatiím s Erasmovými sklony k idealizaci,
dostaví se potřeba jeho myšlenkové rozpory nějak pochopit. Erasmus se netají tím, že jeho
nekompromisní upřednostňování míru souvisí s osobní nechutí vystavovat se sporům a
hádkám. Jeho charakterová konstituce proto přivolává strategie, v nichž významné místo
zaujímá přizpůsobivost poměrům, na jejichž proměnu chybí potřebná ráznost a odvaha.
Určitou poníženost se sice snaží kompenzovat domnělou pravdivostí svého díla, avšak
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zřejmý rozpor těchto poloh může jen stěží zabránit, aby se i Erasmův myšlenkový svět
nestal obětí životně nezbytných kompromisů.
To, že Erasmovi často zbývají jen značně nevěrohodná východiska, lze ilustrovat na
poněkud praktičtěji zaměřeném díle O výchově křesťanského vladaře z roku 1516. Celý spis je
motivován jakousi centrální úzkostí při hledání pojistky před obecným zřícením, které
hrozí soudobé společnosti. Erasmus si je schopen přiznat, že zmatek, hrabivost a
ctižádostivost jako rozvratné momenty úzce souvisejí s lidskou povahou. Poslední nadějí
před vidinou pádu do propasti je pokus o zachování čistoty vladaře. Avšak jeho role je
značně komplikována pokročilou zkažeností člověka. Pro udržení společenské stability
musí nezbytně učinit krok k přizpůsobení podobně jako slavnější Machiavelliho panovník.
Lidi je třeba motivovat odměnami a nespoléhat se na jejich vědomí povinnosti. Prosvítající
mechanismus odměn a trestů nalézá své doplnění v nutnosti krotit ty, kteří jsou
opanováni zvířeckostí.
Pro jiný motiv, který musel Luthera provokovat, se vrátíme do díla Žalozpěv míru. Týká
se velmi zjednodušeného chápání křesťanství, které je obroušeno tak, aby se hodilo
k posilování dosažitelnosti míru. Erasmus spatřuje v postavě Ježíše toho, kdo jednoznačně
vybízí k uvědomování prospěšnosti míru. Zcela účelově tak oslabuje Ježíšův konflikt se
společností a všímá si pouze jeho nabádání ke vzájemnému milosrdenství a k neprotivení
se zlu. Teprve zobecnění této identifikace s Kristovým poselstvím může vést k napravení
křesťanské společnosti, jejímž skutečným programem nemůže být nic jiného než mír.
Z hlediska rozličnosti postojů je výmluvné, že Erasmus chápe obchodní činnost
v souladu se zaměřením na mír. Nahlédneme-li do Lutherova dílka O obchodování a lichvě
z roku 1524, můžeme již v odlišné charakteristice obchodování zahlédnout náznaky
názorového konfliktu. Luther se domnívá, že od obchodování lze stěží očekávat něco
jiného než loupení a krádeže, protože Písmo ve shodě se zkušeností přisuzuje lidské
povaze falešnost, ješitnost a prolhanost. Myslet si, že světské zlo je možné potlačit
hlásáním křesťanské lásky, je zásadním nepochopením Božího úmyslu. Účelem světa totiž
je, že chce a musí být zlý.
K Lutherově tezi o světském zlu je pochopitelně možné přistupovat s různými nároky
na porozumění. V jistém, smyslu by bylo možné dokonce uvažovat o větší míře
přizpůsobivosti vůči takové podobě světa, kterou sdílel i Erasmus. Domníváme se však, že
principiální odlišnost obou autorů je v tom, jak na konstatování této skutečnosti reagovat a
jak si ji vyhodnotit vzhledem k naději na spásu člověka.
Erasmovo otevřené vystoupení proti Lutherovi je ve své komplexnosti poněkud
zahaleno soustředěním na věroučnou otázku svobodné vůle. V díle O svobodné vůli z roku
1524 se Erasmus snaží zachránit určitý prostor pro svobodnou vůli, a to zejména z toho
důvodu, aby zcela nezmizela pojistka k podněcování úsilí, jež by mělo vést k eliminaci
světského zla. Jakkoliv problém míru není v tomto díle součástí centrální tematizace, je
důležité neztrácet ze zřetele souvislost mezi zdůrazňováním míru a svobodnou vůlí.
Luther reaguje dílem O nesvobodné vůli (De servo arbitrio) z roku 1525. Zaměříme se
především na konfrontační pasáže, ve kterých Luther ve vyhrocených formulacích
odhaluje důsledky Erasmova přeceňování hodnoty míru. Stává-li se totiž Erasmovi mír
samoúčelem, pak se jedná o pouhý vnější nátěr, za nímž se může skrývat naprostý rozklad
toho, na čem bytostně záleží. Luther nepřijímá Erasmovu účelovou konstrukci, v níž je
křesťanství chápáno jako výpomocný prvek v úsilí o dosažení míru. Naopak křesťanská
víra je v přímém rozporu s mírem, protože snaha podřídit vše světskému míru znamená
potvrzovat zlo tohoto světa a přizpůsobovat mu i to, co se dotýká svědomí a úcty ke
Kristu.
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Luther se znovu odvolává na verš z Matoušova evangelia (Mt 10,34) a na Ježíšův
výrok, že nepřišel uvést na zem pokoj, ale meč. Tento verš byl jeho oporou již na říšském
sněmu ve Wormsu roku 1521, kde se jím snažil podložit názor, že výsledkem působení
Božího slova jsou rozhorlení a spor. Nyní oproti Erasmovi zdůrazňuje, že Boží slovo uvádí
svět do nepokoje, protože je pro svět čímsi zcela nepřijatelným. Obrana Božího slova jako
záruky pravdy proto znamená nejen nastolování nepokoje, ale i možnosti, že se svět ocitne
v chaosu, jenž může přerůst v jeho zánik. Chtít upokojovat tuto vzpouru je možné pouze
za cenu zakazování Božího slova. Na doklad svého zpochybnění Erasmova pacifismu se
Luther odvolává na jiné místo Matoušova evangelia (Mt 24,6), na němž Ježíš reaguje na
netrpělivé dotírání svých učedníků, aby alespoň naznačil, co bude doprovázet skonání
věku. Blízkost Božího soudu se rozhodně nebude vyznačovat jakousi obnovou, o které
zmateně uvažoval Komenský. Člověk bude vystaven válkám a takovému utrpení a
pronásledování, že přečkat je bude možné jen díky Boží milosti.
Budeme-li chápat naději na spásu jako podstatný moment křesťanské víry, pak se
ocitáme v zásadním věroučném sporu, jenž se dotýká až mezí případného rozpoznání
prozřetelného plánu. Erasmus vnímá svět jako součást tohoto plánu v tom smyslu, že
člověk je povolán k péči o stabilitu vnějších podmínek. Luther, alespoň v této vyhrocené
podobě, chápe svět jako pouhé provizorium, v němž se má osvědčit nezávislost na světě
těch, kteří jsou vyvoleni k něčemu, co zcela přesahuje dočasnost světských poměrů. Proto
může Luther Erasma takřka varovat, aby přestal s léčením a stížnostmi, jež jsou
důsledkem nepochopení toho, že člověk je postaven do situace, v níž mu hrozí buď ztráta
světa, nebo ztráta Boha. Obětovat svět ovšem zároveň znamená otevřít se Boží vůli
natolik, že člověku nezbyde než pocit zoufalství z vlastní bezmoci, která však rozhodně
není bezradností. Tou je mnohem spíše Erasmova snaha zachránit alespoň něco z toho, co
by mohl člověk vykonat.
Důležitým bodem, v němž se tato vyhrocená Lutherova pozice začne překlápět do
názorů, jež se Erasmovi pozoruhodně přibližují, je upozornění, že je svrchovaně prospěšné
oznamovat Boží zvěst, a to tak, aby nebyla oslabována zdůrazňováním její rozporuplnosti
či nejasnosti. Taková rozhodnost pochopitelně vyvolává pochybnosti, zda je Boží slovo
určeno k obecnému prospěchu. Pokud by tomu tak bylo, pak se moment vzpoury, který
vzniká z napětí mezi Boží vůlí a fungováním světa, může snadno proměnit v politickou
vzpouru proti vrchnosti, ve které bude spatřován viník světské zvrácenosti. Z hlediska
historických okolností pouze připomínáme, že svou odpověď Erasmovi psal Luther ve
stejném období, v němž naplno vypukla selská válka. Erasmus rozhodně nebyl jediným,
kdo spatřoval přímou souvislost mezi Lutherovým vystoupením a sociálními bouřemi.
Přesto nelze přeslechnout to, co Luther neopomine dodat. Zvěst Písma je třeba oznamovat
zejména kvůli vyvoleným. Nikdo však nemůže mít jistotu o své vyvolenosti, proto je
zapotřebí hlásat Boží slovo všem, a to i s rizikem tragických nepochopení.
Luther v roce 1525 kromě svého zaujetí odpovědí Erasmovi intenzivně prožívá to, co je
mu kladeno za vinu. Násilnou selskou vzpouru proti vrchnosti komentoval řadou
drobnějších vyjádření, v nichž se zcela rezolutně postavil proti vzbouřeneckému nadšení.
Nejednalo se však o bezprostřední reakce na nedomyšlené důsledky jeho vystoupení.
Luther ve vyostřených formulacích připomíná to, co formuloval s dostatečným
předstihem. Již začátkem roku 1522 vydává Napomenutí všem křesťanům, aby se měli na
pozoru před povstáním a vzpourou. Na začátku píše o blaženém světle křesťanské pravdy,
které umožňuje, aby se naplno projevilo zlo. Přestože toto zlo zatím ztotožňuje
s rozličnými formami mocenského překrucování pravdy, brzy se ukáže, že takové
překrucování platí i pro ty, kteří by snad chtěli pravdivou zvěst zneužít pro násilnou
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vzpouru. V životě křesťana se sice má jednat o rozpoznání a odhalování lži, nicméně
důvěře v sílu Božího slova vytyčuje hranice, za které se křesťanovo úsilí nesmí dostat. Ke
zhroucení toho, co je postaveno na lži, stačí její odhalení. Vzpoura, která chce usvědčenou
lež odstranit, přebírá do svých kompetencí něco, co poškozuje původní záměr, a tím
paradoxně slouží tomu, co hodlá potřít. Luther s odvoláním se na Pavlovu epištolu
Římanům (Ř 13,5) připomíná, že světská moc je součástí Boží vůle a že pouze jí náleží
trestat zlo a chránit zbožné. Vzpoura pochází od Ďábla, což Lutherovi dovoluje zcela jasně
napsat, že v případě vzpoury bude vždy na straně těch, kteří vzpourou trpí, jakkoliv by
zastávali nespravedlivé postoje.
Hájení křesťanské pravdy vzbuzuje pozornost zlého světa, který se může bránit
násilnými prostředky, ale křesťan nesmí po těchto prostředcích sáhnout z důvodu, aby se
sám pokoušel zlo odstranit. Tím se nejen zpronevěřuje křesťanské zásadě nenásilí, ale
potvrzuje principy, na kterých setrvává svět ve zlu. Z tohoto zpřehlednění však přečnívá
Lutherův dovětek, že je schopen zastávat se nespravedlivých, pokud se stanou obětí
vzpoury jen zdánlivě spravedlivých. Čím se liší takto formulovaný postoj od Erasmova
snášení špatností kvůli zachovávání míru?
Možnou odpovědí může být Lutherovo ospravedlnění toho, co lze nazvat sklonem ke
státotvornosti. V roce 1523 vychází jeho spis O světské vrchnosti, v němž je Luther schopen
zásadním způsobem posunovat závaznost křesťanské zásady neodpírání zlému.
Vzhledem k předchozímu je důležité zmínit, že důvodem těchto citlivých problematizací
je Lutherovi postřehnutí důležitosti vnějšího společenského míru. Potřeba nějakých záruk
tohoto míru je vynucena tím, co je spjato s Lutherovou proslulou naukou o dvou říších.
Pokud by existovala pouze Boží říše, nebyly by zapotřebí světský meč, právo ani světská
moc. Potíží je, že existuje i říše světa, tedy lidé, které nelze považovat za křesťany, třebaže
se i ke křesťanství hlásí. Luther záměrně zesiluje nepoměr mezi oběma říšemi, když
konstatuje, že z tisíce lidí je sotva jeden, kterého lze považovat za skutečného křesťana.
Přitom neopomene připomenout, že svět je zlý, a proto je nezbytné, má-li mít pozemský
život nějakou perspektivu, nalézt účinné pojistky.
Ústředním problémem při vymezování kompetencí světské vrchnosti, která má
eliminovat dopady světského zla, je, zda je vůbec v jejích možnostech se od převažujícího
zla odpoutat. Lutherovo trvání na tom, že zlých je mnohem více než zbožných, komplikuje
tuto možnost natolik, že ji lze jen stěží připustit. Ocitáme se tudíž v podivné spleti
protichůdností. To, co má garantovat poklidný život těch, kteří žádnou vrchnost
nepotřebují, tedy pravých křesťanů, může v důsledku být nejvlastnější překážkou jejich
nároku na poklidný život. Zdá se, že naznačené potíže vznikají tehdy, když se Luther
snaží nalézt nějaký prostor zabydlenosti pro ty, kdo se světskému provizoriu bytostně
protiví. Tato zdánlivě přehlédnutelná nedůslednost má však závažné důsledky. Světská
moc, jakkoliv je plně zasažena světským zlem, nepřestává být součástí Boží vůle, což
znamená, že Bůh prostřednictvím světské moci připouští dovolenou míru zla v domnění,
že se tím eliminuje větší míra zla. Jakkoliv Luther na jiných místech sděluje, že Bůh
oslabuje sílu zla tím, že jednoho lotra trestá jiným, chce této logice svým pojetím
svrchovanosti světské moci předejít.
Nezbytnost světského meče je tak odůvodňována jeho užitečností pro zachování míru.
Proto se i ten, kdo světskou moc nepotřebuje, dobrovolně podřizuje vrchnosti, a dokonce
má být připraven převzít funkce ve státní správě. Křesťan se tím nezpronevěřuje zásadě
strpět zlo a bezpráví, protože jeho odpírání zlému je odůvodněno závazkem jednat
k prospěchu ostatních. Luther se prostřednictvím provázanosti obou říší dostává do velmi
problematických vod, z nichž vyvádí pouze zdánlivě přesvědčivými doklady. Jedním z
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nich je například ubezpečení, že je přece lepší, aby meč a moc byly ve správě křesťanů než
lidí, kteří nerespektují křesťanské principy. Kde však vzít tolik skutečných křesťanů, aby
se nevytvářel pouze dojem garancí, jenž by naopak způsoboval ochranný val pro průniky
světského zla?
Přestože zůstává zřejmým, že Lutherovo chápání významu míru překračuje Erasmovo
tíhnutí k idealizaci míru, jeho kritika Erasmova pacifismu dostává poměrně vážné trhliny.
Nechceme-li ovšem skončit tím, že vlastním jádrem vzájemného sporu byly převážně
osobní antipatie, otevírá se vážný problém, zda kritiku určitého pojetí křesťanského
pacifismu lze dostatečně uhájit před tím, aby neupadla do podezření, že se nemůže jednat
o nic jiného než o další případ selhání v odpovědnosti za zacházení s křesťanským
posláním.

Shrnutí
Erasmovo chápání míru se opírá o takové pojetí křesťanství, které má za hlavní úkol
hlásat mír. Přílišné zdůrazňování míru jako nejdůležitějšího zaměření lidského jednání
vyprovokovalo Luthera k odmítavé reakci. Luther ve své polemice s Erasmovým názorem
na svobodnou vůli člověka zastává tezi, že princip křesťanství není v souladu
s jednoznačným důrazem na mír. Křesťanská zvěst naopak útočí na světské zlo tak, že ho
nutí k obraně. Přesto pro Luthera zůstává mír významnou hodnotou, což se odráží i z jeho
postoje k selské válce.

Summary
„To Luther's criticism of Erasmus's pacifism“. Erasmus's understanding of peace is based
on such a concept of Christianity, which has the main task of proclaiming peace. Too
much emphasis on peace as the most important focus of human action has prompted
Luther to reject. Luther, in his controversy with Erasmus's view of the free will of man,
takes the view that the principle of Christianity is not consistent with a clear emphasis on
peace. On the contrary, the Christian message attacks the secular evil by forcing it to
defend itself. Still, Luther remains a significant asset, which reflects his attitudes to peasant
wars.
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Václav Novotný vydal v 8. svazku ediční řady Fontes rerum Bohemicarum vedle
historiografických textů, pamětí a zpráv liturgické i neliturgické básnické skladby z 15. a
16. století, vztahující se k Husově a Jeronýmově památce. 1
V pořadí první oddíl s těmito latinskými i staročeskými skladbami má v uvedené edici
pořadové číslo XXV a editor jej nazval Bohoslužebná skládání o Husovi z 15. a 16. století.
Nejprve jsou zde otištěny (většinou však nikoli po prvé) starší skladby, z nichž některé
mají původ již ve druhém a třetím desetiletí 15. století. Jsou to texty liturgického
charakteru, latinské i české, najdeme zde sekvence, hymny, mešní kolekty; jednotlivé
skladby jsou značeny písmeny A-I. Dále, pod písmeny K-T, jsou otištěny skladby o málo
mladší, ze 16. století.2
Následující část Novotného edice s pořadovým číslem XXVI je nadepsána „Ukázky
básní a epigramů ke cti Husově“ 3 a najdeme zde např. epigramy Konráda Celta nebo
verše z Flaciova norimberského vydání Husova díla.
Soubor překladů, který zde přinášíme, je výběrem z mladších skladeb Novotného
oddílu XXV a z výtvorů oddílu následujícího, označeného číslem XXVI, jejichž původ je
přibližně o století pozdější; pocházejí z doby Lutherovy, kdy se rozvíjí evropská reformace
a kdy již působí v Německu čelní představitelé latinského humanismu. V oblasti veršové
tvorby to znamená na jedné straně prezentaci reformačních témat, mezi něž patří i
lutherské ztotožnění s Husem, s jeho myšlenkami a teologickými důrazy, a oslava
kostnického mučedníka. A také před sebou nebudeme mít, jak by tomu bylo v předchozím
období, formy duchovní poezie, tedy hymny a sekvence, nýbrž výtvory vracející se
k tvorbě antických latinských básníků. Většinou půjde, jak uvidíme, o daktylské rozměry,
o stichicky použitý hexametr a o elegické distichon, setkáme se však i s náročnějším
metrem, s alkajskou strofou.
Náš výběr sice vychází z uvedeného osmého svazku FRB, nemůžeme ale vždy zůstat
při dnes již víc než osmdesát let staré edici; v ideálním případě je k dispozici dokonce
nová edice (č. 1, Litoměřický graduál), jindy neměl V. Novotný novější edici k dispozici (č.
4, Konrád Celtes). Zejména je ale nutno brát v úvahu výsledky badatelského úsilí Josefa
1
Fontes rerum Bohemicarum (dále FRB) – Prameny dějin českých, VIII. Historické spisy Petra
z Mladoňovic a jiné zprávy a paměti o M. Janovi Husovi a M. Jeronymovi z Prahy. Vydal Václav Novotný.
V Praze 1932.
2

FRB VIII, s. 419-472. Úvodní informace k textům tohoto oddílu najdeme tamtéž, s. CXXI-CXLVIII.

3
FRB VIII, s. 473-484. V živých záhlavích jsou i skladby tohoto oddílu (stejně jako oddílu předchozího,
XXV.), označeny jako Bohoslužebná skládání o Husovi z 15. a 16. stol. Úvodní informace k textům tamtéž, s.
CIL-CLX.

- 19 -

Hejnice, v naší souvislosti jde zejména o jeho materiálovou studii Mikuláš Reusner a
husitská tradice.4 Předchůdcem Václava Novotného byl v tomto ohledu Arnošt Kraus.5 Na
obojí odkazují poznámky této studie.
1
In Ioannem Hus Exodion6
Závěr officia ke cti Jana Husa
Skladba je zapsána v Litoměřickém graduálu7, datovaném 1517.
En proprium vatem divisa8 Boemia sacris
Edidit in Latios concita terra viros.
Ordinis antiqui non nescius ipse superbum
Dixit pontificem, maxima Roma, tuum,
Divicias, luxum Cristi non esse ministri,
Sed neque cesareum vertice ferre decus.
Moribus optavit meliorem reddere clerum,
Vinceret ut priscum religione Numam.
Verba movent animos Romanaque curia sevit
Et vatem flammis gens male sancta tradit.
Inmeritam vatis vidit Constancia mortem,
Quid pia mens celos ingeniumque petit.
Proti římskému kléru povstala země Čechů
Od církve oddělená, světce svého teď má.
Znal dobře mravy prvotní církve a neváhal říci
Římu, že jeho papež pyšný a lakotný je,
Služebník boží že nemá mít bohatství, hojnost a přepych,
Jako nějaký císař ve světské nádheře žít.
Přál si napravit bezbožné mravy tehdejších kněží,
Dávného Numu9 předčil zbožnou přísností svou.
4
In: Vědecké informace, Metodický zpravodaj pro knihovny a útvary vědeckých informací.
Suplement 1/1970. K soupisu cizojazyčných bohemik z let 1501-1800. Základní knihovna ČSAV, Praha 1970,
s. 24-33. Za laskavé a pohotové poskytnutí tohoto materiálu jsem zavázána pí dr. Anežce Baďurové.
5
Husitství v literatuře, zejména německé, Část první, Husitství v literatuře prvních dvou století
svých, Praha 1917.
6
FRB VIII, s. 437. Úvodní informace k textu včetně údajů o předchozích vydáních s. CXXXIIICXXXIV. Uvedený nadpis je v rukopise, jak ukazuje nová edice, na konci skladby, a končí jim celé mešní
oficium „De sancto Iohanne Hus cum sociis“.
7
Litoměřický graduál je uložen v Lovosicích, Státní okresní archiv Litoměřice, sign. IV C 1. Edice: The
Litoměřice Gradual of 1517, edited by Barry F. H. Graham, Prague 1999. Husovo oficium je jako součást
sanctorale zapsáno na fol. 245v, edice s. 186, n. 1384. Nejnovější literatura ke graduálu: P. Brodský a M.
Šumová, Iluminované rukopisy v archivech na území Čech, Praha 2017, s. 165-169. Text skladby jsem
převzala z Grahamovy edice, její transliteraci jsem převedla na transkripci (velká písmena, souhláskové „u“v).
8

divisa : divina Novotný.

9
Numa Pompilius, legendární druhý (po Romulovi) král Říma, podle tradice založené antickými
autory se zasloužil o římskou civilizaci, též o zákonodárství, a byl znám přísností mravů.
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Jeho učení vzbudilo rozruch, a kurie zuří,
Bezbožní proroka zajmou, v ohni vytrpěl smrt.
Kostnice spatřila tehdy, jak umírá nevinný prorok,
Zbožná Husova duše do slávy nebeské jde.
2
Epitaphium Ioannis Hussii apostoli ac martyris Christi Iesu
Tento epitaf, fiktivní náhrobní nápis, zaznamenal podobně jako následující veršované
texty Matthias Flacius Illyricus v souboru Iohannis Hus et Hieronymi Pragensis
confessorum Christi Historia et monumenta (I-II Norimbergae 1558, 2. vyd.1715, uváděno
jako M. Iohannis Hus Opera, zkr. dále Opp.). Jeho znění podávám podle edice Václava
Novotného10. Zachariáš Theobald11 uvádí jako autora této skladby Matouše Collina
z Chotěřiny, slezský humanista Mikuláš Reusner ji připisuje Martinu Lutherovi.12
Ille renascentis verbi sine labe fidelis
Praeco, bonus vita dogmatibusque bonus
Hussius, aeterni servus syncerus Iesu,
Nomine pastoris dignus apostolici,
Praeceptor Pragae generati Hieronymi et idem
Docto Wiclefi de grege discipulus,
A Constantiensi synodo combustus, Olympum
Mente adiit, cineres ossaque Rhenus habet.
Christe, Bohemorum genti concede, perenni
Ut studio cantus Anseris huius amet.
Věrný a bezúhonný, Hus, kazatel obrody Slova,
Dobrý životem, dobrý učením, za nímž sám stál,
Důsledný služebník Ježíše Krista, našeho Pána,
Muž, hodný aby byl zván pastýřem apoštolským,
V Praze učitel Jeronýma, jejž duchovně zplodil,
Sám také učený žák ze stáda Viklefova13,
10 FRB VIII, s. 475 (Opp. I, averz posledního nečíslovaného folia za Lutherovými výroky o Husovi a o
kostnickém koncilu). Úvodní informace k textu tamtéž, s. CLI-CLII, zde také informace o několika starších
edicích tohoto textu. Skladba existuje ve dvou variantách odlišných kvalitou metra, strukturou i pořadím
veršů, edice FRB přináší obě varianty jako α,β, v Opp. Je otištěna pouze α, patrně původní. Znění β je
dochováno také rukopisně, v Lobkovickém rukopise 384, fol. 6. roudnická lobkovická knihovna
Nelahozeves.
11 Zacharias Theobaldus, Hussiten Krieg, darinnen begriffen das Leben, die Lehr und Tod M. Johannis
Husii und wie derselbige von den Böhmen, besonders Johanne Zisska und Procopio Raso, ist gerochet
worden. 1609. Wittenberg, gedruckt bey Lorenz Seuberlich, s. 142. Srv. heslo Theobaldus Zacharias ml.,
Rukověť humanistického básnictví - Enchiridion renatae poesis, 5, Praha 1982, s. 356, dodatek tamtéž, 6,
Praha 2001, heslo Theobaldus, Zacharias, s. 296.
12 J. Hejnic, Mikuláš Reusner, s. 29. Srv. heslo Reusner (Reuisnerus), Rukověť humanistického
básnictví, 4, 1973, s. 308, zejména dodatek tamtéž, 6, s. 244-248, heslo Reusner, Nicolaus.
13 „Docto Wiclefi de grege discipulus“– dosl. žák z učeného stáda Viklefova; „grex“ jako metonymie
pro školu, skupinu žáků a následovníků, je převzata z Horatia, Epistulae (Listy) I, IV, 10; Horatiův verš se
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Když byl upálen Kostnickým koncilem, tu jeho duše
Vznesla se k Olympu hned, popel a kosti má Rýn.
Kriste, prosím, dej českému lidu, aby už navždy
V lásce měl husí zpěv, kterému učil ho Hus.
3
In icona Ioannis Hussii sancti martyris
Dva veršované komentáře k vyobrazení Husova upálení
Dvojverší (a) nad obrazem, desetiverší (b) pod ním čteme opět u Flacia Illyrika, Opp. I,
reverz uvedeného (předchozí položka a pozn. 8) nečíslovaného folia; znění obou textů (a,
b) podávám podle edice Václava Novotného. 14
a
Haec fuit effigies quondam venerabilis Hussi,
Dum sua pro Christo membra cremanda dedit.
Hus, jenž býval ctihodným mužem, měl podobu tuto
Tehdy, když vydal své tělo k spálení pro Boží věc.
b
Albicolas niveo vincens candore volucres,
Salve Boioemis, Anser amande, tuis!
Te manet aeternum decus et memorabile nomen,
Quod furor ac aetas tollere nulla potest.
Atra licet cornix, furtivis abdita pennis,
Candorem spurco vellicet ore tuum,
Nulla sed est Boemis nec erit praestantior ales,
Conferri viva quae tibi voce quaeat.
Grex avium vanis oblectat cantibus aures,
Tu mentes niveo pectore et ore pias.
Svou sněžnou září předstihneš všechny bělostné ptáky,
Žij blaze, drahá Husi, u českých krajanů svých!
Budeš navěky slavný, tvé jméno z paměti lidí
Nemůže vymazat zášť, nikdy je nezničí čas.15
Ačkoli černá vrána se skrývá v pokoutním peří
A svým zobákem hnusným sápe se na tvůj lesk,
stal příslovečným, ovšem v jiném významu, než jak je metonymie užito zde, obvykle označuje poživačného
člověka (překl. R. Mertlík, Q. Horatius Flaccus, Vavřín a réva, Praha 1972, s. 230).
14 FRBVIII, s. 475-476 (Opp. I, averz posledního nečíslovaného folia za Lutherovými výroky o Husovi
a o kostnickém koncilu, znovu v Opp. II, na reverzu druhého listu svazku). Úvodní informace k textům
tamtéž, s. CLII. U desetiverší (b), zapsaného v roudnickém lobkovickém rukopise 386 (f. 6) v Nelahozevsi, je
podle Novotného rovněž možné autorství Matouše Collina z Chotěřiny, atribuci zpochybnil J. Hejnic
(Mikuláš Reusner, s. 28), který ukázal, že Reusner přináší odchylné, patrně starší, znění, připsané Martinu
Lutherovi.
15 Srv. Ovidius, Metamorphoses – Proměny XV, 872: (opus, quod) „nec poterit ferrum nex edax abolere
vetustas“.
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Lepšího ptáka nemají Češi, mít nebudou nikdy,
Jaký by roven ti byl, měl by tak zvučný hlas.
Hejna ptáků lichotí uším svým nicotným zpěvem,
Tvé prosté slovo a duch zbožně těší tvůj lid.
4
˂Conradi Celtis versus Hussiani˃
Verše, jež Husovi věnoval Konrád Celtes
Pod tímto českým titulem uveřejnil Celtovy verše V. Novotný16 na základě znění, jež
podal Arnošt Kraus, zde je uvádím podle kritického vydání Karla Hartfeldera, 17 jež neměl
editor FRB k dispozici. Konrád Celtes (1459-1508), slavný humanistický básník, poeta
laureatus, se v srpnu 1491 při svých cestách zastavil v Praze a z tohoto krátkého pobytu
pochází několik jeho epigramů týkajících se Čech. 18 Byl katolík a na husitskou tradici Čech
se díval s kritickou rezervou, ale i s jistým uznáním. K husitským či spíše utrakvistickým
Čechám se vztahuje i několik dalších většinou ironicky kritických epigramů z 1. knihy této
sbírky.
De rogo Ioannis Hus
Conflagras vivo lacrimabilis hostia busto,
Cerbereoque datur umbra voranda cani.
Bemorum sed templa tuas amplissima laudis
Concelebrant supero te socianda Iovi.
Dic mihi, quo tandem possim cognoscere verum,
O princeps Latii splendide concilii.
Hranice, na níž byl upálen Jan Hus
Žalostná oběti, za živa hoříš v planoucím ohni,
Kerberos, pekelný pes, pozřít tvou duši prý má.
Avšak ty největší svatyně Čechů tě chválí a slaví,
Aby k sobě svou duši sám velký Jupiter vzal.
Jaká je tedy pravda, jak poznám ji, to mi teď řekni,
Ty, který stojíš v čele římských prelátů všech!
Cavillum Bemorum in Romanum pontificem
16

RB VIII, s. 473. Úvodní informace k textům tamtéž, s. CIL-CL.

17 Fünf Bücher Epigramme von Konrad Celtes, herausgegeben von Hartfelder, K., Olms Hildesheim
1963. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1881: liber I., 65 (s. 16) – De rogo (s. 16),liber I., 68 (s.
16-17) – Cavillum Boemorum in Romanum pontificem (s. 16-17) Oba tyto epigramy otiskl již A. Kraus,
Husitství v literatuře, s. 133. Srv. J. Truhlář, Kterak se zachovali nejstarší humanisté k národu českému, in:
Časopis Českého Muzea 1880, s. 476-489 (srv. týž, Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava
II., Praha 1897).
18 O těchto i dalších jeho básních, které vznikly v souvislosti s tímto pobytem, informuje Rukověť
humanistického básnictví 1, 1966, s. 352-353, heslo Celtis (Celtes), Conradus.
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Dum Latiale caput nostram exsecraverat oram,
Et nullo, dixit, germine terra vire,
Nullaque sit Bemis fecundi femina partus
Intententque graves sidera moesta lues,
Tanta fuis Bemis foecundi copia Bacchi
Et tanto tellus foenore dona tulit,
Ut vix maturas caperent plena horrea messes,
Et cunctae matres pignora trina dabant.
Český výsměch římskému papeži
Hlava Latinské církve sic proklela končiny naše,
Země prý nemá dát úrodu, vůbec nést plod,
Ženy že mají o plodnost přijít a nerodit děti,
Neblahá znamení nebes zvěstovat zkázu a mor.
Ale v Čechách se daří hojnosti dobrého vína,
Plodná a štědrá zem rodí tak bohatě chléb,
Že plné sýpky mohou jen stěží tu úrodu pojmout.
Všechny ženy teď rodí, dětí je trojnásobně.
5
Hussi de Luthero vaticinium19
Husovo proroctví o Lutherovi
Anonymní skladba v rozměru antické řecké a později klasické latinské lyriky, v tzv.
alkajské strofě. V. Novotný se domnívá, že je „nikoli starší poloviny 16. stol.“ a otiskl ji zde
po prvé, a to z přípisku vevázaném ve starém tisku Univerzitní knihovny (Národní
knihovna v Praze).20 Metaforická parelela Hus (husa) – Luther (labuť) se rozvinula
v luterském prostředí spolu s názorem, že Hus byl Lutherovým přímým předchůdcem.21
Legendistická představa Husova proroctví o Lutherovi se zrodila na základě údajného
Husova výroku, který však podle celkem spolehlivého životopiscova svědectví pronesl
těsně před svým upálením Jeroným Pražský.22
Romana quando pontificis cohors
19

FRB VIII, s. 474. Úvodní informace k textu tamtéž, s. CL-CLI.

20 J. Truhlář, Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in C. R. Bibliotheca publica atque
Universitatis Pragensis asservantur, II, s. 374-5, n. 2774 adlig. 33 E 25.
21 Dodnes má svou hodnotu důkladná studie o tomto tématu: A. Hauffen, Husz eine Gans – Luther ein
Schwan, in: Prager deutsche Studien, Untersuchungen und Quellen zur germanistischen ind romanischen
Philologie Johann von Kelle dargebracht von seinen Kollegen und Schüllern, Teil II, Prag 1908, s. 1-28.
22 De vita Magistri Ieronymi de Praga, FRB VIII, s. 337; Petri de Mladoňovic Narracio de Magistro
Hieronymo Pragensi, c. 6, tamtéž s. 347; Petra z Mladoňovic Pašije M. Jeronýma s překladem, tamtéž s. 365.
Srv. T. A., Fudge, Jerome of Prague and the foundations of the Hussite movement, New York Oxford
University Press 1916, s. 245. Že výrok o stoleté lhůtě patří spíše Jeronýmovi než Husovi, ví již Zachariáš
Theobald (výše pozn. 11), srv. A. Kraus, Husitství v literatuře, s. 244.
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iussit Bohemi corpus et agnitam
ob veritatem fata fortis
Hus subiturus erat per ignem .
„Non impiorum dogmata perfidus“
dixit, „probavi. Credite, talibus
doctrina sustolenda vobis
suppliciis mea non fuisset.
Sed vis iniquum vestra potentior
in me furorem compleat. Hic ego
vultu per ardentes favillas
impavido patienter ibo.
Non usitata vel dubia ferar
spe, quam mihi non praeripient malae
fraudes. Nec in terris morabor
longius, impietate plenum
mundum relinquam. Non ego, ceu caput
pinxistis, inferno rapiar malo.
Magna fide mortem levabo,
nec Stygiis cohibebor undis,
sed me beatum sedibus inferam
coelestibus: vos per decies decem
annos Deo responsa tandem
atque mihi dabitis sepulto.
Cernetis album non procul alitem,
qui iam crematum vendicet Anserem,
cygnus truci non ille vestrae
fulmine concutietur aulae.
Hic ocyor quam Triptolemi rotae
seu Daedali pennae celerem feret
cursum per auras, hunc ruinae
intrepidum ferient minaces.
Olim lares Romae Senones velut
caepere, Mars autor nec opem tulit:
sic impio Romam tumentem
iustitiae titulo movebit.“
Když římskou církví, papežskou kohortou,
byl český mistr odsouzen k hranici,
Hus nesl statečně ten úděl
v poznané pravdě šel na smrt v ohni.
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„Já nikdy bludy zvráceně nedržel
jak bezbožníci. Ač moje učení,
si nezaslouží, věřte mi to,
takový trest, jaký vynesli jste,
teď tohle zpupné násilí vůči mně
ať tedy vaše pýcha a moc koná:
já do ohně a jeho výhně
bez bázně, strachu, teď klidně vstoupím.
Je se mnou moje víra a naděje,
Již lstivá zloba nikdy mi nevezme,
a nemusím už v světě lidí
zůstat; já opustím tuto zemi.
I když jste dali vložit mi na hlavu
znak pekla, přesto peklo mne neschvátí.
Má velká víra hne i smrtí,
neskončím v propasti temných hlubin,

spíš do výše se vznesu, a v svatosti
smím bydlet v nebi; pak ale za sto let
vy budete se zodpovídat
Bohu i mně, jenž jsem dávno zemřel.
Pak bílý pták se nablízku objeví
a pomstí Husu, kterou jste spálili.
Tu labuť nemůže už zahnat
ukrutné prokletí z vaší moci.
Vpřed rychle letí jak vůz Triptolemův
a rychleji než s křídly sám Daidalos:
a kdyby celý svět se hroutil,
spousty těch trosek ho nevyděsí.23
Řím s bůžky jeho dobyli Senoni,
a otec Mars jim na pomoc nepřišel:
teď také Římu, jenž se planě
mocí svou vynáší, nesnáz vzejde.
6
23 :…hunc ruinae intrepidum ferient minaces – parafráze veršů Horatiovy Ódy III,3 si fractus illabatur
orbis impavidum ferient ruinae – pro 3. a 4. verš strofy je zde použito překladu J. Pokorného, Q. Horatius
Flaccus, Vavřín a réva, Praha 1972, s. 75.
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Verše Hieronyma Treutlera ze Svídnice
Lutherský právník a básník Hieronymus Treutler (1565-1607)24 píše v osmdesátých
letech 16. století, podobně jako autor předchozích alkajských veršů, o údajném Husově
proroctví a o symbolech husy a labuti. Skladbu zde podáváme podle Novotného.25
Anser eras, et te Romana caterva 26 cremabat,
Quod nimis obstreperus pontifici anser eras.
At tua vindicias habuerunt fata, repertus
Nempe fuit, quem vox summa canebat, olor,
ignis corpora sacra sacri consumerat Hussi,
Post Hussum caeco cygnus in orbe canit.27
Constantem inconstans Constantia sustullit Hussum,
Pro Christo ardentem cum subit ille rogum:
„Anni abeant centum, causam Christoque mihique
Dicetis, cycnus cum anseris ultor erit.“
Husou (-em) jsi byl, a římská smečka tě spálila v ohni,
papeži na obtíž byl hlas tvůj – husou (-em) jsi byl.
Nepomstěn nezůstal ale tvůj osud, vždyť přišla pak labuť,
o níž jsi v poslední den života prorokoval.
Svaté tělo svatého Husa tak shořelo v ohni,
místo husy však labuť zpívá, a slyší to svět.
Kostnice, nevěrné město, slyšelo věrného Husa,
když šel pro Krista na smrt, vstupoval na hranici:
„Po stu letech vás přede mnou bude soudit sám Kristus,
tehdy přiletí labuť, odplaty dočká se H (h)us.“

Předním postavám české reformace a jejich duchovnímu odkazu se již od konce 19.
století, zejména v pozitivistické historiografii, věnuje mnoho pozornosti, růst tohoto
odborného zájmu a nové badatelské přístupy i metody pak pozorujeme zvlášť od 60. let
století dvacátého, můžeme zmínit i oživení tohoto zájmu v posledních, jubilejních, letech
2015 a 2016. Pokusy odpovídat na tázání, co česká reformace znamená, které a jaké ideje
přijala za své, přispěla-li k rozvoji teologických konceptů nebo snad i názorů na život
společnosti a jedince, byly a jsou většinou záležitostí historiků, teologů a filozofů.
Ovšemže se v tomto směru angažovali filologové, a to přínosem zcela zásadním – prací na
moderních kritických edicích textů z české reformace vzešlých. Víme tedy nebo aspoň se
24

Rukověť humanistického básnictví, 5, s. 391, heslo Treutlerus.

25 FRB VIII, s. 479. Úvodní informace k textu tamtéž, s. CLVI (také in: A. Hauffen, Husz eine Gans, s.
18.). Též J. Hejnic, Mikuláš Reusner, s. 28, informuje o starším zápisu skladby, než který použil Novotný, a u
tří jejích distich klade otázku o autorství.
26

Romana caterva: Pietas Romana Reusner.

27 A. Hauffen, ibid., s. 18: „Das dritte Distichon zeigt ein Eteostichon. Die Buchstabenzahlen ergeben
die Jahre 1414 und 1517“ („IgnIs Corpora saCra saCrI ConsVMerat hVssI, / post hVssVM CoeCo CyCnVs In
orbe CanIt“).

- 27 -

zabýváme tím, co čeští reformní teologové napsali a čemu učili, nevěnovali jsme se však až
na výjimky (A. Vidmanová) jejich dílu jako literatuře. Několik básnických textů, které
přináší tento příspěvek, nerozebírá literární kvality právě Husových spisů; cílem je ukázat,
že již v krátké době, která uplynula od Husovy smrti, se M. Jan Hus, jeho osud i jeho
recepce staly předmětem literární tvorby, a to v žánrech poezie.

Shrnutí
Následující texty jsou překladovým výborem z Janu Husovi věnované básnické tvorby
16. století, období počínajícího humanismu v luterském, českém i německém, prostředí. U
těchto výtvorů se již uplatňuje renesanční nápodoba antické latinské poezie, což
se projevuje ve volbě básnických rozměrů (daktylské verše, alkajská strofa) i
v metonymice. Skladby jsou zde seřazeny takto: Exodion (Závěr officia ke cti Jana Husa),
Epitaphium Ioannis Hussii, Dva veršované komentáře k vyobrazení Husova upálení,
verše, jež Husovi věnoval Konrád Celtes, Husovo proroctví o Lutherovi, verše Hieronyma
Treutlera ze Svídnice. Za latinskými texty následují české překlady přízvučnou
nápodobou rozměru originálu. Latinské texty jsou vydány u Václava Novotného, Fontes
rerum Bohemicarum VIII., odkud je přebíráme, existuje-li novější kritická edice, podáváme
latinský text podle ní.

Summary
„John Hus in Latin Poetry of Early Modern Age“. The following texts form an anthology of
poetry dedicated to John Hus which originated in 16th century, a period of early
humanism in Czech and German Lutheran environment. In these works the Renaissance
return to imitation of Antique Latin poetry is applied, which can be seen in both the choice
of metric verse forms (dactylic hexameters, alcaic stanza) and metonymy. The order of the
poems is as follows: Exodion (The closing part of the officium in honour of John Hus),
Epitaphium Ioannis Hussii, Two commentaries (in verses) to the depiction of Hus’s
burning to death, verses dedicated to Hus by Conrad Celtes, Hus’s prophecy about
Luther, verses by Hieronymus Treutler of Schweidnitz. The Latin texts are followed by
their Czech translations in accentual verse form. We adopted the Latin texts as they were
published by Václav Novotný, Fontes rerum Bohemicarum VIII, unless we found a more
recent critical edition.
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Rozkol v ruské pravoslavné církvi, který se odehrál po církevním Soboru z roku 1667,
lze považovat za nejsmutnější kapitolu v ruských církevních dějinách. Rozkol je
povětšinou spojován s opravou bohoslovných knih a liturgickými změnami. Různé
přístupy k malování ikon a rozdílností v církevní architektuře lze považovat za důsledky
složitých procesů, které se odehrály v dějinách ruské církve do té doby.
Existovaly velké odlišnosti v církevních knihách, seznamech svatých a také
v liturgických tradicích. Bylo příliš málo vzdělaných kněží a objevovalo se hodně kritik
církve jak ze strany prostého lidu, tak z pohledu církevních příslušníků. Za těchto
podmínek ve zmíněném období vznikla skupina „horlitelů pravé zbožnosti“, která si
vytkla za cíl mravní obrodu. Mezi její aktivní členy patřili budoucí patriarcha Nikon (v tu
dobu archimandrita Novospasského kláštera), Neronov, Ratisčev, Lazar, Loggin a
paradoxně také Avvakum Petrov. V centru tohoto kroužku stal samotný car Alexej
Michailovič. Členové skupiny Horlitelů ho přesvědčili o nutnosti církevních reforem.
Většina historiků ale nepovažuje za pravou příčinu těchto reforem pouhé nesrovnalosti
v náboženských obřadech a zvycích. Profesorka Zdeňka Trosterová v článku Starověrectví
jako historický fenomén i současná skutečnost píše „Souvisí s politickou situací Ruska v 17.
století, ale hlouběji již v 16. století, s jeho ambicemi stát se impériem, jehož hlavní město
Moskva by právem neslo přívlastek „třetí Řím“, když „druhý Řím“, Konstantinopol,
vžitým slovanským názvem Cařihrad, od roku 1453 byl v rukou nevěřících a byzantské
impérium se rozpadlo. Pro to, aby Moskva toto z jejího pohledu historické poslání (které
se však objektivně vzato stejně nikdy bezezbytku nerealizovalo) mohla naplnit,
potřebovala se vypořádat s nepříznivými předpoklady, které ji vinou předchozího
historického vývoje v jejích ambicích brzdily.“ Pokusy o důsledné provedení opravy
církevních knih a sjednocení náboženských textů nebyly v Rusku ničím novým,
realizovaly se v několika vlnách počínaje snahami metropolity Kypriana již v XV. st.
Nejvýraznější postavou těchto snah v přednikoniánském období byl mnich Maxim, řečený
Grek (byl skutečně řeckého původu), který byl za své překladatelské úsilí odměněn
mnoha lety žaláře a nemožností vrátit se do klášterů hory Athos, odkud do Ruska přišel s
těmi nejlepšími úmysly. Nikdy ale tyto snahy neměly takovou horlivou podporu světské
moci jako za dob patriarchy Nikona, který se hodně přátelil s carem Alexejem
Michajlovičem. Zachránil jeho rodinu během velkého moru tím, že s nimi utíkal před
nemocí a schovával je v klášterech, dokud hrozba nepominula. Car mu svěřil velké
pravomoci ve státní správě. Během války s Polskem Nikon řídil stát místo válčícího cara.
Nikon jako mocný a svérázný člověk měl hodně nepřátel mezi šlechtici a vyšším
duchovenstvem. Ti postupně poštvali cara Alexeje proti patriarchovi, což vyvrcholilo ve
velkém soudním procesu nad Nikonem. Tam bylo rozhodnuto zbavit ho hodnosti
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patriarchy a uvěznit ve Ferapontovém klášteře. Přes nevalný konec Nikon stihl v letech
carské přízně provést reformu církevních obřadů a nechal znovu přeložit důležité
náboženské knihy. Nikon prosazoval křižování se třemi prsty namísto dvou, jak tomu
bylo dřív v Moskevské Rusi. V roce 1656 uvalil anathem (klatbu) na ty, kteří nechtěli přejít
na tříprsté pokřižování. Svými aktivitami způsobil jeden z nejsmutnějších příběhů v
dějinách ruské pravoslavné církve – rozkol na starověrce a novověrce. Nikon měl k tomu
své (hlavně politické) důvody. Chtěl tím napomoci připojení Ukrajiny k Rusku. Pravoslaví
západní Rusi mělo pořád velkou vazbu na konstantinopolského patriarchu a podporovalo
tradice východního křesťanství. V Moskevském patriarchátu však pravoslaví mělo svou
vlastní zvláštní povahu. Rozdíl v obřadních zvycích byl obrovský. Tento problém chtěl
Nikon překonat radikálními reformami. Jako nápomocnou sílu k sobě povolal Řeky,
kterým odedávna Rusové nedůvěřovali. Všechno to vzbudilo také nedůvěru k
moskevskému patriarchovi a zrození nových náboženských mučedníků a kacířů.
K nejaktivnějším představitelům starověrců patřil arcikněz Avvakum Petrov. Za svou
neústupnost zaplatil životem společně se svými společníky mnichem Jepifaniem,
diákonem Fjodorem a knězem Lazarem. Nejdříve všem čtyřem uřízli jazyky a pak je
„pokřtili ohněm“ – veřejně upálili zaživa v dřevěném srubu. Předcházely tomu ale
pomlouvačné dopisy carovi proti Nikonovi, drzé veřejné výstupy, prokletí patriarchy.
Avvakum byl zastáncem teorie Filofeje Pskovského, že „Moskva je třetím Římem“, o které
jsme mluvili výše. S pádem Konstantinopole původní ortodoxní křesťanství zůstalo pouze
v Rusku. Ve svém dopise carovi říkal:
„Oddechni si po starém, jak bývávalo za dob Štěpánových, dobře a v ruštině: „Bože,
odpust mi hříšníkovi!“. A ten kirjelejson1 si odpusť: tak mluví Řekové, vykašli se na ně!
Vždyť ty, Michajloviče, jsi Rusák a nejsi Řek. Mluv svým přírodním jazykem, neurážej ho
ani v církvi, ani doma, ani v pořekadlech. Máme mluvit tak, jak nás Kristus naučil. Bůh
nás miluje neméně než Řeky; předal nám gramotnost ve vlastním jazyce prostřednictvím
Cyrila svatého a jeho bratra. Co chceme více? Jazyk andělský? Ne, ten nedostaneme do
společného vzkříšení.“2
Odsud je zřejmé, že pro Avvakuma víra národa je neodděleně spjata s jazykem.
Příslušníci staré víry existují v Rusku ještě dnes. Současné uznávané pravoslavné
historické církve nahlížejí na otázku rozkolů a příslušníků staré víry v tu dobu jinak, než
filosofové, církevní opozice a ruští spisovatelé. Např. historik náboženství Petr
Známenský ve svých přednáškách o dějinách pravoslaví vidí starověrce jako zkostnatělé
konzervativce, kteří se nechtějí vzdělávat a jít s dobou. „Rozkol3 se oddělil od církve ne v
důsledku jeho vykročení jiným směrem, než kterým se vydaly obecné dějiny církevního

1
(Kirjelejson [киръелейсон]=kyrie eleison (řec.) – господи, помилуй [Smiluj se Bože]) V. E. Gusev,
Zametky o stile Žitija protopopa Avvakuma, s. 273.
2
„Господи, помилуй мя, грешнаго!“ А киръелейсон-от оставь: так ельленя говорят, плюнь на
них! Ты веть, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не унижай ево и в
церкве, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так подобает говорить. Любит нас Бог не
меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чего же нам еще
хочется лутше тово? Разве языка ангельскова? Да нет, ныне не дадут, до общаго воскресения.” Srv. A.
Petrov, Poslanija i čelobirnyje, s. 9.
3

Rozkolem v historických pramenech začali nazývat starověrce.
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života, ale kvůli své zkostnatělosti a neschopnosti následovat církevní život“. 4
Avvakumovo přání mít bohoslužby v ruštině se vykládalo jako neochota se učit nové věci
a jazyky. Prof. filosofie Sankt-Peterburgské státní univerzity A. F. Zamalejev nepopírá, že
Avvakum a většina starověrců byli přehnaně konzervativní až zkostnatělí v otázkách
tradic víry. Ale dělali to se záměrem zachránit národní kulturu. Problém podle něj
spočíval v tom, že „obrana národní kultury bez jejího porozumění v kontextu všelidských
tradic, nese se sebou nejen duchovní konzervatismus, ale také stagnaci sociálního života“.
Existují však další názory na tuto problematiku, které se začaly objevovat
v současnosti. Starověrci se rozprchli během několika století po Rozkolu nejen do různých
koutů Ruska, ale také světa. V Evropě například je dnes najdeme v Litvě, Polsku,
Bulharsku, Rumunsku. Společným rysem všech těchto migračních směrů byl postoj
starověrců ke svému životnímu stylu. Snažili se ho zanechat v původním starověrném
stavu přivezeným z Ruska. Přesto se někteří badatele domnívají, že starověrci nebyli
konzervativci, ale naopak reformátoři. Tak docentka filosofie moskevské státní univerzity
Alla Glinčikova ve své knize Rozkol nebo selhaní ruské reformace?, která byla hodně
kritizována představiteli RPC, považuje Avvakuma za ruského Luthera a jeho úsilí za
snahy o ruskou reformaci. Její názory podporuje ve svých lekcích docent Aleksey
Muravjev. Mluví o třech základních institucích, které archaicky modernizovali starověrci:
první – rodina, druhá – vzdělání a třetí a ve své podstatě ta nejdůležitější – církev.
Konzervativismem svých obřadu a liturgii se starověrcům podařilo vytvořit hermetický
obal, ve kterém se vyvíjely demokratické principy v křesťanství. Uvnitř starověrných
komunit v Evropě můžeme pozorovat takové jevy jako účast všech členů v církevních
volbách, aktivní zapojení žen do církevních soboru, kněží se nepovažují za zvláštní
sociální vrstvu. Tyto prvky se začali u nich objevovat už v 17. a 18. stoletích, čímž značně
předběhli svou dobu. Starověrci nebyli jen náboženskými, ale také kulturními modernisty:
stavěli kina, zakládali první fotbalové týmy, stavěli automobilky5. Jeden starověrec Ivan
Zavoloko, který po dobu svého studia pobýval v Praze, byl natolik inspirován českým
sokolstvím, že se aktivně zapojil do propagace a činností nově založené evropské
organizace Ruský sokol6. Nehledě na to, hlavním reformačním rysem starověrného hnutí
je snaha poukázat na to, že církvi by nemělo jít o zisk nebo o politickou moc, ale o víru a
spásu duše lidí.

Shrnutí
Příspěvek pojednává o Rozkolu v Ruské pravoslavné církvi a vlivu této události na
vývoj pravoslavné víry a tradic ve starověrných komunitách. Prezentuje názory
pravoslavných teologů a historiků na fenomén Rozkolu. Konkrétně pojednává o studiích
docentů Gliničkové a Muravjova, ve kterých autoři přirovnávají Luthera k Avvakumovi.
V příspěvku autorka hodnotí také prostředí pravoslavných starověrců od Rozkolu po
současnost.
4
„Раскол отделился от церкви не вследствие движения в какую-нибудь свою сторону от
течения общей исторической жизни церкви, а именно вследствие своей косности, неспособности
следовать за жизнию церкви.“ Srv. P. Znamensky, Istorija russkoj cerkvi, s. 172.
5
O ekonomických úspěších starověrců více: D. Raskov, Ekonomičeskije instituty staroobrjadčestva,
Sankt-Peterburg 2012.
6

M. Řoutil, První staroobřadník v Praze?, s. 66.
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Summary
“Russian Old Believers Movement – Orthodox Reformation”. The article tells about the Split
in Russian Orthodox Church and its influence to development of orthodox faith and
traditions in orthodox communities. It presents opinions of orthodox religionists and
historians about the Split phenomenon. It tells about the studies of docents Glinichkova
and Muravyov, where they compare Luther and Avvakum. Author of this article evaluate
the lifestyle of orthodox old believers from the Split until our days.
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Reformace otevřela cestu starého kontinentu k možnosti, jejíž mnohoúhelné naplnění
spatřujeme i po půl tisíciletí. Evropa procházela přechodem mezi středověkou společností,
jejíž každodenní rytmus udávala církev, a společností moderní, která je charakteristická
soukromým životem. V tomto pojetí je možné vnímat jistý společenský rozpor. Svobodný
člověk, jenž svůj individualistický život řídí univerzálními idejemi, zároveň touží po
ochraně společenství, jež by mu poskytovalo systém a řád.1 Dovoluji si připojit myšlenku,
že jednou z možností, která díky této celospolečenské změně došla svému uplatnění, byl
vznik řádu Svobodných zednářů. Ačkoliv oficiální ustavení organizace – spojení čtyř
anglických lóží na den svatého Jana Křtitele 24. června 1717 – dělí od symbolického
počátku reformace přesně dvě století, je patrné, že řád mohl vzniknout díky již
probíhajícímu společenskému dění. Sami zednáři spatřují v reformaci prapůvod své
existence – například čeští zednáři se aktivně přihlašovali k odkazu Jana Husa a husitství.2
Největší devízou svobodných zednářů dodnes je důraz na toleranci, v průběhu staletí
možno podotknout důraz na toleranci náboženskou a po dnes jsou zednářské chrámy
otevřeny svobodnému setkávání různých náboženských frakcí.3 V příspěvku se pokusíme
představit řád Svobodných zednářů jako jedno z mnoha dědictví reformace spolu
s reakcemi, jež vyvolával a vyvolává u papežského stolce.
Náprava věcí lidských
Ve vzniku, cíli a působení svobodných zednářů musíme hledat několik inspirací.
Britská historička Frances A. Yates, jež zkoumala dějiny myšlení v renesanci, představila
tezi hermeticko-kabalistické tradice, která se stala podstatou renesančního myšlení. Zájem o
hermetismus a mystické tradice vedl jak ke vzniku řádu Svobodných zednářů, tak
například rosenkruciánů.4 Svobodné zednářství se v tomto ohledu od rosenkruciánství liší

1

R. Scruton, Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře, s. 67-77.

2

Srv. R. Kardoš, Jan Hus okem svobodného zednářství v čase prvorepublikovém, s. 156-174.

3
M. Javor, Předmluva, s. V-XXXVIII. Za připomenutí stojí dnešní lóže v Izraeli, kde se setkávají a
pracují Židé, křesťané i muslimové a přispívají tak k rozvinutí dialogu mezi jednotlivými směry.
4

F. A. Yates, The Art of Memory, s. 286-305.
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svou organizační strukturou, ve které můžeme spatřovat pozůstatky organizační
struktury kamenických cechů.5
Mimo výše zmíněné mystické tradice prezentované jmény Cornelia Agrippy, Johna
Deea nebo Eliase Ashmolea,6 se z myšlenkového prostředí toho času projevily v základu
zednářství díla Francise Bacona nebo Jana Amose Komenského. Biskup jednoty bratrské
ve svém spisu Via Lucis pojímá vzdělání ať sebe sama, či ostatních jako pomyslnou cestu
ke světlu, která vede ke zlepšení života lidí a celé společnosti, což není v rozporu s cílem
svobodného zednářství. Pevný rozměr zednářství dali až němečtí klasikové: Johann
Gottfried Herder či Gotthld Ephraim Lessing,7 jenž ve svém spise Ernst und Falk říká: „Die
Freimaurerei ist nichts Willkürliches, nichts Entbehrliches, sondern etwas Notwendiges,
das in dem Wesen des Menschen und der bürgerlichen Gesellschaft gegründet ist.“8
Lóžový život již bezmála po tři staletí určují Andersonovy konstituce, ve kterých můžeme
spatřovat zásadní programové poslání organizace. Šest základních bodů konstitucí
upravuje chování a jednání svobodných zednářů jak v rámci společenství, tak i vůči
nečlenům: I. O Bohu a náboženství; II. O nejvyšších podřízených občanských vrchnostech;
III. O Lóžích; IV. O mistrech, o dozorcích, o řádových tovaryších a o učních; V. O chování
se v řádu při práci; VI. Jak se zednáři chovají (na veřejnosti).9
Velmi problematickým se stal I. bod, protože členům umožňoval individuální svobodu
náboženského vyznání, jedinou podmínkou byla víra ve Velikého stavitele nebe a země.
Naopak v závěru tohoto bodu James Anderson staví zednářské lóže do pozice místa
setkávání dobrých a mravních mužů, kteří by se jinak kvůli konfesním rozporům
nedokázali svobodně setkávat v diskuzi. Druhý bod poté členy zavazuje k loajalitě ke
státu, ve které žijí a pracují a doslova říká: „Zednář jest pokojný občan, poddaný státní
správě, ať bydlí nebo pracuje kdekoliv, a nikdy nesmí býti zapleten do úkladů a spiknutí
proti míru a blahu národa, ani zanedbávati svých povinností k úřadům.“ Při jednání
s nečleny se pak zednáři zavazují nevyzradit žádná zednářská tajemství. 10
V základní programové orientaci svobodných zednářů je tak obsažen nejradikálnější
postulát – idea náboženské tolerance a nutnost řídit své jednání morálními (mravními)
zákony. Můžeme zde spatřovat otevřenost vůči náboženskému pluralismu, jež je možné
považovat v jistém slova smyslu za zárodek pluralismu politického. Řád Svobodného
zednářství je rovněž otevřen všem lidem bez rozdílu majetku či společenského
postavení. 11 Vznik zednářských lóží umožňoval neformální setkání lidem různého
5
Chápání vnitřní zednářské symboliky je možné nazřít skrze, sice beletristicky pojatou, publikaci
Roberta Lomase, přesto se ale domnívám, že v komparaci s odbornou literaturou může poskytnout základní
přehled o významu a užívání zednářských symbolů a rituálů. R. Lomas, Vidění v temnotách: odmykání
chíramovým klíčem: [svobodné zednářství], Praha 2006. Srv. J. Boucher, Zednářská symbolika, aneb,
Královské umění opětovně objasněné a obnovené podle pravidel tradiční esoterické symboliky, Praha 1998.
6
Iniciace Eliase Ashmola 16. října 1646 je považována za první důkaz anglického spekulativního
zednářství.
United
Grand
Lodge
of
England,
The
history
of
Freemasonry,
URL:
http://www.ugle.org.uk/what-is-freemasonry/history-of-freemasonry [cit. 15. 11. 2017].
7

Srv. E. Lennhoff, Svobodní zednáři, Praha 1931, s. 128-138.

8
G. E. Lessing, Ernst und Falk, s. 579: „Zednářství není nic postradatelného, nýbrž něco nutného, co
má základ v podstatě člověka a občanské společnosti. Zednářství je něco, co ani ti, kdož to vědí, nedovedou
dostatečně pověděti.“
9

Staré povinnosti svobodných zednářů, s. 8-10.

10

Ibid., s. 14.

11 Nutno podotknout, že tuto podmínku zednářství v důsledku nenaplnilo a vždy zůstalo (a do jisté
míry zůstává) spojeno s majetnou intelektuální elitou.
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společenského postavení, aby se setkali v diskuzi nad společnou myšlenkou bez
nacionálních či konfesních bariér, které by jim v profesním či veřejném životě bránily
v setkání. Dlužno podotknout, že se v lóžích od jejich vzniku hojně scházela i univerzitní
inteligence, proto je možné takovýmto společenským klubům (stolovým společnostem)
přiznat velmi významnou roli v pěstování a rozvoji moderní vědy a tím k pozitivnímu
rozšiřování vzdělanosti.12
Svobodní zednáři se plně přihlásili k racionalistické kritice křesťanství, jež vyústila
zvláště v anglickém a později francouzsko-německém prostoru v deismus. Boha vnímali
pouze jakožto prvního stvořitele – Velkého architekta Všehomíru, ale v rámci světa si už
člověk vystačí se svým vlastním rozumem. Lóže osvícenského století nabízely rozmanitý
přehled různých myšlenkových proudů. Kromě racionalistických deistů se prolínaly
proudy mysticismu a alchymie, což samo o sbě přinášelo názorovou mnohost a nutnost
jejího respektu.13
Společenství však není jen samoúčelným svobodným diskusním prostorem, za svůj cíl
si klade morální a intelektuální zdokonalení svých členů, které tak vede k nalezení své
vlastní individuality.
Klatba papežů
Rozvoj volnomyšlenkářských organizací se nesetkal s pochopením u římské kurie. Již
dvacet let po oficiálním ustanovení organizace, 25. července 1737 se ve Florencii na podnět
Kongregace římské a obecné inkvizice sešla konference, jejímž tématem bylo svobodné
zednářství. Kusé zprávy hovoří o započatém soudním řízení proti této organizaci a
zatýkání jejich členů. O necelý rok později vydal již velmi nemocný papež Kliment XII.
známou první protizednářskou encykliku – In eminenti apostolatus specula.14 Nad řádem
Svobodných zednářů vyhlásil klatbu, všem dobrým křesťanům bez výjimky
společenského postavení zakázal jakkoli vstupovat do kontaktu se členy a všem
představitelům církve přikázal organizaci pronásledovat a ničit. Důvodem byly tajnosti
členů lóží, jež nikdy nesmí nikomu prozradit, a rituální přísaha na Bibli.15
Dlužno podotknout, že se v encyklice podstatné argumenty neobjevily, spíše je
rezolutním zákazem svobodných zednářů i dalších podobných organizací, následně papež
všechny členy takovýchto organizací exkomunikoval. Následovaly další protizednářské
encykliky, mezi nejvýznamnější patří encyklika Benedikta XIV. z roku 1751 a Quo graviora
mala Lva XII. z roku 1823, obě našly své uplatnění ponejvíce v katolickém Španělsku.
Různé zákazy se množily celé 19. století, patrně nejvýznamnějším a nejpropracovanějším
se stala encyklika Lva XIII. Humanum genus z roku 1884.
Papež v úvodu dokumentu označuje společenství svobodných zednářů jako spiknutí
stoupenců zla, kteří chtějí změnit dosavadní světaběh, a ponechává v platnosti vše, co
proti svobodným zednářům jeho předchůdci vznesli. Lev XIII. rezolutně vystupuje
zejména proti neujasněnému postoji lóží v otázce existence Boha a proti nutnosti
udržování lóžových tajemství, což podtrhuje povinností zednářů zavraždit každého svého
12 Jako případovou studii je možné vnímat dílo Jiřího Kroupy, zaměřené na vzdělanost v 18. století na
Moravě. Srv. J. Kroupa, Alchymie štěstí: pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 2006.
13

Staré povinnosti, s. XIV-XV.

14

E. Lennhoff, Svobodní zednáři, s. 323-326.

15

Při rituální práci je v lóži přítomna svatá kniha (Bible, Tóra, Korán či jiné texty).
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člena, jenž by tato tajemství chtěl vyzradit. Dále zednáře obviňuje z mravního poklesu
společnosti, protože prosazují myšlenky sekularizace a omezení vlivu náboženství ve
státní správě i při výchově a školním vzdělávání. Rovněž apeluje proti údajnému
zednářskému popírání prvotního hříchu a tím ponechání člověka na pospas svému
vlastnímu úsudku v nasměrování svého života. „Ovoce pak plodí zednářská sekta
zkázonosné a nanejvýš trpké, neboť naprosto jistých údajů, které jsme výše uvedli,
vyplývá to, v čem její záměry vrcholí, totiž v základu zničit veškeren řád náboženský a
státní, jak byl vytvořen křesťanskými nařízeními, a podle svých ideí vytvořit jiný,
vyvozený z ryzího naturalismu.“16
Lev XIII. taktéž negativně hodnotí veřejnou prezentaci těchto spolků, jakož i vydávání
různých tiskovin, které šířejí zednářské ideály. Druhým dechem však dodává, že ne
všichni zednáři nenávratně propadli svému bludu, a je možné jejich navrácení se do
církve. V závěru encykliky je zopakováno všeobecné opovržení nad stavem společnosti,
úpadkem mravnosti a role církve ve společnosti projevující se zejména v zřeknutí se
nerozlučitelnosti manželství a možnosti volby náboženství. Hlavním viníkem krize
společnosti jsou označeni svobodní zednáři, jejichž záměrem je vybudování státu na
beztrestné neřesti.17
Příslibem změny postoje katolické církve vůči svobodnému zednářství byl průběh 20.
století, jež přinesl mnohé celospolečenské změny, a zvláště pak dění po Druhém
vatikánském koncilu, které otevřelo revizi kanonického práva. V současném kanonickém
právu z roku 1983 nejsou již svobodní zednáři výslovně zmiňování jako sdružení církvi
nepřátelské, jako tomu bylo v kodexu z roku 1917.18 Výklad CIC 1917, kán. 2335 byl, že
jakýkoli římský katolík se vstupem do lóže svobodných zednářů ipso facto
exkomunikuje.19 Přesto se ale ani v současnosti oficiální postoj katolické církve v mnohém
nezměnil.
Prefekt Kongregace pro nauku víry Joseph Ratzinger v listopadu 1983 před
zveřejněním revize kanonického práva vydal prohlášení, ve kterém sice ve velmi obecné
rovině vysvětluje, že vlivem redakcí nového kanonického práva bylo odstraněno explicitní
odsouzení svobodného zednářství, ale negativní úsudek církve vůči organizaci zůstává
nezměněn. Věřícím je stále přísně zakázán vstup do lóží svobodných zednářů, ti, kteří jej
poruší, se nacházejí ve stavu těžkého hříchu a nemohou se účastnit svatého přijímání. 20 O
dva roky později Ratzinger zveřejnil prohlášení o neslučitelnosti mezi křesťanskou vírou a
svobodným zednářstvím. Zopakoval významné argumenty Lva XIII. a proložil je
tvrzením, že největší rozpor mezi organizacemi pochází z přesvědčení, že svobodné
zednářství nemá žádných pevných zásad, jež by upravovaly spolkový život a dává tak
svým členům volnost i v myšlenkách religiózních. Připomíná praktikování tajných rituálů
a zednářskou přísahu nevyzradit různá tajemství. Opětovně označil za neslučitelné, aby
16 Libreria Editrice Vaticana, Humanum genus, URL: http://w2.vatican.va/content/leoxiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18840420_humanum-genus.html [cit. 15. 11. 2017].
17

Ibid.

18

A. Hrdina, Kanonické právo, s. 345.

19 Srv.
CODEX
IURIS
CANONICI
an
1917/
http://www.internetsv.info/Text/CIC1917.pdf [cit. 15. 11. 2017].

can.

2335

(s.

558),

URL:

20 Acta Apostolicae sedis, Commentarium officiale, an. et vol. LXXVI, ACTA SS.
CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Declaratio de associationibus
massonicis (s. 300), URL: http://www.vatican.va//archive/aas/documents/AAS-76-1984-ocr.pdf, [cit. 15.
11. 2017].
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jakýkoli římský katolík vstupoval do zednářských organizací, avšak již se zde neobjevuje
automatická exkomunikace dotyčného, pouze konstatování, že se dopouští vážného
hříchu.21
Dlužno podotknout, že i tak bylo toto (i další) prohlášení přijato svobodnými zednáři
s odstupem, důvodem bylo jednání mezi německy mluvícími členy organizace a
představiteli římskokatolické církve v rakouském Lichtenau v červenci 1970. V základních
usneseních několikadenního jednání je možné spatřovat ochotu najít společnou cestu: 1)
Zednáři nemají jednotnou představu o Bohu. Zednářství není náboženství a neučí
náboženství. 2) Zednáři obdivují zásadu svobody svědomí, víry a duchovní svobody a
odmítají jakýkoli nátlak, který ohrožuje tuto svobodu. Respektují každé upřímné přiznání
a poctivé přesvědčení. 3) Papežské buly zabývající se svobodným zednářstvím mají jen
historický význam, stejně tak jako odsouzení CIC 1917. Oficiální potvrzení deklarace
Lichtenauer z řad katolické církve nikdy nepřišlo.22

Shrnutí
V tomto příspěvku se pokusíme nastínit myšlenkové dědictví reformace, jež dalo
vzniknout Řádu svobodného zednářství. V první části představíme ideový rámec –
stanovy – jenž je společný všem regulérním zednářským organizacím, kde budeme
sledovat zejména vztah svobodného zednářství k náboženství. V druhé části doplníme
reakce Římskokatolické církve vůči svobodným zednářům, jež doprovázejí řád téměř po
celou dobu jeho existence. Budeme se zejména věnovat argumentům Římské kurie a
kodifikaci svobodného zednářství kanonickým právem.

Summary
„Now, the Masonic Sect Produces Fruits That Are Pernicious and of the Bitterest Savour…“.
In this paper, we study the impact of reformation onto the religious life, which had led to
the foundation of the Freemasonry. The first part depicts the ideas and rules common for
all the regular masons´ fraternities. The relation between the Christian church and the
Masons is given particular attention. In the second part, the reaction of Roman Catholic
Church on the Freemasonry, having been following the fraternity since its foundation, are
also taken account of. For instance, the position of the Curia Romana and the codification
of the Freemasonry by the canon law are investigated.

21 REFLECTIONS A YEAR AFTER DECLARATION OF CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF
THE
FAITH,
Irreconcilability
between
Christian
faith
and
Freemasonry,
URL:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850223_decla
ration-masonic_articolo_en.html [cit. 15. 11. 2017].
22 Další výboj, rovněž podrobněji srov. H. Schrefler, Die katolische Kirche und die Freimaurerei. Ein
dokumentarischer Rückblick und die Dialoge in Östereich im 20. und 21. Jahrhundert, Universität Wien,
Dissertation, URL: http://othes.univie.ac.at/4767/1/2009-04-21_5952600.pdf [cit. 15. 11. 2017].
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1. Úvod: Existence existujícího a existovaného
Dějinné pohnutí, které doprovázelo reformaci, vzešlo ze stejného napětí, do jakého
nakonec i vyústilo. Nechají-li se stranou aspekty náboženské, společenské, ekonomické,
tím co zůstane, je aspekt psychologický. Ovšem ne ve smyslu klinickém, nýbrž
etymologickém. Reformace byla hnutím, za kterým stály osoby navzájem nijak
organizovaně spojené. Co je spojovalo, bylo přesvědčení o nutnosti změny jednak ve
vztahu člověka a duše, a jednak realizace vztahu těchto v pozemském prostoru.
Mezi člověkem a duší existoval bytostný vztah. Zatímco napětí, které reformaci
zapříčinilo, bylo vzbuzené potřebou zpřístupnit hloubku duše, bylo napětí, do něhož
reformace vyústila, vyvoláno potřebou zpřístupnit hloubku člověka. V prvním případě
bylo třeba reformovat duši tak, aby se k ní mohl člověk vztáhnout v hloubce možností
jejího zpodobnění v realitě života. Toto vztáhnutí mělo za následek, že v druhém případě
se člověk sám reformoval v realitě života natolik, až pozbyl potřeby vztahovat se k
něčemu mimo realitu samotnou. Ta se mu ukázala být mnohem hlubší a mnohem
vrstevnatější, že se v ní mohl nalézt stejně snadno jako ztratit. Vzhledem k tomu se mu
stala výzvou, na niž mohl odpovědět právě jen on. Hloubka jeho vlastního života se
ukázala být natolik vyzývavou s ohledem na možnost realizace sebe sama, že dřívější
modely, jimiž by byl vázán na odkazy minulosti, ponechal za sebou jako v hloubce
vytěžené a nic nového nenabízející.
Bytostný vztah mezi člověkem a duší, který byl provázený snahou o reformaci duše do
zpodobnitelné reality, podporoval důraz na víru. Ta je „sama o sobě“ „oddáním se“.
„Oddat se“ znamená nechat se vést tím, čemu se člověk „oddává“. Nabývá tak povahy
„oddávajícího“, který sám sebe „dává“ do rukou tomu, co se mu „dává“. Toto „dávající“
„dává“ „oddávajícímu se“ nazpět to, co ten ze sebe „oddáváním se“ dopředu „oddává“.
„Oddávající se“ „oddává“ „dávajícímu“ sám sebe, „oddává“ mu to, kým sám je, to
znamená, že mu „dává“ svou „sebovost“. „Oddávání“ vlastní „sebovosti“ je „dáváním“
na způsob „vzdávání“. „Oddávající se“ se „oddáváním“ „vzdává“ své „sebovosti“ pro
„dávajícího“, od kterého doufá získat svou „sebovost“ jakožto „oddávané“ nazpět.
Získáním „oddávané“ „sebovosti“ nazpět získává „oddávající“ jistotu sebe sama, protože
je mu jeho „sebovost“ „dávána“ „dávajícím“, který pro „dávání“ „sebovosti“ nabývá
povahy „garanta sebovosti“.
Oproti víře v „garanta sebovosti“ je vůle člověka vedena bytostnou aktivitou k realizaci
sebe sama v realitě vlastního života. Vůle je specifickou podobou „pružiny“, kterou se
člověk pokouší realizovat vnitřní „puzení“ k bytí tím, kým ještě není. V případě vůle proto
není žádného vnějšího „garanta sebovosti“, jemuž by se člověk mohl „oddat“.
Pružinovitost vůle je protikladem „oddání se“, kvůli čemu je člověk vůlí veden nejen sám
sebou, ale dokonce a především k sobě samému.
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Bytostná diference mezi vírou a vůlí doprovází průběh reformace, zostřující napětí
mezi oběma možnosti vztahu člověka k sobě, resp. k tomu, kým on sám je. Reformací je
„sebovost“ člověka sama re-formo-vána, pře-tvaro-vána. Děj pře-tvaro-vání vede k
proměně vztahu člověka k jeho duši, která se mu stává charakteristikou jeho života, sama
nabývajíc podoby jeho „sebovosti“. A protože reformací byl vztah člověka k jeho duši reformo-ván, došlo tím k pře-tvaro-vání „sebovosti“. Vírou jakožto „oddáním se“ se člověk
„oddal“ svou „sebovostí“ tomu, kdo mu ji jakožto „dávající“ ve svém „dávání“ navrací
jako zajištěnou tímto „garantem“.
V následujících úvahách bude na příkladech vybraných autorů nastíněn přechod od
víry k vůli. Myšlenkové koncepce vybraných autorů - totiž Descarta, Kanta, Hegela,
Nietzscheho - jsou ukázkou reakce na napětí, které reformace vzbudila. Ilustrují tak
postupný pohyb deformace jakožto de-forma-ce, tzn. zne-tvaro-vání původních
Lutherových snah o pře-tvaro-vání.
2. Strukturace niternosti „Já“
2.1 Deinstitucionalizace niternosti
V Lutherově kritice církve a jejích představitelů je možné vidět specifické pojetí
člověka. Ve svém spisu O křesťanské svobodě Luther o člověku říká, že jako křesťan je tím
nejsvobodnějším pánem ze všech, který není poddaným nikoho, přitom je ale současně
nejoddanějším a každému poddaným.1 V první řadě se jedná o člověka věřícího, který pro
tuto svou povahu je ve způsobu, jímž bude žít svůj život, vždy odkázán na někoho jiného.
Věřící věří v nějakého jiného, přičemž tento jiný musí být vždy lepší, než jaký kdy věřící
může být. Protože kdyby bylo pro věřícího možné stát se tím lepším, v něhož věří,
nemusel by již věřícím dále být. Stačilo by mu již jen věřit v sebe. Jenže - jak křesťanství
obecně, tak Luther zvláště - takovýto koncept naprostého sebezlepšení přirozeně odmítají.
Lutherovu specifickému pojetí člověka jsou tak vlastní tři rozměry: vztah k sobě, vztah
k druhým lidem a vztah k instituci. Tyto tři rozměry nemohou být zkoumány nezávisle na
sobě ani v žádné vývojové posloupnosti. Jako rozměry náleží tomu, čeho jsou rozměry, tj.
člověku, a právě v něm jsou neustále přítomné (byť ne vždy každý ve stejné míře
realizace).
2.1.1 Vázanost (normativní zhodnocení přístupu k sobě)
Nejprve vyjděme z Lutherových tezí. 2 První čtyři teze ukazují protiklad, do něhož
Luther staví pokání a zpověď. U pokání vychází z Evangelia podle Matouše 4,17 a říká:
„Když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl „Čiňte pokání“, chtěl, aby celý život věřícího byl
pokáním.“ První tezí tak Luther vychází z předpokladu, že věřícímu náleží specifický
způsob života, který musí být - má-li být skutečně křesťanským - udržován ve
specifičnosti křesťanskosti samé. Ta spočívá v neustálém vztahu k sobě, jehož
prostřednictvím věřící přichází k sobě jako k tomu, kdo je věřícím.
1
„Křesťan je tím nejsvobodnějším pánem všeho, a proto není poddaným nikoho. Křesťan je tím
nejoddanějším služebníkem všech, a proto je poddaným každého.“ M. Luther, Concerning Christian Liberty,
s. 2. (přel. D.Š.)
2
Zde budeme využívat jejich překladu na stránkách: http://www.reformace.cz/reformace-c-7/95tezi-martina-luthera, 18.12.2017.
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Přicházení k sobě, jímž věřící k sobě přistupuje, může být usnadněno, a to tak, že je
zuniverzalizováno měřítky, která jako prostředky slouží k normativnímu hodnocení.
Univerzalizovaná měřítka jsou aplikována na věřícího takovým způsobem, že mu jsou
představena jako interpretativní základ, který je pro povahu zdrojů, na něž se odvolává,
považován za nehybný a za nezpochybnitelný. Proto i z nich vycházející normativní
hodnocení musí být věřícím vnímáno jako výklad interpretativního základu.
Výklad interpretativního základu, představujícího univerzalizovaná měřítka, jimiž
musí být způsob života věřícího normativně hodnocen, je prováděn těmi, kdo jako
vykladači jsou představiteli zdrojů, na které se interpretativní základ odvolává. Tito
vykladači-představitelé provádějí výklad na způsob zhodnocení. Kritika, kterou je Luther
častuje, směřuje na účelovost, s ohledem na niž je výklad prováděn. Účelovost má totiž
podobu negativní. Ve dvacáté tezi totiž Luther říká: „Pokud tedy papež vyhlašuje „úplné
odpuštění trestů“, nemyslí na odpuštění všech trestů, ale jen těch, které sám udělil.“
Negativita normativního zhodnocení vyplývá z výkladu, který je svou účelností zaměřen
na ovládání způsobu života věřícího, kdy je takové „duchovní“ ovládání vedeno cílem
získat „materiální“ maximum. Z toho důvodu jsou „odpuštění“, vyplývající ze
zhodnocení, samoúčelná, a proto trestně nespřízněná. 3
2.1.2 Odstup (materiálně-rovinná omezenost normativního zhodnocení)
Dvacátou tezí Luther ukazuje, že papež - hlavní vykladač-představitel - ve snaze
neustále získávat vyhlašuje neustálé a neustávající prohřešky, a to jen proto, aby mohl
neustále nabízet odpustky. Věřící je tímto v zajetí neschopnosti hodnotícího přístupu k
sobě. Luther proto vyzývá k uvědomění si duchovně-materiální dichotomie, kdy se
normativní zhodnocení, prostředkované vykladači-představiteli, týká pouze materiální
roviny. Naproti tomu duchovní rovina zůstává „materiálním vykoupením“ nedotčena. Ve
dvacáté třetí, resp. dvacáté čtvrté tezi to Luther popisuje takto: „Bylo-li by úplné odpuštění
trestů vůbec možné udělit, pak pouze těm nejdokonalejším lidem, tj. velmi malému
počtu“, resp. „To nutně znamená, že většina lidí je klamána úplným a vychloubačným
slibem odpuštění všech trestů“.
Odstup vůči papežským nařízením, ovlivňujícím každodenní život věřícího, je
odstupem vůči církvi, která každodennost života hodnotí. Věřící se v odstupu vůči
reprezentantům hodnocení vzdaluje hodnocení samému. Nejde však o odstup vůči
hodnocení života věřícího vůbec, nýbrž o odstup vůči hodnocení každodennosti, jež se
odehrává v prostoru ovlivňovaném církví a jejími reprezentanty.
Prostor, v němž věřící žije, je prostorem hodnocení. Kvůli povaze hodnotitele jakožto
reprezentanta církve, je prostor každodenního života současně i prostorem církevní
každodennosti.
Prostor církevní každodennosti je prostorem institucionálním, v němž právě církev
prostřednictvím svých reprezentantů hodnotí způsob života věřícího. Tím, co církevní

3
„Pavel říká, že: dobrý teolog učí, že pospolitost (commonalty) musí být omezována vnější mocí
tehdy, koná-li zlo. Avšak jeho svědomí nesmí být spoutáno falešnými zákony, kterými by mohlo být mučeno
hříchy, protože kde je Bůh, tam nemůže být žádného hříchu. Svědomí je poutáno pouze zákony Božími.
Proto, aby tyranie papežů, kteří falešně děsí a vraždí duše uvnitř, a zbytečně oslabují těla navenek, musí jim
být naprosto odejmuta. Protože i když ji navenek váže ke zpovědi a dalším věcem, mysl tím není omezena,
jen je vydrážděna k nenávisti vůči Bohu i lidem.” M. Luther, The Bondage of the Will, s.20-21. (přel. D.Š.)
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reprezentanti hodnotí, je dodržování institucionální sounáležitosti. Způsob života věřícího
je hodnocen mírou institucionalizace jeho každodennosti.
Teze třicátá šestá: „Každý opravdu kající se křesťan má nárok na úplné odpuštění
trestů, a to i bez odpustkového listu“. Opravdovým křesťanem je pouze ten, kdo se
„opravdu“ kaje. „Opravdovost“ kání nespočívá v rozhřešení vykladačem-představitelem,
protože nespočívá v odevzdání se nařízení o způsobu, jakým by mělo být kání se
uskutečněno. Vykladač-představitel proto není tím, kdo může na základě svého
normativního zhodnocení určit způsob jednání, a tedy i způsob života, jímž by věřící
prokázal svou kajícnost, resp. jímž by se věřící stal kajícím.
Odvrácení se od normativního zhodnocení, a tím i odvrácení se od vykladačepředstavitele předpokládá přivrácení se k odlišnému přístupu ke kání se. Stát se kajícím
pro věřícího znamená stát se nezávislým na normativnosti hodnocení křesťana, a tedy i na
univerzalizovaných měřítkách „křesťanskosti“. Přivrácení se k odlišnému přístupu ke
kání se je neseno přivrácením se k odlišnému přístupu ke zdrojům, z nichž jsou tato
univerzalizovaná měřítka ustavena. To znamená, že věřící se může stát kajícím tehdy,
přivrátí-li se k takovému odlišnému přístupu ke zdrojům než jaký je vlastní vykladačipředstaviteli, který k nim přistupuje skrze interpretativní základ. Prokázat svou kajícnost
může kající se věřící pouze obrácením se k sobě. V každém věřícím člověku totiž Luther
vidí možnost (v určitém smyslu) samostatného sebezlepšení, jak říká ve třicáté sedmé tezi:
„Každý opravdový křesťan, živý i mrtvý, má Bohem daný podíl na všech požehnáních a
milosti Krista a církve, a to i bez odpustkového listu“.
2.1.3 Vydělení (samostatně vedená aktivita)
Věřící je věřícím pro povahu svého života. Tato povaha je určována vírou, jejímž
prostřednictvím věřící uskutečňuje určení, která jsou mu dána jako účelová určení života
samého.
Účelovým určením života věřícího je specifický způsob života, který je naplňován
uskutečňováním vírou. Vírou člověk uskutečňuje účel, určující specifičnost způsobu, jímž
bude svůj život žít. Víra umožňuje člověku soustřeďovat se na sebe.
Jako věřící se dostává do vztahu ke svému způsobu života hlouběji.
Institucionalizovaný způsob života ovlivňoval účelová určení stejně jako podoby jejich
uskutečňování. Kvůli tomu byla víra pouze formalitou, formalizovanou
institucionalizovanou podobou jejího uskutečňování ve způsobu života. Vztahem k sobě,
zajištěným deinstitucionalizovanou, „čistou“ vírou, se uskutečňování způsobu života
„očišťuje“. Tímto „očišťováním“ prochází „očistou“ především sám věřící, který se
zbavením institucionalizovaných formalit vztahu k sobě dostává k „čistému“ vztahu k
sobě. „Očistou“ věřící „očišťuje“ sám sebe - stává se „čistým“.
Být „čistým však neznamená být zbaveným hříšnosti, která je každému člověku
vlastní. „Čistota“ věřícímu umožňuje, aby svou hříšnost neustále vykupoval
prostřednictvím kání se, kdy toto kání provádí jako aktivitu deinstitucionalizovanou, to
znamená jako aktivitu, v níž je vztažen přímo k sobě a skrze niž se vztahuje k sobě jako k
tomu, kdo jako jediný se za svou hříšnost může kát.
„Čistota“, jejímž prostřednictvím věřící jako kající se usiluje o zbavení se své vlastní
hříšnosti, vyžaduje určitého modelu, jehož následováním je víra věřícího vírou „čistou“.
„Čistota“ víry závisí na způsobu, jakým je v jednání uskutečňována. Způsob, jímž se věřící
snaží „očistit“ od své hříšnosti, vychází ze způsobu, jakým tento věřící uskutečňuje víru.
Víra „očištěná“ od institucionalizovaného způsobu svého uskutečňování nepřestává být
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vírou zaměřenou k něčemu vyššímu. Deinstitucionalizovaná víra ztratila dřívější modely
způsobů svého uskutečnění, a proto se věřící musí upnout k jinému modelu. Podle
Luthera je tímto modelem způsob, jímž svou víru uskutečňoval Ježíš. V devadesáté čtvrté
tezi říká: „Křesťané mají být povzbuzováni, aby následovali Krista, svoji hlavu, skrze
tresty, smrt a peklo“. Důraz, který je v této tezi kladen na následování Krista bez ohledu
na „tresty, smrt a peklo“ ukazuje, že tresty udělované církevními představiteli nesouvisí s
„očišťováním“ hříšnosti věřícího. 4
„Hříšnost“, kterou církevní představitel určuje pro povahu jednotlivých činů věřícího,
tvoří základ pro „pseudo-očistu“, kterou může věřícímu tento představitel udělit
prostřednictvím odpustku. Odpustek jakožto způsob „očištění“ od individuálních hříchů
jednotlivých činů však věřícího neočišťuje od hříšnosti jeho duše. Naopak církevní
představitel využívá zděděné hříšnosti duše pro opodstatnění hříchu, kterým vyloží čin
věřícího, díky čemuž poté zdůvodní i odpustek, jímž se tento věřící-hříšník může
vykoupit, resp. „očistit“.
„Ježíšovský model“ uskutečňování víry jako snahy vykoupit se ze své zděděné
hříšnosti je způsobem jednání, kterým se věřící otevírá možnosti neumenšitelného utrpení.
To má „ježíšovský“ věřící strpět, protože jen tak může po vzoru Ježíše dojít povznesení.
Tomu odpovídá devadesátá pátá teze, v níž Luther říká „A tak vcházeli do nebe
prostřednictvím mnoha utrpení a nespoléhali na falešný mír“.
Shrneme-li si Lutherovo pojetí člověka, shledáme, že se jedná o koncept neustálé
realizace víry v někoho „lepšího“, než je jakožto jednotlivec člověk sám. V takovém pojetí
víra věřícího neustále odkazuje k tomu, kdo je mu představen jako „lepší“. Představen mu
je tento „lepší“ jako takový model, k němuž se má věřící snažit způsobem svého života
přiblížit. Model „lepšího“ způsobu života ukazuje věřícímu ty aspekty jeho života, v nichž
by se měl věřící snažit „zlepšit“.5
Samotný model je však modelem obecným, abstraktním vůči proměnlivým okolnostem
reálného života věřícího. Proto ten potřebuje někoho, kdo mu zprostředkuje realitu
obecnosti. Věřící potřebuje takového prostředníka, díky kterému bude neustále
upozorňován na pochybení a upomínán na nutnost „zlepšení“ v tom kterém konkrétním
aspektu svého běžného denního života. Tímto prostředníkem byla církev, která ale dle
Luthera nedostála svému závazku zprostředkovat realitu obecnosti modelu „lepšího“
způsobu života. Odkázanost věřícího tak již nemůže být odkázaností na instituci ani její
představitele, nýbrž na toho, kdo sám může realizovat obecnost modelu „zlepšením“
vlastního způsobu života. Věřící je odkázán sám na sebe a jen jemu je dána zodpovědnost
za dodržování „ježíšovského“ modelu „lepšího“ způsobu života. Tak se člověk stává
jediným, kdo bude skládat účty nejvyššímu účetnímu.

4
Podobně Luther hovoří i v That Doctrines of Men are to be Rejected, kde parafrázuje slova Pavla z
Tarsu: „Nesmí býti kněží ani mnichů, ani nesmí být zachovávány papežské zákony, nevěřte mu totiž, když
říká, že je nějaká věc hříchem či věcí svědomí. Viďme Boha v Pavlových nařízeních pohrdat zákony
papežovými a mnišskými a ponechat tyto sobě samým, aby neuvěznily svědomí.“ (přel. D.Š.)
5
„Kázání Krista sytí duši, a pokud v kázání věří, ospravedlňuje duši, osvobozuje ji, zachraňuje ji.
Protože sama víra a dobré užití slova Božího přináší spásu… Slovo Boží nemůže být přijato ni ctěno žádnou
prací, nýbrž jen vírou. Tak je jasné, že jak duše potřebuje pro život a ospravedlnění pouze Slova, tak je
ospravedlněna pouze vírou, nikoli žádnou prací. Kdyby mohla být ospravedlněna nějakým jiným
prostředkem, nebylo by potřeba ani Slova, ani víry.“ M. Luther, Concerning Christian Liberty. (přel. D.Š.)
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2.2 Ego jako modelovaná niternost
2.2.1 Myšlení existování
Metodologické východisko, z něhož Descartes vyvozuje veškeré své úvahy, je
nábožensky motivované (přestože v důsledcích směřuje k něčemu jinému): „Ale je jakýsi
nanejvýš mocný a lstivý podvodník, který se mne neustále snaží klamat. Bezpochyby jsem
také já, když mne klame – a ať mne klame, jak jen může, přece nikdy nezpůsobí, abych byl
nic, budu-li myslet, že jsem něco. Takže, když jsem vše dost a více než dost zvážil, je třeba
stanovit, že výpověď: Já jsem, já existuji, je nutně pravdivá, kdykoli ji pronesu nebo pojmu
myslí.“6 Zatímco východiskem je Descartovi otázka božské záruky pravdivosti a jejího
vztahu k existenci člověka, metodologicky se soustřeďuje na povahu existování člověka.
Metodologické soustřeďování Descartes provádí na způsob pochybování, protože
právě jím doufá přivést člověka k sobě. Co jím k sobě přivádí, není ale člověk jako takový,
nýbrž mysl člověka. Pochybováním je člověk přiváděn k sobě jako k tomu, kdo pochybuje,
přičemž je takovýmto pochybováním současně i „ujišťován“ o svém vlastním existování.
„Ujišťování“ se o svém existování má povahu „zajišťování“ existování. Člověk si tak své
existování „zajišťuje“ tím, že se o něm pochybováním „ujišťuje“.
A dále, protože je to mysl, co toto pochybování provádí, musí to být právě mysl, co
definuje člověka. Člověk je svým pochybováním, jímž se pokouší „ujistit“ se o
„zajištěnosti“ vlastní existence, přiveden k sobě jako k mysli. Lépe řečeno, člověk je
přiveden k sobě jako k tomu, kdo myslí. A sebou je jen tehdy, když myslí: „… je to
myšlení, jedině to se ode mne nedá odloučit. Já jsem, já existuji, to je jisté. Ale jak dlouho?
Inu, pokud myslím, neboť je snad možné, že jakmile bych naprosto přestal myslet, zmizel
bych.“7 Povahou existence člověka jakožto mysli tak není pasivita, nýbrž aktivita.
Aktivitou přitom musí být bytostně, jelikož přestal-li by myslet, přestal by také existovat.
Proto samotnou povahou existence člověka je aktivní existování.
Myšlením člověk vyvíjí aktivitu. Tato aktivita je projevem jeho existence, což je spjato s
tím, že způsobem existování člověka je „promýšlení“ vlastního existování. Jako myslící je
člověk takovou existencí, která svou myšlenkovou aktivitu existuje „promýšlením“. Tímto
„promýšlením“ se člověk dostává do „styku“ se svou existencí. To znamená, že je to právě
„promýšlení“ existování, díky čemu se stává k sobě se vztahující existencí. Tím se stává i
existujícím jako takto se k sobě vztahujícím. Mysli je její vlastní aktivitou, tj. myšlením,
umožněno „promýšlení“ vztahu mezi sebou a svou aktivitou, díky čemu se mysl dotýká
své existence, kterážto existence umožňuje mysli proto, že existuje, dotknout se svého
existování.
Je však nutné poznamenat, že své existence se prostřednictvím „promýšlení“
existování „dotýká“ pouze v tom smyslu, v jakém se mu „stýkáním“ prostředkuje
„ujišťující“ „zajištěnost“. Proto, aby člověk byl existencí, musí existovat. Neexistuje-li,
není. Jako existující existence tak nemůže neexistovat.

6

R. Descartes, R., Meditace o první filosofii, s. 39.

7

Ibid., s. 41.
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2.2.2 Para-doxnost myšlení
Člověk je způsobem svého života existující existencí proto, že jako myslící myslí. Jako
takto existující je svým myšlením „vpoutaný“ v existenci, nabývající v Descartově
nábožensky orientovaném východisku podoby duše, jíž je prostřednictvím
metodologického charakteru aktivity mysli vlastní myšlení.
Existování, kterým se existence projevuje, existenci samu „spoutává“. Myslící mysl se
kvůli tomuto „spoutávání“ stává centrem, z něhož veškeré „promýšlení“ existování
vychází. Takovému centru je vlastní centralizace, která soustřeďuje v určitou podobu
veškerou svou aktivitu. Právě pro svou centralizaci nabývá centrum podoby vazby, která
na sebe soustřeďováním navazuje vše, co jejím prostřednictvím existuje.
Tento proces můžeme nalézt ve třetí meditaci. Zde Descartes vychází z předpokladu,
že vše je pravdivé jen potud, pokud to „ego“ může vnímat. Avšak toto vnímání musí být
„jasné“ a „rozlišené“.8 Jak může být „jasnosti“ a „rozlišenosti“ vnímání dosaženo? Podle
Descarta jen tak, že myšlením na sebe mysl navazuje vše, co se v proudu její aktivity
nachází. Soustřeďování, které aktivitu myšlení provází, centralizuje vše, co je prouděním
oné aktivity zasažené. Jako takto zasažené nabývá soustřeďované podoby „něčeho“
centralizovaného, kvůli čemu se stává „něčím“ myšleným. Právě proto je tato
soustřeďující centralizace tím, co umožňuje, aby „ego“ mohlo vnímat „jasně“ a
„rozlišeně“.
To má však také za následek, že vnímaným může být jen to, co může být myšleným.
Descartes tento moment ilustruje na nutnosti rozčlenění myšlenek do rodů, kde jsou to
„představy věcí“, které jako jediné mohou být skutečně pravdivé. „Představy věcí“,
nazvané „ideje“, nepochází z věcí samých, nýbrž jsou součástí mysli jako „mody“ její
aktivity: „Hlavní a nejčastější chyba, jež se v nich může vyskytnout, spočívá v mém
souzení, že ideje, které jsou ve mně, jsou podobné jakýmsi věcem ležícím vně mne nebo
jsou s nimi shodné, kdybych totiž uvažoval ony ideje pouze jako jakési mody svého
myšlení a nevztahoval je k ničemu jinému, stěží by mi mohly poskytnout nějakou látku k
chybě.“9 Pokud budou ideje brány jako samostatné, resp. nenáležející vnímanému ani z něj
nepocházející, není možné, aby se mysl „zmýlila“. „Zmýlení se“ je totiž pochybením
myšlení, a to takovým, jímž mysl poškodila samu sebe. Poškozením se svou vlastní
aktivitou mysl poškozuje pevnost svého centra, „ega“.
Jak již bylo řečeno, myšlení má povahu soustřeďování a centralizování. Tato povaha
určuje podobu myšleného. Totiž, samo centrum soustřeďující centralizace, to jest „ego“,
podmiňuje myšlení, a tím i vnímání. Kvůli tomu musí být povaha myšleného zakotvena v
povaze myšlení, jejíž zdroj, „ego“, „egoizuje“. „Egoizováním“ je aktivita myšlení
navazováním myšleného na mysl „ega“.
Proto mysl „ega“ není jen důkazem jeho existence, ale dokonce je i modelem jeho
existování. Aby mohlo být „ego“ existujícím, musí být myslícím. Přitom je mu jako mysli
vlastní určitý způsob myšlení. Protože je myšlení aktivitou mysli, projevuje se jako způsob
aktivity existování. Mysl „ega“ aktivitou myšlení aktivuje existované jakožto myšlené.
8
„Jsem si jist, že jsem věc myslící. Vím tedy také, co je zapotřebí, abych si byl nějakou věcí jist? V
onom prvním poznání totiž není nic jiného než jakési jasné a rozlišené vnímání toho, co tvrdím, což by
rozhodně nestačilo k tomu, abych nabyl jistoty o tom, jak se věc má doopravdy, pokud by se kdy mohlo
přihodit, aby něco, co bych takto jasně a rozlišeně vnímal, bylo nepravdivé - pročež mi připadá, že mohu
stanovit jako všeobecné pravidlo, že pravdivé je vše, co vnímám velmi jasně a rozlišeně.“ Ibid., s. 52-53.
9

Ibid., s. 55.
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Existované je tak existováno na způsob, jakým je jakožto myšlené aktivováno. Tato
aktivace spočívá v tom, že „ego“ prostřednictvím aktivity myšlení „přenáší“ svou mysl na
aktivované, aby v ně „vneslo“ „myslitelnost“. Toto „vnášení“ probíhá tak, že pevnost
„ega“ je myslí „přenášena“ do myšleného prostřednictvím idejí. Právě ideje tím, že
provází soustřeďování a centralizaci, ovlivňující aktivitu myšlení, ovlivňují způsob, jakým
„egoizování“ navazuje myšlené na mysl „ega“.
2.2.3 Para-doxnost existování
Myslící mysl si skrze navazování zavazuje veškeré existované, a to jako existované
právě prostřednictvím soustřeďující centralizace, jež je vlastní „duši“ existující existence.
Jen díky této existující existenci může existované být. Lépe řečeno, jen díky existování
existence jako myslící centralizace může existované být centralizované jako myšlené. Tím
se z centra mysli, z „ega“, stává středisko existování existovaného, které má podobu
„egoizovaného“ myšleného.
„Egoizovaným“ může myšlené být tak, že je „zidealizované“, resp. že je v ně v
okamžiku aktivování myšlením „vnesena“ pevnost „ega“. To znamená, že
soustřeďováním a centralizací jsou ideje mysli „přeneseny“ do aktivace existovaného jako
do touto aktivitou myšlení nyní již myšleného. Existované se jako myšlené stává pro je
myslící mysl „představujícím“. To, co myšlené takto pro mysl „představuje“, jsou ideje,
jejichž prostřednictvím „ego“ získává „zpětnou vazbu“ o povaze své mysli. Tato „zpětná
vazba“ je daná dvěma aspekty, které jsou idejím vlastní.
Prvním aspektem je prostý fakt jejich odlišného způsobu zasahování do aktivity mysli.
Descartes tento fakt vyjadřuje takto: „Nakolik jsou totiž ony ideje pouze jakési mody
myšlení, neuznávám mezi nimi žádnou nerovnost a zdá se, že všechny tímtéž způsobem
pocházejí ode mne, nakolik ale jedna reprezentuje jednu věc, druhá druhou, zjevně se
navzájem velmi různí.“10 Ideje ovlivňují aktivitu mysli, tj. myšlení tak, že reprezentují, tj.
„představují“ myšlené navzájem různě. Vzájemná různost, s níž ideje „představují“
myšlené, vychází z jejich vzájemné odlišnosti. Sice jsou jakožto ideje stejnými, avšak
jakožto v soustřeďující a v centralizující aktivitě myšlení aktivující myšlené se různí v tom,
co která z nich v aktivovaném aktivuje. „Ideje, jež mi ukazují substance, jsou totiž
bezpochyby něčím větším a obsahují v sobě takříkajíc více předmětné reality než ideje,
které reprezentují pouhé mody či akcidenty…“11
Druhým aspektem, který z prvního přímo vyplývá, je fakt, že vzájemná různost idejí
umožňuje diferenciaci v rovinách existování existence. Posledně uvedený citát totiž
pokračuje následovně: „… a idea, skrze niž chápu nějakého nejvyššího Boha, věčného,
nekonečného, vševědoucího, všemohoucího a stvořitele všech věcí, které kromě něho jsou,
má pak v sobě rozhodně více předmětné reality než ideje, skrze něž se ukazují konečné
substance.“12 Ze všech možných idejí, které svou myslí může „ego“ myšlením „vnést“ do
myšleného, je idea Boha tou nejreálnější. Důvodem, který pro to Descartes uvádí, je
jednotící pevnost, díky které jsou ideje nejen navzájem spjaté, ale především vzájemně se
povzbuzující k doprovázení myšlení. Tato jednotící pevnost má povahu soustřednosti a
centralizace, podobně jako je tomu v případě „ega“.
10

Ibid., s. 59.

11

Ibid.

12

Ibid.
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Oproti „egu“, jehož mysl může ideje „pouze“ aktivovat v existovaném, má idea Boha
mysl tvořivou, z níž veškeré ideje pochází a které mohou jen a pouze vzniknout z ní. „A
byť se snad jedna idea může zrodit z jiné, přesto tu není postup do nekonečna, ale mělo by
se nakonec dospět k nějaké prvotní ideji, jejíž příčina je jako archetyp, který formálně
obsahuje veškerou realitu, která je v ideji jen předmětně.“13
Důkazem, kterým má být existence Boha prokázána, je sama idea Boha. „Ego“, které je
svou myslí schopno ideje pouze vzájemně spojovat v aktivitě myšlení, jejímž
prostřednictvím se existované „představuje“ jako myšlené, není samo schopné ideje
vytvářet.14 Resp. není schopné svou myslí vytvořit ideu Boha jako nekonečné existence,
když je samo existencí konečnou: „Vždyť i kdyby ve mně byla idea substance už jen díky
tomu, že jsem substance, přesto ve mně ještě proto nebude idea nekonečné substance,
když jsem konečný, leda by pocházela od nějaké substance, která by byla nekonečná
doopravdy.“15
V tomto důkazu je však přítomen ještě jiný aspekt, který Descartes zmiňuje jakoby jen
tak mimochodem. Jedná se o to, že mysl „ega“ v aktivitě myšlení provádí soustřeďování a
centralizaci právě prostřednictvím idejí. A pokud jsou tyto ideje zapříčiněné ideou Boha, je
sama mysl „ega“ zapříčiněná touto ideou. A co je důležitější, pokud je Boží existence
nevyvratitelná už jen z existence její ideje, znamená to, že pro přítomnost této ideje v mysli
„ega“ je sama existence „ega“ nevyvratitelná. Existencí ideje Boží existence ve své mysli se
„ego“ ujišťuje o své vlastní existenci. Zmínka, která tento aspekt dokládá, je téměř
mimochodným dodatkem: „Rovněž bych se něm domnívat, že nekonečné nevnímám
pravdivou idejí, ale jen popřením konečného (jako vnímám klid a temnoty popřením
pohybu a světla): právě naopak, zjevně chápu, že v nekonečné substanci je více reality než
v konečné, a proto je ve mně vnímání nekonečného nějak prvotnější než vnímání
konečného, to jest, vnímání Boha je ve mně nějak prvotnější než vnímání mne samého.“ 16
Přestože se zde hovoří o „vnímání“, jde o „myšlení“. Vnímání je podmíněné myšlením,
aktivitou, vycházející z mysli, která prostřednictvím idejí představuje vnímané právě jako
myšlené. Důležitost tohoto plyne z nutnosti vyvíjení aktivity myšlení myslí, která je sama
projevem „ega“. Proto je-li mysl i přes konečnost „ega“ schopna myslet nekonečné, je
existence tohoto „ega“ myslitelná.17
Toto je dosvědčeno i samou povahou aktivity myšlení. Pokud totiž mysl „ega“ aktivuje
existované jako myšlené navazováním prostřednictvím soustřeďování a centralizací,
znamená to, že je to právě tato aktivita myšlení, co dokazuje „egu“ jeho existenci jakožto
myslící mysli. Tento aspekt, náležející k důkazu Boží existence, je ze samotné povahy
Descartova konceptu „ega“ jako mysli aktivně myslící neodlučitelným důkazem lidské

13

Ibid., s. 61.

14 „Jménem „Bůh“ chápu jakousi nekonečnou, nezávislou, nanejvýš chápající, nanejvýš mocnou
substanci, která stvořila jak mne, tak cokoli jiného, co existuje - pokud něco jiného existuje.“ Ibid., s. 67.
15

Ibid.

16

Ibid.

17 „A tak si nyní musím položit otázku, zda mám nějakou sílu, jíž bych mohl způsobit, abych tímto já,
jímž teď jsem, byl i za chvíli: neboť nejsem-li nic jiného než věc myslící, nebo alespoň, když nyní
pojednávám jen precizně o té mé části, která je myslící věcí, pak kdyby ve mně nějaká taková síla byla, byl
bych si jí bezpochyby vědom. Zakouším ale, že ve mně žádná není, a už jen z toho naprosto zřejmě
poznávám, že závisím na nějakém jiném jsoucnu než na sobě samém.“ Ibid., s.71.
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existence. Kvůli neodlučitelnosti druhého důkazu od prvního, je lidská existence
podmíněná Boží existencí.18 A právě proto je existence člověka závislá na existenci Boha.19
2.3 Strukturovaný egoismus Já
2.3.1 Centralizace
Kant využívá konceptu „ega“ jako - řečeno s Descartem - vnitřního myšlenkového
určení „duše“, přitom však tuto niternost - oproti Descartovi - strukturuje do podoby Já:
„Já myslím, musí moci doprovázet všechny mé představy, neboť jinak by ve mně byla
představa, která by vůbec nemohla být myšlena, což je totéž, jako kdyby představa byla
buď nemožná, nebo by alespoň pro mne byla ničím.“20 „Ego“ se tak stává samostatné,
způsobem svého poznávání nezávislé na nikom jiném než na sobě.21
S ohledem na takové osamostatnění „ega“ však spočívá „sebovost“ „Já“ v omezenosti
struktury samé, jíž je vlastní ideovitost a kategoričnost. „Já“ tak nemůže poznávat nic než
to, co je pro ně možné poznávat, protože nemůže poznávat jinak než jak je pro ně možné
poznávat - „Já“ tak v poznávaném poznává svou „sebovost“. 22
Poznávané, kterému náleží podoba něčeho poznatelného, jež je sama podmíněna
možnostmi poznávání, danými strukturou „Já“, je poznávaným na způsob, jímž probíhá
poznávání činěné „Já“: „Tato průběžná identita apercepce rozmanitosti dané v názoru
obsahuje totiž syntézu představ a je možná jen díky vědomí této syntézy. Empirické
vědomí, které doprovází různé představy, je totiž o sobě rozptýlené a nevztahuje se k
identitě subjektu. Tento vztah se tedy nevytváří tím, že každou představu doprovázím
vědomím, nýbrž tím, že přidávám jednu ke druhé a že jsem si vědom této jejich
syntézy.“23 „Já“ je proto vlastní neustálá činnost, kterou se jako existující neustále vztahuje
18 „… jak jsem již dříve řekl, je zřetelné, že v příčině musí být přinejmenším tolik, kolik je v účinku, a
proto když jsem věc myslící, která v sobě má jakousi ideu Boha, ať už se mi nakonec přidělí jakákoli příčina,
je třeba i ji prohlásit za věc myslící, která má ideu všech dokonalostí, jež připisuji Bohu.“ Ibid., s. 73.
19 „... zaměřím-li na sebe pohled mysli, chápu nejen, že jsem věc neúplná, závislá na jiném a věc
neomezeně dychtící po větším a větším či lepším, ale zároveň chápu, že ten, na němž závisím, má v sobě to
vše větší nejen neomezeně a v potenci, ale skutečně nekonečně, a že je tedy Bohem. Celá síla argumentu je v
tom, že poznávám, že bych nemohl existovat s takovou přirozeností, jakou mám, totiž s idejí Boha v sobě,
kdyby Bůh také neexistoval - ten Bůh, jehož idea je ve mně, to jest ten, jenž má všechny dokonalosti, jež
neuchopuji, ale mohu se jich nějak dotýkat myšlením, a jenž nepodléhá vůbec žádným nedostatkům.“ Ibid.,
s. 75.
20

I. Kant, Kritika čistého rozumu, s. 108.

21 „Představa, která může být dána přede vším myšlením, se nazývá názor. Veškerá rozmanitost
názoru má tedy nutný vztah k Já myslím v témže subjektu, v němž se tato rozmanitost nachází. Tato
představa je však aktem spontaneity, tj. nemůže být považována za něco, co náleží ke smyslovosti. Nazývám
ji čistou apercepcí, abych ji odlišil od apercepce empirické, nebo také původní apercepcí, protože je oním
sebevědomím, které tím, že vytváří představu Já myslím, která musí moci všechny ostatní představy
doprovázet a která je ve veškerém vědomí jedna a táž, nemůže být doprovázena žádnou další představou.
Její jednotu nazývám transcendentální jednotou sebevědomí, abych naznačil, že na jejím základě je možné
apriorní poznání.“ Ibid.
22 „Rozmanité představy, které jsou dány v nějakém určitém názoru, by totiž vůbec nebyly mými
představami, kdyby všechny nepatřily k jednomu sebevědomí, tzn. jako mé představy (i když si jich třeba
jako takových nejsem právě vědom) musí nutně odpovídat podmínce, za které jedině mohou náležet k sobě
v jednom obecném sebevědomí, protože jinak by mně vůbec nenáležely.“ Ibid.
23

Ibid., s.109.
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k existovanému, jež je na rovině existence činěno součástí jejího existování. Tímto
„činěním součástí“ se z původně ne-existovaného stává existované na způsob existování
existence existujícího.
Centralizovaná existence je svým soustřeďujícím způsobem existování centrem, které k
sobě zavazuje existované právě tím, že je na sebe navazuje. Vázaností svého existování na
existování existence je existované zavázané existenci za svou existenci. Existované existuje
jakožto existované jen díky existenci, která je svým existováním existuje právě jakožto její
existované. Jednoduše řečeno, jen díky existující existenci existované samo existuje v
podobě existovaného.
Zajištěností svého existování platí existované svou samostatností - zavázaností svého
existování existenci platí této existenci daň „prostředečnosti“. Existované existuje jen
potud, pokud je existované existencí. „Prostředečnost“ existování existovaného vypovídá
o povaze existovaného samého - existované je prostředkem existence. Jen tehdy, je-li
existencí existováno, může existované v podobě „nějakého“ existovaného existovat.
2.3.2 Zpětná vazba
Existující zavazuje existované jako prostředek, jímž získává „zpětnou vazbu“ o
způsobu svého existování. Tato „zpětná vazba“ umožňuje existenci získat „přehled“ o
povaze centralizace, kterou k sobě soustřeďuje existované. Povaha centralizace, jaká se v
„přehledu“, zprostředkovaném „zpětnou vazbou“, existujícímu vyjevuje, je povaha
centralizujícího soustřeďování samého. Právě jím se existujícímu existované vyjevuje jako
„dané“ způsobem centralizovaného soustřeďování: „...Sjednocuji je v jednom sebevědomí,
nebo je v něm alespoň sjednotit mohu, a přestože tato myšlenka sama není ještě vědomím
syntézy představ, přece jen možnost této syntézy předpokládá, to znamená: jen proto, že
mohu rozmanitost představ pojmout do jednoho vědomí, nazývám je všechny mými
představami, jinak bych měl totiž tak různé, mnohobarevné Já, kolik mám představ, jichž
jsem si vědom.“24
Co je pro existujícího ve „zpětné vazbě“ na existovaném uchopitelné, je pouze samotná
„danost“.25 Existované se existujícímu „dává“ jako soustředěné centralizací a „dané“
„zpětnou vazbou“. Existujícímu se „daností“ existovaného „dává“ toto existované v
celosti své soustředěné centralizace. „Danost“, kterou se „dává“, umožňuje o existovaném
vypovídat jen to, jak se centralizací a soustřeďováním „dává“ v „danosti“ svého
existování. A protože existování existovaného je existováním existujícího, „dává“ se v
„danosti“ existujícímu existované jen jako existované tímto existujícím. „Danost“
existovaného vypovídá o „danosti“ existujícího.
Existující zavazujícím navazováním existovaného na své existování nabývá „náhledu“
na to, jakým způsobem jako existující existence existuje. „Náhled“, kterým je nesena
„zpětná vazba“, umožňuje existenci získat „vhled“ do povahy svého existování.
„Vhled“ do povahy existování ukazuje existenci, že jako existující existuje existované
určitým způsobem. Určitost tohoto způsobu vychází ze zavázanosti, kterou na sebe
existované existováním váže.

24 Ibid., s.109-110.
25 „Syntetická jednota nazírané rozmanitosti jakožto apriorně daná je tedy základem identity apercepce
samé, která apriorně předchází veškerému mému určitému myšlení.“ Ibid., s.110.
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Centralizujícím soustřeďováním existence navazuje existované nejen tak, že ho
zavazuje, ale dokonce tak, že ho zavazuje „nějak“. Toto „nějak“ se existenci „vhledem“
ukazuje jako dvousečné. Zavazováním existovaného v existování na způsob existování je
zavázáno jak existované na existující, tak i existující na existované. Existující může
„nahlížet“ způsob svého existování jen tak, že musí „vhlížet“ do způsobu existování
existovaného. Právě existované ukazuje existujícímu, jak jako existující, kterým je
existované existováno, existuje. Nebýt existovaného, není pro existenci možné „nahlížet“
své existování. Existencí je tak jen do té míry, do jaké je existujícím, protože existujícím je
jen do té míry, do jaké svým existováním existuje nějaké existované.
3. Restrukturace provázanosti „Já“-„Ty“
3.1 Dějinné sebevědomí
3.1.1 Konstitutivní vázanost
Existence je svým existováním aktivitou, která se vždy k něčemu vztahuje. Pro tuto
„vztažnost“ má existence povahu existujícího, který je vztažený k existovanému.
„Uchopování“ „vztaženosti“ je „uchopováním“ „způsobu“ existování. 26 Existující se díky
existovanému „dozvídá“ o tom, jak sám existuje.27
Protože pro ovlivňování „způsobu“ svého existování je „uchopování“ „vztaženosti“ v
existovaném jediným prostředkem, jak své existování „uchopit“, existující existovaného
potřebuje.“28 Dokonce je možné říci, že je na existovaného přímo odkázán jako na toho,
kdo nepřímo podmiňuje „vypovídání“ o „způsobu“ existování. 29
„Způsob“ existování se v průběhu existování proměňuje. Důvodem toho je proměna
samotného vztahu. Ten sice svou „vztaženost“ neztrácí, avšak tato jeho povaha je
povahou neustálého zahrnování „pólů“, které se v nesčetném množství nachází v průběhu
existování. Kvůli proměnlivosti „pólů“, které se pro existenci neustále objevují a mizí,
mění se i existence, která tyto „póly“ jakožto existované sama jakožto existující existuje.“30
26 „Předmět je svou bytností totéž co pohyb, pohyb je rozvinutí a rozlišení momentů, předmět jejich
shrnutí.“ G.W.F. Hegel, Fenomenologie ducha, s.113.
27 „Jsme tudíž oním všeobecným prostředím, v němž se takové momenty odlučují a jsou pro sebe. Tím
tedy, že považujeme určení býti všeobecným mediem za svou reflexi, získáváme soběrovnost a pravdu věci,
že je jedna.“ Ibid., s.118.
28 „Při tomto vnímání je si nyní vědomí zároveň vědomo, že se obráží také v sobě samém a že ve
vnímání máme moment, který je protikladem onoho „též". Tento moment jest však jednota věci se sebou
samou, jež ze sebe vylučuje rozdílnost. Tuto jednotu tedy musí vědomí vzíti na sebe, neboť věc sama jest
trvání mnohých odlišných a nezávislých vlastností… Sjednocení těchto vlastností připadá pouze vědomí,
které tedy má za úkol nenechat je splývat ve věci.“ Ibid.
29 Vědomí srovnává sebe s věcí: „Vědomí tedy shledává tímto srovnáváním nejen, že jeho pojímání
pravdy má v sobě rozdíl pojetí a návratu do sebe, nýbrž že naopak pravda sama, totiž věc, se ukazuje tímto
dvojitým způsobem. Tím je dána zkušenost, že věc se pro pojímající vědomí představuje určitým způsobem,
ale zároveň tento způsob, kterým se představuje, též překračuje a je v sebe reflektována, čili sama o sobě má
protikladnou pravdu.“ Ibid., s.119.
30 „Vědomí jakožto sebevědomí má nyní dvojitý předmět, jeden bezprostřední, který je předmětem
smyslové jistoty a vněmu, který však je pro ně označen znaménkem zápornosti, a druhý, totiž sebe samo,
který je pravou bytností a zprvu dán pouze ještě v protikladu k prvnímu. Sebevědomí představuje se tím
jakožto pohyb, jímž se tento protiklad překonává a jímž se pro ně uskutečňuje jeho jednota se sebou
samým.“ Ibid., s.148.
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„Uchopováním“
„vztaženosti“
existence
„uchopuje“
„způsob“
existování
existovaného, který se však kvůli proměnlivosti existování existujícího a existovaného
neustále proměňuje.31 „Způsob“ existování tak nikdy nemá konstantní podobu.
Analogické pojetí můžeme nalézt také u Hegela: „Teprve v těchto třech momentech je
pojem sebevědomí uzavřen: a) čisté nerozlišené já je jeho první bezprostřední předmět. b)
Tato bezprostřednost je však sama absolutním zprostředkováním, je jen jako překonávání
samostatného předmětu, čili je žádostivost. A toto uspokojení žádostivosti je reflexe
sebevědomí v sobě samém čili jistota, která se stala pravdou. c) Ale její pravda je naopak
dvojitá reflexe, zdvojené sebevědomí. Pro vědomí je předmět, který klade sám o sobě svou
jinakost čili rozdíl jako nicotný a je následkem toho samostatný.“ 32 Záleží tedy na povaze
toho kterého „pólu“, jakým „způsobem“ umožní existenci jej existovat, to znamená, jakým
„způsobem“ umožní existujícímu „uchopit“ tento „pól“ jako právě tímto existujícím
existovaný. Pro Hegela je však jediná možnost, jak může existující být existujícím:
„Sebevědomí je pro sebevědomí. Teprve tím sebevědomí skutečně jest, neboť teprve v tom
povstává pro ně jednota jeho samého v jeho jinakosti, já, které je předmět jeho pojmu, není
vskutku předmětem, předmět žádostivosti je však pouze samostatný, neboť tento předmět
je všeobecná nezničitelná substance, plynulá soběrovná bytnost. Když je však sebevědomí
předmětem, je právě tak já, jako je předmětem.“33
3.1.2 Vývojová provázanost
„Existované“ má jako „existované“ konstantní podobu, ale tato konstantnost je
podmíněna tím, jakým „způsobem“ bylo pro existujícího možné navázat během průběhu
existování jeho existence vztah k „pólu“. „Způsob“, jímž může být existované existujícím
uchopeno, proto odpovídá „způsobu“ navázání existovaného na existenci existujícího,
přičemž sama proměnlivost existování je důkazem mnohosti možných „způsobů“
uchopení „způsobů“ navazování. Hegelovou rétorikou řečeno: „Pojem této jednoty
sebevědomí v jeho zdvojení, pojem nekonečnosti, která se realisuje v sebevědomí, je
mnohonásobná a mnohoznačná zaklíněnost, takže její momenty musí být jednak přesně
od sebe navzájem odlišeny, jednak musí být vzaty a poznány v tomto odlišení jako
neodlišené čili vždy v opačném významu. Dvojsmyslnost rozlišeného leží v bytnosti
sebevědomí, že jest totiž nekonečné čili že jest bezprostředně opakem té určenosti, která se
o něm klade. Rozbor pojmu této duchovní jednoty v jejím zdvojení představuje nám
pohyb uznání.“34 Pohyb uznání, kterým má sebevědomí dojít své jednoty, je pohybem
probíhajícím mezi dvěma sebevědomími. Vzhledem k tomu není možné, aby sebevědomí
samo bylo pro sebe jednotné v jistotě sjednocenosti. Jistotou sjednocenosti přitom můžeme
rozumět jistotu existujícího o „způsobu“ vlastního existovaní, kterýžto „způsob“ mu
„zjevuje“ proces „uchopování“ existovaného. „Uchopováním“ „způsobu“ existování tak

31 „Předmět, který je záporný vůči sebevědomí, se však pro nás či o sobě právě tak vrátil k sobě
samému, jako se k sobě vrátila druhá stránka, vědomí. Touto vnitřní reflexí stal se z něho život… Co
sebevědomí odlišuje od sebe jakožto bytí, také v sobě nemá, pokud je kladeno jako bytí, pouze modus
smyslové jistoty a vněmu, nýbrž je to vnitřně reflektované bytí, a předmětem bezprostřední žádostivosti je
něco živého.“ Ibid., s. 148-149.
32 Ibid., s. 152.
33 Ibid.
34 Ibid., s. 154.
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existující „uchopuje“ v kontinuitě průběhu existování „ustavenou“ „konstantnost“,
protože „zastavenou“ „pólem“, narušujícím průběh existování.35
„Konstantnost“ existovaného je tak pouze zdánlivá. Stejně jako „konstantnost“
existujícího. Obojí se navzájem ovlivňuje. Vzájemnost ovlivňování totiž nespočívá pouze
v tom, že existované „nutí“ ještě jakožto „pól“ existenci přizpůsobit se „způsobem“ svého
existování „způsobu“, jakým je tento „pól“ pro existenci možné existovat, aby sama sebe
mohla „uchopit“ jako existující. Existence má vždy již nějaký „způsob“ existování, kterým
jakožto existující dopředu usměrňuje průběh, jímž se bude její existování odehrávat.36
Kvůli tomu je „pól“, který se v průběhu existování „vynořuje“, již dopředu ovlivněn
„způsobem“, jakým byl průběh existování usměrňován. 37 „Zastavení“ průběhu existování
je tak zastavením určitého „způsobu“ usměrňování, kvůli čemuž je „ustavená“ konstanta
„spoluustavena“ tímto „způsobem“ usměrňování.
Proměnlivost „způsobu“ existování“, vycházející z proměnlivosti „způsobu“
usměrňování existování, je proměnlivostí „vzájemnosti“ působení existence a „pólu“
během jejich setkání v průběhu existování.38 Navzájem se ovlivňují, kvůli čemuž se
„způsob“ vztahu existujícího a existovaného může proměňovat. 39 Žádná konečná podoba
jejich vztahu nemůže být definitivně dána. Hegel tento charakter proměnlivosti pojímá
jako vývoj absolutního ducha v průběhu dějin.40 Cílem jeho vývoje má být prostoupení
jednotlivých sebevědomí v jejich naprostém sjednocení. 41 Jedinou překážkou, která musí

35 „Jakožto vědomí vychází však zajisté ze sebe, nicméně je ve svém bytí mimo sebe zároveň zadrženo v
sobě, je pro sebe, a jeho bytí mimo sebe je pro ně. Je pro ně, že je a není bezprostředně jiným vědomím: a
právě tak je pro ně, že toto jiné je pro sebe jen, když se překonává ve svém bytí pro sebe a je pro sebe jen v
bytí jiného pro sebe. Každé je pro druhé středním členem, jehož pomocí se každé zprostředkovává a spojuje
samo se sebou, a každé je sobě i druhému bezprostřední bytností, jsoucí pro sebe, která jest zároveň takto
pro sebe toliko skrze zprostředkování. Uznávají se jakožto vzájemně se uznávající.“ Ibid., s. 155.
36 „Objektivní mravnost, která nastupuje na místo abstraktního dobra, je prostřednictvím subjektivity
jakožto nekonečné formy konkrétní substancí. Ta klade proto v sobě rozdíly, které jsou takto určeny
pojmem, a díky tomuto kladení rozdílů má to, co je mravní, pevný obsah, který je jako takový nutný a je nad
subjektivní mínění a libost povznesenou existencí, o sobě a pro sebe jsoucí zákony a instituce.“ Hegel,
G.W.F., Základy filosofie práva, Praha 1992, s. 187.
37 „Individuum však má v povinnosti spíše své osvobození, zčásti od závislosti, ve které je v pouhém
přírodním pudu, jakož i od stísněnosti, ve které je jako subjektivní zvláštnost v morálních reflexích
povinování a tužby, zčásti od neurčené subjektivity, která nedospívá k jsoucnu a objektivní určenosti jednání
a zůstává v sobě a jakožto neskutečnost… V povinnosti se individuum osvobozuje k substanciální svobodě.“
Ibid., s. 190.
38 „Právě individuí na jejich zvláštnost je rovněž obsaženo v mravní substancialitě, neboť zvláštnost je
vnější způsob jevu, v němž to, co je mravní, existuje… V této identitě obecné a zvláštní vůle tedy spadá
povinnost a právo vjedno a člověk má skrze to, co je mravní, potud práva, pokud má povinnosti, a
povinnosti, pokud má práva… To, co je mravní, není abstraktní jako dobro, nýbrž v intenzivním smyslu
skutečné. Duch má skutečnost a její akcidencie jsou individua.“ Ibid., s. 195.
39 „Ve skutečnosti je schopnost zdokonalovat se téměř stejně bez určení jako proměnlivost vůbec.
Nemá účel a cíl ani měřítko pro změny: to lepší, dokonalejší, k němuž má směřovat, je zcela neurčité.“
G.W.F. Hegel, Filosofie dějin, 2004, s. 42.
40 „Světové dějiny znázorňují postupný vývoj principu, jehož obsahem je vědomí svobody… První
stupeň tvoří ponoření ducha do přírody, druhý stupeň pak jeho vystoupení do vědomí jeho svobody…
Třetím stupněm je povznesení z této ještě zvláštní svobody do čisté obecnosti, k sebevědomí a sebecitu
podstaty duchovnosti… Tyto stupně jsou základními principy obecného procesu.“ Ibid., s. 43.
41 „Princip vývoje obsahuje další princip, totiž ten, že základem dějin je vnitřní určení, o sobě daný
předpoklad, který se přivádí k existenci. Tímto formálním určením je bytostně duch, pro něhož jsou světové
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být neustále překonávána, je odlišnost mezi sebevědomím a duchem, protože kde je
sebevědomí „přirozeně“ vázáno na svůj individuální nepřetržitý vývoj,42 je naproti tomu
vývoj ducha podmíněn vývojem vzájemnosti jednotlivých sebevědomí.43
3.2 Ztělesněnost vazby
3.2.1 Komparativní stimulace
Nietzsche tvrdí, že vědomí se vyvinulo jako schopnost sdělování se, motivovaná z
potřeby člověka sdělovat se svým vědomím. Proto je tato schopnost realizovatelná jen
mezi lidmi, aby je jakožto odezva na potřebu „sebesdělení“ na způsob „sebesdílení“
přivedla k sobě. Již samou povahou nutnosti přivádění člověka k sobě prostřednictvím
„sebesdělení“ Nietzsche ukazuje, že vědomí, kterým člověk ve vztahu k druhému sdílí
sám sebe, je jen nepatrnou „částí“ jeho existence. Jedná se pouze o „uvědomovanou“
„část“, kterou existující sdílí „způsob“ svého existování jinému existujícímu. Vědomí,
charakteristické uvědomováním, je tak odrazem vázanosti na druhého člověka.44
Existovaný druhý je existujícím uchopovaný v určité „konstantnosti“. „Konstantnost“
existovaného, daná „ustavujícím“ „zastavením“ průběhu existování existence, je
„zapojena“ do „způsobu“ existování existujícího. „Zapojení“ „konstantnosti“
existovaného znamená, že toto existované je existovaným nejen spolu s existujícím, ale
především prostřednictvím existujícího.45
„Zapojením“ do „způsobu“ existování se existované stává prostředkem, jímž existující
provádí usměrňování svého existování vzhledem k jednotlivým „bodům orientace“
existence. „Bod orientace“ existence je takovým „bodem“, k němuž se jeho „řád orientace“
upírá jako k tomu, co může uskutečnění strukturované orientace napomoci.
Strukturovanost „sebovosti" existujícího je strukturací „způsobu“, jímž tento existující
dějiny jevištěm, vlastnictvím a polem jeho uskutečnění. Nezmítá se ve vnější hře náhod, ale je spíše tím
absolutně určujícím a vůči nahodilostem absolutně pevným, používá je a ovládá ve svůj prospěch.“ Ibid.
42 „Organické přírodní věci se však také vyvíjejí. Jejich existence se neprojevuje jen jako bezprostřední,
jen vnějškově se měnící, ale jako taková, která vychází z vnitřního neměnného principu, z jedné jednoduché
podstatnosti, jejíž existence jako zárodek je zprvu jednoduchá, ale potom uvádí u sebe do jsoucna rozdíly,
které navazují vztahy s jinými věcmi, a tím žijí v ustavičném procesu změn, který se právě tak zvrací ve svůj
opak a přeměňuje se na udržování organického principu a jeho utváření.“ Ibid.
43 „V duchu je to však jinak. Přechod jeho určení v jeho uskutečnění je zprostředkován vědomím a
vůlí. Vědomí a vůle jsou zprvu samy ponořeny do svého bezprostředního přírodního života, jejich
předmětem a účelem je zprvu jen přírodní určení jako takové, které tím, že je oduševňuje duch, je nekonečně
náročné, silné a bohaté. Tak je duch v sobě samém proti sobě. Musí překonávat sebe samého jako opravdu
nepřátelskou překážku. Vývoj, který je v přírodě poklidným vznikáním, je v duchu tvrdým, nekonečným
bojem proti sobě samému. Duch chce dospět k svému vlastnímu pojmu, avšak sám si ho zakrývá a v tomto
odcizení sobě samému je pyšný a plný požitku.“ Ibid.
44 V druhé knize Ranních červánků Nietzsche popisuje, že jednání člověka posuzujeme nejprve z toho,
co z onoho jednání vyplyne pro nás. Tento důsledek pochopíme jako záměr jednání. A nakonec takové
záměry přisoudíme jednajícímu jako trvalou vlastnost. Právě v tomto trojím omylu vidí Nietzsche původ
morálky.
45 Analogické pojetí je vlastní Nietzscheho výkladu povahy ctnosti. V první knize Radostné vědy k
tomu podotýká, že „ctnosti člověka se běžně nazývají dobrými nikoli vzhledem k účinkům, které mají pro
něj samotného, nýbrž vzhledem k účinkům, které od nich očekáváme pro sebe a pro společnost. Tento
nerozum ctnosti spočívá jednak v instrumentální povaze ctnosti, a jednak v jejím slepém pudu,
nenechávajícím se omezit výhodností pro individuum. Člověk se tím stává funkcí celku.“
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existuje. To znamená, že strukturovaností se strukturuje „prostor“ existování, a to do
takové podoby, jíž vládne právě „řád orientace“.
„Prostor“ existování je strukturovaný strukturou „sebovosti“ samou, kvůli čemuž
existující může uchopit „způsob“ svého existování jako „způsob“, kterým je „řád
orientace“ uskutečňován v „prostoru“ existování a tím tento „prostor“ měněn do podoby
strukturovanosti „sebovosti“ existujícího. Existující se v „prostoru“ existování „usazuje“
tím, že tento „prostor“ zasazuje do „struktury“ svého existování „způsobem“ svého
existování samého.
„Bod orientace“ je součástí „řádu orientace“. Ukazuje, že strukturovanost existujícího
strukturuje „prostor“ existování do podoby struktury „sebovosti“. Tím napomáhá
existujícímu nejen v orientování se v existovaném „prostoru“, ale i v uchopování sebe
samého jako součásti tohoto prostoru.46
„Bod orientace“ umožňuje existujícímu naplňovat své existování tím, že mu umožňuje
existovat svou strukturu, uskutečňovat ji „způsobem“, jakým existuje existované v
„prostoru“ svého existování. „Bod orientace“ je tak bodem, díky němuž může existující
existovat svou „sebovost“ v „prostoru“ jakožto „svém prostoru“. Z Nietzscheho pohledu
to znamená, že společnost, vytvářející „prostor“ existování, odměňuje ztotožnění se
existence člověka „způsobem“ svého existování s „řádem orientace“, vytvářející tak
„nástrojnost“ člověka. Tato „nástrojnost“, jak Nietzsche pojímá důsledek ztotožnění se
existujícího s „řádem orientace“, doprovází „konstantnost“, „neměnnost“.47 Druhý
existující je tak představitelem „konstantnosti“, která je vlastní „prostoru“ „nástrojnosti“, a
stává se „bodem orientace“ pro existujícího.
„Bod orientace“ je „bodem“, který nutí existujícího uplatnit strukturovanost svého
„způsobu“ existování. Vynucování, kterým tento „bod“ nutí existujícího uchopit jej jako
„bod orientace“, je dáno „tříštěním“ průběhu existování. Existence se průběhem svého
existování neustále pohybuje, přičemž vše jsoucí ve směru pohybu jejího existování
proměňuje v „konstantu“, aby je v „konstantnosti“ učinilo uchopitelným pro existujícího
jako existované, a to jako takové existované, kterému náleží určitost, vycházející ze
struktury „řádu orientace“, do níž je jakožto strukturovaností „způsobu“ existování
„umisťován“ v „prostoru“ existování.48
3.2.2 Redukce: regrese vs. progrese
„Tříštění“, kterým je průběh proudění existování narušován, je však bytostným
„tříštěním“ možnosti „ustavujícího“ „zastavení“. Důvodem pro takové „tříštění“ je

46 Důsledky tohoto pojetí Nietzsche silně kritizuje ve čtvrté knize Radostné vědy: „Kdekoli je společnost
ovládána stádním instinktem, je pro každého jednotlivce nejúčelnějším stálá pověst, tj. když vydává svůj
charakter a svou činnost za neměnnou (i když takové v podstatě nejsou).“
47 I zde je možné odvolat se na čtvrtou knihu Radostné vědy: „Proto i mravným je ten, kdo tomuto
hledisku odpovídá, zatímco ten, kdo mění názory a proměňuje se, má špatnou pověst. Smýšlení tohoto
nemravného člověka se špatnou pověstí platí za nedůstojné.“
48 Vzhledem k dějinám vztahu člověka k sobě a k druhému Nietzsche vidí jednu z hlavních příčin tohoto
důsledku v antice: „Platonův morální utilitarismus učí, že na špatném jednání jsou špatnými jen jeho
nepříjemné důsledky, kvůli kterým je takové jednání hloupé, a proto špatné - dobré je jednání prospěšné a
příjemné. Platon předpokládal, že rozum a instinkt samy od sebe směřují k dobru, k bohu. Od Platona jsou
všichni theologové a filosofové na téže dráze - v morálce tak až dosud vítězil instinkt, resp. víra.“
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„odpor“, jaký „bod“ klade vůči „zapojení“ do průběhu existování, a tím v konečném
důsledku i do „způsobu“ existování „řádu orientace“.
„Bodem“ „odporu“ je pro svůj vlastní průběh existování, který je také „způsobem“
existování, jímž se sám ukazuje být existujícím. „Bodem“ „odporu“ je tak „jiný existující“.
Ten sice může být pro existujícího existovaným, avšak pro jeho vlastní „způsob“
existování, jímž narušuje „způsob“ existování prvního existujícího, narušuje tím i
strukturovanost „řádu orientace“. První existující nadále existuje strukturu své
„sebovosti“ v „prostoru“ existování, avšak s tím rozdílem, že mimo množství
existovaného, které odpovídá „řádu orientace“, musí „počítat“ i s „jiným existujícím“,
který se „řádu orientace“ prvního existujícího odmítá oddat. „Jiný existující“ se tak stává
„bodem orientace“, kvůli němuž musí první existující svůj „způsob“ existování neustále
dodržovat jeho „prosazováním“ na existovaném.
Existující se „způsobem“ svého existování snaží „prosadit“ strukturovanost své
„sebovosti“ za „možnost existování“, která by byla „existenčně určující“. „Prosazování“
strukturovanosti „sebovosti“ „způsobem“ existování „řádu orientace“ v „prostoru“
existování se tímto stává „střetem“, který má ukázat pevnost existovaného vzhledem k
průběhu, jakým jej existující svým existováním existují. Prostřednictvím „prosazování“ se
prokazuje, jaká „možnost existování“ je pro existované nejvhodnější. Jde o prokázání
„existenčního určení“ existovaného, a tím i jeho vhodnosti pro ten který „způsob“
existování toho kterého existujícího. 49
„Bod orientace“, jakým se „jiné existující“ pro existujícího stává, je „výzvou“ k
„prosazení“ svého „řádu orientace“ na všem, co se v „prostoru“ existování nachází. Na
tuto „výzvu“ „jiného existujícího“ odpovídá existující aktivitou svého existování, kterou
usměrňuje svou „sebovostí“, aby to byla právě tato „sebovost“, co se na existovaném
projeví jako nejvhodnější, a tím i jako platná. „Prosazování“ je střetem pro důsledky,
jakými se existované projevuje pro existující v rámci jejich „řádů orientace“. 50 Ten
existující, jehož „řád orientace“ se prokáže být méně vhodný, ukáže tomuto existujícímu,
že jeho „sebovost“ je strukturována již nedostačující strukturou, jejíž „řád orientace" je
„neúplný“.51
4. Závěr: Deformace destrukturací
Pohyb pře-tvaro-vání byl nejen reakcí na narůstající napětí ve vztahu člověka k jeho
duši v rámci reality, kdy jako existující existoval „sebovost“ své existence specifickým

49 V deváté kapitole knihy Mimo dobro a zlo Nietzsche říká: „Egoismus patří k podstatě vznešené
duše. Nerada vzhlíží vzhůru - hledí buď před sebe, nebo dolů, protože ví, že je vysoko. Znaky vznešenosti:
nesnižovat vlastní povinnosti na povinnosti pro každého, nezbavovat se vlastní zodpovědnosti, nechtít se o
ni dělit, své výsady počítat ke svým povinnostem. Kdo nechce vidět na člověku to, co je v něm vysoké, pátrá
tím bedlivěji po tom, co je v něm nízké a povrchní - a prozrazuje tím sám sebe.“
50 Zde se opět nabízí devátá kapitola knihy Mimo dobro a zlo: „Každé povýšení typu „člověk“ bylo
dosud dílem aristokratické společnosti, a bude tomu tak vždy znovu. Bez patosu distance, pohlížení a
shlížení vládnoucí kasty na poddané a nástroje, by nemohla vůbec vyrůst touha po rozšiřování distance
uvnitř duše samé - vytváření stále vyšších stavů. Sebepřekonání člověka. Každá vyšší kultura začala jako
kultura barbarů, která si podmanila rasy slabší a pokojnější.“
51 Naposledy zde odkažme k deváté kapitole Mimo dobro a zlo: „Zdržovat se vzájemného zraňování,
násilí a vykořisťování je popřením života, principem rozkladu a úpadku. Život je bytostně přisvojováním,
přemáháním cizího a slabšího. Život je vůlí k moci.“
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způsobem, ale také byl tento pohyb sám příčinou napětí, na které referovaní autoři
reagovali zdůrazněnými aspekty svých myšlenkových přístupů.
Pohyb pře-tvaro-vání povzbuzoval takové napětí, které vyústilo Nietzscheho koncepcí
vůle k moci v odmítnutí tradiční koncepce víry jako vztahu „oddávajícího“-„dávání“„garanta sebovosti“. Vůle k moci je vyústěním pohybu pře-tvaro-vání vztahu k
„sebovosti“ proto, že realita je člověkem tematizována jako prostor jeho seberealizace,
která sama nemá jiných mezi než povahy jeho přístupu k vlastnímu puzení. Navíc, prostor
seberealizace je u Nietzscheho prostorem bytostně časovým, v jehož rámci člověk nahlíží
svou existenci jako ryze časovou. A právě pro tuto časovost jeho existence je vůle
pružinou k aktivnímu přístupu vůči otevřenosti jeho budoucnosti. To, kým člověk může
být, záleží již pouze na něm. Tím je překonána vázanost budoucnosti člověka na
zakotvenost v minulosti, která byla vlastní Bohu jakožto „garantu sebovosti“. Prohlášením
smrti Boha tak Nietzsche vyhlašuje svobodu člověka.
Toto vyhlášení prostupuje celým 20. stoletím, kdy je Heideggerova fundamentální
ontologie obecně - právě díky důrazu na podmíněnost dosažení autenticity vlastního bytí
vztahem k časovosti vlastní existence -, a konceptualizace neskrytosti zvláště, prvním
vykročením k tvořivému přístupu k „sebovosti“ existence. Tohoto vykročení se postupně
chápou Sartre, Merleau-Ponty a Deleuze, kteří - přestože ve vlastních, značně odlišných a
osobitých koncepcích, Heideggera překonávají - dovádí nakonec člověka k naprosté
nezajištěnosti jeho existence, činíc z něj existujícího z dění ryze atemporálního a
atopického, to znamená nečasového a neprostorového. Ukazuje se, že průběh jeho
existování vzchází z dění, které nejen, že samo žádným garantem není, ale dokonce ani
žádného garanta nepotřebuje. Svou dějovostí se průběh existování stává bytostně
svobodným, dávajícím člověku naprostou volnost v tom, jak bude jako existující sám sebe
existovat. Jeho „sebovost“ se tím stává odrazem pouze jeho vlastního způsobu existování.

Shrnutí
Dějinná etapa, označovaná jako „reformace“, byla výrazem myšlenkového hnutí, které
pohnulo způsob tematizace vztahu člověka k sobě do takové míry, že ve svých
dalekosáhlejších důsledcích vyústilo v pravý opak: namísto toho, aby vztah člověka k sobě
samému byl veden a zprostředkován vírou, vstoupila v tento vztah vůle, která člověku
umožnila osvobodit se z modelových vzorců sebereflexe. Předkládaný příspěvek si klade
za cíl ukázat některé z aspektů, jimiž byly důsledky reformačního hnutí umožněny.

Summary
„Deformation of Reformation“. A history period referred to as "reformation" was the
indication of the intellectual movement that reformed the way of bringing the relationship
of a man to himself into the spotlight to such a degree that regarding its far-reaching
implications, it actually resulted in the opposite: instead of the relationship of a man to
himself would be led and facilitated by belief, the will that enabled humans to liberate
from model patterns of self-reflection became the integral part of this relationship. The
objective of the present study is to introduce some of the aspects that enabled implications
of the reformatory movement.
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Z dostupných pramenů1 víme, že v Nietzschově osobní knihovně se nenacházelo –
nepočítáme-li překlad Bible – jediné Lutherovo dílo. Přesto nelze hovořit o tom, že by
Nietzsche Luthera neznal. Předně pocházel z rodiny protestanského pastora a jen stěží si
lze představit, že by v tomto prostředí o Lutherovi neslyšel. Dále je vysoce důvodná
domněnka, že o Lutherovi mluvil tu a tam s Richardem Wagnerem a jeho ženou Cosimou,
pro něž augustiniánský kněz představoval obnovitele germánské kultury a zarytého
nepřítele „zvrhlého“ umění renesance.2 Na dvou místech své prvotiny se ostatně
Nietzsche vyjadřuje obdobně.3 Oba tyto zdroje znalostí o Lutherově učení se později staly
předmětem Nietzschovy kritiky, a proto je třeba chápat některé jeho velmi ostré výroky na
Lutherovu adresu, především ve Wagnerově případě (ovšem platí to i pro jeho sestru a
ještě mnohem více pro jejího manžela),4 spíše jako vyrovnávání účtů s dotyčným než se
samotným Lutherem.
1
Především G. Campioni; P. D'Iorio; M. Fornari; Ch., Fronterotta; F., Orsucci, A. (eds.), Nietzsches
persönliche Bibliothek; a dále T. H. Brobjer, Nietzsche's Reading and Private Library, 1885-1889 a R. J.
Hanshe, Nietzsche’s Library. Vše nasvědčuje tomu, že Nietzsche Luthera nečetl ani ve studentských letech:
„Nic v nám dnes přístupných písemnostech studenta Nietzscheho nenaznačuje, že tehdy samostatně
zabýval Lutherem, ani o něm nečetl žádnou dobrou knihu.“ H. Bluhm, Das Lutherbild des Jungen
Nietzsche, s. 273.
2
„Během této doby (tj. v polovině 70. let) se Cosima Wagnerová stala dobrou protestantkou,
Kulturkampf byl v plném proudu a Wagner se pokládal za nástupce Luthera.“ W. Ross, Der ängstliche
Adler. Friedrich Nietzsches Leben, s. 519; či „Nietzschovo kritické přehodnocení Luthera a reformace od
poloviny 70. let šlo ruku v ruce s jeho ideovým osvobozením se od Wagnera, jenž právě prodělal obrat k
protestantismu.“ M. A. Ruehl, ‘An Uncanny Re-Awakening’: Nietzsche’s Renascence of the Renaissance out
of the Spirit of Jacob Burckhardt, s. 249.
3
„Z této propasti vyrostla německá reformace, a v jejím chorálu poprvé zazněla melodie budoucí
německé hudby. Tak hluboce, odvážně, tak oduševněle, s tak překypující dobrotou a něhou zazněl onen
Lutherův chorál, bylo to první dionýské zavolání, prvé vábení, jež za blížící se vesny proniká z houští
spleteně zarostlého.“ ZT, 23, s. 75; srv. KSA, 1, s. 147. „Důvěřujeme v čisté a silné jádro německé povahy,
čekáme, že je schopna provésti ono vyměšování cizích, násilně v ni zasazených živlů: máme za možné, že se
německý duch vzpamatuje a sám na sebe upamatuje. Snad se leckdo domnívá, že by se onen boj měl započíti
vylučováním živlů románských: a opravdu, tomu by nasvědčovala chrabrost a krvavá svatozář poslední
války, vnitřně pak je k tomu dán popud v tom, že národ chce i nadále být hoden vznešených průkopníků
této svobody, Luthera i velkých našich umělců a básníků.“ Ibid., s. 76; srv. KSA, 1, s. 149.
4
Elisabethin manžel Bernhard Förster byl rovněž synem protestantského pastora a se svou ženou
založil v Paraguayi germánskou osadu Nueva Germania. Nietzsche ovšem „nikdy neskrýval, že Försterovy
intelektuální a politické názory pokládá za hanebné.“ Popuzovaly jej jeho „nacionalistické výpady a vulgární
antisemitismus. … Měl za to, že Förster je kvůli svému vegetariánství melancholický a sklíčený, přičemž
z Britů činí tak výkonné kolonisty jejich záliba v pečeném hovězím, a že Försterovy výklady o árijské čistotě
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Vedle osobně laděného zprostředkování Lutherova díla čerpal ovšem Nietzsche i
odjinud. V dopisu z 5. října 1879 píše Heinrichovi Köselitzovi v reakci na jeho tezi o
„podpoře evropské demokratizace prostřednictvím Luthera“: „... o Lutherovi budu ještě
delší čas neschopen říci něco upřímně uctivého: důsledek obrovské sbírky materiálu o
něm, na kterou mě upozornil Jacob Burckhardt.“5 Jednalo se o druhý svazek Janssenovy
knihy Geschichte des deutschen Volkes. Je tedy zřejmé, že Luther byl námětem Nietzschovy
korespondence i jeho osobních rozhovorů. Co se týče jeho dojmů z Janssenova díla, které
vlastnil, a mohl do něj tudíž nahlížet i později,6 říká zcela jasně: „Zde pro jednou nemluví
protestantsky překroucený výklad dějin (Geschichtsconstruktion), v nějž jsme se naučili
věřit.“7 Odsud mu poprvé vysvitlo poznání, že upřednostňování Luthera před například
takovým Ignácem z Loyoly „není ničím více než nacionálním vkusem pro Sever či Jih“.8 A
rovněž se v něm díky Janssenově knize ustálil určitý elementární postoj: „Lutherovo
příšerně domýšlivé a žlučovitě závistivé ďábelské zaklínání (Schimpfteufelrei), jež nemůže
být spokojeno, nechrlí-li na někoho vztek, se mi velmi zprotivilo.“9 V závěru příslušné
pasáže dopisu se ale pokouší krotit sebe i adresáta: „Jste ostatně vůči němu nepříznivě
naladěn. Dejte mi čas!“10 Ve svém příspěvku se pokusím zmapovat, co se během tohoto
času „na rozmyšlenou“ v Nietzschově pojetí Luthera odehrálo.
Po studiu Janssenovy knihy, tedy víceméně od prvního dílu Lidského, příliš lidského,
vykládá Nietzsche Luthera v zásadě ve čtyřech ohledech: 1) jako ničitele církve; 2) jako
nemožného kněze; 3) jako zakladatele němectví; a konečně 4) jako barbara ducha. Všechny
čtyři perspektivy se hluboce prolínají, a vytváří tak celkový obraz, který lze v krátkosti
přibližně načrtnout.
Nejprve však musím vytyčit „metodologické“ pole, na kterém se hodlám pohybovat. V
Radostné vědě Nietzsche odmítá jako naivitu každý pokus hodnotit, zda Lutherovo
působení a důsledky tohoto působení přineslo něco dobrého či zlého: „Není ničím vinen,
nevěděl, co činí.“11 To je základní stanovisko, které lze chápat v určitém smyslu jako poctu,
jsou nesmysl.“ Macintyre, Ve službách germánského ducha. Elisabeth Nietzschová a poslední árijská
kolonie, s. 124.
5
SB, 5, s. 451. Burckhardt Nietzscheho svým náhledem na Luthera zcela jistě ovlivnil. Jeho pozice byla
Nietzschemu mnohem bližší než Wagnerova adorace: „Výchozím prvkem u něj nebylo spekulativní
myšlení, nýbrž strašlivě mocný základní pocit, jaký se občas vyskytuje u hlubokých povah starých,
rozvinutých ras. Takový muž cítí propastnou marnost všeho pozemského a podle sklonu, období, místa a
rasy jej pociťuje jako odpadnutí všech živoucích bytostí od Boha. … Rozhodující věcí byl u Luthera fakt, že
kromě odpustků nenáviděl také dobré skutky v nejširším slova smyslu. Avšak ty budou vždy mít na své
straně přirozené pocity, které rozdupal podobně jako všechny pošetilosti katolické praxe. … Skutečné
křesťanství na sebe dokonce uvaluje setrvalé pokání ve formě asketismu a ten Luther, když se jej jednou
vzdal, nesnášel ze všeho nejvíce.“ J. Burckhardt, Historische Fragmente, s. 121-122.
6
Nakonec hodnotil i ji mnohem zdrženlivěji: „Vzpomeňme ještě komického zděšení, které vyvolal
katolický kněz Janssen svým nade vši představivost neohrabaným a neškodně vyvedeným obrazem
reformačního hnutí v Německu; co by teprve následovalo, kdyby nám toto hnutí jednou někdo vyprávěl
jinak, kdyby nám skutečný psycholog vyprávěl skutečného Luthera, nikoli už s moralistickou
prostoduchostí venkovského duchovního, nikoli už s tou nasládlou ohleduplnou stydlivostí protestantských
dějepisců, nýbrž například s neohrožeností takového Taina, ze skutečné síly duše, a nikoli z jakési chytré
indulgence vůči síle?“ GM, III, 19, s. 114-115; srv. KSA, 5, s. 387.
7

SB, 5, s. 451.

8

Ibid.

9

Ibid.

10

Ibid.

11

RV, 358, s. 225; srv. KSA, 3, s. 604.
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neboť se v něm naznačuje, že Nietzsche zde hovoří mimo dobro a zlo, tedy, že mu za to
Luther stojí. Na druhou stranu jde o poctu značně pochybnou; pozici mimo dobro a zlo
vůči Lutherovi zaujímá Nietzsche principiálně z toho, za koho Luthera považoval: selský
duch.12
Nyní již jednotlivě ke čtyřem zmíněným fasetám Lutherovy „osobnosti“. Za ničitele
církve označuje Nietzsche Luthera z důvodů čistě antropologických. Neměl totiž takovou
znalost člověka a zkušenost o člověku, jakou stavba církve předpokládá ve své „jižanské
svobodě a svobodomyslnosti ducha a také … jižanské podezíravosti vůči přírodě, člověku
a duchu“.13 Tím se pouze říká, že měl jinou znalost a zkušenost o člověku. Konsekvence
takto odlišného antropologického stanoviska však byly dalekosáhlé a Nietzsche je
podrobně popisuje.
Luther nejprve umožnil přístup k bibli každému, čímž ji v posledku vydal všanc
filologům, to znamená „ničitelům každé víry založené na knihách“.14 Dosáhl tedy
přesného opaku své doktríny sola scriptura, neboť bible se díky jeho zásahu změnila v
literaturu. Poté „zavrhl“ ducha svatého, když odmítl víru v inspirovanost koncilů a tímto
gestem jasně vyhlásil, že církev je mrtva, jelikož v ní již nežije to, z čeho pochází. Napříště
měl duch svatý promlouvat už pouze k jednotlivcům, společenství a družnost ducha se u
Luthera ruší. Tím dosáhl pravého opaku své doktríny sola fide, neboť víra dle Nietzscheho
bytostně nesmí a nemůže vyžadovat individuum. 15
Nejradikálněji ovšem Luther zasáhl samotný ideál kněze, a sice tím, že mu společně s
celibátem s psychologickou nutností odebral i svátost zpovědi. Zde se naplno projevuje
Lutherova největší slabina, jíž Nietzsche pojímá jako propastnou „nenávist vůči ‚vyššímu
člověku' a vládě ‚vyššího člověka', jak jej pojímala církev“.16 Byla to takřka „osudová
krátkozrakost v otázkách moci“, jež Lutherovi znemožnila subtilnější psychologický
náhled, že jen bytost výjimečná, zde v kontextu pohlavnosti, může vyvolávat u lidu dojem
nadlidskosti, že tři čtvrtiny úcty, kterou kněz u lidu požívá, vycházejí právě ze zřeknutí se
sexuality. Zpřístupnit knězi manželství se rovná vyvrácení kněze z kořenů, odstřihuje se
tím od způsobu své velikosti. Kvůli selskému chápání v otázkách moci dosáhl pravého
opaku své doktríny sola gratia, neboť odstranil podmínku lidové víry „v cosi nadlidského
v člověku, v zázrak, ve spásného boha v člověku“.17 V trojném aktu „počestného
rozhořčení“ zničil Luther figuru kněze, jak žila v imaginaci lidu, tedy jako výlučného
vykladače písma, privilegovaného účastníka na společenství ducha svatého a vyššího
člověka, čímž de facto i de iure podryl základy samotné církve.

12 Na tomto místě je třeba upozornit, že v jistém smyslu si Nietzsche cenil sedláky výše než vzdělance:
„Naopak na takzvaných vzdělancích, ctitelích ‚moderních idejí‛, nepůsobí nic tak odpudivě jako jejich
nedostatek studu, jejich pohodlná drzost oka a ruky, s níž se do všeho pletou, vše olizují a ohmatávají; a je
možné, že se dnes v lidu, v nízkém lidu, zejména mezi sedláky, stále ještě vyskytuje víc relativní vznešenosti
vkusu a taktní úcty než u duchovního polosvěta čtenářů novin, u vzdělanců.“ MDZ, 263, s. 172; srv. KSA, 5,
s. 218. Otázkou ale stále zůstává, nakolik Luther stojí v základech oněch „moderních idejí“.
13

RV, 358, s. 224; srv. KSA, 3, s. 603.

14

Ibid., s. 225.

15 „Nietzsche rovněž zastával názor, že od Luthera bylo vážnou chybou úsudku, když individuu
přiznával tolik svobody a rozhodnosti.“ H. Bluhm, Nietzsche's Final View of Luther and the Reformation, s.
81.
16

RV, 358, s. 225; srv. KSA, 3, s. 604.

17

Ibid.
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Se zbývajícím problémem zpovědi přecházím k druhému aspektu Lutherovy
„osobnosti“. Coby nemožný kněz se Luther vyjevuje řečeno slovy Ranních červánků jako
„velký dobrodinec“.18 Je sice pravda, že mu jeho obraz lidství zabránil nahlédnout
elementární fyziologii zpovědi, která spočívá v jakémsi odsunu naléhavosti. „Zde velí
velká potřeba: i pro duševní odpad je totiž zapotřebí kanalizačních příkopů a čistých
čisticích vod … neboť člověk, který ‚se sdělí', zbaví se sám sebe; a kdo se ‚vyznal',
zapomíná“.19 Lutherův člověk musí kanalizovat svou nečistotu v duši jiným způsobem,
odtud důraz na práci jako zkoušku a bohatství jako milost. Dle Nietzscheho se Luther na
základě své nejniternější zkušenosti prostě rozhodl neobětovat se v rámci zpovědi, jejíž
výkon mu jako knězi přináležela, „neveřejné zdravotní péči“, která záležela v tom, že kněz
„byl svatým uchem, mlčenlivou studnou, hrobem pro tajemství“. 20 V tom také vždy tkvěla
jeho nejhlubší prospěšnost. Ve své dikci „každý sám sobě knězem“ odepřel Luther
člověku možnost sdělit svá nejhlubší a nejstrašnější tajemství a učinil z každého své vlastní
peklo.
Nietzsche Lutherovo nepochopení významu zpovědi domýšlí v tom smyslu, že se bez
odvodního kanálu v člověku musí městnat obrovské množství výbušné síly, která nutně
jednou vyvře na povrch. Že se tak stalo ve Francouzské revoluci je v podstatě pouze
historické nedopatření způsobené selskou povrchností Lutherova myšlení. Spoléhal
přespříliš na vlastní singulární zážitek víry a v nadšení nad silou a mocí, jež v něm
nepochybně právem vyvolával, fatálně přehlédl, základní psychologickou danost, že
většina lidí nezakouší „povznesení duše nebo si jej nevšimnou“,21 a tudíž že „v každém
náboženství je religiózní člověk výjimkou“.22 Přecenění přístupnosti víry každému vedlo
postupně k podcenění modlitby jakožto techniky zklidnění a zkrásnění nereligiózního
člověka. Sám Luther samozřejmě modlitbu nezavrhuje, právě naopak: „Modlit se máme
nikoli, jak je zvyklost, že se počítá a napočítá co nejvíce listů (v modlitební knížce) nebo
korálků (na růženci), nýbrž máme se soustředit na nějakou nebo nějaké určité potřeby, a ty
máme Bohu předkládat s celou opravdovostí (i naléhavostí), a přitom máme svou víru a
doufanlivost k Bohu tak procvičit, že nakonec je mimo pochybnost, že budeme
vyslyšeni.“23 Ale právě tím, že z modlitby vylučuje ceremonii, jež má „chudšího duchem“
jaksi mimovolně povýšit, činí mu náboženské povznesení vůbec nepřístupným: „oni chudí
duchem si poradit neumějí a zakázat jim modlitební klapot by znamenalo vzít jim jejich
náboženství: jak to stále více vychází najevo v protestantismu.“ 24 Kvůli prostotě své
psychologie a exkluzivitě antropologického nároku kladeného na každého Luther „sám
tedy provedl v církevním společenském řádu to, co v občanském řádu tak nesnášenlivě
potlačoval, - ‚selské povstání‛.“25 Jestliže Nietzsche nazývá Descarta „dědem“ revoluce,
18 „Luther zůstal zdatným hornickým synkem, i když ho zavřeli do kláštera a on, z nedostatku jiným
hloubek a ‚šacht‛ sestoupiv do sebe jal se hloubit strašlivé temné chodby, – až konečně zpozoroval, že
rozjímavý život není pro něj možný a že ho vrozená ‚činorodost‛ duše i těla přivede do záhuby.“ RČ, 88, s.
58; srv. KSA, 3, s. 82.
19

RV, 351, s. 212; srv. KSA, 3, s. 587.

20

RV, 358, s. 225; srv. KSA, 3, s. 604.

21

RV, 128, s. 123; srv. KSA, 3, s. 483.

22

Ibid., s. 124; srv. KSA, 3, s. 484.

23

ODS, s. 67-68.

24

RV, 128, s. 124; srv. KSA, 3, s. 484.

25

RV, 358, s. 225; srv. KSA, 3, s. 604.
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Luther byl nepochybně jejím pradědem. I o Descartovi mimochodem Nietzsche tamtéž
prohlašuje, že byl povrchní.26
Skutečného těžiště Lutherovy nejhlubší zkušenosti, v níž se mu zjevila myšlenka
myšlenek a cítil se na samém vrcholu lidství a svobody, bylo dosaženo v okamžiku, když
si po dlouhém odříkání a snaze dosáhnout svatosti uvědomil, že jej vrozená činorodost
těla i duše přivede do záhuby. Tehdy našel svou cestu k životu a začal hlásat: „Skutečná
vita contemplativa vůbec neexistuje! Nechali jsme se oklamat! Světci neměli větší cenu, než
máme my všichni.“27 Smazání diference mezi světcem a laikem v sobě nese zrušení
hranice a osy, na nichž byl napjat středověký, a tudíž církevní svět. Nasměrování
obrovského směstnání síly, jež Luther nevědomky vyvolal svým nepochopením světce a
zpovědi, naznačuje Nietzsche v pokračování právě citovaného aforismu: „To byl zajisté
selský způsob, jak prosadit svou, – ale pro Němce té doby správný a jediný.“28
O dva roky později v Radostné vědě tento náznak prohlubuje. Hovoří o
Schopenhauerově přesvědčení, že Němci mají vysoký potenciál k tomu, aby se stali
prvním nekřesťanským národem, a dodává: „Završilo by se tak dílo Lutherovo, jenž je učil
být a mluvit neřímsky: ‚Zde stojím já! Já nemohu jinak!‛“29 V onom být a cítit neřímsky
samozřejmě zaznívá Nietzschův předpoklad, že církev je posledním velkým výtvorem
Římanů. Luther tedy nezaútočil na základy církve bezúčelně, v témže postoji založil
němectví, když mu místo ní nabídl Říši. „Nikoli tělesné potřeby, nikoli žádost, - ne, láska
k moci je démonem lidí. … Vezměte jim všechno a uspokojte jeho: tehdy jsou takřka
šťastni, - tak šťastni, jak právě lidé a démoni být mohou. Ale proč to říkám? Řekl to už
Luther, a lépe než já, ve verších: ‚Ať nám vezmou tělo, statek, čest, syna, ženu: budiž, ale
říše nám zůstat musí!‛ Ano! Ano! Říše!“ 30 Namísto církve coby výtvoru Římské říše se u
Luthera Němci učí pociťovat sama sebe jako členy Německé říše, která představuje nutný
doplněk k nahromadění síly plynoucí ze zrušení zpovědi. Lutherův člověk je monstrum
síly toužící po Říši jako novém společenství syntetizujícím monstrozitu jednotlivců do
harmonie národa. „Hřích bude spoután křtem a vztyčí se Říše Boží.“31 O tom nakolik je
Říše Boží novou říší vedenou německým národem, hovoří Luther jinde: „Proto stejně jako
nikdo nemůže považovat za velké, že je mu svěřena říše, obzvláště, je-li křesťan,
nemůžeme rovněž ani my Němci přeceňovat, že nám byla poskytnuta říše; … Třebaže
papež násilím a neprávem prostě ukradl Římskou říši nebo jméno Římské říše pravému
císaři, je přece zřejmé, že Bůh využil papežské zákeřnosti, aby takovou říši dal
německému národu a po pádu první Římské říše vztyčil druhou, jež nyní povstává.“ 32
Tím rozhodně nechci vůbec sugerovat, že by existovala nějaká přímá souvislost mezi
Lutherovým politickým myšlením a Hitlerem. Na tomto místě více než kdekoli jinde platí
„metodologická výjimka“, jež byla zmíněna výše, a případné ideologické zneužití tudíž
nepadá na Lutherovu hlavu. Opravdovou zásluhou, jíž Nietzsche Lutherovi v jeho
podílnictví na ustavení němectví přiznává, je jeho mistrovský překlad bible, díky němuž
26

MDZ, 191, s. 87; srv. KSA, 5, s. 113.

27

RČ, 88, s. 58; srv. KSA, 3, s. 82.

28

Ibid.

29

RV, 146, s. 130-131; srv. KSA, 3, s. 492.

30

RČ, 262, s. 152; srv. KSA, 3, s. 209.

31 TR, s. 10. V původně latinském znění tohoto výroku ostatně nestojí „říše Boží“ jako v německém
překladu, nýbrž „říše jeho“: Peccatum damnatur per baptismum, et tollitur regnum eius.
32

AAN, s. 100.
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se veškerá ostatní německá próza dlouho jevila „jen ‚literaturou‛ - věcí, jež nevyrostla v
Německu, a proto také nevrostla a nevrůstá do německých srdcí, jako to dokázala bible.“33
Jde ovšem opět o zásluhu do značné míry ambivalentní, neboť právě díky ní se Němci
budou zbavovat křesťanství nejobtížněji a možná se od něj díky ní neoprostí celá Evropa. 34
Jen sotva se dá náležitě vypsat, jak Nietzsche tímto fenoménem opovrhoval, jak
opovrhoval Němci, právě proto, že nadání stát se prvním nekřesťanským národem vždy
znovu pervertovali do nejsublimnějších útěků do vlastního protikladu.
V jednom z aforismů knihy Mimo dobro a zlo provádí Nietzsche „malou vivisekci
německé duše“, přičemž mimo jiné zdůrazňuje u všech ostatních národů nevídané, ba
nemožné sousedství dobromyslnosti a potměšilosti. Jakoby tím narážel na svůj dřívější
aforismus z Radostné vědy, v němž zdánlivě obviňuje Luthera z jakési naivity a
nedomyšlenosti, avšak ve skutečnosti ukazuje, jak musí být člověk uzpůsoben, aby mohl
být Němcem v Lutherově smyslu: „‚Bůh sám nemůže být bez moudrých lidí‛ - pravil
Luther a právem; ale ‚bůh může být ještě méně bez lidí nemoudrých‛ - to už ten dobrý
Luther neřekl!“35 Luther byl nepochybně v Nietzschových očích natolik dobromyslný, aby
Němcům dodal národní sebevědomí, ale zároveň natolik potměšilý, aby jim neřekl, jak s
takto nabytým vlastnictvím naložit. Všeobsáhle syntetická funkce víry, kterou Luther
vykládá v rámci prvního přikázání jako první a nejvyšší dobrý skutek, 36 zapříčiňuje, že
německá duše je spíše poskládaná z mnoha nesourodých částí, než aby byla skutečně
vybudována. Tato absence sebetvorby tvoří jádro proslulé německé „hloubky“, protože
právě kvůli tomuto deficitu stojí Němec před jinými národy jako hádanka a
neproniknutelné tajemství. Za Lutherovo dědictví lze proto zajisté považovat to, že Němec
bez víry se okamžitě stává chaosem, a tudíž barbarem.
Nietzsche to ovšem s Němci nemyslí dobře a potměšilý není ani trochu. Měl zajisté
dobrý důvod, aby v závěru probíraného aforismu „apeloval“:
„Chtěl jsem říci: ať už je ‚německá hloubka‛ cokoli - docela mezi námi si přece
dovolíme se jí zasmát? -, učiníme dobře, budeme-li i nadále chovat její zdání a dobré
jméno v úctě a nevyměníme-li příliš snadno svou starou pověst národa hloubky za
pruskou ‚říznost‛ a berlínský vtip a Sanda. Je od národa chytré, když se uplatňuje, když se
33

MDZ, 247, s. 150; srv. KSA, 5, s. 191.

34 Zde se uchyluji k citaci Nietzschova rozhodného slova k tomuto problému: „Césare Borgia
papežem… Je mi rozumět?… Nuže, to by bylo bývalo vítězství, po němž jediném já toužím –: tím bylo
křesťanství zrušeno! – Co se stalo? Německý mnich, Luther, přišel do Říma. Tento mnich, v těle všechny
mstivé instinkty ztroskotaného kněze, vzbouřil se v Římě proti renesanci… Místo aby chápal s nejhlubší
vděčností to nesmírné, co se stalo, zdolání křesťanství v jeho sídle - jeho nenávist se dovedla tímto divadlem
jen živit. Člověk náboženský myslí jenom na sebe. - Luther viděl zkaženost papežství, ačkoli se právě opak
dal rukama hmatat … A Luther církev obnovil: udeřil na ni... – Ach ti Němci, co nás už stáli! Nadarmo - to
bylo vždy dílem Němců. - Reformace; Leibniz; Kant a takzvaná německá filosofie; války ‚za svobodu‛; Říše pokaždé něco, co tu již bylo, něco nenávratného, narazí na nějaké Nadarmo... Jsou to moji nepřátelé,
přiznávám se k tomu, tito Němci … Za téměř celé poslední tisíciletí zmotali a zašmodrchali všechno, čeho se
dotkli svými prsty, mají na svědomí všechno polovičaté - tříosminové! - čím stůně Evropa, - mají na svědomí
také nejnečistší druh křesťanství, jaký je, nejnevyléčitelnější, nejnevýraznější, protestantství... Nezbavíme-li
se křesťanství, Němci tím budou vinni.“ A, 61, s. 159-161; srv. KSA, 6, s. 251-252.
35

RV, 129, s. 124; srv. KSA, 3, s. 484.

36 „A jako je toto přikázání to nejpřednější, nejvyšší, z něhož teprve plynou všechna ostatní, k němuž
jsou všechna ostatní zaměřena a podle něhož se řídí a měří, tak je i jeho dílo (to jest víra čili důvěra v boží
milost za všech okolností) tím nejpřednějším, nejvyšším, nejlepším, z něhož teprve plynou, pocházejí, a
v němž trvají a musí být posuzována a měřena všechna díla ostatní. A jiné skutky jsou oproti tomu jako bez
hlavy a jako by nebylo Boha.“ ODS, s. 38.
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nechá vnímat jako hluboký, nešikovný, dobromyslný, poctivý, jako nechytrý: mohlo by to
dokonce - být hluboké! A nakonec: člověk má dělat svému jménu čest – nejmenujeme se
nadarmo ‚tiusche‛, Täusche...“37
A to i přesto, že o chvilku dříve hovoří opravdu nelichotivě: „Chcete-li mít
demonstrovánu ‚německou duši‛ ad oculos, pohleďte jen do nitra německého vkusu, do
německých umění a zvyků: jaká to selská lhostejnost vůči ‚vkusu‛! Jak tu stojí vedle sebe to
nejušlechtilejší a nejsprostší!“38 Oním důvodem je určitá fyziologická vada, kterou
Nietzsche vyvozuje právě z nepřítomnosti sebetvorby a shledává ji nanejvýš nebezpečnou:
„Jak nepořádné a bohaté je celé toto hospodářství duše! Němec svou duši vleče; vleče vše,
co prožívá. Své zážitky tráví špatně, nikdy se s nimi ‚nevyrovná‛; německá hloubka je
často jen těžké zdlouhavé ‚trávení‛.“39 Dyspeptická nemohoucnost německého ducha ve
svém důsledku totiž u Nietzscheho vyvolávala velice vážně míněné obavy: „Že Německo
má Židů až dost, že německý žaludek, německá krev má potíže (a ještě dlouho potíže mít
bude) s tím, aby se s takovým kvantem ‚Židů‛ i jen vyrovnala - tak jako se s ním vyrovnal
Ital, Francouz, Angličan, v důsledku zdatnějšího trávení: to je zřetelná výpověď a řeč
obecného instinktu, jemuž je třeba naslouchat, podle něhož je třeba jednat.“40 A je naprosto
zřejmé, že Luther trpěl stejným zažívacím problémem: „Toto jsem chtěl přece nám
Němcům předvést, takže vidíme, jací darebáci Židé jsou a jak mocně proti nim stojí
pravda Boží mezi námi.“41 Pokud by tedy Nietzsche Lutherovi něco zazlíval, bylo by to
velice úzké spojení nerozvinuté sebetvorby s antisemitismem jakožto jejího důsledku. I v
tomto případě ale platí, že bylo zapotřebí několika generací, aby se Lutherovo sedláctví
ducha projevilo s nutností fyziologické konsekvence.
V tomto smyslu Luther předznačil jistou neprominutelnou nutkavost německého
ducha, na níž Nietzsche stále znovu narážel, a opakovaně jej překvapovala: „Němci se
nyní duchem nudí, nedůvěřují duchu, politika vzala skutečně duchovním věcem veškerou
vážnost – ‚Deutschland, Deutschland über alles‛, obávám se, že to byl konec německé
filosofie.“42 I tuto paradoxní situaci, kdy Němec reaguje na vlastní nouzi ducha, která
každým okamžikem hrozí překypět v chaos, politikařením, namísto aby začal nepořádek v
sobě organizovat,43 pokládal Nietzsche za jeden z aspektů Lutherova dědictví. 44
37

MDZ, 244, s. 146; srv. KSA, 5, s. 186.

38

Ibid., s. 145.

39

Ibid.

40

MDZ, 251, s. 151; srv. KSA, 5, s. 193.

41

VJL, s. 461.

42

SM, Co schází Němcům 1, s. 51; srv. KSA, 6, s. 103-104.

43 Nietzsche tento aspekt péče o sebe sama zachytil již ve druhé Nečasové úvaze: „Byla staletí, v nichž
Řekové byli v podobném nebezpečí, v jakém se nalézáme nyní my: že totiž zahynou v záplavě cizího a
minulého, v ‚historii‛. ... A přece se nestala hellénská kultura žádným agregátem – díky onomu apollinskému
výroku. Řekové se ponenáhlu naučili chaos organizovat tím, že se podle delfského naučení rozpomínali na
sebe samy, to jest na své pravé potřeby, a zdánlivé potřeby nechali odumřít. Tak nad sebou opět získali
vládu…“ NÚ, II, s. 146; srv. KSA, 1, s. 333. Později totéž velmi precizně vyhlašuje Zarathustra: „Pravím vám:
musí míti ještě chaos ve svém nitru, kdo chce zroditi tančící hvězdu. Pravím vám: vy ještě máte chaos ve
svém nitru. Běda! Přijde čas, kdy člověk již nebude roditi hvězd. Běda! Přijde čas člověka, který zasluhuje
největšího pohrdání a sám sebou již neumí pohrdat.“ Z, s. 13; srv. KSA, 4, s. 19.
44 „Luther nerozeznával nic neutrálního mezi hněvem a milostí. Hněv a milost – v tomto rámci leží
základní dvojí ohnisko jeho pojímání světa, jazyka a porozumění historii. V nich je založen boj, jenž je třeba
vést a jenž Luther po celý život vedl.“ Bayer, O., Luther as an interpreter of Holy Scripture, s. 82.
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Naznačením analýzy Lutherovy abdikace na sebetvorbu a určitých duchovních sklonů,
jež přinesla Němcům coby národu, jsem se propracoval k posledním rysu Lutherovy
„osobnosti“. Byl barbarem ducha ve dvojím smyslu. Jednak ve své sedlácké plochosti
rozbil dokonalou formu renesance, která se již již ujímala vlády nad Evropou, a tím „o dvě
až tři staletí zpozdil(i) úplné probuzení a prosazení věd, stejně jako snad navždy
znemožnil(i) plný srůst antického a moderního ducha.“45 Za ironii osudu pokládá
Nietzsche to, že Lutherovi zachránila život mimořádná politická situace, v níž se císař i
papež drželi prostřednictvím Luthera navzájem v šachu. Jinak by byl upálen stejně jako
Hus (jediná zmínka o něm u Nietzscheho) a renesance by zasvítila v ještě zářnějších
barvách, než jak je tomu dnes.
Jednak se Lutherovo barbarství ducha projevuje v tónu, jakým mluví s bohem. Chce
„především mluvit přímo, mluvit sám, mluvit se svým bohem ‚bez ostychu‛“.46 Tak je mu
to teprve dostatečně německé, jak Nietzsche předesílá. Luther nakonec nesmazává pouze
rozdíl mezi světcem a laikem, ruší dokonce i diferenci mezi člověkem a bohem. Ovšem s
tou výhradou, že za to člověka náležitě, tj. s veškerou brutalitou barbara, potrestá.
Lutherův člověk tak vlastně ztrácí všechny rozměry a jeho obsah pozůstává jedině v
pomstě, která se dovrší ve Třetí říši.
Lutherova antropologie se vlastně rozvíjí v jediné dimenzi, do níž spadají všechny
duševní stavy. Tato rovina, v níž je člověk skutečně člověkem, se ohlašuje dokonce i
v nepřítomnosti náležitého rozpoložení a v jakémsi „dialektickém zvratu“:
„Vždyť i to je soužení a pokušení, když žádné soužení a pokušení není a všechno jde
tak krásně a hladce. Člověk v té podobě zapomíná na Boha, povoluje si a zle užívá těch
svých šťastných a blažených dnů. Ba, právě v šťastných dobách máme desetkrát více
zapotřebí vzývat jméno boží než v dobách protivenství.“ 47
V přímém a bezostyšném styku s bohem si člověk vždy dostatečně uvědomí svou
ubohost, nad kterou se může soužit. Absence trápení je radikálním důkazem zatvrzelé
hříšnosti. Lutherova péče o sebe samého se tudíž scvrkává do vyhledávání nálady, v němž
člověk intenzivně pociťuje své trápení.
Toto duchovní barbarství (ve smyslu nerozvinutosti sebetvorby) se posléze projevuje i
v naučeních o tom, jak má člověk „světsky“ žít. Například na podmínky uzavření
manželství pohlíží Luther s nekompromisní jednoduchostí, když proti slibu čistoty
v klášteře argumentuje „Ale pokud jsi takový slib složil, tak jsi výše slyšel, že máš sám
sebe zkoumat, zda patříš mezi ty trojí, které Bůh vyňal; pokud se necítíš být mezi nimi, tak
nech slib i klášter být a co nejdřív se přidej ke svým druhům stejné přirozenosti a buď
upřímný.“48 Ono sebezpytování ovšem spočívá pouze ve vyloučení tří překážek k
manželství: impotence, kastrace a „proroctví“. 49 Jinými slovy: do manželství by měl
vstoupit (téměř) každý, kdo tak neučiní, proviňuje se před tváří boží. Jak duchem chudá
45

LPL, I, 237, s. 147; srv. KSA, 2, s. 199.

46

GM, III, 22, s. 121; srv. KSA, 5, s. 395.

47 ODS, s. 57. Nebo: „A nevíš-li o své bídě a nepoznáváš-li ji, nebo nemáš-li žádné soužení, pak je
s tebou opravdu zle. Neboť to je právě největší soužení (pokušení), že jsi tak zatvrdl a otupěl, že s Tebou
nepohne už ani žádné soužení.“ Ibid., s. 73.
48

OMŽ, s. 126.

49 „Ti třetí to jsou lidé vysokého, bohatého ducha, které ovládla Boží milost. … Takoví lidé jsou vzácní,
sotva jeden z tisíce, protože jsou zvláštním, zázračným Božím dílem, kterého se nikdo sám nemůže zhostit.“
Ibid., s. 121.
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musela tato technika výběru životního partnera připadat Nietzschemu, který výslovně
v této otázce vznášel nejvážnější pochybnost.50
O to prazvláštnější je situace, k níž dochází jen o pár řádků dříve než výše citované
místo Genealogie; Nietzsche se vyznává ze svého odporu k Novému zákonu (Starý zákon
naopak vyzdvihl) a svou tirádu končí slovy: „ale co naplat! ‚Zde stojím, nemohu jinak‛, ke svému špatnému vkusu mám odvahu.“51 Jak je pro Nietzscheho typické, vzdává
Lutherovi poctu tím, že jej paroduje, ovšem se zamlčeným předpokladem, že Luther
špatný vkus opravdu měl, k čemuž je zapotřebí něčeho celkem jiného než odvahy. Jít proti
vkusu dvou tisíciletí a nikoli pouze ze zděšení prostoty nad možnou „mnohostranností“
člověka pranýřovat zkaženost posledních dvou tří století ve jménu starého vkusu, to si
Nietzsche osoboval jako skutečnou duchovní odvahu. Tento brilantní kousek
autoreference nedokáži momentálně interpretovat jinak, než že tím nepřímo říká: Luther
by dával smysl jedině - bez křesťanství, avšak bez křesťanství nedává smysl.

Shrnutí
Ve svém příspěvku předkládám Nietzschovo chápání Luthera, zejména v jeho pozdější
variantě. Nietzsche v Lutherovi viděl nemožného kněze, jenž selským způsobem svého
myšlení rozvrátil poslední dílo Římanů - katolickou církev. V tom se projevil jako barbar
ducha, který měl o člověku naprosto jinou zkušenost, než jaká byla vyžadována v církvi.
Svým překladem bible na druhou stranu výrazně promluvil do tvářnosti německé duše.
Jednou z linií příspěvku je poukaz na to, že následné dějiny německého národu byly do
značné míry předurčeny „absencí sebetvorby“, která je zakotvena v Lutherově bipolární
antropologii odehrávající se jedině mezi hněvem a milostí. Pro Nietzscheho znamenala
tato psychologická slepota hlavní příčinu krachu renesance a novou verzi „vzpoury
otroků“ v morálce.

Summary
„Nietzsche´s Luther“. In my article I present Nietzsche´s understanding of Luther,
especially in his later version. Nietzsche sees Luther as a failed priest who by his peasant
way of thinking subverted the very last Roman piece of work - the Catholic Church.
Luther´s experience of a man was completely different to that demanded by the Church,
which only proved him to be „a northern barbarian of the spirit“. On the other hand, his
translation of the Bible played a siginificant role in the formation of the German soul. One
of my article´s line of argument shows that the following history of the German nation
50 „Kdybych byl bůh, a to dobrotivý bůh, pak by mě víc než cokoli jiného popouzela lidská manželství.
Daleko, daleko může jednotlivec dospět ve svých sedmdesáti, ba i v třiceti letech, – je to úžasné, dokonce i
pro bohy! Když pak ale vidíme, jak dědictví a odkaz tohoto zápolení a vítězení, vavřín své lidskosti, pověsí
na první místo, které se namane, kde ho otrhá nějaká žínka; když vidíme, jak dobře umí vybojovávat a jak
špatně uchovávat, ba jak vůbec nemyslí na to, že prostřednictvím plození může připravit ještě vítěznější
život: pak nás to, jak řečeno, popudí a řekneme si: ‚Z lidstva nemůže dlouhodobě nic vzejít, plýtvá se
jednotlivci, nahodilost manželských svazků znemožňuje veškerý smysl velkého postupu lidstva – přestaňme
už být horlivými diváky a blázny této podívané bez cíle!‛ – V takovém naladění se kdysi Epikurovi bohové
uchýlili do svého božského ticha a do své blaženosti: lidé a jejich milostné aféry je unavili.“ RČ, 150, s. 101102; srv. KSA, 3, s. 142.
51

GM, III, 22, s. 121; srv. KSA, 5, s. 393.

- 67 -

was to a large extent determined by the „abscence of self-creation“. This absence has its
roots in Luther´s bipolar anthropology taking place solely in between anger and grace.
Nietzsche blames this psychological blindess for the failure of renaissance and a new
version of the „slave revolt“ in morality.
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1. Úvod
Ve svém příspěvku se budu snažit přiblížit fenomén dějin křesťanského myšlení, který
je nazýván liberální theologie. Liberální theologie odevždy rozdělovala: jedněmi byla a je
chápána jako podstatný faktor úpadku křesťanství v moderně, jako jeho deformace, znetvoření. Druhými byla a je chápána jako pokračování reformace církve a theologie, jako
ten faktor, který umožní člověku být křesťanem i v době moderny. Právě moderna a vztah
k ní s hodnocením liberální theologie úzce souvisí. Moderna je současnými liberálními
theology přitom chápána jako nevratná událost v duchovních dějinách lidstva, za níž není
možné jít. Z toho důvodu někteří jsou zdrženliví k pojmu post-moderna, a raději hovoří o
pozdní moderně. Nejsme po moderně, ale v její pozdní fázi.1
Je proto příznačné, že pojem „liberální theologie“ byl (a dodnes zvláště v českém
církevním kontextu je) v dějinách užíván jako vnější polemická nálepka, až později i jako
sebeoznačení.
Ve svém příspěvku vycházím z toho, že jako každý dějinný fenomén, je theologický
liberalismus ambivalentní. Má v sobě potenciál křesťanství jak deformovat, tak
reformovat. To také znamená, že tatáž ambivalence je vlastní i tomu, co je považováno za
opak theologického liberalismu: tedy theologickou orthodoxii, pravověří.
Liberální theologie je fenomén v dějinách křesťanského myšlení, který je neodlučitelně
spjat s protestantismem, vnitřně rozrůzněným konfesním útvarem v rámci křesťanství, a
jeho theologií. Proto jedno ze synonym pro theologický liberalismus, zvláště v německé
jazykové oblasti, je pojem novoprotestantismus, resp. novoprotestantská theologie.
Na skutečnost theologického liberalismu budu nahlížet jako evangelický (reformační,
protestantský) theolog a na základě této pozice budu vynášet i hodnotící soudy. Proto
nejprve, protože příspěvek je určen z větší části ne-theologům, předešlu, z jakých
předporozumění jako evangelický theolog vycházím.
Co je evangelická theologie a z jakých premis vychází?
Když hovořím o theologii, nemíním v širokém smyslu řeč o jakémkoliv bohu či bozích,
ale mám na mysli specificky křesťanskou theologii, řeč o Bohu, k němuž se vztahuje ve
svém myšlení a ve své praxi křesťanské náboženství. Tato řeč je jedním z projevů víry:
vedle modlitby a oslavy a zvěstování (kázání).
1
Tak např. emeritní profesor systematické theologie v Marburgu Dietrich Korsch, sr. jeho článek
Korsch, D., Theologie in der Postmoderne, s. 74–92.
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V pojmu theo-logie je možné diferencovat: buď je to řeč kteréhokoliv křesťana, jenž si
v rámci více či méně rozvinutého intelektuálního výkonu činí jasno o své víře. Nebo
můžeme theologii chápat jakožto akademickou disciplínu, která je přítomna na
univerzitách. Potom jde o podnik, který se křesťanskou vírou zabývá metodicky, vědecky,
logicky, systematicky. Theologie se zabývá křesťanskou vírou z vnitřní perspektivy.
Theolog je (měl by být) přesvědčen o pravdě a univerzálním významu křesťanské víry.
Jeho výpovědi mají v sobě tedy již normativní prvek. Tím se liší religionisty, který se od
pravdivostních soudů o křesťanské víře zdržuje.
Velmi zjednodušeně řečeno, každá křesťanská theologie dospívá k poznání svého
předmětu a ke svým výpovědím o něm na základě Božího „zjevení“. Pojmem „zjevení“
(lat. revelatio, něm. Offenbarung) se přitom chápe sebezpřístupnění Boha v Ježíši Kristu
(někdy také nezývané zjevení bezprostřední). Toto základní zjevení se zásadně odrazilo v
biblickém kánonu knih hebrejské bible a Nového zákona. Biblický kánon je někdy zvaný
také jako prostředkované zjevení. Reformační princip „sola srciptura“ zdůraznil, že bible
je základní zdroj poznání Božího zjevení a také základní zdroj theologických výpovědí.
Křesťanství existuje jen v pluralitě svých konfesí, a to již od počátku (tedy nikoliv od r.
1054, rozdělení křesťanstva na západní a východní církev, či od dieferenciace západní
církve na církve loajální římskému biskupovi a církve refromační během 15. a 16. století).
Tomu odpovídá, že i křesťanské hovoření o Bohu – každá theologie – je konfesně
podmíněno. Není něco jako ekumenická theologie v tom smyslu, že by již touto konfesní
diferencí nebyla určena. Hovořím-li o „evangelické“ theologii, míním tím jednak theologii,
která se snaží hovořit o evangeliu, což je souhrné označení pro „dobrou zprávu“ o životě
smrti a vzkříšení Ježíše jakožto Krista a ospravdevlnění bezbožného člověka pouhou Boží
milostí. Takto se – ad optimam partem – snaží hovořit každá křesťanská theologie.
Evangelická theologie je také theologe konfesijně specifická, vztažená k evangelickým či
reformačním církvím. „Evangelický“ v tomto užití je zde tedy do jisté míry synonymní s
„reformační“ či „protestantský“.
Jedním ze specifických důrazů sebepochopení evangelické theologie je, že není „vědou
o Bohu“, ale funkcí křesťanské víry a církve. K Bohu má totiž člověk přístup ve víře, která
je tradičně chápaná jako Boží dar, totiž jako ta mohutnost v člověku, která mu byla
exkluzivně zpřístupněna Božím jednáním. Jde přitom o přemýšlení o základu a
specifickém obsahu této křesťanské víry. Jde tedy do jisté míry o sebereflexi křesťanské
víry.
Z přiznání se k uvedenému východisku vyplývá, že budu vycházet z určitých
hodnotových soudů: užívám-li pojmu reformace, chápu ho nejen jako označení určité
epochy církevních dějin a nesnažím se k němu přistupovat pokud možno bez
předpokladů. Pojem reformace chápu také jako označení události, jejíž theologické důrazy
chápu jako závazné pro své myšlení jakožto evangelického theologa a křesťana. To bude
mít také vliv na mé posouzení toho, v jakém ohledu považuji fenomén liberální theologie
za deformaci či reformaci křesťanství.
Základní kontury pojmu liberální theologie
S výše naznačeným rozlišením, že theologie je jedním z životních projevů křesťanské
víry, začněme vymezením, že liberální theologie je jedním z aspektů liberálního křesťanství.
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Dalšími aspekty jsou liberální církev a liberální žitá víra či zbožnost. 2 Česky se pro
liberální theologii a křesťanství užívalo také termíny svobodná theologie, svobodné
křesťanství či svobodný protestantismus. Za nejvyprofilovanější představitele české
protestantské liberální theologie 1. poloviny 20. století je možné považovat Františka
Žilku, dnes spíše známého jako překladatele Nového zákona a inciátora české
novozákonní biblistiky.3
Vymezení pojmu a fenoménu liberální theologie je víceznačné. Jednak proto, že se
překrývá s dalšími termíny, které jsou leckdy jen částečně synonymní. Jednak proto, že je
můžeme užít v širším a užším smyslu. Dále proto, že theologický liberalismus v užším
smyslu můžeme dále diferencovat z hlediska vývoje na staro- a novoliberalismus.
Nejobecnější – negativní – vymezení liberální theologie může být to, že liberální
theologie je opakem toho druhu theologie, kterou bychom mohli nazvat jako theologie
ortodoxní či konzervativní. Tedy takové theologie, která klade důraz na autoritu bible,
zjevení Boha v Kristu, na církev a dogma.4 Pozitivně viděno: širší význam výrazu liberální
theologie jakožto označení epochy v dějinách křesťanské myšlení vychází z toho, že pojem
liberalis theologia se objevuje již v druhé polovině 18. století u pozdně racionalistických
theologů (tzv. „neologů“) a podle dobového úzu má význam „svobodný“, „štědrý“,
„tolerantní“. Z hlediska takového významu pojmu se „liberální theologie“ jeví jako reakce
na modernizační procesy pozdního 18. století a výsledek novověkého vývoje protestantské
theologie vůbec. Pak tedy označuje ten typ moderní theologie, s nímž jsou spjaty
následující rysy: nároky na svobodu jednotlivce skrze kritiku náboženské tradice, rozlišení
subjektivní víry a církevně zafixovaného vyznání (zásadní roli zde hraje rozlišení
privátního a veřejného náboženství, s nímž přišel Johann Salomo Semler), individualizace
chápání náboženství, náboženské prohloubení subjektivní autonomie. 5 Jak vidno, je
důležitý význam „svobody od“ vnějších autorit, které člověka zbavují důstojnosti. Za
takové autority platí i církev se svými závaznými dogmaty a vyznáními, jakož i theologie,
v protestantismu právě bible, která je základním zdrojem theologického poznání. Důležitá
je ovšem také „svoboda k“: svoboda ke kritickému bádání biblických textů (J. S. Semler a
jeho spis Pojednání o svobodném zkoumání kánonu)6 a dogmat. Jde o osvobození od autority
církve, dogmatu, Písma. Osvobození od autority takového způsobu myšlení, které je
považováno za překonané. Pod liberální theologii by potom spadala i osvícenská theologie
(neologie a theologický racionalismus). Ale i třeba reflexe náboženství I. Kanta a filosofů
německého idealismu.
Je však možné ještě širší užití pojmu liberální theologie, který ji nefixuje jen na
protestantismus a období osvícenství a moderny. S tímto pojetím přišel exemplárně
švýcarský církevní historik Walter Nigg. Ten považoval „náboženský liberalismus“ za
fenomén přítomný v duchovních dějinách již od počátku: „Náboženský liberalismus je
2

Srv. W. Gräb, Was bedeutet liberales Christentum im 21. Jahrhundert, s. 1.

3
Žilka (1871–1944) svůj program svobodného křesťanství nejpodrobněji rozvedl v závěru života v
bilanční – dnes již zapomenuté – monografii Naše křesťanství (F. Žilka, Naše křesťanství. Kritické a
konstruktivní úvahy o náboženství dneška a pro dnešek, Praha 1941, 1. vydání).
4
Srv. E. Lessing, Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis
zur Gegenwart, s. 23. Lessing považuje svobodnou theologii za jednu z forem liberální theologie, je to přitom
sice ten útvar, který se jinde nazývá „staroliberalismus“, jinde „liberální theologie“ v užším smyslu (viz
níže). Je to jeden z příkladů „kluzkosti“ pojmosloví a nesnadnosti určení toho, co theologický liberalismus je.
5

F. W. Graf, čl. Liberale Theologie, I, s. 310.

6

Abhandlung von freier Untersuchung des Canon (1771).
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duchovní postoj, který nacházel ztělesnění ve všech epochách. Měl své zástupce ve
velkých myslitelích Číny a v židovském mudrosloví, ve vášnivém Sókratově hledání
pravdy a v římském stoicismu. Liberální stopy nacházíme, tu slaběji, tu silněji viditelně,
od ojedinělých novozákonních vývodů (…) po celé dějiny křesťanství.“7 Předchůdce
liberalismu, totiž „křesťanství pochopitelné lidskému rozumu“ nalézá u církevních Otců,
v humanismu a jeho vrcholném reprezentantu Erasmovi Rotterdamském, dále v
reformaci, socinianismu 18. století, spiritualismu.
Užší vymezení pojmu liberální theologie znamená theologickou pozici, školu či
skupinu. Takto chápaná liberální theologie vzniká až v polovině 19. století
z myšlenkových předpokladů osvícenství (Kantův kriticismus), německého idealismu
(Fichte, Schelling, především pak Hegel). Pro jeho ranou fázi, tzv. staroliberalismus, je
příznačná biblická kritika, kritika dogmatu D. F. Strauße a spekulativní pohled na dějiny
raného křesťanství a dějiny dogmatu F. Ch. Baura. Liberální theologie jako program a
sebeoznačení vzniká se založením „Německého spolku protestantů“ (Der deutsche
Protestantenverein) v roce 1863. Poté se v literatuře hovoří o tzv. novoliberalismu. Je
spojen se jménem Albrechta Ritschla a jeho žáky A. von Harnackem, W. Hermannem a
Ernstem Troeltschem. Velmi zjednodušeně řečeno neoliberalismus nebyl tolik
spekulativní, byl vysloveně anti-metafysický, spojen s historicismem a Kantovou filosofií.
Liberální theologie chápaná jako reformace křesťanské víry
Theologický liberalismus byl svými stoupenci chápán jako reforma reformace. Jestliže
se reformace osvobodila od znesvobodňující autority papežského úřadu a myšlení, které
zabraňovalo objevit svobodu křesťana, theologický liberalismus požaduje pokračování
v obnově, s níž reformace inciiovaná Martinem Lutherem, přišla. Je si ovšem vědoma
diskontinuity nejen s počátky křesťanství, ale i s dobou reformace. (Diskontinuita mezi
staroprotestantismem a novoprotestantismem.) Jak již bylo řečeno, požadoval osvobození
od těch autorit, které byly před reformací nezpochybnitelné. Šlo v neposlední řadě o
autoritu Písma, resp. principu Písma, podle nějž je bible jediným zdrojem poznání o Bohu.
Za otce liberální theologie (v širším i užším smyslu) bývá – ač on sám sebe jako liberála
nikdy neoznačil – považován německý reformovaný 8 theolog F. D. E. S. Schleiermacher.
Ve své teorii zbožnosti se Schleiermacher pokusil vyřešit základní novověkou aporii
dogmatiky. „Staroprotestantské“ dogmatice stačilo identifikovat a verifikovat platnost
obsahů křesťanské víry odvoláním se na autoritu Písma jako Božího zjevení.
V podmínkách novověku a zvláště v podmínkách osvícenské epochy se tyto základy
dostaly ho krize. Nyní má nárok na pravdivost to, co se prokáže jako obecná pravda
rozumu. Tomuto požadavku rozumnosti má odpovídat i náboženství, resp. jeho reflexe
v theologii. Náboženství bylo Kantem vykázáno v jeho kritice metafyziky z oblasti čistého
rozumu do oblasti rozumu praktického. Schleiermacher nechtěl být ani moralista, ani po
Kantově kritce nemohl přejít na staroprotestantskou pozici. Schleiermacher následuje
Kanta a Fichta v tom, že theologická nauka nespočívá v objektivním, předmětném,
metafyzickém vědění o Bohu či o jeho jednání v dějinách. Vymezuje se ovšem proti Kantovi
a ranému Fichtemu od jejich náboženského moralismu, kdy je náboženství vykázáno do
7

W. Nigg, Geschichte des religiösen Liberalismus, s. 1.

8
Pojem „reformovaný“ označuje ten proud protestantismu, který navazuje na švýcarskou reformaci
inciovanou H. Zwinglim a rozvinutou Janem Kalvínem.
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oblasti praktického rozumu, resp. kde je Bůh chápán jako morální světový řád. Jeho úsilím
tedy bylo prokázat za těchto podmínek samostatnost, neredukovatelnost náboženství,
resp. zbožnosti. Proto Schleiermacher rozvíjí svou teorii náboženství, později užívá raději
pojem zbožnosti jakožto bezprostředního sebevědomí.
S jistým zjdenodušením můžeme říci, že Schleiermacher programaticky vyjádřil, o co
jde celému theologickému liberalismu, totiž smíření křesťanství a moderního vědomí,
resp. prostředkování mezi oběma. Ve svém slavném „Druhém dopise Lückemu“, v němž
se vyrovnává s námitkami proti jeho hlavnímu dílu Křesťanská víra, pokládá řečnickou
otázku: „Má se uzel dějin takto rozpadnout, na křesťanství doprovázené barbarstvím a
vědu doprovázenou nevírou?“ A formuluje úkol veškeré theologie: „Jestliže reformace,
z jejíchž prvopočátků vzešla naše [=evangelická] církev, nemá za cíl založit věčnou
smlouvu mezi živoucí křesťanskou vírou a vědeckým bádáním, kterému je ponechána
všestranná volnost a které pracuje nezávisle pro sebe sama, takže víra nečiní zábrany
bádání a bádání víru nevylučuje: tak nedostačuje potřebám naší doby a my potřebujeme
ještě jinou [=reformaci]. (…) Mým pevným přesvědčením však je, že základ k této smlouvě
byl položen již tehdy, a je jen zapotřebí, abychom dospěli k určitějšímu vědomí úkolu,
abychom ho vyřešili.“ 9
Liberální theologie jako deformace
Theologický liberalismus byl „zprava“, ze strany theologické orthodoxie, resp. ze
strany konzervativnách theologů kritizován již od svého počátku. A sice především kvůli
relativizaci základních křesťanských pravd, kvůli jejich „deformaci“ a eliminaci.
Nejvýraznějším kritikem theologického liberalismu byl v rámci evropské evangelické
theologie 20. století švýcarský reformovaný theolog Karl Barth (1886–1968). Sám původně
vyšel z liberální theologie, od té se však odklonil, a sice na základě otřesu první světové
války a kvůli tomu, že přední němečtí intelektuálové – mezi nimi i jeho liberální učitelé W.
Hermrmann a A. von Harnack – podepsali Manifest devadesáti tří, který vyjadřoval
podporu německé válečné politice. Považoval to za etické selhání a znevěrohodnění
liberálně-theologické tradice.10 Barthovi byla liberální theologie (on sám hovořil více o
novoprotestantismu) v zásadě buržoazní ideologií, křesťanství bylo deformováno duchem
měšťanské společnosti. Liberální theologie je nazvána religionismem, ano herezí, protože
„náboženství nebylo chápáno ve světle zjevení, ale zjevení ve světle náboženství“.11 Dějiny
novoprotestantismu jsou dějinami úpadku, za nichž theologie zcela ztratila svůj předmět:
sebezjevení Boha v Ježíši Kristu. Náboženství, které Barth chápal především v návaznosti
na Schleiermachera jako náboženské vědomí, je mu projevem bezbožnosti člověka.
V této kritice theologického liberalismu ho v českém kontextu následoval J. L.
Hromádka. Liberální theologie je mu ohýbání křesťanské víry podle lidských měřítek,
kategorií: „Dogmatika se musí obírat vším v čistém, ryzím světle Slova božího. (...) Nesmí
nosit lucernu, ve které Slovo Boží sice jakoby svítí, ale sama je začazena lidskými měřítky,
zkušenostmi, zbožnými touhami atd. (...) Slovo Boží je slovo Boží, Bůh je Bůh, Kristus je

9
10
11

F. D. E. Schleiermacher, Dr. Schleiermacher über die Glaubenslehre, s. 350 n.
Více k tomu Busch, E., Karl Barths Lebenslauf, s. 81 n.
K. Barth, Kirchliche Dogmatik, I/2, s. 316.
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Kristus. Jde o to, abychom právě toto jasně viděli a tuto radostnou, jasnou zář Slova
božího neznečišťovali lidskými elementy.12
Je však třeba připomenout, že Barth (a nakonec ani Hromádka) nebyl žádný „laciný“,
jednostranný kritik theologického liberalismu. Kritikové liberalismu jeho typu a generace
tento proud většinou dobře znali, vyšli z něj, až do konce života ho dokázali do jisté míry
ocenit. Následující citát z Barthovy Dogmatiky ukazuje, nakolik Barth dokázal vidět
pozitivní aspekt toho, co sám pokládal za „deformace“: „Je třeba se potom možná vážně
ptát, zda církevní deformace, které vznikly lidskými omyly a zlou vůlí, není třeba vidět
v této souvislosti: jako nutné reakce na jednostrannosti nebo i ozdravné kroky v zájmu
nové lepší věrnosti. Církevní otcové měli asi pravdu, když i v tomto smyslu dokázali vidět
v existenci herezí a schismat pozitivní smysl.“13
Karl Barth o sobě na konci života dokonce prohlásil, že on sám je liberál, „možná
dokonce liberálnější než ti, kteří se na tomto poli nazývají liberálové.“14 Necítil se být
„orthodoxem“ ve smyslu (staroprotestantské) orthodoxie 16. a 17. století. Nepopírá, že si
odtud mnoho dobrého přivlastnil, to je však projevem jeho liberalismu. Barth pod
adjektivem „liberální“ chápe „přede vším postoj odpovědnosti. Neboť pravá svoboda je
vždy odpovědná věc. A to právě podmiňuje, že ovšem potom také musím být otevřený –
nyní přichází to, (…) co se obvykle chápe pod pojmem svoboda.“15.
Závěr
Německo-americký evangelický theolog a filosof náboženství Paul Tillich rozlišil,
jakým dvěma požadavkům má dostát theologický systém. Jednak musí vyslovovat
pravdu křesťanské zvěsti, tedy obsah toho, co jsme nazvali zjevení, jednak musí obsah této
zvěsti vždy nově interpetačním úsilím zpřístupňovat každé nové generaci.16 Každá
theologie stojí v napětí mezi těmito dvěma póly, pravdou zjevení, z něhož vychází, a
dobovou situací, v níž tato pravda má být lidmi přijata. Jak Tillich trefně poznamenává,
většina theologií dostačuje jen jednomu z těchto požadavků. Buď obětují části pravdy
zjevení, nebo se míjí s dobou, v níž a do níž hovoří. Tomu odpovídá skutečnost, že každá
theologie má mít svůj liberální a orthodoxní prvek.17 Snad by se dalo říci, že „orthodoxní“
prvek tematizuje a hájí Boží svobodu, prvek liberální tematizuje a hájí „svobodu lidskou“.
Je-li jeden z těchto prvků potlačován na úkor svého opaku, theologie a s ní i církev a
zbožnost má tendenci být deformována. Převažuje-li prvek orthodoxní, má křesťanství
tendenci k tomu, co Tillich nazval démonizací. Převažuje-li prvek „liberální“, má
křesťanství tendenci k tomu, co Tillich nazval profanizací. Z tohoto hlediska si dovoluji –
opět v návaznosti na Tillicha – říci: Liberální musí zůstat evangelická theologie tak, že
musí kriticky zkoumat bibli, zohledňovat dějinné kulturní, psychologické a sociologické
podmíněnosti křesťanství. Má zůstat sebekritická, a to vzhledem k tradicím, skrze něž
přijala a přijímá zjevení Boha v Ježíši Kristu. Rozlišuje mezi Bohem jakožto základem víry
a podmíněnými tradicemi a médii, skrze něž se nám Bůh dává poznat. Tillich tomuto
12

J. L. Hromádka, Přelom v protestantské teologii: fragment etiky; s. 95 n.

13

K. B.arth, Kirchliche Dogmatik, III/3, Zürich 1950, s. 237.

14

K. Barth, Liberale Theologie., s. 33 n.

15

K. Barth, Liberale Theologie, s. 35.

16

P. Tillich, Systematische Theologie, I, s. 9.

17

Srv. P. Tillich, Die protestantische Ära, s. 11-28.
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rozlišování konečného a nekončeného říkal protestantský princip. Tento liberální důraz na
podmíněnost a lidství vlastních základů však evangelickou theologii může svést k
nevědomému či vědomému přizpůsobení se určitému dějinnému pojmu (teorii) rozumu, a
tak k vyloučení obsahů, které jsou pro křesťanství nezbytné. Převažující liberální prvek
měl vždy tendenci mít problémy s pre-moderní „vysokou theologií“, s theistickou,
„supranaturální“ představou Boha, naukou o Trojici, naukou o spásném významu
Kristovy smrti, chápané jako zástupná oběť, naukou o dvou Kristových přirozenostech.
Tato témata nejsou chápána jako odpovědi, jimž by moderní křesťan mohl porozumět sám
sobě, smyslu života a Bohu a je třeba se ji zbavit. Současný německý liberální theolog
Wilhelm Gräb požaduje „odhodit dogmatický balast“.18 Mám však za to, že těchto
klasických, pre-moderních výpovědí a symbolů se křesťanství nemůže vzdát, leda za cenu
vlastní deformace a ztráty vlastní identity. V tom theologie musí zůstat orthodoxní, jinak
se mine s pravdou křesťanského zjevení. Zároveň však theologie musí uznávat, že jsou
otázky, na něž nemá odpověď, resp. že jsou otázky, na něž nám ani tradiční výpovědi
křesťanství odpověď nedávají.
Je ovšem třeba říci, že neplatí, že přizpůsobování zjevení svým kategoriím a cílům a
zájmům není spojeno jen s liberalismem. Ale právě také s tím, co bychom mohli nazvat
jako theologická orthodoxie (neoorthodoxie, konzervativismus). Něco podobného se právě
ironií dějin stalo J. L. Hromádkovi, jenž tolik hřímal proti domestikaci zjevení
náboženstvím a ideologiemi, až se sám dostal do vleku komunistické ideologie a ve své
theologii dějin komunistické hnutí příliš jednoznačně interpretoval jako Boží projev.
Neprůhlednost vlastní ideologické podmíněnosti je možnost a skutečnost obou pozic.
Totéž můžeme pozorovat dle mého soudu u současného křesťanského konzervativismu
(bez ohledu na konfesi), který je příliš posedlý určitými etickými tématy jako gender,
homosexualita, rodina. Křesťanství se zde dostává do vleku jiných zájmů – a tak je jeden
jeho aspekt hypertrofován a zneužíván. Tedy platí: liberální theologie jakožto způsob
křesťanského myšlení, spojená osudově s protestantismem a reformací, k reformaci
křesťanství přispívat může, ale je tehdy je-li vyvažována prvkem orthodoxním. Převažujeli jeden z nich, je křesťanství deformováno.

Shrnutí
V tomto článku se snažím představit ten fenomén dějin křesťanského myšlení, který
bývá označován jako liberální theologie a který je „osudově“ spjat s dějinami
protestantismu, resp. evangelické theologie. Proto nejdříve po úvodu (1.) předesílám
kapitolu o tom, co vlastně evangelická theologie je a z jakých předpokladů vychází (2.). Po
kapitole (3.) uvádějící do základních kontur pojmu liberální theologie, se snažím ukázat,
že fenomén liberální theologie býval odevždy chápán dvojím způsobem: liberální
theologové ho chápali jako pokračování v reformaci evangelické církve (tomu je věnována
4. kapitola, pozice F. Schleiermachera), jeho kritikové ho naopak chápali jako její deformaci
18 Srv. W. Gräb, W., Sinn fürs Unendliche. Religion in der Mediengesellschaft, s. 249. To však
samozřejmě není požadavek nový. Něco podobného požadoval např. německý liberální theolog a učitel
Karla Bartha Wilhelm Hermann: „Zde ve vnitřním životě víry vládne jeden Bůh a jeden Kristus: do
znázornění tohoto života je třeba zařadit i vývoj jednotlivých nauk. Nauky, které se tomuto rámci vymykají
a které již nemohou být legitimovány jako životní hnutí víry, jsou bezcenné výmysly, které vzbuzují
neužitečné spory a znemožňují realizaci jednoty křesťanské církve.“ W., Herrmann, Der Verkehr des
Christen mit Gott, im Anschluss an Luther dargestellt, Stuttgart - Berlin 19086, s. 12.
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(5. kapitola, pozice Karla Bartha). Poslední kapitola (6.) vytyčuje theologickou tezi, že
theologie, která nechce ve své reflexi křesťanskou víru deformovat, musí udržet v napětí
liberální a orthodoxní prvek. Převažuje-li jeden z nich, dochází k deformaci reflexe
křesťanské víry.

Summary
„Liberal theology - Reformation or Deformation of Christendom?“. This paper seeks to
introduce the phenomena of the history of Christian thought, which used to be labeled as
liberal theology and which is closely connected with the history of Protestantism,
respectively with the Protestant theology. After the introductory chapter (1.), I sketch first
what is exactly the Protestant theology and on which presumptions it is based (2.). After
the chapter (3.) which outlines the basic features of the notion of the liberal theology, I try
to show that the phenomena of the liberal theology was always seen in two ways: liberal
theologians understood their position as continuing in the reformation of the Protestant
church (4th chapter, the position of F. Schleiermacher), while the critics understood the
liberal theology as deformation of the Reformation (5 th chapter, the position of K. Barth).
The last chapter (6.) defines a theological proposition: the theology which does not want to
deform the reflection of Christian faith has to keep in balance the orthodox and the liberal
element. When one of these elements prevails, the reflection of Christian faith is deformed.
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Úvod
V tomto zamyšlení bych rád nabídl několik podnětů k ozřejmění psychologické
motivace požadavku na možnost přijímání pod obojí. K otázce přistupuji jako nepokřtěný
laik, který u svatého přijímání nikdy nebyl jinak než jako pozorovatel, jako fanoušek
Spinozy, který by si rád neodpíral styk s bohem každým soustem, nádechem i smyslovým
vjemem, a jako psychoanalytik, který má zkušenost s působením nevědomých
psychických mechanismů. Nepokřtěnost může usnadnit kriticky odstup, spinozovský
panteismus pootevírá porozumění možnosti intimního vztahu k bohu, a psychoanalýza
poskytuje interpretační metodu vhodnou k výkladu symbolů. Budu postupovat od
vylíčení svého neinformovaného dojmu z rituálního pití vína přes zmínky vybraných
aspektů několika relevantních úvah Sigmunda Freuda a Erika Eriksona, které se pokusím
aplikovat na přítomnou problematiku.
Můj přístup k rituálu přijímání božské substance je do jisté míry ve znamení sympatie.
Jak píše Spinoza, „jednotlivé věci nejsou nic jiného než stavy atributů Boha“,1 a proto „čím
více chápeme jednotlivé věci, tím více chápeme Boha“,2 z čehož „pramení nejvyšší možná
spokojenost mysli“.3 Současně se nemohu vyhnout jisté ironii, protože výlučnost svátostí
je mi stejnou iluzí jako privilegované postavení zprostředkovatelů pravdy.
V lačnosti po těle Pána a jeho „destilované“ přítomnosti ve víně cítím zvláštní rozpor
mezi touhou po přijetí božské esence duchovnosti a představou, že podmínkou
uspokojení oné touhy je pohlcující kontakt s esencí života, jakýmsi „duchem těla“, krví, s
tím, co nejen je hmotné, ale co se v nitru hmoty skrývá, co je jakousi rafinovanou hmotou,
co vzniká tím, že je přirozený produkt vyšťaven. Paradox, jímž je rituál svatého přijímání
vybraného nápoje nesen, není zachycen jen ve výrazu „krev Pána“, ale i v představě, že
tato „krev“ neteče v přírodě volně, ale nápoj je třeba vyprodukovat, a že pitím tohoto
exklusivního výrobku je možno se přiblížit tomu, co je všude.
Z pohledu na distingované pojídání hostie cítím úlevu od představ vyvolaných
kombinací obětního stolce a nekompromisního obratu tělo Páně, zatímco naklánění
kalicha se mi zdá znepokojivé nikoli tím, že by svatá krev mohla ukápnout na zem, ale že
bych ji mohl zahlédnout stékat po tváři, což by mi jistě připomnělo snímky jakýchsi
1

B. Spinoza, B. de, Etika, Praha: Dybbuk 2004, část 1, tvrzení 25, důsledek.

2

Ibid., část 5, tvrzení 24.

3

Ibid., část 5, tvrzení 27.
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údajně krvelačných divochů. V anglických kostelích jsem si všiml, že k přijímání vína
chodí spíše běloši nebo východo-asiaté, zatímco černoši nebo Indové se spokojí s hostií. Na
straně těch druhých tuším jakýsi ostych, který se mi zdá přirozený, neboť v přijímání vína
cítím zřetelně vyšší intenzitu symbolické přítomnosti čehosi, co se obtížně snáší
s veřejností, čehosi povýtce tabuizovaného, a nikoli snad božského.
Eucharistie a totemismus
Dojem „zvláštního rozporu“ nebo „nepochopitelného paradoxu“ může signalizovat
stopu práce nevědomých sil. Obrátím se nyní proto k teorii náboženství Sigmunda Freuda
a k jejím důsledkům pro možnosti intepretace eucharistie. Podoba eucharistie dobře
vyhovuje Freudově teorii o původu náboženství v opakované vzpouře mladší generace
mužů vůči vůdci primitivní skupiny.4 Freud předpokládal, že mnohé takové vražedné
vzpoury končily kanibalistickým rituálem. Pocity viny a sociální chaos, následující po
kolektivní vraždě praotce rodu a jeho společném snězení, byly podle Freuda v těchto
raných fázích vývoje společnosti regulovány totemickou, tedy symbolicky maskovanou,
úctou k duchu zavražděného, doprovázenou různými omezeními a tabu, jež se týkaly
především vztahu k totemickému zvířeti a k ženám příslušejícím k témuž totemu, tedy k
symbolické rodině.
Tabuizované činy byly podle Freudovy teorie cyklicky povolovány v kanibalistických a
incestních orgiích, bez jejichž opakování by patrně nebylo možno udržovat kontinuitu
společenského řádu, neboť fungovaly jednak jako ventil, jednak jako impuls znovuoživení
pocitů viny a představ hrozeb sociálního chaosu.
Základní motivy typické pro totemismus jsou podle Freuda u křesťanství zřetelné:
„Sledujeme-li v průběhu věků totožnost totemické hostiny se zvířecí obětí, theantropickou
lidskou obětí a s křesťanskou eucharistií, poznáváme ve všech těchto slavnostních
obřadech následný vliv onoho zločinu, který lidstvo tak skličoval a na který přece muselo
být i hrdé. Křesťanské přijímání je však v podstatě opětovným odstraňováním otce,
opakováním činu, za který je třeba pykat.“5 V křesťanství se podle Freuda dokonce
„lidstvo nejotevřeněji přiznává k pravěké vině, poněvadž v sebeobětování jediného syna
pro ni nalezlo nejúčinnější pokání.“6 Zatímco omezení týkající se sexuálních vztahů
křesťanství rozšířilo, tabu vztahující se k totemovému pokrmu se pohodlně zúžila na
nevýrazné a nevýživné pečivo a kvašený mošt. Rozměr generačního vztahového konfliktu
je zřejmý v tom, že Otec obětuje Syna, na nějž mají pozemští synové vzpomínat konzumací
náhražek jeho masa a krve. Tím, že konzumují tělo Syna, uctívají ho a zároveň se s ním
identifikují. V projektivní identifikaci s Kristem, synem, který se stal Bohem „namísto
svého otce“, jak píše Freud,7 je uspokojena oidipská touha vyrovnat se starší generaci.
„Osudová psychologická ambivalence“ s sebou nese, že pokání za tuto pravěkou a

4
Srv. S. Freud, S., Totem a tabu, in: Freud. S., Totem a tabu. Vtip, Praha: Práh 1991; Freud, S.,
Budoucnost jedné iluze, in: Freud, S., O člověku a kultuře, Brno: Odeon 1990; Freud, S., Nespokojenost
v kultuře, Praha: Alois Hynek 1998; a Freud, S., Muž Mojžíš a monoteistické náboženství, in: Freud, S., Spisy
z let 1932-1939, sv. 16, Praha: Psychologické nakladatelství 1998.
5

S. Freud, Totem a tabu, s. 103.

6

Ibid.

7

Srv. ibid., s. 60.
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archetypální vinu je nacházeno v sebeobětování (jediného) syna a „úplném zřeknutí se
ženy, kvůli níž ke vzpouře proti otci došlo“.8
Mana svátostí
Rozdíl mezi chlebem a vínem Freud nekomentuje, myslím však, že na něj lze ale
aplikovat Freudovu psychologickou intepretaci pojmu mana.9 Mana je tajemná, spíše ve
vágní neurčitosti prožívaná nebo představovaná síla, která ulpívá na nějaké osobě nebo
věci a je zdrojem tabu. Velkou manu mají podle Freudových zmínek v Totem a tabu
náboženští nebo političtí vůdci, mrtvoly, některá jídla nebo významné akty jako početí
nebo porod. Jestliže tabu je psychologicky interpretováno jako vytěsnění, pak jeho zdroj je
třeba hledat v nepřijatelnosti určité pohnutky nebo touhy. Nositele many spojuje
obzvláštní důležitost pro život jedince i společnosti. Tím je dána jejich přitažlivost, touha,
a současně nutnost ochrany, tabu. Manu lze tedy chápat jako míru přitažlivosti, jež je dána
životní důležitostí a probouzí touhu, která musí být vytěsněna, protože její realizace je
tabuizována.
Rozdíl intenzity many přítomné v přijímané svátosti lze sledovat také na rozlišování
kvašeného a nekvašeného chleba. Zatímco katolická církev v zájmu usouladění
s židovskou tradicí svátku pesach užívá nekvašené pečivo, pravoslavné církve užívají
chléb kvašený. Vedle toho, že se pravoslavná „volba“ drží textu Markova evangelia, kde
Ježíš při večeři Páně hovoří o chlebu kvašeném, nikoli nekvašeném, zdůrazňují obhájci
východní liturgie přednost spočívající v tom, že kvašený chléb je živý.10 Katolíci tak
vlastně přijímají jen symbolicky mrtvé tělo obětovaného Ježíše, zatímco ortodoxním
kvásek přináší život a v hostii symbolicky přijímají Kristovo vzkříšené tělo.
Nebudu se zabývat historií sporů o možnost přijímání pod obojí. To, že byly otázky
omezování přijímání z kalicha předmětem dlouhých a bouřlivých debat, stačí k tomu, aby
bylo možno předpokládat, že mezi nebeským chlebem a kalichem spásy je významný
psychologický rozdíl. Může být analogický tomu, který zdůrazňují zmínění pravoslavní, a
spočívat v míře života, v míře přítomnosti života - nebo smrti. Podobně jako k některým
kulturním nebo politickým představitelům není snadné se dostat, protože jejich
individuální život je příliš důležitý pro život společnosti, je více či méně tabuizována i
blízkost některých symbolických předmětů, protože jejich mana je velká.
Je-li mana mírou přitažlivosti, která je určena mírou živosti, pak se nabízí, že mešní
víno by bylo výše než nekvašené západní hostie a kvašený chléb východní liturgie by
mohl být uprostřed mezi nimi. Vino je zde na vrcholu, protože symbolizuje krev, jejíž
mana je největší, touha po ní největší, a společenská realizace touhy po ní předmětem
nejsilnějšího tabu. Krev symbolizuje zároveň život i smrt, protože krev probouzí
krvelačnost a tak, ač nositelka života, přináší smrt. Snadná asociace krve a vína
v kombinaci s jeho omamným účinkem a v kontextu rituálu s kanibalistickými prvky
vysvětluje vyšší psychologické nároky na jeho konzumaci ve srovnání s obvyklou
oplatkou, což odpovídá jejich postavení na škále míry mana.

8

Ibid.

9

Srv. ibid., s. 23.

10 Srv. N. P. Roubekas, Sigmund Freud's Theory of Religion and the Sacrament of the Eucharist in the
Orthodox Church, s. 266-282.
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Ambivalenci symbolu krve potvrzuje její tabuizace v metodách halal a košer. Krev je
spojována s duší, životem, její konzumace je ale zakázána. Zdá se, že se zde drží určitý
asketický ráz, jímž se vyznačuje i rituál obřízky, rovněž společný židovství i islámu.
Regulace pudového uspokojení může být motivována úzkostí z bezhraničného
propuknutí pudových vášní. Tabuizace krve naznačuje strach z agresivity, jenž souvisí s
redukcí života na agresivitu, boj o život. Možná, že trauma obřízky vyvolává potíže
s kontrolou agresivních reakcí, které je však možno regulovat prostřednictvím rituálních
zásad, jako jsou halal nebo košer.
Vyšší intenzitu many krve, resp. vína, ve srovnání s tělem, resp. hostií, lze odvodit také
od stáří zkušenosti pití a žvýkání. V raném dětském prožívání a v našem nevědomí je jídlo
identifikováno s tím, kdo ho poskytuje. Zpočátku života je to matka, kdo téměř doslova
dává vlastní tělo jako pokrm. Eucharistický rituál jedení pokrmu, který poskytuje Kristus,
staví Krista do mateřské role a podporuje předoidipský charakter vztahu k Bohu.
Odehrání předoidipských fantazií o duální vzájemnosti a identitě v totální odevzdanosti je
narušeno kněžskou figurou, která svatý pokrm zprostředkovává a někdy si jeho část pro
sebe nechává. Podobně jako otec vstupuje do harmonické vzájemnosti matky a dítěte,
narušuje i kněz bezproblémové spočinutí v Boží přítomnosti a pocit dokonané identifikace
při inkorporaci jeho symbolických zástupců. Někdy situaci kontroluje lžičkou a někdy
dokonce nabídku omezuje jen na tvrdé sousto, zatímco vodu života samotného si
ponechává.
Nutnost přijetí existence otcovské figury je však významným vývojovým úkolem,
kterým umožňuje zrození ega organizovaného principem reality. Dítě vchází do oidipské
situace, jež je výzvou k rozvoji schopnosti regulace touhy a akceptování řádu. Vyřešení
oidipského komplexu, tedy vyrovnání se s trojúhelníkovitou situací znemožňující
jednoduchost původnější (předoidipské) duality, předpokládá vytěsnění incestní touhy po
sjednocení s mateřským, svým tělem vyživujícím, objektem, a vražedné touhy po zničení
vměšující se otcovské autority. Kristien Justaert poznamenává, že s ohledem na vyživující
povahu eucharistie a evangelijní důraz na výlučnost dítěte jako „nezprostředkovaného
výrazu čirého života by bylo možno navrhnout, že eucharistie by měly provádět matky, a
ne kněží.“11 Pokračuje nicméně, že „význam oidipské postavy, tedy otce, znamená, že
sjednocení věřícího s Kristem musí být vždy zprostředkováno zákonem církve (knězem) a
nemůže být volné a přímé.“12
Mana kalicha
Naznačená koncepce hierarchie svátostí podle míry mana v nich přítomné podporuje
spíše ty liturgie, v nichž z kalicha pije pouze kněz, anebo věřící jen při zcela výjimečných
příležitostech, daných spíše jejich osobní situací než okolnostmi, jako jsou náboženské
svátky. Požadavek přijímání pod obojí se zdá psychologicky riskantní tím, že obavy
z konfrontace s nepřijatelnými fantaziemi mohou vést k ignoraci hlubšího rozměru celého
rituálu. Jednoduše v první osobě řečeno, pokud bych přítomnost mana při mši bral vážně,
obával bych se, že se nejpozději při pití z kalicha složím anebo že po něm budu v týdenní
manické extázi oblétávat svět.

11

K. Justaert, Schizoanalysis of the Eucharist, From the Oedipal Repetition to Liberatin Event, s. 48.

12

Ibid.
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Slyšel jsem, že pití z kalicha má rozměr spíše komunitní než komunikační ve vztahu
k božské postavě kdesi nahoře. To mi připomíná jedno místo z dialogu Pohár neboli
jednotka, řazeného do souboru Corpus Hermeticum. Hermés vypráví, jak Bůh rozdělil
rozum „mezi všechny lidi, mysl však nikoli… chtěl ji postavit doprostřed… jako cenu,
kterou si duše mají vybojovat.“ A tak „jí naplnil velký pohár, seslal jej dolů a ustanovil
hlasatele“, aby hlásal: „ponoř se, ty, kdo jsi toho schopen, do tohoto poháru; ty, kdo věříš,
že vystoupíš k tomu, kdo tento pohár seslal“.13 Zdá se mi, že i toto místo podporuje
hypotézu, že křesťanské náboženství z hermetismu značně čerpá, nicméně myslím, že
hovoří o exklusivitě, jež je se symbolem kalicha spjata, byť je nabídnut všem.
Vedle koncepce hierarchie různé míry mana přítomné v různých svátostech lze jako
alternativní postavit paušalizující dualistickou vizi světa, v níž některé věci mana nemají,
jako třeba obyčejné sušenky, a jiné pak prostě ano. Mezi symbolickým tělem a krví není
v této koncepci podstatný rozdíl, alespoň co do míry, v jaké by snad mohl pro člověka být
náročný či nebezpečný kontakt s jedním či druhým být. Zájemcům o problematiku
náboženství je ale známo, že předmět uctívání se obvykle vyznačuje značnou ambivalencí
a vyznavač jím bývá fascinován i zastrašen. Tyto konfliktní pocity mohou být značně
vyčerpávající, a tak se zdá, že je přirozené přát si, aby je v plné intenzitě prožíval někdo
jiný. Proto myslím, že pokud má věřící přistoupit na představu, že hostie i víno jsou
určeny i jemu, je mu ztíženo přesvědčení o tom, že se něčím zvláštním vyznačují. Je
vyzýván uvěřit, že síla toho, co přijímá, je nejvyšší, zatímco věřící, který se spokojí s hostií,
může předpokládat existenci vyššího duchovna, k němuž vzhlíží, o nějž snad usiluje,
nicméně uznává svou relativní přirozeně omezenou schopnost, která jeho případné
pochybnosti omlouvá.
Duch protestu
Inkrementální, stupňovité vidění skutečnosti je smířlivější, méně náročné, zdá se
moudřejší, ale provokuje svou hierarchičností, která zakládá autoritu. Duch protestu vůči
stávajícímu společenskému pořádku – systému autorit usiluje o rozrušení hierarchie,
zrušení hranice mezi člověkem a zprostředkovatelem „Nebeského“. Hierarchická
koncepce umožňovala však představu propojení nebeského a pozemského, takže jejím
narušením bourá reformátor můstek, který potřeboval ten, kdo se necítí zcela kompetentní
do „druhého světa“ „paušalizovaného posvátna“ přeskakovat nebo ochotný v něm zcela
zůstávat.
Erik Erikson spojoval sklon k takovým protestům s adolescentním hledáním identity,
při němž mladý člověk tápe v nabídce předkládaných, doporučovaných nebo
zakazovaných sociálních rolí, a propadá zmatku, pokud se k některé dostatečně pevně
nepřikloní. Příklad Martina Luthera ho v knize Mladý muž Luther14 dovedl k hypotéze o
nešťastném psychologickém typu, jemuž říká homo religiosus a který v období adolescence
svým způsobem uvázne. Trpí totiž deficitem základní důvěry, a proto v konfrontaci
s otázkami své identity v sociálním kontextu neodvratně naráží na meze své sociální
přizpůsobivosti, neboť prokazuje, že nedokáže věřit lidem. Aby z jinak neřešitelné situace
vyvázl, použije svůj intelekt, trénovaný nutkavými pochybnostmi, a fantazii, rozvinutou
samotářským stylem života, k pokusu předběhnout přirozený vývoj a zaujmou roli
13

R. Chlup, Corpus Hermeticum, s. 185.

14

E. Erikson, Mladý muž Luther, Praha: Psychoanalytické nakl. J. Kocourek 1996.
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mudrce. Aniž by život prožil, odvažuje se ho hodnotit, jako by byl starcem, jemuž to
přísluší. Bez oidipsko-adolescentní potřeby protestovat a bouřit se by byla historie patrně
o dost klidnější.
Závěr
Podoba eucharistie zřetelně ilustruje váhu teorie Sigmunda Freuda o původu
náboženství, která jej shledává v opakované vražedné vzpouře mladší generace mužů vůči
vůdci primitivní skupiny, která je symbolicky odčiňována totemickou úctou k duchu
zavražděných, spočívající v tabuizacích a dalších behaviorálních regulích. Křesťanství
podrželo jak omezení týkající se sexuálních vztahů, tak tabu vztahující se k totemovému
pokrmu. Rozměr generačního vztahového konfliktu odráží motiv oběti Syna. Projektivní
identifikace s Ním, analogická identifikaci primitiva s jeho totemovým zvířetem, je
usnadněna konzumací náhražek Jeho masa a krve. Mana, síla, která je v magické spekulaci
zdrojem nutnosti tabuizace, nabývá různou intenzitu, jež se odráží v rozličném přístupu
k zacházení s hostií a mešním vínem i v rozlišování kvašeného a nekvašeného chleba.
Vymezení many jako míry přitažlivosti, která je určena mírou živosti, nás dovedlo
k navržení pomyslné škály míry mana, v níž víno, symbolizující krev, zaujímá postavení
relativního vrcholu, kvašený chléb východní liturgie, symbolizující vzkříšené tělo, stojí v
relativním středu, a nekvašené západní hostie, symbolicky mrtvé tělo obětovaného, se
umisťují na relativním dně. Z psychologického hlediska se zdá tato škála a rozličné
postavení jednotlivých svatých pokrmů ospravedlňovat spíše ty liturgie, v nichž z kalicha
pije pouze kněz. Pokrm, zvláště tekutý, je nevědomě identifikován s tím, kdo ho
poskytuje. Zpočátku života je to matka, kdo dává vlastní tělo jako pokrm, a eucharistický
rituál tedy v tomto smyslu staví Krista do mateřské role. Roli kněze, který
zprostředkovává sjednocení věřícího s Kristem, lze pak interpretovat jako oidipskou
postavu, jež vyzývá k regulaci touhy a akceptování řádu. Požadavek na zrušení
symbolické distance mezi laiky a kněžími v přístupu k mešnímu vínu je z tohoto hlediska
odmítáním vývojového úkolu přijmout trojúhelníkovou podstatu oidipské situace.
Přidržíme-li se Freudovy teorie, požadavek na přijímání pod obojí je analogií vzpoury,
z níž vzešlo náboženství jako takové: je vzpourou autonomní iniciativy mladších vůči
totalitní diktatuře starších, vůči jejich řešení pravěkých vin, za něž už mladší necítí
odpovědnost. Každou takovou vzpourou se společnost osvobozuje od své vlastní
struktury, aby ji v následné krizi, vyvolané absencí struktury, obnovovala v nových
omezeních, tabu nebo vraždách.

Shrnutí
Článek tematizuje psychologickou stránku křesťanského rituálu eucharistie. Vychází
z analýz Sigmunda Freuda, zvláště z jeho teorie o původu náboženství v opakované
vzpouře mladší generace mužů vůči vůdci primitivní skupiny. Rozvíjí Freudovy úvahy o
totemistickém základu křesťanství a jeho pojmy tabu a mana aplikuje v interpretaci
kvalitativního rozdílu mezi hostií a mešním vínem, resp. mezi pojídáním hostie a pitím
mešního vína v kontextu rituálu svatého přijímání. Předkládá originální koncepci
hierarchie svátostí podle míry mana v nich přítomné a na jejím základě podporuje spíše ty
liturgie, v nichž z kalicha pije pouze kněz.
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Summary
The article „The mana of blood. On the psychological aspects of the communion under both
kinds“ deals with the psychological aspect of the Christian ritual of the Eucharist. It is
based on Sigmund Freud's analyses, in particular on his theory of the origin of religion in
repeated uprisings of the younger generation of men towards the leaders of the primitive
groups. It apllies Freud's notes on the totemic basis of Christianity and his concepts of
taboo and mana in interpreting the qualitative difference between the wafer and a the
consecrated wine, between eating and drinking in the context of the ritual of Holy
Communion. It presents an original concept of the hierarchy of sacraments determined by
the degree of mana present in them, and on that basis it supports those liturgies, in which
only the priest is drinking from the chalice.
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Premisy práce
1. Teolog Martin Luther reformoval církev.
2. Reformace ovlivnila celou raně novověkou společnost.
Hypotéza práce
Protestantský étos práce není možné považovat za samoúčel v takovém smyslu, v
jakém jej predikovat Max Weber. Spíše naopak, práce v Lutherově teologii není hodnotou
sama pro sebe. Povolání slouží celé společnosti.
1. Metodologie
Metodologie, tedy nauka o metodách, ukazuje na předpoklady a epistemologická
východiska práce, která dále ovlivňují metodiku výzkumu a metody práce. 1 Cílem práce je
analýza Lutherovy axiologie a dále její vliv na vznik raně novověké ekonomie. Tento cíl
působí značné metodologické těžkosti. První z nich je mezioborová spolupráce na tomto
tématu. Martin Luther byl teolog a kněz. Z tohoto důvodu nás bude zajímat jeho
teologická pozůstalost, soubor textů, kázání, knih a menších promluv, které zapsal ať už
sám, anebo tyto texty vytvořili jiní. Prvním epistemologickým východiskem je tedy obor,
teologie. Mezi základní metody práce bude patřit obsahová analýza dokumentů.
Druhou těžkostí bude samotná interpretace výsledků teologické analýzy. Zde je nutné
připomenout interpretaci stěžejních kategorií, které v teologii znamenají něco jiného než v
ekonomii. Jako příklad můžeme uvést kategorii ekonomie spásy. Tato kategorie vyjadřuje
veškerou činnost, kterou v křesťanské teologii činí Bůh pro spásu člověka. Metodika
interpretace bude vyžadovat zcela jedinečný přístup.
K jistému přemostění rozporů mezi teologií a ekonomií poslouží axiologie. Metodický
postup bude tedy vycházet z teologické interpretace Lutherových textů z pohledu
axiologie. A na tomto základě pak bude provedena ekonomická reinterpretace textů.
Za další epistemologická východiska práce s náboženskými texty budeme považovat
exegezi biblických textů a dále rozbor Lutherových sebraných textů. Za základní
1
František Ochrana ve své práci Metodologie vědy rozděluje výzkum na metodologii, metodu a
metodiku práce. Metodologie je obecná nauka či filozofické východisko práce. Pod pojmem metoda práce
rozumíme jednotlivé kroky či postup v řešení práce a metodika je stručný popis toho, jak pracujeme. Viz F.
Ochrana, Metodologie vědy. 2008. Podobně Tischner chápe metodologii jako „reflexi o struktuře vědy“. J.
Tischner, Myślenie według wartości. s. 292 n. Kdežto metoda je to, jakým způsobem kvantifikujeme
poznání. Ibid. s. 293.
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metodologii budeme tedy považovat práci s textem, analýzu textu a komparační analýzu.
Samostatným problémem pak bude interpretace dobových textů ve vztahu k ekonomii.
Budeme přitom nuceni dbát toho, abychom do práce nevnášeli ani teologickou, ani
ekonomickou současnou terminologii a pochopení do historicky zcela odlišné epochy.
Předkládaný článek nechce uměle vytvářet Lutherovy hospodářské teorie. Jednak by se
to nepodařilo a jednak Luther nebyl ekonomem. Snahou této studie je poukázat na
sekundární důsledky reformace, které se dotkly mnoha oblastí života společnosti, mezi
jinými také hospodářství. V druhé části článku se budeme snažit o přibližnou rekonstrukci
poměrů před Lutherovým veřejným vystoupením a po něm. Zároveň si chceme všimnout
Lutherovy axiologie, která změnila středověký způsob nahlížení na práci.
2. Úvod
Za počátek Lutherovy reformace je obecně považován rok 1517 (důsledně řečeno 31.
říjen 1517). Tento rok je považován za důležitý z důvodu vyvěšení 95 tezí proti
odpustkům. Martin Luther coby mnich a kazatel a v té době také profesor na univerzitě ve
Wittenbergu, vyvěsil 95 tezí, jež měly být základem akademické disputace. Nesly název
Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. 2 Luther si uvědomoval naléhavost
problému církevních odpustků, zejména v oblasti teologie. Věděl, že odpustky jsou
dogmaticky neobhajitelným aspektem pozdně scholastické teologie římskokatolické
církve. Nejenom prodávání odpustků, ale také pohoršlivý způsob obchodování s vírou
vyvolaly v Lutherově mysli silné nutkání uvést věci víry na pravou míru. Disputací chtěl
vyvolat především akademickou diskusi, která měla být vedena z pozic teologie a měla
mít za cíl narovnání nauky o pokání. První teze zní: “Když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl:
Čiňte pokání, chtěl, aby celý život věřícího byl pokáním.”3 Pokání, tato teologická kategorie,
vychází z řeckého substantiva ή μετανοείν, které překládáme doslova jako změna
myšlení.4 První článek určený k disputaci mířil k samotnému jádru náboženského
myšlení.
Náboženství je vztahem mezi člověkem a určitou skutečností, která může mít charakter
imanentní anebo transcendentní. V křesťanství se termínem transcendentní vztah rozumí
vztah člověka k transcendentní skutečnosti, tedy k Bohu. Vztah, jakýkoli skutečný vztah
mezi osobami, je založen na předpokladu závazku. Vztah zavazuje k něčemu.5 Často
slýcháme slova jako například „jsem ti zavázán…” anebo: „zavazuji se k něčemu…“
Sloveso vázat se odkrývá vztah závislosti mezi osobami. V náboženství jde o vyjádření
vědomí závislosti života člověka na vnějších faktorech. Například potrava, oblečení, místo
k bydlení apod., přitom si uvědomuje, že tyto vnější faktory nejsou plně v jeho rukou.
Toto vědomí závislosti pak ještě umocňuje fakt, že člověk a jeho život nejsou
samozřejmostí, neboť byl čas, kdy člověk nebyl, a přijde čas, kdy znovu nebude. Ono nyní
„je“ člověka, jeho tady a teď nejsou samozřejmostí a člověk se tak cítí za svoji existenci
zavázán. Zavázán, neboť ono „jsem! znamená vědomí i toho, že mohu ztroskotat a tedy
mohu i “nebýt”. Tuto myšlenku ztroskotání vyjádřil Martin Luther náboženským
způsobem, když položil otázku po milosrdném Bohu.
2

D. Veselý, Martin Luther. Reformátor. s. 26 nn.

3

Téze č. 1.

4

Viz J. B. Souček, Řecko-český slovník k Novému zákonu, s. 166.

5

J. S. Tichner, Myślenie według wartości, s. 484.
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Vztah mezi osobami nelze koupit a nepodléhá tak zákonům směny či zákonům
poptávky a nabídky. Vztah mezi osobami však podléhá jednomu - závazku vůči druhé
osobě, a tím také nutnosti reflexe sebe sama, jakožto osoby, která vstupuje do vztahu. Ne
jinak tomu je v náboženském vztahu k Bohu. Luther si uvědomoval, že žádný vztah
nemůže být nabytý směnou, obchodem či snad i penězi. Natož vztah k Bohu, který
předpokládá pouze víru člověka. Nikoli cennosti či snad i peníze. Termín pokání, který
pochází z řečtiny, doslova znamená změnu smýšlení na základě toho, že se něco stalo, co
se stát nemělo. Vztah mezi Bohem a člověkem byl zpřetrhán. A to, co se stát nemělo,
zároveň odkazuje k tomu, co místo toho být má. Kristova slova si tedy Luther vykládá
jako neustálý závazek člověka, kterému jde o dobrý vztah k Hospodinu, věčnému a
dobrému Bohu. Luther odmítl jakékoli kupčení s vírou a náboženstvím. Další teze určené
k disputaci napadají i tuto stránku lidského náboženského života.
Na podzim roku 1517 Luther ani netušil, že jeho teze k disputaci vyvolají takový zájem
veřejnosti. A ani v nejdivočejších představách nepředvídal, jak pozmění tvář celé Evropy.
Jako profesor teologie chtěl diskutovat pouze o teologii. Jako kněz, který zpovídal v
klášterním kostele, chtěl pouze pomáhat lidem nacházet cestu a budovat vztah k Bohu.
Jako augustiniánský mnich chtěl především prostým a zbožným životem velebit svého
Boha. Ale při tom všem si z počátku ani neuvědomoval, jak je toto teologicko-církevní
téma svázáno s celou tehdejší společností, s její kulturou a s celým sociálním systémem.
Reformace, která ode dne, kdy ohlásil teze, nebyla kulturním, ani filozofickým hnutím. V
jeho vystoupení proti odpustkům církve není možné vidět renesanční myšlenky.6
Reformace přesto ovlivnila celou tehdejší společnost. Bylo to dáno především sepjatostí
církve a moci panovníka. A v tomto vztahu církve a moci světské bylo nemyslitelné jedno
bez druhého. Středověk představoval reálnou podobu náboženské komunity rozprostřené
do kultury. Církev a kultura bylo jedno a totéž.7
I ekonomie byla s církví úzce provázána. Odpustky, jež v roce 1515 vyhlásil papež
Leon X., nesloužily ničemu jinému než financování stavby baziliky svatého Petra ve
Vatikánu. Luther tuto skutečnost reflektoval tak, že se zastával chudých rolníků – „z jejich
kůže je bazilika vystavěná.“8 V roce 1515 vydal papež Leon X. bulu, jež výběr odpustků
legitimizovala. Když tedy roku 1517 zavítal papežský legát Tetzel do Wittenbergu, vyvolal
lavinu vášní nejenom v malé mnišské cele, kterou obýval Martin Luther, doctor
theologiae, ale také v řadách obyvatel Wittenbergu a okolí. Tyto vášně, avšak ze zcela
jiných pohnutek, začaly cloumat celým městem a oblastí.
Za počátek vlastní Lutherovy reformace jsou však považována léta Augsburské, Lipské
a Wormské disputace před císařem Karlem V. V těchto disputacích, probíhajících mezi léty
1518-1521 představil Luther základy reformy celé křesťanské církve. Nesnažil se o vznik
církve nové, tzv. protestantské. Naopak, snažil se o reformaci, obnovu církve všeobecné. A
v těchto létech disputací a teologických sporů přichází ke slovu významná obnova nejen
teologie, ale také dalších oblastí lidského života. 9 Jednou z nich pak byla axiologie, která
svými důsledky ovlivnila vznik novověké ekonomie.
6
Manfred Uglorz odmítá možnost, že Lutherova reformace stojí na myšlenkách renesance a
humanismu. Píše: „Luther nikdy nevykazoval větší zájem o myšlenkové proudy renesance,“ M. Uglorz,
Marcin Luter Ojciec Reformacji. s. 21.
7

U. Eco, Umění a krása ve středověké filozofii, 10 n.

8

Téze č. 50.

9
„Reformace v západní polovině Evropy v 16. století nakonec úplně zavrhla hierarchizaci forem
práce. Luther označil zástupy mnichů za víceméně neužitečné. Naproti tomu rolníci a řemeslníci byli podle
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2.1 Axiologie
Slovo řeckého původu ή αχια překládáme do češtiny slovem ta hodnota. Již v antické
filozofii se setkáváme s takto pojmenovanou naukou, tedy naukou o hodnotách. Axiologie
svým zaměřením uchopuje a popisuje hodnoty etické, estetické a také transcendentní.
Estetické hodnoty souvisí se smyslovým světem, ve kterém člověk žije a také se
základními biologickými potřebami. Estetika, stejně jako axiologie, má svůj původ v
řeckém slovu αισθετικός, což překládáme jako smyslové vnímání. Estetické hodnoty nás
tedy odkazují ke smyslově danému světu. Termín etika pochází taktéž z řečtiny, přesněji
řečeno ze slova έθος, což je zvyk, mrav či obvyklé jednání. Etické hodnoty nás však
odkazují na zcela odlišný druh hodnot. Máme zde na mysli takové hodnoty, jako je
například dobro, spravedlnost či láska. Tyto hodnoty jsou abstraktní a nemůžeme je
zaměňovat za hodnoty estetické. Třetí kategorii hodnot tvoří transcendentní hodnoty.
Samotný termín pochází z latinského slova transcendere a překládáme je jako přesažný,
přesahující. Máme tím na mysli takové hodnoty, které přesahují nejen smyslový svět
člověka, ale také jeho rozumové poznávací možnosti. Mezi transcendentní hodnoty patří
víra, naděje či náboženská zkušenost. Martin Luther se v prvé řadě věnoval
transcendentním hodnotám.
2.1.1 Hodnota Boží spravedlnosti
Již dříve, v době, kdy Luther vykládal Písmo svaté, vznikly první závažné pochybnosti
týkající se církevní nauky o ekonomii spásy. Jako čerstvě jmenovaný doktor teologie,
dobové označení tehdy znělo Doctore Lectura in Biblia,10 se Luther musel připravovat na
přednášky věnované textům z Písma svatého, které mu předepisovala teologická fakulta
ve Wittenbergu. V létech 1513 až 1515 přednášel knihu Žalmů. Žalm 31 a jeho výklad
působil Lutherovi z počátku nesmírné vykladačské problémy. Zvláště pak druhý verš
tohoto žalmu, který měl Luther v latinské verzi, tedy v překladu Vulgáty: In iustita tua
libera me.11 Výklad, který Luther připravoval, obsahoval otázku: Jak mohu najít
milosrdného Boha? V této otázce se táže na možnost vykoupení z hříchu a na věčnou
spásu člověka. Otázku lze položit i takto: Je v moci člověka získat moc nad svou vlastní
existencí? Pro Martina Luthera souvisela lidská existence s vůlí člověka. Pokud má člověk
svobodnou vůli, pak může rozhodovat sám o sobě a žít spravedlivě. Iustitia humana,
lidská spravedlnost, se odvíjela od možnosti konat pouze dobro. Nikoli zlo. Jelikož však
dospěl k závěru, že člověk nemůže být zcela spravedlivý, musí se spravedlnost, a tím také
lidská svoboda dostavit zevnitř. Musí být Bohem darovaná, neboť lidská snaha bude vždy
marná.
protestantského pojetí všichni “duchovního stavu”, neboť se - pokud svou práci vykonávali v křesťanské
poslušnosti Bohu a v lásce k bližnímu - takříkajíc modlili rukama.” A. Gestrich, Profesionalizace a sociální
struktura, s. 405. Gestrich má na mysli všeobecné kněžství, tedy povolání všech křesťanů. Lutherova
koncepce povolání souvisí s myšlenkou, že každý člověk je Bohem povolán k určité práci - službě, která je
chápána jako služba bližnímu. Nejde tedy doslova o povolání k duchovnímu stavu všech křesťanů, nýbrž o
myšlenku, že ten, kdo vykonává určitou práci, slouží svému bližnímu.
10

D. Veselý, Martin Luther. Reformátor, s. 23.

11 Spravedlností svoji zachraň mne. Lutherův německý překlad zní: „Errette mich durch deine
Gerechtigkeit.“ V češtině tato věta zní: Ve spravedlnosti své zachraň mně.
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Martin Luther objevil spravedlnost, která nepocházela z lidských zásluh, skutků, poutí
a odpustků. Našel spravedlnost, která pocházela z Boží spravedlnosti a dobroty. Bůh se
stal pro Luthera milosrdným Bohem. Svoji vlastní a v té době radikálně novou interpretaci
Žalmu třicátého prvního musel ještě ověřit. Potvrzení svého objevu skutečně našel. Jako
augustinián verifikoval svůj objev se spisy sv. Aurelia Augustina a skutečně našel text,
kterým potvrdil svůj objev. Text se nachází ve spise De spiritu et littera, kapitole deváté.12
Toto malé dílo Aurelia Augustina potvrdilo Lutherovi, že se ve svém výkladu Žalmu 31
nemýlil. I Augustin píše o zjevující se Boží spravedlnosti, kterou Bůh člověka doslova
“obléká”. Augustin nepřisuzuje lidské vůli dostatečnou schopnost, kterou by se člověk stal
spravedlivý. Naopak spravedlnost, kterou člověk nemá, dostává od Boha jako dar. Tím se
ale otevírá zcela nová ekonomie spásy. A tato nová ekonomie již nepotřebuje církevní
hierarchii, ale otevírá člověku takříkajíc přímou cestu k nalezení Boha, a tím i věčné
spásy.13 Církev již nebyla instituci, která dává lidem spásu. Církev se stává znovu
communio sanctorum, tedy shromážděním, kde se evangelium čistotně káže, a svátosti
udělují.14 Věřící tak byl osvobozen od institucionalizovaného křesťanství, ve kterém byl
pouze pasivním příjemcem, a tedy absolutně závislým na dobrodiní nikoli Boha, ale
církevní hierarchie. Ta se konec konců sama diskreditovala v době české reformace, za tzv.
papežského schizmatu.
Mezi člověkem a Bohem již od té doby neexistuje žádná instituce, ani člověk se
zvláštními vlohami, ani dogmata, která jsou tak nudná, že člověk musí s nutnou dávkou
sebeironie pokládat jejich čtení za jistý způsob sebetrýznění. Existuje pouze vztah,
interpersonální vztah mezi Bohem a člověkem. S kategorií milosrdného Boha tak vzniká
mnohem více. Člověk, který má náklonnost podle Luthera ke zlu, je najednou díky Ježíši
Kristu od této náklonnosti osvobozen. Slovy Luthera je to Iustitia Christi, která člověka
osvobozuje od zla a dává mu možnost volby. Tím se tedy mění také nazírání na člověka. V
etických kategoriích znamená Lutherova reformace přechod od skepticismu k optimismu.
Tento fakt se projeví v hodnocení nejen člověka, ale také světa, dále kultury a nakonec i
vztahu k vlastní lidské činnosti - práci. A s novým hodnocením práce také nové hodnocení
ekonomie. S omilostněním člověka skrze pouhou milost se mění pohled na práci - a to jak
na práci manuální, tak také na intelektuální. Zvláště pro Luthera měla práce veliký
12 15. Hic forte dicat illa humana praesumptio, ignorans Dei justitiam, et suam volens constituere,
merito dixisse Apostolum, Quia ex leye aemo justijica- cp.Gai. iii. bitur: ostenditenim tantum modo lex quid
faciendum, quidve cavendum sit, ut quod illa ostenderit voluntas impleat, ac sic homo justificetur, non per
legis imperium, sed per liberum arbitrium. Sed, homo, attende quod sequitur: Nuac autem, inquit, siae lege
justitia Dei manifestata est, testificata pev Legemet Propketas. Parumne insonat surdis ? Justitia, inquit, Dei
manifestata est. Hanc ignorant qui suam volunt constituere : huic nolunt esse subjecti. Justitia, inquit, Dei
manifestata est: non dixit, Justitia hominis, vel justitia propriae voluntatis; sed, justitia Dei, non qua Deus
justus est, sed qua induit hominem, cum justificatimpium. Augustinus, De spiritu et littera, 35 n.
13 Gert Melville zasazuje vznik církevní hierarchie a papežské moci do 11. století. Tehdy se církevní
moc utkala s mocí světskou a v boji o investituru nabyla téměř neomezeného vlivu na celý křesťanský svět.
„Tehdy pod bojovným heslem „svobody církve“ (libertas ecclesiae) došlo ke konfliktu - zvláště
koncentrovanému v takzvaném boji o investituru - se světskou mocí, jakož i k její dalekosáhlé desakralizaci a
k požadavku absolutní supremace papežství, jež se pojímalo jako vikariát Krista, nad všemi mocnostmi
světa. … Výsledkem byl největší „obrat, jaký katolická eklesiologie zažila“, neboť vedl nejen k jasnému
vymezení mezi klerikálním a laickým stavem, nýbrž také k diferencování mezi exkluzivní a hierarchicky
uspořádanou institucí spásy, která byla tím, kdo dává, a věřícím lidem, který byl tím, jenž bere.“ G. Melville,
Cesty ke spáse ve středověké křesťanské kultuře. s. 373.
14

AV VII. a VIII.
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význam, neboť za každou jednotlivou prací, která sloužila celku lidské společnosti - v
teologických termínech bližním - viděl hodnotu Božího povolání. Práce si vážil a často
zdůrazňoval svůj selský původ.15 Naopak lenost považoval za mrhání lidským nadáním a
Božími dary, kterými Bůh člověka obdařil. Každý křesťan je Bohem povolán, aby svým
povoláním sloužil bližním, a k této službě bližním Bůh obdařil každého nadáním. 16
2.2 Ambivalentní hodnocení práce jako povolání v křesťanství
Pozitivní hodnocení práce v Lutherově teologii pochází v prvé řadě z interpretace
Písma svatého. Luther se předně nechává inspirovat dopisy apoštola Pavla. Stejně jako sv.
Pavel i Luther vychází z lidské zkušenosti odměny a práce. Ze zkušenosti víme, že ne
všechny druhy povolání jsou si navzájem rovny a taktéž stejně ohodnocené.17 Také stejná
práce může být odvedena různě, někdo si dá na práci záležet a odevzdá svou práci řádně
a včas. Někdo přistupuje ke svému dílu ledabyle. Práce je tedy interpretována jako
analogie ke službě Ježíši Kristu. Křesťan dostane odměnu za to, jak žil svůj život a jak
sloužil svému Pánu Ježíši Kristu právě tak, jako se vyměřuje odměna za práci.
Reformátoři, a tím také Martin Luther, nevybočovali v tomto ohledu z dobových
středověkých představ. Raně středověký kronikář Ota z Freisingu popisuje eschatologický
soud a odměnu za křesťanský život plný ctnosti podobným způsobem.18 Ačkoli oba
hovoří podobně, přesto mají na mysli zcela odlišné hodnocení skutků křesťanského
života. Martin Luther dobrými skutky rozumí skutky, kterými křesťan slouží svému
bližnímu. Ota z Freisngu má na mysli skutky, kterými se křesťan snažil zalíbit Bohu tím,
že si ošklivil svět. Otázka, která nyní vyvstává, zní: který způsob skutků se přibližuje
původnímu křesťanství z dob apoštolů a také svědectví Písma svatého?
2.2.1 Práce jako povolání v Novém zákoně
Tomáš Sedláček ve své knize Ekonomie dobra a zla uvádí, že křesťanství (zásluhou sv.
Pavla) připravilo půdu k platonskému vnímání hodnot a de facto k negativnímu vztahu k
15 „Luther si nebývale vážil práce. Byl velikým nepřítelem zahálčivosti a lenivosti, což dával najevo
nejen ve svém vlastním pocitu povinnosti, ale zároveň v potírání těchto vad ve svých kázáních a spisech,“
M. Uglorz, Marcin Luter Ojciec Reformacji. s. 18.
16 „Toto spojení práce s křesťanským postojem souviselo ovšem u Lutera se společensky
konzervativním názorem, že žádoucím cílem není světská kariéra, nýbrž pokorné zvládání úkolů daných
člověku Bohem skrze narození do určitého společenského stavu. Povolání k nějaké činnosti (vocatio) není
podle Luthera ani Kalvína hnací silou společenského vzestupu, dochází k němu v rámci křesťanskostavovského řádu, v němž má každý svou jasně vymezenou “práci a stav,“ A. Gestrich, Profesionalizace a
sociální struktura, s. 405.
17 „… stejně, jako hovoří Pavel: Každý dostane svoji odměnu podle své práce. Budou tedy nerovné
odměny za rozdílnou práci,” AAV. 81,195.
18 „Když jsme toto probrali, zkoumejme, jaký vládne v onom nebeském dvorci řád, totiž, zda se všichni
budou těšit věčné blaženosti ve stejné míře a stejně, jak tomu učí podobenství, v němž prý všichni, ač se na
hospodářově vinici netrudili stejně, obdrželi za práci stejnou mzdu - po jednom denáru. Jak máme potom
rozumět svědectví samotného Pána v domě mého Otce je mnoho příbytků a Apoštolovu výroku jiná záře
slunce a jiná měsíce a hvězda hvězdy se liší září, tak tomu bude i se vzkříšením mrtvých? Je pravda, že
každý obdrží po jednom denáru, a pravda je také, že obývají různé příbytky a že jeden září víc než druhý,
protože sice budou všichni přijati do jedné blaženosti, ale podle kvality svých zásluh získají příbytky různé,“
OTA z Freisingu. Historie aneb O dvou obcích, s. 29.
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práci.19 Sedláček však opomíjí mnohé důležité texty, které svědčí spíše o pravém opaku.
Ale především se míjí se smyslem mnoha výroků apoštola Pavla a to kvůli opomenutí
kontextu jednotlivých výroků. K interpretaci míst, ve kterých se apoštol Pavel negativně
vyjadřuje ve vztahu ke světu, je zapotřebí také doslovný překlad těchto míst. Tedy
překlad z řeckého originálu.
Apoštol Pavel na mnoha místech napomínal věřící v církevních obcích, aby se živili
poctivou prací. Sám šel v tomto ohledu příkladem. Živil se jako zhotovitel stanů a touto
prací si obstarával prostředky pro své vlastní živobytí. V Novém zákoně nalézáme hned
tři verše, které hovoří o práci apoštola Pavla a jeho finanční nezávislosti na církevních
obcích.20 Ve 2. listu k Tesalonickým21 se tím vysloveně chlubí, když říká, že byl díky
svému řemeslu nezávislý na druhých lidech a k této nezávislosti nabádá i ostatní. V tomto
textu zároveň připojuje myšlenku důstojnosti lidské osoby, která se svou prací dokáže
postarat nejen o sebe sama, ale také se umí zároveň podělit s těmi, kteří si zajistit obživu
sami nedokážou. Důvody mohly být různé, avšak apoštol Pavel zmiňuje především dvě
skupiny lidí a to: sirotky a vdovy. Apoštol Pavel v práci nacházel hodnotu, která mu
dávala možnost obživy, charity a dále produkty, které sloužily jiným lidem. V tomto
krátkém exkurzu k pramenům křesťanství nalézáme především kladné hodnocení práce.
A to jsme nezmínili celé bohatství Nového zákona, a především evangelií, ve kterých
používá tesař Ježíš z Nazaretu ve svých podobenstvích často práci jako analogii Království
Božího.
2.2.2 Význam práce v patristice
Království Boží je termín, který využívá Aurelius Augustinus ve svých dílech,
především však v díle De civitate Dei. Civitas Dei představuje obec Božího lidu, tedy
církev. Civitas terrena představuje, ne nutně zlou světskou říší, v tomto případě Imperium
Romanum. Toto království však nepředstavuje skutečnou říši nebo stát. Jedná se o
duchovní říši, která existuje uprostřed či v obci pozemské.22 Ačkoli se obě obce navzájem
prolínají a musejí existovat společně, mají různé cíle. A různost těchto cílů je patrná i v
hospodářské aktivitě. Augustin píše, že hospodářství slouží především k uspokojování
19 „V raných dobách křesťanství (zvláště pak v učení svatého Pavla, které bylo podstatně ovlivněno
řeckou filozofií), vládl velice negativistický přístup ke světu a k viditelné realitě, respektive ke všemu, co
bylo materiální a s materialismem operovalo,“ T. Sedláček, Ekonomie dobra a zla, s. 90.
20 Jde o následující místa: „Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu.
Nedávno přišel se svou manželkou Priscillou z Itálie, protože císař Klaudius vydal rozkaz, aby všichni Židé
opustili Řím. Pavel se s nimi sblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo – dělali
stany.“ Skutky svatých apoštolů 18:1-3. Dále: „Od nikoho jsem nežádal stříbro, zlato ani oděv. Sami víte, že
tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci.“ Skutky svatých apoštolů 20:3334. A také: “Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova, s
námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, když nám zlořečí,
odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje,“ 1. list Korintským 4:1113. V Novém zákoně jsou nejméně ještě dvě místa, ve kterých apoštol naráží na své řemeslo a práci.
21 „Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli ani jsme nikoho
nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že
bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. Když jsme u
vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!” 2. list Tesalonickým 3,7-10.
22 „A že život obce Boží je svázán s životem obce světské, musí proto být vzájemné porozumění mezi
nimi.“ Augustinus, De civitate Dei. XIX, 17.
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základních životních potřeb. Odlišné jsou však cíle, ke kterým hospodářská aktivita míří.
Lidská práce v civitas terrena je zaměřená na to, aby v obci byl zachován mír a sociální
smír. Augustin však tento mír kritizuje, neboť tento mír slouží především k
hédonistickému užívání života, čili k požitkářství, kdežto obec Boží má za cíl věčné
království Boží. Takový mír Augustin považuje za dočasný stav. 23 Nicméně k dosažení
pozemského míru a sociálního smíru mezi obyvateli je potřebné hospodářství, a tím také
kladný vztah k práci.
Ve spise De Genesi ad litteram Augustin nazývá práci radostí. Vychází ze zkušeností
rolníků, kteří nacházejí v zemědělské práci radost. Naopak, když se lidé, kteří hospodaří,
musejí najednou vzdát hospodářské práce, jsou podle Augustina nešťastní. 24 Tato pasáž z
Augustinova díla pochází z komentáře k starozákonní knize Genesis. Augustinus
polemizuje s představou, že lidé museli začít pracovat až po té, co zhřešili a byli ze
zahrady v Edenu vyhnáni. Práce, jak píše Augustin, existovala dříve, než člověk zhřešil.
Byla to však práce, která se odlišovala od práce, kterou koná člověk po prvotním hříchu.
Člověk pracoval nikoli z důvodu naplňování svých základních biologických potřeb.
Pracoval především proto, že mu práce přinášela radost a naplňovala jej potěšením.25
Potěšení přitom nenachází člověk v samotné práci fyzické, nýbrž také v práci intelektuální
a je schopen při práci rolníka také najít matematické zákony (Pythagoras ze Samu).26
Není tedy pravdou to, co Tomáš Sedláček ve své Ekonomii dobra a zla tvrdí, když
připisuje církevním otcům jednoznačně negativní hodnocení materiálního světa s jeho
hodnotami, a tím také negativní hodnocení práce a negativní hodnocení hospodářského
úsilí.27 U Augustina sice nacházíme rozlišení na civitas terrena a civitas Dei, ale, a to je
potřebné dodat, tyto dva druhy obcí se navzájem prolínají a mají taktéž stejné
hospodářství. Co je však odlišuje, je cíl samotného hospodářství, a tím také práce. Civitas
terrena tvoří hodnoty proto, aby člověk mohl pak užívat těchto dober i pro život v jisté
míře luxusu a blahobytu, kdežto civitas Dei tvoří hodnoty pro uspokojení vlastních
biologických potřeb. Potěšení a radost, očekává Augustin až v nebeském království. Stejně
tak i práce, ať už fyzická anebo intelektuální, byla Augustinem velice vysoce hodnocena.
Musíme dodat, že na dlouhou dobu jsou práce a hospodářský život vysoce oceňovány
právě v pátém století a to u Augustina. Zde totiž pozitivní hodnocení končí. Se
scholastikou začíná období radikálně nové i v přístupu k práci.

23

Porovnej: Augustinus, De civitate Dei. XIX, 17.

24 „… kdybychom nevěděli, že lidé nacházejí své štěstí, když se zabývají zemědělstvím, a že jsou
nešťastní, když musí zanechat zemědělství a musí si najít jinou práci,“ Augustinus, De Genesi ad litteram,
VIII, 8.
25 Porovnej: „… humani operis adiutorio laetius feraciusque provenirent; unde Creator ipse uberius
laudaretur, qui animae in corpore animali constitutae rationem dedisset operandi, ac facultatem, quantum
animo volenti satis esset, non quantum invitum indigentia corporis cogeret.“ Augustinus, De Genesi ad
litteram. VIII, 8.
26

Ibid. VIII, 3.

27 „Svět se jeví zlý, pomíjivý, nedůležitý, coby světem platonských stínů se jím nezabývejme,
nenechejme se jím upoutat či spoutat, nejlepší bude jej co možná nejvíce ignorovat (stejně smýšlí i Augustin,
tento trend v pozdějších fázích křesťanství zvrátí Akvinský), T. Sedláček, Ekonomie dobra a zla, s. 98.
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2.2.3 Práce ve scholastické filozofii
Biblické kladné hodnocení práce se ve středověku změnilo. Scholastičtí myslitelé
navázali na Platónovu filozofii a na jejím základě vzniklo rozdělení společností do tří
stavů. Do prvního stavu patří ti, kteří se modlí (oratores), do druhého pak ti, kteří chrání a
bojují (bellatores), a ti poslední, kteří manuálně pracují (laboratores), představují poslední
stav.28 Toto rozdělení vzniklo na základě platonizující hierarchie, která zaručovala
pořádek ve společnosti. S dělbou společnosti do tří stavů vznikají pojetí života: vita
contemplativa, vita activa a vita pasiva.29 Scholastika přebrala původně antický význam
práce, který vyrostl z ideje svobodných občanů Atén a který následně odůvodnil
Aristoteles ve své Nikomachově etice. Hannah Arendt odkazuje k významu práce na
původně Aristotelovo rozdělení podle βίοι, které ohraničují tři základní způsoby života.
Aristotelés tyto tři základní způsoby života rozdělil na:
I. život poživačný,
II. život politický,
III. život rozjímavý.30
Přičemž, poznamenává Hannah Arendt, tyto tři životní způsoby existence přináležely
pouze svobodným občanům athénské polis. Svobodným mužem zde rozumíme takového
člověka, který není závislý na:
I. nezbytných životních potřebách,
II. poměrech těmito potřebami utvářených.31
Opakem svobodného muže je otrok. Aristoteles otroka charakterizoval jako člověka,
který žije z:
I. donucení moci samotného života,
II. příkazů svého pána.32
Tyto svobodu omezující atributy vycházejí z tehdejšího chápání svobody, či lépe
řečeno, z Aristotelova chápání svobody. Svobodným člověkem se rozuměl takový člověk,
který splňoval tyto atributy svobody:

28 „Tato nauka, vycházející z prvků antické filozofie (Platón), dělila lidi nikoli primárně podle jejich
osobní svobody nebo nesvobody, nýbrž podle jejich funkce ve společnosti na ty, kdo se modlí, kdo válčí a
kdo pracují (latinsky oratores, bellatores, laboratores).” A. Gestrich, Profesionalizace a sociální struktura, s.
404.
29 Arendtová ukazuje na zcela odlišné chápání vita pasiva, čili pasivního životního stylu, který ve
středověku neměl nic do činění se zahálkou.
30 Aristotelés, Etika Nikomachova, 1096a5. V řeckém originále toto rozdělení vyznívá takto: …οί μέν
πολλοι καί φορτικώτατοι τήν ήδονήν. διό καί τόν Βίον άγαπώσι τόν άπολαυστικόν. τρέις γάρ είσι μάλιστα
οί προύχοντες, ό τε νύν είρημένος καί ό πολιτικός καί τρίτος ό θεωρητικός. Aristotelés používá řeckých slov
ήδονή, πολιτικός, θεωρητικός – přeloženo do češtiny: slast, politický a teoretický.
31

H. Arendt, Vita activa. s. 21.

32

Ibid. s.21.
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I. status,
II. svoboda výdělku,
III. nedotknutelnost osoby,
IV. volnost pohybu.33
Arendt dále dodává, že Aristoteles nezahrnul do svého výčtu svobodných občanů ani
rolníky, řemeslníky a také kupce.34 Důvodem je skutečnost, že lidé, kteří svoji obživu
získávají z těchto činností, jsou stále závislými alespoň na jednom, totiž na nezbytných
životních potřebách nebo na poměrech těmito potřebami utvářených. Zatímco jsou rolníci
a řemeslníci závislí na nezbytných životních potřebách, obchodníci jsou závislí na
poměrech těmito potřebami utvářených. Hannah Arendt odkazuje na amerického
historika Westermanna, který nachází negativitu práce právě v Aristotelově filozofii.35
Westermann poukazuje na místa v Aristotelově Nikomachově etice, kde se práce řemeslníků
a obchodníků pokládá za důvod jejich částečného zotročení. Výdělek totiž podléhá tlaku
nutnosti, Aristotelés doslova říká: takový život je násilný.36
Negativita práce však vyrůstá z Platónovy filozofie, jak poznamenává Jan Patočka.
Aristotelés totiž přejal Platónovou dělbu způsobů života a to podle částí duše. Přejal také
Platónovou hierarchii hodnot a de facto také platónskou hierarchii životních funkcí. 37
Zásadní rozdíl je však v tom, že Platón považoval život politický za vrcholný způsob
činorodého života. Aristotelés naproti tomu uvádí, že βίος πολιτικός je životem, který
podléhá potřebám, jež jsou nutné k životu obce. I politicky angažovaný člověk tedy není v
plném slova tohoto významu svobodný. Hannah Arendt dodává, že Aristotelovi zůstává
pouze jeden jediný způsob života, βίος θεορετικός. 38
Takové nahlížení na život nemá nic společného ani s Bibli, ani s původním
křesťanstvím, které vzniklo, pokud to trochu zjednodušíme a budeme trochu fabulovat, v
domě tesařově. Nicméně scholastika přejímá platónsko-aristotelovskou axiologickou
hierarchii životních dober. Především zásluhou sv. Tomáše Akvinského se život dělí podle
antické platónizující axiologie.
33

W. L. Westermann, Between Slavery and Freedom. In: American Historical Review, 1945, s. 50.

34 “Nefigurovaly však mezi nimi ani životní způsob řemeslníka, spočívající ve zhotovování, ani život
obchodníka, zaměřený na výdělek. Tím byli vyloučení všichni ti, kteří se dobrovolně či nedobrovolně,
dočasně či po celý svůj život nemohli svobodně pohybovat nebo uplatnit, kteří nebyli v žádném okamžiku
svého života pány svého času a příslušného místa svého pobytu.“ H. Arendt, Vita activa. s. 21.
35 Westermann píše: „… řemeslníci žijí v jakémsi omezeném otroctví, znamená, že když řemeslník
uzavře pracovní smlouvu, rezignuje na dva ze čtyř faktorů, které ho činí svobodným mužem, totiž na
svobodu výdělku a neomezenou svobodu pohybu. Tato ztráta svobody je však omezená, je-li podstoupena
dobrovolně, a pokud platí jen po omezenou dobu.“ W. L. Westermann, Between Slavery and Freedom, in:
American Historical Review, 1945, s. 50.
36 Zmíněná citace pochází z Etiky Nikomachovy, kde Aristotelés píše: “Naproti tomu život výdělečný
jest jaksi násilný a jest zjevno, že bohatství není tím hledaným dobrem.” Aristotelés, Etika Nikomachova,
1096a5.
37 „Je patrné, jak zde starší platónská dělba způsobů života podle částí duše a jejich zdatností slouží
jako kadlub, do něhož Aristotelés lije látku svých důkazů o přednosti “života kontemplativního”. Aristotelés
přijímá platónské termíny, platónskou hierarchii životních funkcí, platónský rozdíl relativních účelů a účelu
posledního, celkového.“ J. Patočka, Aristotelés: Přednášky z antické filozofie. s. 20.
38 „… také jednání nyní pokleslo na úroveň činností, které byly pro život na zemi bezpodmínečně
nutné, takže z Aristotelových tří způsobů svobodného života zbyl jen třetí, vita contemplativa, …“ H.
Arendt, Vita activa. s. 23.
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2.2.3 Práce jako povolání v Lutherových reformačních spisech
Martin Luther nanovo objevil pavlovskou tradici, především pak význam povolání
všech křesťanů k tomu, aby svými schopnostmi sloužili druhým lidem, v Písmu svatém.
Tím padá scholastické hierarchizování společnosti a protěžování duchovního stavu. 39
Luther zpochybnil existenci stavů mimo úřad, mimo vykonávanou práci. Kněz je kněžím
v pravém slova smyslu až ve chvíli, kdy vykonává svůj úřad.40 Stejně jako policista, který
obléká uniformu a jedná z moci úřední. Zároveň se otevírá možnost optimistického
nazírání na práci jako na dar, kterým člověk smysluplně slouží druhým, a tím pádem dává
nezaměnitelný smysl vlastní existenci. Luther to učinil tak, že postavil pojmu Berufung,
který popisuje povolání člověka k oddělenému životu v zátiší kláštera, pojem Beruf,41
který popisuje povolání člověka, jenž slouží svému bližnímu. Luther zároveň ukazuje, že
pouze to povolání, které slouží druhým, nikoli člověk sám o sobě, je hodnotou. S radikálně
novým významem práce se setkáváme v tzv. Německém katechismu, tedy ve Velikém
katechizmu.42 Ve zmíněné pasáži předkládá Luther jako opositum k mnišskému povolání
řádnou práci.43 Ta se stává zdrojem nejen příjmů, nejen vzorného křesťanského života, ale
také důvodem pro pocit důstojnosti vlastního života. Práce jako povolání, kterým křesťan
slouží druhým, se stává ctností. Podobně Luther oceňuje práci ve spise Řeč o dobrých
skutcích.44

39 „For all this it follows that there is really no difference between layman and priest, princes and
bishops, „spirituals“ and „temporals“ as they call them, exept that of office and work, but not of „estate“ or
the are all of the same estate - true priests, bishops and popes, - thought they are not all engaged in the same
work, just as all priests nad monks have not the same work. This is the teaching of St. Paul in Romans xii:4“,
M. Luther, Collected Works. Vol. II. s. 815.
40 „… že světská moc nemá práva nad duchovní, ale duchovní nad světskou. Luther popírá správnost
rozdělení na duchovní stav (papež, biskupové, kněží, mniši) a na světský stav (knížata, páni, řemeslníci,
rolníci). Všichni křesťané jsou skutečně duchovním stavem skrze křest svatý, evangelium a víru a není mezi
nimi žádného rozdílu, krom nositelů úřadu.“ D. Veselý, Martin Luther. Reformátor, s. 42.
41 „Luther ohodnotil povolání velice vysoko: mnišskému povolání (Berufung) k monastickému životu
položil jako protiklad každodenní práci pro dobro bližních, jako správné povolání (Beruf),“ Ch. Frey, Etyka
protestantyzmu od reformacji do czasów współczesnych, s. 34.
42 Zde doslova Luther píše: „… služka by skákala radostí, chválila Boha a děkovala, že za pořádnou
práci, za kterou dostává jídlo a odměnu, přijímá i poklad, jaký nemají ani ti, které pokládají za svaté,“ KS.
212, 145.
43 „Proto mají toto pokládat za odměnu a radovat se, že mají nad sebou pány a paní, a tak dobré
svědomí a povědomí, že konají pravé zlaté skutky, které doposavad znevažovali a opovrhovali nimi všichni,
ve jménu ďábla utíkali do klášterů, na pouti, a za odpustky a škodili sobě i svému svědomí,“ KS 212, 144.
44 „Ke čtvrtému Božímu přikázání píše Luther, že není žádného jiného a lepšího skutku, nežli
poslušnosti a služby všem, kteří nám jsou určení za vrchnost. Vychází ze vztahů v rodině a rozšiřuje je na
politickou moc. K obětem dětí Molochovi přirovnává skutečnost, kdy rodiče vychovávají své dítky více k
lásce ke světu než k lásce k Bohu. … Dle knihy Ezechiel 14:21 uvádí čtyři pohromy: mor, inflaci, válku a zlé
panovníky. … Připomíná potřebu postarat se o nápravu v zemi: odstranit závislost na alkoholu, předcházet
zadlužování, odstranit lichvu, zrušit veřejné domy, naučit poslušnosti a věrnosti pracovníků vůči jejím
nadřízeným.“ M. Luther, Řeč o dobrých skutcích, in: D. Veselý, Martin Luther. Reformátor, s. 40 n.
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2.3 Hodnoty, jež vzešly z Lutherovy reformace
Mezi stěžejní hodnoty, které Luther znovu objevuje, patří především význam manuální
práce, ale také spořivost či štědrost.45 Ke štědrosti nabádá Písmo svaté, ale být štědrým
může být člověk až po splnění dvou podmínek. První - dávat může člověk pouze s vírou.
Druhou podmínkou je pak určitá míra blahobytu. Člověk musí mít určitý statek, o který se
pak může dělit. A tak se práce, a především ta manuální, ze které vznikají statky, dostává
do popředí. Manuální práci se dostává stejného postavení jako práci intelektuální,
duchovní službě či spravování v té době obsáhlých panství. S objevem významu manuální
práce zároveň roste význam obchodu. Obchodníci, pokud obchodují čestně, získávají
stejné postavení ve společnosti jako řemeslníci a rolníci. Současně se vznikem a
vymezením rolí ve společnosti nabývají na významu cechy. Každý, kdo chce pracovat a
vyrábět či obdělávat anebo obchodovat, musí být členem cechu. Ten dbá na řemeslně
správně odvedenou práci a zároveň tím vzniká étos určitého povolání. Vznik pracovního
étosu pak má za následek specializaci a profesionalizaci určitého povolání.
To je pro Luthera stěžejním ekonomickým pojmem. Povolání slouží druhému člověku
k uspokojování jeho potřeb. Z této perspektivy neexistují „významnější a méně
významná” povolání. Existuje pouze to povolání, ve kterém člověk plní službu Kristu ve
světě. Jakmile je v práci, vykonává službu druhému člověku. Jakmile z práce odchází,
stává se z něj ten, komu znovu slouží jiní.
Ze sloužícího se stává potřebný, kterému mají sloužit jiní. Nikoli však proto, že by sám
nebyl schopen své potřeby uspokojit. Důvod byl radikálně jiný. Člověk nedokáže
zvládnout veškeré odbornosti. Kdyby totiž trval pouze na tom, že bude uspokojovat
všechny své potřeby, nebyl by schopen sloužit svým nadáním jiným. Martin Luther
nazývá tuto koncepci mixtura regnorum. Přidává také obraz: kdyby kovář v kostele kázal
evangelium a kněz dělal podkovy, pak by kobyla klusala nepodkována a lidu Božímu by
se nedostalo řádného poučení. Každý člověk má tedy provozovat svou vlastní práci, aby
mohl dobře sloužit druhým. Tím se vytváří základ pozdější profesionalizace46 a
specializace v ekonomii. Takový nábožensky odůvodněný základ profesí vede později
nejen k vývoji cechů a étosu jednotlivých povolání, ale také k rozvoji řemesel a k objevu
standardů kvality.47 Ukázali jsme, že se v případě Lutherova étosu povolání nejedná o
samoúčel, jak predikoval Max Weber.48 Spíše naopak. Povolání má svůj hluboký smysl
45 „Sedmé Boží přikázání nabádá ke štědrosti. - “Jako se pták rodí, aby lítal, tak člověk, aby pracoval. A
ptáci lítají bez starostí a bez lakomství. Štědrost bez víry je jenom nerozvážným rozhazováním peněz.“ ibid.
s. 41.
46 „Definice používaná v moderních společenských vědách, odpovídající významu anglického slova
professions, vidí v užší profesionalizaci výlučně proces vedoucí k přeměně činnosti vykonávané formou
svobodného povolání v akademické povolání, jenž vyžaduje univerzitní vzdělání, vysokou kvalitu a
“profesní etiku” a organizovaným způsobem hájí zájmy svého profesního stavu ve společnosti,“ A. Gestrich,
Profesionalizace a sociální struktura, s. 402.
47 „… jde o institucionalizaci způsobů kvalifikace a standardů kvality, metod hájení společenských a
politických zájmů a samoregulace konfliktů. Profesionalizace je víc než pouhá specializace: specializace totiž
nevyžaduje nutně vyšší kvalifikaci pro jednotlivé pracovní postupy, ani nevede ke zvyšování společenského
statusu nějakého povolání - kdežto profesionalizace tyto prvky obsahuje,” A. Gestrich, Profesionalizace a
sociální struktura. s. 402.
48 „Max Weber si položil otázku: zda a v kterých bodech můžeme rozpoznat určitou příbuznost mezi
jistými formami náboženské víry a etiky povolání”, a dospěl ke své proslulé a sporné tezi o podobnosti mezi
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pouze tehdy, když slouží bližním tak, že naplňuje jejich potřeby. A to může pouze práce,
která je vysoce specializována. Nejen ekonomický rozvoj Evropy,49 ale její celkový vzestup
připisuje řada historiků profesionalizaci, specializaci a organizaci práce. K té by
pravděpodobně došlo i jinou cestou. Lutherova reformace, která měla za cíl reformovat
celou církev, nakonec přispěla k rozvoji celé západní společnosti.
3. Počátky moderní ekonomie
Jak již bylo naznačeno výše, myšlenky Martina Luthera zůstaly do značné míry mimo
pozornost moderních (současných) ekonomů. Pravděpodobně také proto, že myšlenky
antických filosofů, jejich následovatelů, scholastiků či právě Luthera, se neobjevovaly v
„čisté“ podobě jako u pokračovatelů jejich myšlenek – zakladatelů ekonomie, za které lze
považovat Adama Smithe či Alfreda Marshalla. Hlavním smyslem Lutherova kázání a
disputací bylo především zamyšlení nad současným chováním církve a s tím souvisejícím
prodejem odpustků (tedy nad otázkami čistě etického charakteru), což v žádném případě
nelze označovat za čistě ekonomické otázky. V 15. století však dochází v Evropě
k výraznému demografickému růstu,50 který sebou nese zvýšenou potřebu různých
výrobků, především pak potravin. Tato zvýšená poptávka však v některých letech, nebyla
zcela uspokojena a docházelo k nedostatku, které sebou neslo také zvyšování cen. Martin
Luther jakožto kněz se těmto událostem ve svých kázáních věnoval a vyjadřoval tak své
názory i na tyto ekonomické jevy. Luther se tak poprvé ve svých kázáních setkává s
tehdejšími ekonomickými jevy a dotýká se jich. Tyto jevy se snaží objasnit, hodnotit a
vznáší doporučení, jak by měla být přijata. Lutherovy názory na ekonomiku tak lze
považovat převážně za normativní. 51 Lutherova (ekonomická) doporučení se také ve
většině případů vztahovala pouze na středoněmecký prostor, nadregionální či
mezinárodní charakter, souvislosti a dopady na okolní země tak zůstávaly mimo jeho
pozornost. Jeho kázání a disputace také nekorespondovala s hlásáním jiných (převážně
italských renesančních) teologů, kteří se pokoušeli o určitou invenci myšlenek
ekonomického charakteru. Odd Langholm i proto považuje Luthera (v oblasti ekonomie)
spíše za středověkého autora, neboť ekonomické a etické názory plně ztotožňuje
s katolicismem. To se mimo jiné také projevovalo v tom, že Luther ve svých dílech zakládá
ekonomiku na nejvyšší křesťanské ctnosti – lásce (výraz, který Luther ve svých dílech
používal, zněl Nächstenliebe – láska k „sousedovi“ respektive láska k bližnímu svému).
Díla s ekonomickou tématikou se však objevují u Luthera již velmi záhy po vyvěšení jeho
95 tezí. Konkrétně se ve svých prvních (ekonomických) traktátech zabývá problematikou
úroku. Tyto traktáty, týkající se především lichvy, vyšly postupně v letech 1519 Kleinen
Sermon von dem Wucher (Malé kázání o lichvě), 1520 Grossen Sermon von dem Wucher (Velké
kázání o lichvě) a konečně v roce 1524 Von Kaufhandel und Wucher (O obchodu a lichvě).
protestantskou, přesněji řečeno kalvínsko-puritánskou etikou a duchem moderního kapitalismu. Tato teze
vychází z předpokladu, že luterské učení o povolání a kalvínské učení o predestinaci podporuje racionální
způsob života i obchodování a vysoce oceňuje profesní činnost jako samoúčel,“ A. Gestrich, Profesionalizace
a sociální struktura. s. 402.
49 „Předpoklady pro vzestup Evropy na pozici hospodářský dominantního kontinentu se vytvářely v
době mezi léty 1600 a 1800. Podstatným prvkem v tomto procesu byla proměna společenské organizace
práce,“ A. Gestrich, Profesionalizace a sociální struktura. s. 402.
50

Viz příloha na konci textu.

51

Luther tedy kázal, jak by daná situace měla být.
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3.1 Luther a jeho pohled na úrok a obchod
Diskuse nad pojetím úroku se ve středověku vedly velmi dlouho a to na úrovni
církevních i světských představitelů. Řada těchto představitelů se pak odvolávala
především na Starý zákon „Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, zchudlému, který je s
tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok.“ (Ex 22, 24) a také na Kristova
slova v Novém zákoně: „Půjčujte, ale nic neočekávejte zpět.“ (Lk 6, 34). Jakékoliv stanovení
úroku tedy bylo nemyslitelné – ovšem jen oficiálně (neboť určitá „neoficiální“ protiplnění
byla vždy mezi stranami stanovena). Ale již na přelomu let 1514 a 1515 hovoří Johannes
Eck o nutnosti zavést určitou výši úroku – v té době se mluví o pěti procentech.52
Lutherův názor na stanovení úroku za půjčku se v průběhu let vyvíjel. V počátcích
jakýkoliv úrok odmítal, především u církve. Neboť církev, která se řídí kázáním Ježíše
Krista, nesmí navazovat žádné spojení s lichváři a monopoly, respektive měla by se zdržet
jakýchkoliv finančních transakcí. A protože se světská moc řídí evangelickým přikázáním
lásky k bližnímu svému a nezištné pomoci těmto bližním, neměla by také žádat žádný
úrok za půjčení peněz či majetku. V pozdějších letech však Luther připouští, že se
historické rámcové podmínky změnily a nelze je tedy stavět na prvotních normách
křesťanství. Vše vyvrcholilo v roce 1525, kdy Luther využil požadavku Gdaňské rady, aby
šířeji vyložil základy křesťanské peněžní a hospodářské politiky.53 Jak již bylo dříve
uvedeno, úroky jsou v rozporu se Starým i Novým zákonem. Luther však tvrdil, že se
jednalo o duchovní zákon, podle kterého nelze vládnout. Pro subjekty světské moci byly
úroky velmi důležité, neboť ten, kdo půjčuje peníze, vzdává se určitých výhod
z vlastnictví těchto peněz. Z tohoto důvodu si věřitel zaslouží příslušnou odměnu, která
by však neměla být libovolně veliká a pro obě strany by měla být spravedlivá a
oprávněná. Motivován pravděpodobně Johannes Eckem stanovil Luther pro Gdaňskou
radu průměrnou horní hranici úroku na pět procent. I v tomto rozhodnutí lze vidět snahu
Luthera oddělit světskou a církevní moc (říši). Na jedné straně si Luther uvědomoval, že je
nutné kázat lásku k bližnímu svému mezi křesťany („půjčujte, ale nic neočekávejte zpět“).
Na druhé straně si byl vědom potřeb světské říše, která potřebovala hospodářskou
reformu a také světskou moc, jež by řídila peněžní obchod a hospodářskou činnost v zemi
spravedlivým způsobem. V rámci těchto zamyšlení pak také upozorňoval na „papežovu
tyranii“, která čím dál více zatěžovala země placením odpustků. Tato zvýšená potřeba
peněz však také mohla způsobit růst nespokojenosti obyvatel s vládci dané země či
regionu a k možným násilnostem vůči těmto pánům (nikoliv vůči papeži či církvi).
Lutherův přístup k obchodu byl nejednoznačný. Na jedné straně hovoří ve svých
pojednáních o tom, že mnoho dobrých zvyklostí přišlo do země prostřednictvím obchodu.
Poukazuje tak na přínos zahraničních kupců. Na druhé straně hovoří o tom, že lépe dělají
Ti, kteří hledají svůj život a obživu v půdě. Pochybuje tak nad přínosem obchodu, který ve
své podstatě na rozdíl od zemědělců či řemeslníků žádnou hodnotu nevytváří. Tato
rozporuplnost v jeho názorech byla pravděpodobně zapříčiněna předsudkem, že většina

52 Za tento názor si Johannes Eck vyslechl velmi ostrou kritiku ze strany církevní i světské moci, neboť
zde existovalo podezření, že tak pronesl na popud augsburského bankovního domu Fuggerů, který měl
tohoto teologa motivovat úplatkem.
53

Provnej: H. Schilling, Martin Luther. Rebel v prevratných časoch. s. 156.
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obchodníků se snaží své zákazníky okrást.54 Téměř všemi spisy Martina Luthera, které se
zabývají ekonomickými subjekty, se vine téma chamtivosti. Na ni poukazuje Luther také u
velkých institucí, které využívají monopolu na trhu k hromadění bohatství – konkrétně
hovoří např. o rodě Fuggerů, kteří během velmi krátkého času dokázali zněkolikanásobit
svůj majetek a to především pomocí obchodu a bankovního sektoru. Toto chování pak
považuje za „velkou nespravedlnost a nekřesťanskou zlodějnu a loupežnictví“ 55 Pod
tlakem těchto okolností Luther dokonce částečně ospravedlňuje loupeživé rytíře, kteří
okrádají právě takové rody, ke kterým Fuggerové patřili, neboť tato přepadení chápe jako
Boží spravedlnost za nepravosti, které obchodníci způsobovali. Ve svých spisech však
poukazuje na chamtivost nejen obchodníků, ale také kleriků, u kterých konstatuje, že jsou
ještě mnohem horší. Tato kritika vychází především z faktu, že duchovní přeměnili mši na
veletrh a učinili svátost předmětem obchodu.56 Dokonce poukazuje na fakt, že Luther
v jednom svém kázání o vzdělání dětí konstatoval, že by raději nechal děti studovat
němčinu, aby se mohly stát obchodníky, než aby je dal na studium teologie, protože
chápal kněží jako prodavače slova Božího.57
3.2 Luther a cenová problematika
O několik let později se tížívá ekonomická situace dotkla i Martina Luthera. Populační
exploze a nedostatek potravin hnaly ceny v Německu stále výše. Luther tvrdil, že na
stejnou spotřebu najednou potřebuje místo dvou set guldenů tři sta.58 Tento nárůst, jak se
Luther domníval, byl způsoben především chamtivým chováním bohatých sedláků a
šlechticů, kteří drželi většinu zásob – především obilí a čekali, až jejich ceny ještě výrazněji
vzrostou. 59 V této době tedy volá po větším zásahu světské moci, ale také apeluje na
faráře, aby kázali o chamtivosti a nebezpečí lichvy. V tomto období se Luther také zamýšlí
nad tvorbou ceny. Za nejlepší a nejbezpečnější cestu Luther považuje (časově omezené)
jmenování moudrých a upřímných mužů, kteří by mohli odhadnout ceny všech výrobků
včetně jejich nákladů. Na základě těchto odhadů by pak byla nastavena opatření, která by
omezovala hranici pro maximální cenu.60 V případě, že není cena stanovena zákonem
nebo zvykem, doporučuje Luther dle Langholma61 odhadnout výši odměny na základě
množství času a práce, které bylo zapotřebí vynaložit na vznik daného výrobku a to
srovnat s úsilím běžného dělníka, jenž pracuje v jiném zaměstnání. Obchodníkům pak
doporučuje stanovit takovou cenu, která pokrývá vypočítané výdaje obchodníka a
umožňuje mu setrvat dále v tomto odvětví. Považuje totiž za spravedlivé a správné, aby
obchodník vydělat tolik prostředků, které pokryjí jeho náklady a zaplatí mu případné
54 „Obchod je nutný, ale těch, kteří jej praktikují křesťanským způsobem, je málo, protože obchodníci
jsou snadnými oběťmi chamtivosti, která představuje kořeny všeho zla,“ M. Luther, D. Martin Luthers
Werke, 15, s. 293.
55

Porovnej: H. Schilling, Martin Luther. Rebel v prevratných časoch. 156n.

56

Porovnej: O. Langholm, Martin Luther's Doctrine on Trade and Price in Its Literary Context, s. 95.

57 Ve Weimar Ausgabe 47, s. 385, lze najít i Lutherův útok proti papeži: „Kdo se dívá do Říma, uvidí,
jaká chamtivost je.“
58

Provnej: H. Schilling, Martin Luther. s. 174.

59 V současné době je tento jev vysvětlován teorií hospodářského cyklu, tzn., neustále se opakujícími
fázemi růstu a poklesu ekonomiky.
60

Srv. M. Luther, D. Martin Luthers Werke, 15, s. 296.

61

Porovnej: O. Langholm, Martin Luther's Doctrine on Trade and Price in Its Literary Context, s. 96.
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potíže, práci a podstoupené riziko. Odkazuje se pak na Evangelium dle Lukáše (10, 7), kde
se říká: „Dělník je hoden svého pronájmu.“ Na rozdíl od scholastiků, kteří cenu odvozovali
od míry užitečnosti, již daný výrobek přinesl62, založil Martin Luther stanovení cen na
nákladových faktorech. Někteří současní autoři hledají v textech Martina Luthera možná
více, než sám autor původně zamýšlel. Například když Luther konstatoval, že pokud ceny
nejsou určeny (světskou mocí) fixně, druhou nejlepší variantou je, aby zboží bylo oceněno
cenou, která je stanovena trhem nebo cenou převažující v dané zemi.63 Řada autorů se na
základě těchto slov snažila německému reformátorovi připsat pojem konkurenční trh
v moderním slova smyslu a k tomu i veškeré výhody z tohoto trhu vycházející.64 Za jeho
snahou lze však spíše vidět touhu po spravedlivé ceně – tzn. po spravedlivé odměně za
provedenou práci bez chamtivé přirážky. Nesmíme také zapomínat, že Luther byl pořád
spíše pro direktivní nařízení ceny sborem moudrých mužů.
I v tomto období Luther útočí proti chamtivosti obchodníků. V jeho kázáních jsou
obchodníci kazatelem napomínáni za nejčastější formy podvodu, mezi které patřila např.
falešná závaží, mince, nadhodnocování ceny zboží, prodej falešného nebo nekvalitního
zboží. Ve svých pojednáních o obchodu pak také poukazuje třeba na podvody, které
obchodníci činili, když ukládali pepř, zázvor či šafrán do vlhkých sklepů, aby se zvýšila
hmotnost těchto koření. Nebo když obchodníci nahoru ukládali více kvalitní zboží a do
středu pak zboží méně kvalitní či kazové. Takových praktik popisoval ve svých dílech více
– pravděpodobně však vycházel ze starší literatury a záznamů jiných autorů.65
3.3 Luther a hospodářský nátlak
Podvod, tak jak jej chápal Luther, spočíval v schopnosti obchodníka oklamat svého
zákazníka pomocí různých nástrojů. Stejné pohoršení pak měl v Lutherových očích i
ekonomický nátlak, který dle reformátora (ale také dle středověkých scholastiků) spočíval
především ve využití potřeb druhé strany s cílem dosáhnout příznivějších podmínek
výměny.66
Někteří obchodníci tak využívali situace, kdy druhá strana nutně potřebovala dané
zboží koupit, a zvyšovali cenu na takovou úroveň, kterou byli spotřebitelé ochotni
zaplatit. Luther dále ve svých spisech uváděl:67 Existují někteří, kteří nakupují celou
dodávku určitého zboží v zemi či ve městě, aby byli v naprosté moci, aby mohli stanovit
cenu, zvýšit ji a prodávat tak draze, jak se jim zlíbí. Toto je však považováno za falešné a
nekřesťanské chování – dokonce i světské zákony toto zakazují, neboť je to považováno
za selhání podnikání, které nesmí země ani město tolerovat. Pokud se tedy někdo zabývá
obchodem jen proto, aby vydělal peníze a poškozoval, spíše než aby sloužil komunitě,
smrtelně hřeší. V extrémních případech, např. když je celá produkce vykoupena, aby
mohla být později prodána za vyšší cenu, měla by být tato částka vrácena zpět jakožto
62 Na tato tvrzení o několik století později navázali ekonomové rakouské školy, kteří založili své teorie
stanovení ceny výrobku na množství mezní užitečnosti, kterou příslušný výrobek spotřebiteli přináší.
63 „Udělejte to, co ostatní lidé, a nemůžete nic pokazit.“ Langholm, O. Martin Luther's Doctrine on
Trade and Price in Its Literary Context, s. 97.
64

S těmito myšlenkami přišli o několik století později Adam Smith, respektive Alfred Marshall.

65

Porovnej: O. Langholm, Martin Luther's Doctrine on Trade and Price in Its Literary Context, s. 98.

66

Ibid, s. 91.

67

Ibid, s. 104.
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náhrada škody. Luther se však také pozastavuje nad možností, kdy je monopol vytvořen
pro dobro komunity. Luther zde zmiňuje příklad Josefa, který nashromáždil dostatečné
zásoby obilí a to poté prodával. Nebo uvádí příklad, kdy rodina či obchodník prodává své
dříve vytvořené zásoby, které však nespotřebuje, popřípadě, když jsou peníze utržené z
těchto monopolních výrobků rozdělovány mezi chudé. Důležitou součástí všech těchto
příkladů je fakt, že obchodník nezneužívá situace k tomu, aby uměle navyšoval cenu
daného výrobku. A navíc v případě Josefa poukazoval Luther na skutečnost, že Josef tak
nečinil z důvodu chamtivosti, ale aby lidé v zemi nezahynuli hladem.
Obecně lze tedy říci, že Martin Luther bojoval proti vzniku monopolů, které měly
obrovskou hospodářskou sílu k ovlivňování trhu a ceny. Pokud monopol existuje, měl by
konat v dobro komunity a nezneužívat tohoto postavení k navyšování cen. 68
4. Závěr
Protestantismu jakožto náboženskému reformnímu hnutí je možné porozumět pouze
na základě náboženských východisek. Tato východiska jsou přísně teologická. Již sama
podstata slov pro testari odkazuji k náboženskému vyznání. V překladu z latinského
jazyka znamenají svědčit, nikoli - jak se to často děje - protestovat proti něčemu.69 Martin
Luther se snažil o teologickou diskusi, která měla vést k nápravě církve, nikoli k
všenápravě věcí lidských. Luther jako profesor teologie neměl v roce 1517 v úmyslu
reformovat celou středověkou společnost. Jeho teologie způsobila nezamýšlené. Mezi
důsledky reformace můžeme zahrnout změnu celého axiologického světa života
tehdejšího člověka.
Lutherova teologie způsobila změnu v říši hodnot a to nejen hodnot
transcendentních. 70 Vyvolala hodnotové nazírání na práci. Ta byla ve středověku sice
pojímána jako vita activa, ale středověk prostřednictvím teologie sv. Tomáše Akvinského si
výše cenil vita contemplativa. Kontemplativní život v Lutherově teologii nemá ani vyšší
hodnotu, dokonce není pojímán jako důvod existence třetího, tedy duchovního stavu.
Naopak, práce, jakákoliv práce, kterou křesťan koná ve prospěch svých bližních, je vysoce
ceněnou aktivitou a Martin Luther ji nazýval zbožnou prací. Étos práce, jak jsme ukázali,
není tedy samoúčelem, nýbrž prostředkem k uspokojení potřeb lidí žijících ve společností.
A právě Lutherův pohled na práci lze považovat za jeho největší příspěvek vědě
ekonomické, ze kterého čerpala řada dalších autorů (Max Weber, Karel Marx a jiní).
Ačkoliv se Luther na poli ekonomie necítil příliš silný, neboť zcela nerozuměl veškerým
ekonomickým mechanismům, vyjadřoval se jakožto kazatel, k nejožehavějším tématům –
jako byla lichva, obchod, monopol, stanovení ceny na trhu apod. V řadě situací lze u
Luthera pozorovat rozporuplné myšlenky a také určitý vývoj jeho názorů v čase,
především pak v otázce úroku. Ten nejdříve zcela odmítal, ale později připouští určitou
výši, kterou si obchodník za svou činnost zaslouží. Luther tedy nebyl žádným
reformátorem či novátorem na poli ekonomickém, ale jeho pohled na práci a jeho hodnotu
lze považovat pro budoucí ekonomické teorie za velmi důležitou.
68 Takovéto pojetí monopolu lze v současné ekonomii nazývat jako přirozený monopol. Tedy situace
na trhu, které je z ekonomického či společenského hlediska výhodnější pro spotřebitele než v případě, že by
daný produkt nabízely dvě či více firem.
69

L. Klimsza, Iustitia Christi jako předpoklad etiky martina Luthera. In. 500 let Lutherovy reformace, s.

70

Porovnej: L. Klimsza, Hermeneutická etika hodnot, s. 149.
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Shrnutí
V předkládaném článku se autoři snaží popsat druhotný a možná nezamýšlený dopad
reformace. Lutherova teologie osvobodila člověka ze středověkého pesimistického
pohledu na lidský život a práci. Tento nový koncept ovlivnil raně novověkou ekonomii,
především pak hodnotový systém člověka, který Max Weber popsal jako protestantský
étos práce.
Německá reformace šestnáctého století reformovala římskokatolickou církev.
Představitelem reformace v Německu byl teolog Martin Luther. Jako teolog, profesor na
Wittemberské univerzitě, kazatel a mnich věřil v reformovatelnost církve. Jeho teologií
nazýváme teologií kříže. Jejími charakteristickými znaky je pět teologických kategorií: Sola
gratia, Sola fide, Sola scriptura, Sola redemptione Christi a Soli Deo gloria. Lutherova
teologie ovlivnila církev a církevní dogmata.
Summary
„Luther´s Axiology and the Birth of Modern Economic“. In this article the authors attemt to
describe the secondary impact of reformation. It was Luther who delivered person from
the Medieval pesimistic understanding of the human life and his or her labour. Thus the
new concept of life and work influenced the Early Enlightement economy which Max
Weber called Protestant Labour Ethics.
The German Reformation movement in Sixteen’s Century refomed Roman Catholics
Church. Martin Luther was a theologian and leader of this movement. As a theologian,
Professor in Wittemberg, priest and monks he deeply believe in a possibility to reform
Medieval Church. His theology is called Theology of the Cross. Characteristic aspect of his
theology are five sola: Sola gratia, Sola fide, Sola scriptura, Sola redemptione Christi and
Soli Deo gloria. Luther’s theology influenced Church and it’s dogmas.
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Úvodem
V tomto příspěvku se zamyslíme nad vzájemným vztahem demokracie a reformace.
Kdo je na tom v dnešní době hůře? Reformace nebo demokracie? Troufám si tvrdit, že obě
jsou na tom špatně, ale reformace je na tom hůře. Tím důvodem je, že víme o tom, že
demokracie je v krizi a že si neumíme vládnout, ale představuje pro nás reformace něco
více než muzeální artefakt? Něco více než několikasetleté výročí smrti či historického aktu
reformátorů? Proč bychom o ní a o jejím inter-aktivním vztahu k demokracii měli vůbec
uvažovat? Navzdory úvodním otázkám se domníváme, že v obou pojednávaných
fenoménech i v jejich vzájemném vztahu se ukrývá mnoho neprobádaného a podnětného,
a to se pokusíme vynést na světlo.
Reformaci šlo o opravu, obnovu či nápravu křesťanství, demokracii o svobodu a o
vládu lidu v antice, o svobodu a vládu občanů nad sebou samými v moderní době. Jak to
spolu souvisí? A souvisí to vůbec spolu? Reformace přispěla ke znovuobjevení a
znovuoživení demokracie úsilím o náboženskou svobodu, přímým přístupem věřících
k Bohu bez prostředkování kněží a církve, také zdůrazňováním rovnosti všech před
Bohem. Vcelku úzkou souvislost má reformace s demokracií v anglosaských zemích, tedy
zejména v Británii a ve Spojených státech, ale také ve Švýcarsku, v Nizozemí a ve
skandinávských zemích. U nás demokracii s reformací jednoznačně spojil až Masaryk. Sice
Palacký píše o staroslovanské demokracii či o husitském demokratismu, ale to je velmi
diskutabilní a těžko prokazatelné. Má toto spojení reformace s demokracií nějaké
problémy a meze? A nachází se to vše v napětí se sekularizací, se sekulární demokracií či
se sekulárním státem? A jak je to s jejich vzájemným vztahem dnes?
Masarykovo pojetí protestantismu
Podívejme se na Masarykovu argumentaci. Na Masaryka navazuje svým způsobem
Rádl a v některých ohledech ho radikalizuje, koncepci lidských práv v jejich duchu
rozpracovává Komárková, naopak Masaryka kritizuje Hromádka. U Hromádkovy kritiky
se zastavíme. Masaryk v Sebevraždě představuje křesťanství jako zásadní alternativu vůči
pozdně antickému, helénistickému, unavenému a rozloženému sebevražednému světu a
vidí v reformaci obnovení, oživení, modernizaci křesťanství. V Ježíši byl jeho slovy svět
osvobozen ze zoufalství a sebevražednosti, píše o obnovení a omládnutí světa. Kristus
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dává nový příkaz lásky spojený s pravdou, čistotou a prostotou, mluví jasně,
srozumitelně, laskavě i energicky. Je to nejlepší příklad pro život. 1 Sebevražednost je pro
Masaryka typickým fenoménem moderní doby a moderního člověka (1881, 1896 – viz
Moderní člověk a náboženství)2 – vzhledem k analýze sebevraždy jako filosofického a
náboženského problému Machovec interpretuje Masaryka jako proto-existencialistického
myslitele.3
Protestantismus znamená pro Masaryka zejména svobodu svědomí, snášenlivost,
svobodné biblické bádání. Pravý protestant má jen dvě autority, Krista a Bibli, neuznává
kněze a hierarchii. „Formule a obřady nečiní člověka křesťanem, nýbrž křesťanský život,
křesťanský duch.“4 Z toho dovozuje, že „věřící protestant je jako evangelický křesťan
dokonale štasten a se svým životem spokojen, kdežto falešný, nehotový protestant není
štasten.“ Masaryk tento index štěstí jako protiklad sebevražednosti užívá jako argument
pro dobré protestantské země (Anglie, Amerika) versus špatné protestantské země
(Německo a skandinávské země).5 Zde je třeba poznamenat, že určitou roli hrála
Masarykova nedůvěra vůči tehdejšímu bismarckovskému Německu a vůči luterství.
Později píše o ortodoxním protestantismu, který se nedokázal odpoutat od vlády klerikálů
a tak místo univerzálního klerikalismu či univerzální teokracie, zavedlo národní teokracii.6
Americké křesťanství je pro něj v Sebevraždě nejlepší možné. Cituji „V Americe je úplná
náboženská svoboda, ne tolerance, jako v pokročilých zemích evropských, nýbrž
dokonalá, naprostá svoboda. Nejsou zde ani státní ani národní církve; proto nejsou
v Americe sekty, nýbrž jen pouhé „denominace“, náboženství se stalo zde vlastní věcí
srdce. … Protestantismus se vyvinul v Americe nejpřirozeněji nejkrásněji; zásada
svobodného bádání v bibli byla prakticky dokonale provedena a vedla k náboženskému
individualismu. Shoda vyplývá však přirozeně z nitra, není následkem vnější autority“7
Masaryk obdivuje také americkou verzi odluky státu od církve. „Úplné odloučení státu
od církve neuškodilo republice; svobodná vláda nepotřebuje podpory duchovenstva,
poněvadž spočívá na pevných základech náboženství.“8 a následně ji požaduje a
doporučuje u nás. Odvolává se na Tocquevilla v tom, že „despotismus může vždycky
vládnout bez náboženství, svoboda nikoli“.9 Masaryk podobně jako Tocqueville vidí
základní protiklad demokracie v aristokracii či v teokracii a podobně je to náboženství,
které pro něj představuje základní podmínku demokratické svobody, oproti Tocquevillovi
však tuto podmínku vidí v evangelickém (či českobratrském) křesťanství.10 Tocqueville
sice připouští význam amerických puritánů pro položení základů americké demokracie,
1

T. G. Masaryk, Sebevražda hromadným jevem masovým moderní osvěty, s. 171-173.

2
Druhou knihou, kde se problémem moderní sebevražednosti Masaryk zabývá je Moderní člověk a
náboženství (1. vyd. 1896-1898).
3

M. Machovec, T. G. Masaryk, s. 66-84

4

T. G. Masaryk, Sebevražda hromadným jevem masovým moderní osvěty, s. 180

5

Srv. ibid., s. 181

6

T. G. Masaryk, Americké přednášky, s. 75-76

7

T. G. Masaryk, Sebevražda hromadným jevem masovým moderní osvěty, s. 231-232.

8
Ibid., s. 233. Známější je Masarykovo doporučení odluky církve od státu a státu od církve ze Světové
revoluce, kterou publikoval v roce 1925, proto bych podtrhl, že je patrné, že Masaryk byl zastánce odluky už
v roce 1881, kdy vyšla Sebevražda.
9

Ibid., s. 233.

10 Srv. výklad zejména v závěrečné kapitole Světové revoluce „Demokracie a humanita“, in: T. G.
Masaryk, Světová revoluce, s. 499-608.
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ale mnohem více než Masaryk se věnuje a oceňuje působení amerických, původně
převážně irských chudých katolíků a jejich kněží. 11 Jistou roli v tom zřejmě hraje také to,
že Tocqueville byl nejen francouzský šlechtic, ale i katolík.
Masaryk vyzdvihuje českou reformaci, zejména Husa, kvůli zápasu o pravdu a kvůli
odvolání se na rozum a svědomí, z evropské reformace mu je bližší kalvínská reformace
před luterskou. Luthera i apoštola Pavla považuje za příliš rozčilené: „Máme největší
příklad čistého náboženství v Ježíšovi; Ježíš byl hlava nadmíru jasná, alespoň mysticism a
ekstase nedávaly jeho náboženství ráz výlučný; zato nalézáme mystiku už v chorobném
Pavlovi; proto je tak veliký rozdíl mezi náboženstvím Ježíšovým a Pavlovým. Také na
příklad Luther, který se držel Pavla, není nám v tom vzorem. Byl rozčilen jako Pavel, a
rozčílení lidé, třeba proroci a reformátoři, podávají náboženské rozčílení; Ježíš podával
náboženství čisté, nerozčílené, klidné, jasné.“12 Problém moderního protestantismu vidí
v nové ortodoxii s počátkem u Pavla a u Luthera. Ostatně i z Kalvína a kalvinismu si
Masaryk bere jen něco. A nechává stranou otázku viny a hříchu.
Hromádkova kritika Masaryka
Na to reaguje vášnivou kritikou autor Broučků Jan Karafiát, který se do Masaryka
pustil v „Reformovaných Listech“. O celkové zhodnocení se pokouší ve vynikající 13
monografii Masaryk Hromádka, který ve třetí nejkritičtější kapitole nazvané „Křesťan“ sice
nejprve označí Masaryka za našeho největšího filosofa náboženství, ale následně mu
vytýká, že odmítá hřích, vinu, zjevení, nedoceňuje theologii (považuje ji za mýtus) a
církev, přeceňuje vědu a vůbec charakterizuje jeho theismus za theismus spíše filosofický
(platónský, aristotelský, leibnizovský a brentanovský), než za theismus biblický, ať už
katolický či reformační.14 Hromádka kritiku nedostatečně reformovaného protestantství
vrací Masarykovi v tom, že ukazuje, že Masaryk v mnoha ohledech věří spíše katolicky
než reformně či biblicky. V tom navazuje už na známého novozákonního překladatele
Žilku, který prohlásil: „Pro otázku náboženskou v Čechách vykonal Masaryk mnoho, pro
český protestantism přímo nic.“15 Hromádka odmítá Masarykův synergismus (spolupráce
s Bohem) jako pozůstatek filosofického naturalismu a demokratického mýtu, rozhodně
odmítá Masarykovo vyjádření, že „absolutistický bůh udílí slabošskému poddanému
aristokraticky milost a odpuštění“, mluví o návratu k Bohu jako návratu k pravdě, kterou
jsme opustili a spolupráci s Bohem připouští Hromádka jen jako „spolupráci služebníka“16
Reformace a demokracie v Masarykově pojetí
Křesťanství, evangelické křesťanství spojuje Masaryk s demokracií. Říká: „Demokracie
je politickou formou lásky k bližnímu“ nebo „Ježíš, ne César, toť smysl našich dějin i
demokracie“ v závěru jak Nové Evropy, tak Světové revoluce.17 O několik stránek dříve k
11

A. de. Tocqueville, Demokracie v Americe, s. 218-229.

12

T. G. Masaryk, V boji o náboženství, s. 23-24.

13

Podle Patočky nejcennější přínos k Masarykovým osmdesátinám.

14

J. L. Hromádka, Masaryk, s. 146.

15

Ibid., s. 133.

16

Ibid., s. 165.

17

T. G. Masaryk, Nová Evropa, s. 192; Světová revoluce, s. 608.
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tomu píše: „Reformace byla pokusem o uskutečnění náboženství Ježíšova podle Písma.
Reformace zrušila kněžství a tím podlomila aristokratism nábožensko-církevní a s ním i
politický.18 Práva člověka a občana byla kodifikována pod přímým vlivem reformace.
Ukazoval jsem v svých dřívějších pracích, že reformací byla zesílena demokracie a
parlamentarism positivně; správa církevní a její laicizace v zemích protestantských
připravuje věřící ke správě státní a vychováním k náboženské a mravní samostatnosti a
nezávislosti na knězi, připravuje ho i na odpovědnost politickou. To platí zvláště o
kalvinismu, méně o luterství.“19 „… naší reformací byly položeny základy moderní
humanity a tím i demokracie“20
Masaryk byl přesvědčen podobně jako Max Weber, že dochází k „odkouzlení“ či
odcírkevnění moderního státu a moderní společnosti. 21 Masaryk to na jedné straně
považoval za přirozený a v zásadě pokrokový rys modernizace, projev moderní doby a
moderní vědy, zároveň ovšem uvažuje o krizi způsobené ztrátou křesťanské víry a ztrátou
smyslu života a dějin. Byl zastáncem odluky církve od státu a státu od církve, proto tak
vyzdvihoval americké řešení, kde církve nejsou státní, ale pouhé denominace tedy
náboženská sdružení, která jsou si vzájemně rovná, nezávislá na státu, závislá pouze na
věřících, o které musí usilovat. Řešením podle něj bylo nové náboženství, které mělo
charakter necírkevního evangelického křesťanství a v jistém smyslu se prolínalo s
konceptem humanitní demokracie.
Rádlovo pojetí reformace a kritika luterství
Rádl radikalizuje pojetí náboženské víry podle Ježíše jako úplného spolehnutí a
odevzdání do vůle Kristovy či Boží a pojetí náboženství jako teorie, jak se podle něj dělo u
apoštola Pavla, u ostatních apoštolů, v dějinách církve. Vidí v tom návaznost na Starý
zákon a na evangelia. Podniká to v Dějinách filosofie, kde proti sobě staví pojetí filosofie
jako programu pro reformu světa a filosofie jako pouhého školometství či intelektualismu.
Rádl načrtává jakousi reformní filosofii na počátku pojednání o středověku:
„Neztotožňujeme evangelium se středověkem a nepokládáme evangelium a dobu prvních
křesťanů za jakýsi primitivismus myšlenkový, snad vynikající mravně a svou
opravdovostí, ale neoriginální myšlením; pokládáme evangelium za zvláštní typus
myšlení, originálnější než antika i než středověk.“22 Boha ve Starém zákonu pojímá jako
zákonodárce, vůdce, který nás vyzývá k jednání, a soudce. Tento motiv zdůrazňuje i
v další interpretaci v tom smyslu, že nejde o teorii, vidění a poznání, ale o vůli a jednání.
Klíčová otázka ve vztahu k Ježíši zní: spolehnout se či zavrhnout, a to souvisí s otázkou:
Co máme dělat na tomto světě? 23 V evangeliích nejde o vidění Boha či idejí, ale o návod
k jednání. Víru chápe jako důvěru dítěte, které se učí chodit, a tak se spolehne, že ho
matka chytí, když bude padat a jde. Toto pojetí víry Rádl ukazuje i u politických a
náboženských vůdců, u vynálezců a objevitelů. Všichni potřebují víru. Kdyby Kolumbus
18

Navazuje na Havlíčka, který napsal: „Absolutismus církevní je poduškou absolutismu světského“.

19

Světová revoluce, s. 555.

20

Ibid., s. 583.

21

M. Weber, Věda jako povolání, s. 118.

22 Rádl rozpracovává už v Náboženství a politika (Praha 1921) a v Západ a Východ (Praha 1925) a
potom zejména v Dějinách filosofie. Uvedený citát: E. Rádl, Dějiny filosofie, I, s. 267.
23

Ibid., s. 274.
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nevěřil, že dopluje do Indie, nevyplul by a neobjevil by Ameriku. Ježíšova víra je víra
v lepší, duchovní svět, ve svět, kde je to, co „má být“. Rádl u Pavla, u apoštolů i Augustina
rozlišuje za prvé víru jako důvěru, která je základem jednání a za druhé víru jako teorii,
nauku či doktrínu víry. Tato víra jako doktrína či dogma, jinak zvaná katolický
intelektualismus podle Rádla v dějinách křesťanství převážily.
Rádl počátky protestantismu v kontrastu s katolickým intelektualismem vidí ve sv.
Bernardovi a jeho boji proti Abélardovi a u Wicliffa, který tímto způsobem protestoval
proti scholastice „Univerzity a studia, kolegia, tituly mistrovské a doktorské na nich byly
zavedeny prázdným pohanstvím; prospějí církvi tolik jako ďábel“, podobně bojoval proti
papežově nadvládě nad Anglií a proti některým dogmatům. Za jeho nejsamostatnějšího
žáka považuje Petra Chelčického a české bratry včetně Komenského, i když jim vytýká, že
nedokázali dost jasně formulovat odmítnutí světské moudrosti, zvláště renesanční
učenosti. Poněkud paradoxně zároveň Rádl tvrdí, že česká reformace „skončila v písku
(malé p), protože nebyla dosti filosoficky propracována“ 24 Luther je podle Rádla ten, kdo
se pokusil zachránit církev reformou teologie.25 K Bohu nás prý uvede teologie, ne způsob
života. „Praktický život, zvláště mravnost a politika nejsou podle luterství samy o sobě
křesťanské. … Zvláště v politice dal Luther vládě plnou volnost a bránil, aby se
panovníkovi předpisovalo, které jeho zákony jsou a nejsou křesťanské“26
Přednost kalvinismu Rádl vidí v otázkách: Jak reformovat skutečný život? Jak změnit
církev z instituce pro uctívání Boha v sílu, která vede lidi ke skutečné bázni Boží?
Kalvínovo předurčení čte jako přesvědčení o vlastním poslání, vírou v sebe sama a
v nekonečnou ochotu sloužit. Problém luterství i kalvinismu vidí v tom, že se stávají
baštami konzervatismu a proti nim se potom vyvíjí v Německu a anglosaských zemích
deismus, v Americe unitářství a demokracie, které věří v autonomii člověka a spoléhají
více na lásku boží než na jeho zdrcující moc.“27 To je ostatně jedna z věcí, která šokovala
Karafiáta i Hromádku, že Masaryk mluví o Bohu jako o druhu, příteli či kamarádovi. Rádl
ostře konfrontuje renesanci a reformaci. Renesanci označuje za úpadkový zjev katolictví,
hnutí intelektuální, literární a umělecké, koketující s pohanstvím, nábožensky lhostejné a
aristokratické, zatímco reformace přináší nové církve a nový způsob života, nové zákony
mravnosti a sociálního života, individualismus ve víře, že má člověk poslání a je
odpovědný za sebe i za druhé, je lidovější, vážnější a opravdovější, nicméně se domnívá,
že je ve větší krizi než renesanční amoralismus a intelektualismus, který se ozývá i v
Anglii a ve Spojených státech a naopak je vysmíván puritanismus, nejvlastnější dítě
reformace.28
Co je negativního na luterství, ukazuje Rádl zejména v O německé revoluci (1933) V
podstatě ho činí odpovědným spolu s anarchistickým liberalismem a kulturním
pesimismem (Schopenhauer, Nietzsche, Spengler, Carl Schmitt) za vítězství hitlerovského
nacismu v Německu. Rádlovy argumenty proti luterství jsou tři: špatná teologie,
pesimismus a rozpojení víry a jednání. Luther podle vzoru apoštola Pavla soudí, že každá
vláda je od Boha a tak naučil Němce vyjímat každou vládu, a tedy i Hitlerovu vládu z
mravního soudu. Němci prý stavěli Lutherovu teologii nad evangelium. Bůh podle nich
24
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ustanovil válku, a tak musíme radostně válčit. „Jaká šílená myšlenka zakládat ve
dvacátém století křesťanství na negaci individuální odpovědnosti před Bohem a na víře,
že nějaký Hitler z nás sejme hříchy naše!“29 „Pesimismus Lutherův leží v učení, že prý
člověk jest tak zkažen, že nic dobrého nedokáže, že hřích jest jediným jeho údělem, a proto
násilí jest jediným prostředkem držet tuto bestii na uzdě“ Rádl se v hodnocení německých
protestantů vrací k první světové válce, kdy píše, že schvalovali každou válečnou surovost
a nestyděli se přirovnat německý ozbrojený národ ke Kristu na kříži. Němečtí luteráni „při
myšlence na Boha vzhlíží vzhůru a vidí tam potentáty, generály, vůdce a shlíží z jejich
výše dolů na mizerného člověka, který prý jest od základu zkažený a není ničeho dobrého
schopen, jedině absolutní vládcové ho mohou tvrdostí držet na uzdě“, takže „němečtí
křesťané“ to dopracovali tak daleko až tvrdili, že „totální německý stát jest bohem
svrchovaným a Hitler jeho prorok a Bůh má povinnost mu požehnat.“ Říká, že rouhání
bylo tak hrubé, že i část německých luteránů protestovala, zvláště vůdce tzv. teologie
krize, K. Barth. „Měl odvahu opřít se pohanství německých luteránů a napsal smělá slova,
že raději půjde do katakomb a v úkrytu před německou politikou bude sloužit Bohu, než
dívat se na dnešní ohavnost spuštění. Protože však sám z Luthera vychází, protože jest pro
něho hlavním argumentem autorita Boha mocného a trestajícího, před níž neplatí „lidský“
soud o tom, co je pravda a co je mravné, a protože ani Barth nemá pozitivního poměru ke
světské politice, neměl úspěchu a nebude mít.“ Proti tomuto negativnímu pojetí politiky
staví Rádl politiku jako „techniku přátelství mezi lidmi, zápas o důvěru lidí a služebnici
lásky, a demokracii za projev přesvědčení, že každý člověk svým denním životem přímo
mluví s Bohem a jemu je přímo odpovědný“30 Rádl tvrdí, že jsme byli vychováni v tom
typu politiky, v němž zbožnost není oddělena od veřejného života a politika je chápána
jako příležitost k uplatnění evangelia. Mezi vychovatele počítá sv. Vojtěcha, sv. Václava,
Husa, Komenského, Palackého, Masaryka. Oddíl věnovaný luterství uzavírá tímto
výkřikem: „Rozklad luterství! Rozklad puritánství! Konec reformace, konec té velké doby
v životě lidstva, kterou zahájili Hus, Luther, Kalvín! I nezbývá než hledat reformaci
novou.“31
Americký nedemokratický protestantismus
Obecnějším problémem americké demokracie vázané na reformační křesťanství je, že
jejich základem se ve dvacátém století stává redukce amerického lidu na tzv. WASP –
white anglo-saxon protestants, to je voličská skupina, která volila Reagana či G. W. Bushe
mladšího a nyní pravděpodobně i Trumpa, základem je přesvědčení, že jen bílí protestanti
jsou základem skutečného a pravého amerického lidu.32 To je sice vlivný názor, ale
v zásadě odporující americké ústavě, protože první dodatek zní, že stát nesmí ani zřizovat
ani zakazovat náboženství.33 Normativně zabarvené demokracie nejsou slučitelné
s moderní koncepcí sekulárního demokratického státu. Tím se ovšem ocitají v pasti
pojmenované Böckenfördem, moderní liberální demokracie není schopna garantovat
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normativní zdroje, na nichž je závislá.34 Uvedený problém byl zkoumán v kolektivní
monografii Náboženství a filosofie v sekulární demokracii,35 proto se mu nyní nebudeme více
věnovat.
Problémy dnešní demokracie ve vztahu k náboženství
K nám byla demokracie uvedena protestantskou, intelektuální menšinou (Masaryk,
Rádl, Komárková), po Listopadu reprezentovanou Kohákem či Hejdánkem. Je však
takový názor původně katolickou, nyní převážně ateistickou většinou přijímán či alespoň
tolerován? Masaryk poskytl demokracii evangelické křesťanské odůvodnění, které je
základem jak jeho nového náboženství, které mělo překonat krizi moderní doby a
moderního člověka, tak jeho filosofie dějin, Rádl byl ostrým kritikem faktické podoby
prvorepublikové demokracie, která byla jakýmsi mixem organického mýtu o
československém lidu, který vytvořil demokratickou republiku a většinového politického
systému, v němž se rozhoduje prostřednictvím hlasování, navrhuje demokracii smluvní,
kterou navazuje na Masarykovu normativní koncepci demokracie, ale místo o humanitu ji
opírá o koncepci lidských práv.36 Komárková přišla s historickým argumentem
prokazujícím, že lidská práva mají kořeny v přirozenoprávních teoriích, v sociálních a
ekonomických historických podmínkách a v evangelickém, reformačním myšlení37,
koncepce lidských práv se stala programem Charty 77. S podobnou argumentací ve
prospěch ne-přirozené, k pravdě se vztahující koncepce lidských práv a demokracie přišel
Hejdánek.38 Kolik procent našeho demokratického lidu má byť jen ponětí o Rádlově,
Komárkové a Hejdánkově pojetí lidských práv a demokracie?
Vztah části katolíků se v průběhu 60. let díky ekumenickým snahám 2. vatikánského
koncilu i díky kriticky myslícím biblickým teologům, filosofům, vědcům i prostým
věřícím k demokracii a lidským právům změnil, nezanedbatelnou roli sehrály represe
komunistického režimu.39 Řada katolíků a mezi nimi zvláště ti, kteří se angažovali
v Chartě 77 a ve VONSu, byla a je přesvědčenými demokraty.40
A jak je to s ateisty? Na základě čeho by se mohli a měli identifikovat s demokracií?
Stačí instituce sekulární demokracie, billboardové kampaně, průzkumy veřejného mínění,
televizní diskuse průzkumy vybraných kandidátů a vlastní volby? Nejvýraznější Klausova
koncepce se opírala o procedurální pojetí Schumpetera, který demokracii pojal jako
marketingovou soutěž politických stran o moc. 41 Letos v ní vyhrál politický podnikatel,
který si koupil osobnosti, které umí dobře předstírat, že jsou důvěryhodní politikové.
Nepředstavují strach, frustrace, obavy z budoucnosti, nespokojenost se současnými
elitami a politikou spojená důvěrou v mediálně a ekonomickou silnou osobu silnější
34
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emoce než křesťanské a jakékoli jiné racionálně zdůvodněné politické přesvědčení?
Nejnebezpečnější skupinou jsou neinformovaní, lhostejní a zároveň snadno ovlivnitelní
občané, kteří svůj hlas dávají nezodpovědným populistům a extremistům, kteří slibují
snadná a jednoduchá řešení, která však žádné řešení nepředstavují, pouze prohloubení
„snadno řešitelných“ problémů.
Významnou roli v přechodu k demokracii sehráli reformní, kritičtí marxisté,42 kteří si
osvojili koncepci lidských práv a demokracie částečně při pokusu o demokratizaci
komunistického režimu a posléze převážně v průběhu svého angažování v Chartě 77. I
ateista může věřit v hodnoty svobody, lidské důstojnosti, spravedlnosti a demokracie.
Věřící, kritičtí ateisté, kteří respektují své bližní s jiným názorem a demokratické zákony a
ústavu, mohou v demokracii sehrát lepší roli než konzervativní, netolerantní křesťané.
Závěrem
Je možné dnešní demokracii a křesťanství reformovat? Nezaostáváme nejen za
Západem, ale i za tzv. třetím světem? Kde jsou noví demokraté a noví reformátoři? Jsme
odsouzeni nechat si vládnout pofidérními figurami, které objedou republiku, vystraší
spoluobčany a poté posbírají hlasy, které jim nahází do volebních uren? Stačí čekat, až se
unaví nebo až se stanou novými elitami, proti nimž povstanou noví protielitářští politici?
Jsou čeští protestanté a křesťané odsouzení k čekání na svůj zánik? Jistě nejsou, duch vane,
kam chce.
Dílčí řešení představuje silnější, vzdělávající se, věřící, kritická a komunikující občanská
veřejnost, složená z přesvědčených demokratů, která vytvoří protiváhu k volené politické
reprezentaci a reformující se demokratické instituce, které odolají tlaku staronových
politických elit. Reforma demokracie přemýšlivými, věřícími a kritickými demokraty
začíná u dialogu se všemi spoluobčany, tedy u komunikace a aktivní participace na tvorbě
i kontrole demokratického systému a jeho institucí. Úcta a respekt ke spoluobčanům i k
demokratickým zákonům a institucím může a má jít ruku v ruce s transcendencí
obsaženou v náboženských, filosofických i morálních přesvědčeních, jejichž pluralitu
máme ctít, přezkoumávat i dále rozvíjet ve vzájemných diskusích i rozhodnutích.

Shrnutí
Příspěvek zkoumá oboustranný interaktivní vztah demokracie a reformace zejména v
českém filosofickém myšlení. Zamýšlí se nad otázkou, co vedlo české filosofy (Masaryk,
Rádl, Komárková) k tomu, že upřednostňovali kalvínské reformační myšlení před
myšlením luterským. Je připomenuta Hromádkova kritika Masarykovy kritiky apoštola
Pavla, Luthera i českého protestantismu. Nejostřejší kritiku luterství reprezentuje Rádlova
kritika „německých křesťanů“ při jejich podpoře hitlerovského nacismu. Autor se více
věnuje otázce, proč Masaryk upřednostňoval americké pojetí reformace interaktivně
vztažené k americkému pojetí demokracie a k jakým problémům toto pojetí vede či může
vést. V závěrečné části autor zkoumá vztah k demokracii ze strany protestantů, katolíků i
ze strany ateistické většiny. Jisté východisko tváří v tvář rostoucí pasivitě a lhostejnosti
významné části obyvatelstva a narůstání populismu a extremismu, které s tím souvisí, vidí

42
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autor v pěstování kritického a dialogického myšlení a kultivování demokratických
institucí.

Summary
„The reformation and democracy“. The paper examines the double-sided interactive
relationship of democracy and the reformation in particular in the Czech philosophical
thinking. He contemplates the question of what led the Czech philosophers (Masaryk,
Radl, Komárková) to the fact that they favored of the Calvin‘s reformation thinking before
Luther‘s thinking. It is reminded of the Hromádka‘s criticism of Masaryk's criticism of the
apostle Paul, Luther and Czech protestantism. The sharpest criticism of Lutheranism
represents Rádl‘s criticism of the "German christians" in their support of Hitler's nazism.
The author is more devoted to the question of why Masaryk preferred the American
concept of the reformation interactively related to the American concept of democracy and
which problems this notion makes or may make. In the final section the author examines
the relationship to the democracy of the protestants, of the catholics and even from the
atheistic majority. A certain way of the facing of growing passivity and indifference of a
significant part of the population and the increase of populism and extremism, which are
associated with it, the author sees in the cultivation of critical and dialogical thinking and
in the cultivating of democratical institutions.
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Úvod
Tato studie se zabývá interpretací pohádky Zlatovláska od Karla Jaromíra Erbena.
Vycházím z jejího kompletně ilustrovaného vydání, které neobsahuje čísla stran.1 Pohádku
lze pomocí tohoto vydání sledovat jak na základě jejího textu, tak pomocí série obrazů,
která ji vyjadřuje a zároveň interpretuje. Interpretace implikovaná v obrazech se však
občas ukazuje jako velmi netriviální, protože toho obraz říká buď více než text nebo říká
něco jiného. Právě tento nesoulad textu a obrazu, ne-li zakrytí textu obrazem, bylo prvotní
motivací interpretovat pohádku Zlatovláska výhradně na základě jejího textu.
Předloženou interpretaci textu této pohádky nazývám kosmologickou. To znamená, že
jejím úběžníkem je porozumění světu. Alternativní přístup by mohl být psychologicky
zaměřen na porozumění duši.2 Pak už by jen záleželo na tom, zda jsou všechny pohádkové
bytosti obrazy jedné a té samé duše nebo je ve hře duší víc. Předpokladem
kosmologického výkladu je analýza vztahů mezi pohádkovými bytostmi, která se stává
základem výpovědí o světě. Vztahy mezi bytostmi mohou být buď jednostranné, nebo
dvojstranné. Jednostranným vztahem je například Jiříkova podřízenost králi. Dvojstranný
vztah naopak předpokládá ohled na druhou bytost a je podmínkou poznání té stránky
světa, kterou druhá bytost ztělesňuje. Rysem kosmologického výkladu má být právě tato
metodická snaha nesmazávat rozdíly mezi pohádkovými bytostmi.
Hlavní textovou pobídkou ke kosmologickému výkladu je vedle Jiříkovy cesty za
princeznou živlová nauka, kterou rekonstruuji na základě rozdělení zvířat na vzdušná,
zemská a vodní. Mezi pohádkové bytosti patří jak člověk, tak zvířata. Tato zvířata
odkazují k různým dimenzím světa, protože jsou vzdušná, zemská a vodní. Proto má na
textu pohádky postupně vystavěná živlová nauka svůj kosmologický význam. Svět
pohádky není nelidský, v čemž vidím podnět k takové interpretaci živlů, která je nachází v
nitru lidského života. Skrze zvířata se člověk seznamuje s odpovídajícími živly, a tak
poznává nové stránky světa. To je však ještě třeba upřesnit, protože daný živel se ukazuje
prostřednictvím vztahu k určitému zvířeti, ale i člověku. Proto je možné, aby se skrze
Zlatovlásku Jiříkovi jevil ohnivý živel a aby měl svět nakonec čtyři živlové dimenze:
vzduch, zemi, vodu a oheň. Z pohádky nejspíš vyplývá rozdíl mezi zvířetem a člověkem,
který je založen na potenciálu člověka obeznámit se se všemi živly, zatímco u zvířat
potenciál překračovat vymezené živly nenacházím. Zvláštní postavení náleží zemskému
1

Karel Jaromír Erben: Zlatovláska. Svoboda-Libertas. Praha. 1993 (Ilustrovala Jana Čapková).

2

Návrhy poukazující tímto směrem budu uvádět v poznámkách pod čarou.
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živlu, který je patrně základem všech živých bytostí, takže cesta k jiným živlům musí vést
od něj. Podle následujícího výkladu had náleží zemskému živlu, ryba vodnímu živlu,
mouchy vzdušnému živlu, husy vzdušnému živlu, kůň zemskému živlu, ptáčkové
vzdušnému živlu, mravenci zemskému živlu, krkavčata vzdušnému živlu, zlatá ryba
vodnímu živlu, štika vodnímu živlu, pavouk zemskému živlu, moucha vzdušnému živlu
a Zlatovláska ohnivému živlu.
Na rozdíl od pasivní princezny z Erbenovy pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký
pojednává Zlatovláska o aktivní princezně. Zatímco pasivní/zakletá princezna je pasivní jak
co do vzhledu (mrtvolnost), tak co do svých projevů, je aktivní princezna aktivní jak svým
vzhledem (záře), tak svými činy. Díky své aktivitě je schopna dvojstranného vztahu,
zatímco pasivní princezna je vysvobozena na základě jednostranného vztahu k ní. Tuto
studii člením právě s ohledem na této pohádce vlastní typ princezny na 3 části: Objevení
Zlatovlásky, Cesta za Zlatovláskou a Získání Zlatovlásky. Stejně jako pohádku Dlouhý, Široký a
Bystrozraký lze i Zlatovlásku chápat jako návod k získání daného typu princezny.
Objevení Zlatovlásky
Zlatovláska začíná vysvětlením, jak se král naučil rozumět řeči zvířat. Vidíme, že není
samozřejmé, aby člověk rozuměl řeči zvířat, byť je to samotný vládce. Tuto výsadu má
díky stařeně, vůči níž stojí v jednostranném vztahu, protože ona mu hada iniciativně
přinesla. O královně zde není zmínky, neboť král žije sám. To, že nerozuměl řeči zvířat,
tedy může souviset s uzavřeností vůči ženám. Na druhou stranu nejsme oprávněni říci, že
by zde zvířata, kterým král bude rozumět, musela znamenat výlučně ženy. Rozumění řeči
zvířat by mohlo obecněji znamenat vnímavost vůči elementárním projevům života, jako
jsou potřeby. Král bez dovednosti rozumění řeči zvířat nedbal potřeb a tužeb živých tvorů.
Král se naučil řeč zvířat díky tomu, že snědl připraveného hada: „Přišla k němu jednou
nějaká stará babička, přinesla mu v košíku hada a povídá, aby si ho dal ustrojit: když ho sní, že bude
všemu rozumět, co které zvíře v povětří, na zemi i ve vodě mluví.“ Je paradoxní, že je
podmínkou rozumění řeči zvířat tak jednostranný vztah, jako je snězení zvířete. Had je
typický živočich země. Odkazuje k její jistotě, na kterou spoléhá, ale kterou také využívá k
nenápadným či překvapivým manévrům.3 Had zprostředkovává řeč všech zvířat, která
jsou rozdělena na vzdušná, zemská a vodní. Toto dělení vyjadřuje dimenze, které daným
tvorům ve světě náleží, a poslouží jako východisko pro živlovou kosmologii, jež činí
zvířata i lidi součástmi téhož světa. Had je klíčem k rozumění řeči zvířat možná z toho
důvodu, že odkazuje ke schopnosti využít jistotu země ke změně. Tato schopnost je
elementární podmínkou života, takže má zemský živel pro živé tvory význam
přirozeného východiska.
Král je ovšem chamtivý. Když má dostat to, co mu v životě chybělo, nechce se podělit:
„Tomu králi se líbilo, že bude umět, co nikdo neumí, dobře babičce zaplatil a hned poručil
sloužícímu, aby mu tu rybu k obědu připravil: „Ale,“ prý, „ať jí ani na jazyk nevezmeš, sic mi to
svou hlavou zaplatíš!“ To, že král stařence zaplatil, neruší jednostrannost její iniciativy vůči
králi. Podivné je, že se král dopouští lsti vůči svému sluhovi. Řekne mu totiž, aby mu
3
Připadá mi náležitější zařadit zde hada do následujícího členění zvířat na vzdušná, zemská a vodní
než se odvolávat na biblický nebo na psychoanalytický kontext, který by mu mohl přisuzovat sexuální
význam. Ten sice není v rozporu s interpretací hada jako zemského živočicha, ale představuje pouze jednu
z mnoha konkretizací interpretace, podle níž je had zemským živočichem. Zemitost totiž obecně odkazuje k
elementárnímu zaměření na jistoty, které je vlastní nejen sexualitě, ale potřebám obecně.
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připravil rybu, přestože jde ve skutečnosti o hada. Nemáme důvod myslet si, že má král
nejraději jídla připravená na způsob ryby, a proto chce i tentokrát hada à la ryba.
Vyloučíme i možnost, že se jedná o úhoře, který je podle své podoby rybou i hadem.
Srovnáme-li hada s rybou, vyznačuje se had schopností unikat ze svého prostředí třeba i
do vody, zatímco ryba ztělesňuje splynutí se svým prostředím (vodou). Král, který si
osobuje hada, si tedy přivlastňuje právo využít příležitosti a opustit status quo, zatímco
sluhovi podle něj přísluší pouze splynutí s výkonem jeho služby. Nakolik sluha tento
rozdíl nechápe, natolik je králi podřízen. Zatím stojí Jiřík vůči králi v jednostranném
vztahu podřízenosti.
Tím, že král zakázal ochutnání pod trestem smrti, naznačuje jednak to, že je lakomý a
že využívá své moci, jednak to, že se rozumění zvířatům týká vědomí vlastní omezenosti,
na kterou poukazuje smrt. Sluha ochutnal hada, a tak si osvojil nejen schopnost vzdát se
jistoty, ale spolu s ní přijal i vědomí vlastní omezenosti a smrtelnosti.
Spojení kuchaře a sluhy v jedné osobě je také zajímavé. Jako sluha je Jiřík králi
podřízený, ale jakožto kuchař má nad králem moc, přestože si to neuvědomuje. Je-li tedy
král tak přísný na Jiříka, je svým způsobem sám proti sobě. Toho ale Jiřík nehodlá využít
ani potom, co jeho nezávislost na králi vzrostla. Nadřazený král zatím stojí proti
podřízenému Jiříkovi.4
Po prvním ochutnání slyší Jiřík bzučet mouchy: „Nám taky něco, nám taky něco!“ Jiřík je
překvapený, takže jim hned připraveného hada nenabídne. Již zde můžeme navrhnout
hypotézu, podle které mluvící zvířata, kterým rozumíme, znamenají způsob života, na
který můžeme brát ohled. Mouchy jsou zde po jídle toužícím způsobem života.5 Pokud je
vyslyšíme, přestanou pro nás být jen otravné a pochopíme, že jsou příznakem touhy, která
může být stejně tak naše. Jestliže Jiřík tento způsob života dokázal rozpoznat, je také
pochopitelnější, proč si to král nepřál. Tím se totiž postupně stává nezávislejším. Mouchy
jsou také tvorové vzduchu, což je po zemi druhý živel, se kterým je Jiřík konfrontován.
Pokud jde o zemi (had), staví se k ní zatím pouze negativně, protože se vymyká jistotě své
role služebníka. Nyní se mu zpřístupňuje i živel vzduchu, který odkazuje ke svobodě, jak
ještě uvidíme. Vztah mezi Jiříkem a mouchami je jednostranný, protože na jejich žadonění
neodpovídá.
Zadruhé Jiřík na ulici slyší husy: „Tu zas venku na ulici někdo sípavě volá: „Kampák?
Kampák“ A tenčí hlasy odpovídají: „Do mlynářova ječmene, do mlynářova ječmene.“ Husy
představují způsob života založený na společném sdílení tužeb. Opět se jedná o zvířata
vzdušného živlu. Na rozdíl od much se však husy svou touhou jíst navzájem chlubí. Jde tu
ale o to samé: pochopit, co naznačují. Jiřík tedy všechno pochopil: „„Aha!“ povídá, „taková
je to ryba?“ Už věděl, co je.“ Na rozdíl od much jsou husy více vázány na živel země, a tak
se hned nevrhají za touhou, ale společně se o ní navzájem ujišťují. Husy Jiříka neprosí o
nic k jídlu. Pouze ho jednostranně činí svědkem jejich touhy. Živel vzduchu se zatím
Jiříkovi jeví pouze v náznacích.
Jiřík hada ochutnal ještě jednou a po obědě vyrazil s králem na projížďku na koních,
jak si Veličenstvo přálo. Při této aristokratické volnočasové aktivitě vystupují na povrch
povahy obou. Oba rozumí řeči koní, ale to král ještě neví. A právě jejich koně se dají při
4
Psychologická interpretace by mohla umístit jednostranný vztah mezi králem a Jiříkem do jedné
duše a sledovat pak její osudy napříč dějem pohádky.
5
Nejedná se zde o potřebu, protože se mouchy bez tohoto jídla bez újmy obejdou. Předestřený rozdíl
mezi potřebou a touhou ještě dále využiji.
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projížďce do řeči jako první: „Když jeli po zelené louce, poskočil Jiříkův kůň a zařehtal:
„Hohohoho, bratře! Mně je tak lehko, že bych chtěl přes hory skákat!“ „Což je o to,“ povídá druhý,
„já bych taky rád skákal, ale na mně sedí starý; skočím-li, svalí se na zem jako měch a srazí vaz.“
„Ať si srazí, co z toho?“ řekl Jiříkův kůň, „místo starého budeš nosit mladého.“
Vztah koně a jezdce je jednostranný, protože jezdec řídí koně.6 To králi zajisté
vyhovuje, protože zatím řídil podobně i Jiříka. Při projížďce se ukazuje, že Jiřík má ke
způsobu života koně jiný vztah než král, protože dokáže připustit jeho skryté možnosti.
S tímto způsobem života je v rozporu stáří krále. Kůň ztělesňuje způsob života spojený
s vůlí směřovat k cíli navzdory vzdálenostem a překážkám. Od elementárních způsobů
života, jakými byly mouchy a husy, se tak dostáváme k mocnějšímu způsobu života, který
náleží do živlu jistoty (země).
Rozmluva koní byla vtipná, takže se Jiřík zasmál: „Jiřík srdečně se té rozmluvě zasmál, ale
jen tak potichu, aby král nevěděl. Ale král taky dobře rozuměl, co si koníci povídali, ohlédl se a vida,
že se Jiřík směje, ptá se: „Čemu se směješ?“ „Ničemu, královská Jasnosti, jen mi tak něco připadlo,“
vymlouval se Jiřík. Starý však už ho měl v podezření a koňům už taky nedůvěřoval; obrátil se zas
domů.“ Protože se Jiřík směje, zdá se, že je se svou vůlí ke vzdáleným cílům v souladu,
jakkoli vůči ní může zaujímat odstup, jako když z koně sesedne. Král je naopak vůči této
vůli rezervovaný. Její impulzy nedokáže přijmout a hned se staví proti nim. Obává se
totiž, že by se jeho jednostranný vztah ke koni mohl zvrátit ve vztah dvojstranný, v němž
by kůň mohl řídit jezdce, aniž by byl vždy jezdcem řízen. Podobně ani ve vztahu k Jiříkovi
nechce být král v žádném případě řízen. Smích zde tedy odlišuje Jiříka od krále a
problematizuje jejich jednostranný vztah. Je to první průkazný krok ke sluhově
samostatnosti. Vůle ke vzdáleným cílům je předpokladem pro to, aby se Jiřík vydal do
dobrodružství.
Kůň odkazuje k zemskému živlu. Nejedná se již o hadovu příležitostnou a
překvapivou nezávislost na tom, co platí (jistota země). Kůň představuje efektivní využití
jistoty země k dosažení vzdálených cílů. Stejně jako v prvním případě je zde zemský živel
prostředkem, nikoli cílem, takže jde pouze o jinou podobu relativní nezávislosti na jistotě
(negativní postoj k zemskému živlu). Na rozdíl od krále je Jiřík schopen větší nezávislosti
na své jistotě (roli služebníka), a tak může dosáhnout i vzdálenějších cílů. Král by svou roli
vládce určitě opustit nechtěl.
Král s Jiříkem se poté vrátili zpátky. Král si vyzkoušel, že řeči zvířat rozumí a dokáže
vnímat požadavky vůle ke vzdáleným cílům, i když se bojí, že přijde o jistotu své
nadřazenosti. Zjistil také, že to, jak se k požadavkům vůle ke vzdáleným cílům staví, ho
nejspíš odlišuje od Jiříka, o kterém si myslel, že požadavky této vůle vnímat nesmí, stejně
jako nesmí mít jako jeho sluha žádnou nezávislost na výkonu služby. Zatím je však pouze
ve stádiu podezření, které poznamenává jeho jednostranný vztah k Jiříkovi. Proto
přistupuje ke zkoušce: „Když přijeli do zámku, poručil král Jiříkovi, aby mu nalil do sklenice
vína: „Ale tvá hlava za to,“ povídá, „jestliže nedoleješ anebo přeleješ!““ Pravděpodobně se zde
jedná o zkoušku uměřenosti. Jiřík má zachovat správnou míru a nepřelít. Na druhou
stranu se nejedná o nový trest, stejně totiž Jiříkovi hrozil smrtí za ochutnání hada. Král ví,
že nezávislost se může o slovo přihlásit kdykoli, pokud je jí Jiřík schopen. Má-li být
dobrým sluhou, jakým dosud byl, musí její požadavky umět neustále kontrolovat a držet
je na uzdě, jako když řídí koně.
6
Psychologická interpretace by mohla chápat koně přímo jako stránku jezdce, a tak zrušit jejich
odlišnost.
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Na scénu vstupují ptáčkové: „Jiřík vzal konvici s vínem a leje. Vtom přiletěli oknem dva
ptáčkové; jeden druhého honil a ten, co utíkal, měl tři zlaté vlasy v zobáčku. „Dej mi je,“ povídá ten
jeden, „však jsou moje!“ „Nedám, moje jsou! Já si je zdvihl.“ „Ale já je viděl, jak upadly, když se
zlatovlasá panna česala. Dej mi aspoň dva.“ „Ani jeden! Tu ten druhý ptáček za ním a ty zlaté
vlasy pochytil. Když se tak o ně letmo tahali, zůstal každému v zobáčku jeden, a třetí zlatý vlas
upadl na zem, jen to zazvonilo.“ Ptáčkové se hádají, což svědčí o jejich dvojstranném vztahu.
Díky hádce ptáčků se dozvídáme o Zlatovlásce, a proto se můžeme zaměřit na její
objevení. Na rozdíl od zakleté princezny, která je od počátku skrytá a tajemná, je
Zlatovláska zjevná a jasná. To je patrné právě na jejích zlatých vlasech. Ptáčkové na ni
upozorňují, protože je pro ně atraktivní.
Objevení Zlatovlásky však pro Jiříka znamená kritický problém. Pád zlatého vlasu ho
totiž vyrušil: „Vtom se Jiřík po něm ohlídl a přelil. „Propadls mi životem!“ vykřikl král: „ale chci s
tebou milostivě naložit, když té zlatovlasé panny dobudeš a přivedeš mi ji za manželku.“ Tím, že se
královo podezření potvrdilo, vyšel najevo dvojstranný vztah Jiříka a krále. Jiřík totiž
nejednal v souladu se svou podřízeností králi. Král se snaží tento dvojstranný vztah opět
zvrátit ve vztah jednostranný, protože Jiříkovi nabízí pouze službu nebo smrt.
Máme zde spojení mezi rozuměním řeči zvířat, hrozbou smrti a získáním ženy.
Rozumění řeči zvířat tedy muže žijícího v jednostranném vztahu přivádí k pochopení jeho
vlastní vůle ke vzdáleným cílům, problematičnosti jistoty a smrtelnosti, ale i k ženě
jakožto chybějícímu protějšku. Jsme na rovině potřeby, která náleží do dimenze jistoty.
Vidíme, že král má o ženu zájem, ale sám pro ni nic udělat nehodlá, takže je ve hře jeho
potřeba, nikoli touha. Jiřík má být jeho prostředníkem. Není však dostatečné omezit se
pouze na perspektivu krále, protože Jiřík porušil jejich jednostranný vztah. Když Jiřík
přivede ženu pro svého krále, nepřímo ji získá sám. Jako kdyby nebylo možné získat
aktivní princeznu přímo. Je jasná jako slunce, takže bezprostřední pohled na ni oslepuje.
Způsob života ptáčků odpovídá lakomství, se kterým jsme se poprvé setkali, když se
král nechtěl s Jiříkem podělit o hada. Místo hada zde však máme tři zlaté vlasy, které
nepatří dědovi Vševědovi, ale zlatovlasé panně. Je zajímavé, že ke Zlatovlásce poukazují
právě ptáčkové, tedy tvorové vzdušného živlu. Jiřík se ještě úplně nevypořádal se živlem
země a je opět konfrontován se živlem vzduchu, skrze nějž se ukazuje Zlatovláska jako
vzdálený cíl. Lakomství ptáčků je karikaturou vzdušného způsobu života, který má jinak
potenciál odstupu. Můžeme tedy očekávat, že se v dalším postupu bude muset Jiřík
vypořádat se živlem země (problém jistoty) a pochopit možnosti vzdušného živlu
(možnost odstupu).
Cesta za Zlatovláskou
Protože je člověk součástí světa, nemohl být kosmologický výklad zcela očištěn od
psychologie ve smyslu řeči o způsobech života.7 Pojem jistoty a také pojmy jednostranného a
dvojstranného vztahu mají kosmologický, ale i psychologický význam. Jistota je zde společná
člověku i zvířeti a platí o nich prostřednictvím zemského živlu, který oba svým způsobem
ztělesňují. Jednostranný či dvojstranný vztah rovněž charakterizuje člověka i zvíře a zároveň
vyjadřuje svět, ve kterém člověk i zvíře žijí. Kosmologický výklad má tedy nakonec 3
složky: analýzu vztahů mezi pohádkovými bytostmi (jednostranné a dvojstranné vztahy),

7

Předpokládám, že zdejší psychologie je možná i bez pojmu „duše“.
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psychologickou interpretaci (způsoby života, vůle ke vzdáleným cílům, potřeba, touha) a
výklad živlových dimenzí světa (země jako relativní jistota pro člověka i zvíře).
Teď se však vrátíme k pokračování pohádky, abychom postupně analyzovali cestu za
aktivní princeznou. Jiříkovi jde o život. Vydává se koňmo na cestu, ale neví, kam má jet. Se
svou vůlí ke vzdáleným cílům bloudí. Musí nejprve poznat svět natolik, aby se v něm
zorientoval. První zastávkou je mraveniště u černého lesa: „Přijel k černému lesu a tu pod
lesem u cesty hořel keř; zapálili jej pasáci. Pod keřem byl mravenčí kopec, jiskry na něj padaly a
mravenci se svými bílými vajíčky sem tam utíkali.“
Ihned se dovídáme, jaký způsob života mravenci ztělesňují: „„Och, pomoz, Jiříku,
pomoz!“ volali žalostně. „Uhoříme, i naši mladí ve vajíčkách.““ Jedná se o strach, který se
netýká pouze jednotlivce, ale celého společenství mravenců. Mravenci jsou tvory
zemského živlu, takže žijí v dimenzi jistoty. Teď jsou však zasaženi ohněm, takže je na
nich patrný pravý opak: nejistota a zkáza. Jiřík sesedá z koně, což znamená odstup od jeho
potřeby jet dál, a mravencům pomáhá: „On tu hned s koně dolů, keř uťal a oheň uhasil.“
Mravenci mu hned na oplátku slibují svou pomoc, takže je vztah mezi Jiříkem a mravenci
dvojstranný: „„Až budeš toho potřebovat, vzpomeň si na nás a taky ti pomůžem.““ Společné dílo
mravenců spočívá v utváření společenství a sjednocování mnohosti. Společenství
mravenců je založeno na společně budované jistotě. Tím, že Jiřík mravencům pomáhá,
ukazuje, že je schopen i pozitivního postoje k zemskému živlu, který je založen na uznání
smyslu jistoty. Jiřík se tedy se zemským živlem vyrovnal nejprve negativně (osvojil si
relativní nezávislost na jistotě) a až následně pozitivně (uznal smysl jistoty) tím, že
pomohl mravencům. Poznání zemského živlu v jeho úplnosti se uskutečnilo až v rámci
dvojstranného vztahu mezi Jiříkem a mravenci. Až díky příslibu mravenců si Jiřík
prakticky osvojil znalost zemského živlu a pozná, kdy jí bude třeba. Mezitím se již Jiřík
setkal s prvními rysy vzdušného živlu.
Postup do černého lesa je prohloubením předchozí zkušenosti. Od ohrožení celého
společenství se dostáváme k ohrožení opuštěných jedinců. Jiřík potkává pod stromem
dvojici krkavčat, která měla nejen krkavčí matku, ale i krkavčího otce, a tak zůstala sama bez
pomoci: „Na vrchu na jedli bylo krkavčí hnízdo a dole na zemi dvě krkavčata pištěla a naříkala:
„Otec i matka nám uletěli, máme si samy potravy hledat, a my ubohá písklata ještě lítat neumíme!
Och, pomoz, Jiříku, pomoz, nasyť nás, sic umřeme hladem!““ Opuštěný jedinec je zde
charakterizován hladem, tedy potřebou par excellence.
Krkavci jsou tvorové vzdušného živlu, který poukazuje na odvahu vyletět vzhůru a
mít odstup. Toho však krkavčata nejsou schopná. Bez jídla zahynou, protože jejich potřeba
jídla zůstane neuspokojena. Rodiče jim uletěli příliš brzy, jsou dosud příliš vázáni na živel
země. Nejde jen o to mít odvahu a dokázat se povznést. Je třeba to umět udělat ve vhodné
situaci. Oběť, kterou jim Jiřík přináší, je zarážející. Přestože kvůli celému společenství
mravenců stačilo jen sesednout z koně, na záchranu dvou krkavčat obětoval celého koně:
„Jiřík se dlouho nerozmýšlel, skočil s koně a vrazil mu do boku meč, aby krkavčata měla co žrát.“
Tato radikalita má významné důsledky. Obětováním svého koně Jiřík jedná proti své
potřebě jet dál, protože koně na své cestě nezbytně potřeboval. Díky tomu však může
jednat na základě touhy. Potřeby se sice ukazují jako nezbytná podmínka touhy, ale touha
by se nemohla projevit, kdyby se nepostavila některým potřebám navzdory. Touha je
umožněna vypořádáním se s živlem vzduchu prostřednictvím odvahy. Odvaha umožňuje
vymknout se z rámce jistoty a objevit svobodu. To znamená, že svoboda předpokládá více
než relativní nezávislost, totiž vzdušnou volnost, která otevírá dříve neznámé možnosti.
Tato odvaha toužit překonává lhostejnost, se kterou mohl Jiřík přistoupit ke krkavčatům,
ale neudělal to. Opakem touhy je totiž lhostejnost, která svědčí o lpění na vlastní jistotě.
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Zatímco v živlu země je možná potřeba, v živlu vzduchu je možná touha, svoboda a
odvaha. Krkavčata jsou jako tvorové vzduchu vystavena nároku naučit se touze. To ale
není možné, pokud zahynou na popření všech svých potřeb. To se Jiříkovi nestalo, protože
zabitím koně nepopřel všechny své potřeby.
Za jejich záchranu se krkavčata zavazují na oplátku Jiříkovi pomoci: „„Až budeš
potřebovat,“ krákorala vesele, „vzpomeň si na nás a taky ti pomůžem.““ Podoba této pomoci je
nám neznámá, ale můžeme očekávat něco mocného, protože se nacházíme v živlu
svobody, která umožňuje oběť a dar. Tím, že Jiřík koně obětoval, daroval krkavčatům
jídlo.
Obětování koně svědčí o jednostranném vztahu Jiříka ke koni. Kůň mu posloužil na
cestě a zahynul kvůli jeho záměru zachránit krkavčata. Podobně jako král vyslal Jiříka
získat zlatovlasou pannu, využil Jiřík koně k záchraně krkavčat. Rozdíl je sice v tom, že
královi jde o jeho vlastní prospěch, zatímco Jiřík jedná ve prospěch krkavčat, ale to nic
nemění na Jiříkově jednostranném vztahu ke koni. Mezi Jiříkem a krkavčaty byl ustaven
dvojstranný vztah, který je však podmíněn Jiříkovým jednostranným vztahem ke koni.
Jako kdyby byl mezi zemským a vzdušným způsobem života skok předpokládající
popření zemského způsobu života. Díky příslibu krkavčat si Jiřík prakticky osvojil znalost
vzdušného živlu a pozná, kdy jí bude třeba.
Dále musí Jiřík pokračovat jinak. Na koni přijel k lesu, vjel do něj, ale musel se z něj
dostat pěšky: „Šel dlouho, dlouho lesem, a když konečně z lesa vycházel, viděl před sebou daleké,
široké moře.“ Les se tak stává průchodem k moři. Jiřík se díky dobrodružstvím v lese a
v jeho blízkosti seznámil s dalšími stránkami světa: s významem zemského živlu a
s významem vzdušného živlu. Nyní stojí tváří v tvář vodnímu živlu.
Jako k záchraně společenství mravenců došlo na hranici lesa, stojí nyní Jiřík podobně
na břehu, tedy na hranici moře. U moře potkává lidi, jako kdyby vstoupil do společnosti
teprve teď, když je schopen svobody, touhy a daru. Jsou to rybáři: „Na břehu kraj moře dva
rybáři spolu se hádali.“ Pasáci, kteří zapálili keř, nebyli přítomní ohrožení mraveniště, takže
si možná nebyli vědomi důsledků svého jednání. Naproti tomu rybáři se právě teď přou o
výsledek jejich spolupráce. Jejich vztah je zjevně dvojstranný.
Pozoruhodný je předmět jejich sporu. Hádají se o zlatou rybu: „Chytili velikou zlatou
rybu do sítě a každý chtěl ji mít sobě sám. „Má je síť, má je ryba!“ A druhý na to: „Málo by ti tvoje
síť byla platna, kdyby mé lodi a mé pomoci nebylo.“ „Až podruhé zas takovou chytíme, bude tvá.“
„Ne tak! Ty na druhou počkej a tuhle mi dej.““ Z jejich sporu je patrné, že dosud
spolupracovali, ale náhle už se nedovedou rozdělit tak, jako se dělili, když jeden přispěl
sítí a druhý lodí. Důraz na poskytnutou pomoc je nadbytečná výčitka. Oba jsou si vědomi,
že chytili cosi jedinečného, co už se možná nebude opakovat. Na jednu stranu je jejich spor
způsobený jejich sobectvím. Na druhou stranu jedinečné není dělitelné, takže je jejich
přístup založený na dělení v koncích.
Zlatá ryba je tvorem vodního živlu. S motivem ryby jsme se setkali již na začátku
pohádky, kde měl zastřít, že se jedná o hada. Zdůraznili jsme to, že ryba splývá se svým
prostředím. To platí obdobně i zde. Vodní živel je prostřednictvím zlaté ryby uveden do
souvislosti se spravedlností, protože je spravedlivé, aby byla ryba vrácena do moře.
Kdybychom spor rybářů zjednodušili na střet dvou sobeckých zájmů, nebyl by řešitelný.
Rybáři však stojí o rozřešení, takže rovněž žádají spravedlnost. Jiřík se již s vodním živlem
dokáže vypořádat, a tak přijímá nárok spravedlnosti, čímž uznává, že jeho svoboda není
ve světě spravedlnosti neomezená, protože ji ohraničuje právě požadavek spravedlnosti.
Navrhuje rybářům spravedlivé řešení: „„Já vás porovnám,“ povídá Jiřík, „prodejte mi tu
rybu, dobře vám ji zaplatím, a peníze rozdělte mezi sebou napolovic.“ I dal jim za ni všecky peníze,
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co měl od krále na cestu, nic si nenechal.“ Peníze jsou zde ve službách spravedlnosti, protože
umožňují jakoby rozdělit nedělitelnou zlatou rybu mezi dva rybáře. Spravedlnost tedy
znamená rovnost. Zároveň však platí, že je spravedlnost spojena s nerovností mezi Jiříkem
(soudce) a rybáři (souzení), která rovnost umožňuje. Kdyby Jiřík nezasáhl, nedostál by
nároku spravedlnosti a rybáři by se bez výsledku hádali dál. Platba za zlatou rybu byla
spravedlivá vůči rybářům. Obchod se zde tedy stává prostředkem spravedlnosti.
Propuštění zlaté ryby však bylo spravedlivé i vůči ní, protože zas mohla splynout
s mořem: „Rybáři byli rádi, že tak dobře prodali, a Jiřík pustil rybu zas do moře.“ Proto je také
spravedlivé, že se zlatá ryba zavazuje Jiříkovi v budoucnu pomoci, i když mu nenabízí tři
přání: „Vesele zašplouchala vodou, pohroužila se a pak nedaleko břehu ještě jednou vystrčila hlavu:
„Až mne, Jiříku, budeš potřebovat, vzpomeň si na mne, odsloužím se ti.““ Nejedná se o obchod
mezi Jiříkem a zlatou rybou, protože Jiřík předem nevěděl, že se mu zlatá ryba bude chtít
odvděčit. Jiříkovo jednání tedy nese rysy daru, který zprostředkovává mezi svobodou a
spravedlností. Pomoc s řešením sporu je darem rybářům a propuštění darem rybě. Tak se
Jiřík vypořádal s vodním živlem a prokázal, že je schopen jednat spravedlivě. Slib ryby
totiž zakládá dvojstranný vztah, který svědčí o tom, že si Jiřík prakticky osvojil znalost
vodního živlu a pozná, kdy jí bude třeba.
Rybáři se mu nesmáli, že zlatou rybu pustil do moře.8 Zeptali se ho, kam směřuje, což
se na hranici moře nabízí. Jiřík jim pravdivě odpověděl: „„Jdu svému pánu, starému králi, pro
nevěstu, pro zlatovlasou pannu, a nevím ani, kde ji hledat.““ Jiřík věrně slouží svému králi,
takže jejich jednostranný vztah trvá. Ani nad tím se rybáři nepozastavují. Ukazuje se, že
mohou Jiříkovi poradit: „„Och, o té ti můžem dobře povědít,“ řekli rybáři, „je to Zlatovláska,
dcera králova z křišťálového zámku tamhle na tom ostrově.“
Zde se poprvé objevuje jméno zlatovlasé panny, i když není překvapivé, protože
vyjadřuje její známou vlastnost, podle níž má zlaté vlasy. Poprvé se také dozvídáme, že je
to králova dcera. Jiříkova pána zaujala nezávisle na tom. Stačily mu jen její zářící vlasy.
Podobně jako rybáři chytili zlatou rybu, chce i Jiřík získat Zlatovlásku, byť si ji
nepřivlastňuje, jako si zlatou rybu přivlastňovali oni. Jako zlatá ryba žije v moři, sídlí
Zlatovláska v křišťálovém zámku. V tom však spočívá podstatný rozdíl. Křišťál záři
propouští, zatímco moře ji může pohltit. Proto zlatá ryba zosobňovala vodní živel, nikoli
ten ohnivý. Zjevením ohnivého živlu je právě Zlatovláska, jejíž sláva působí na dálku
fascinující silou. Je jako slunce, což považují rybáři za nezbytné dodat: „Každý den ráno,
když se rozednívá, rozčesává své zlaté vlasy; jde záře od nich po nebi i po moři.“
Ohnivý živel se tak ukazuje prostřednictvím záře, slávy a moci. Díky svému dalekému
dosahu a nepochybnému majestátu může představovat cíl, k němuž lze spět přes vody
spravedlnosti. Jen ten, kdo je schopen obstát ve věcech spravedlnosti, by ho mohl být
hoden. To Jiřík dokázal a rybáři mu z vděčnosti darují svou pomoc: „Chceš-li, sami tě tam
na ten ostrov dovezem, protožes nás tak dobře porovnal.“9 Vědí však, že to k úspěchu nestačí.
S princeznou je totiž spojen požadavek ryzosti. Zlatovláska může být zaměněna, pokud
není postřehnuta její pravá záře a sláva. Rybáři tedy Jiříka varují: „Měj se však na pozoru,
abys pravou pannu vybral; dvanáct je panen, dcer králových, ale jen jedna má zlaté vlasy.“

8
Všimněme si, že po vyřešení sporu se o rybářích zase mluví společně, takže je jejich společenství
znovu ustaveno.
9
Rozdíl mezi obchodem a darem tedy spočívá v tom, zda je oplátka předem domluvená (obchod),
nebo ne (dar).
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Díky křišťálovému zámku se moře stává průchodem. Jiříkova cesta vedla z domova
přes les a přes moře ke křišťálovému zámku. Na své cestě se seznámil se zemským živlem,
vzdušným živlem a vodním živlem. Pokračuje cestou za ohnivým živlem. Ve stádiu země
byl jeho svět vymezen relativní nezávislostí, potřebou a jistotou. Ve stádiu vzduchu
objevil Jiřík svobodu, dar a touhu. Ve stádiu vody poznal nárok spravedlnosti. Oheň se
mu zatím jeví ve své slávě a moci. Dostal se tak daleko, že menší cíl by ho již nemohl
oslovit.
Získání Zlatovlásky
Získání Zlatovlásky probíhá v mnoha krocích. Ostrov, kde se nyní Jiřík nachází,
naznačuje osamocenost a místo rozhodnutí, takže se jedná o prostor vhodný k získání
princezny. Jakékoli selhání by mohlo mít fatální následky, protože je ostrov ohraničen
mořem spravedlnosti. Proto nepřekvapuje přímočarost, se kterou Jiřík přichází
křišťálovým zámkem přímo ke králi. V takto transparentním prostředí by jakýkoli nečistý
úmysl záhy vyšel najevo.
Jiřík bez váhání králi oznamuje, že přišel kvůli Zlatovlásce: „Když byl Jiřík na ostrově, šel
do křišťálového zámku poprosit krále, aby svou zlatovlasou dceru dal jeho panu králi za manželku.“
Jiřík v jednostranném vztahu ke svému králi pro něho žádá manželku. Hraje s otevřenými
kartami, protože přiznává své sociální postavení a místo na světě. Je služebníkem svého
krále, a pokud se to má někdy změnit, není jiného východiska.
Král Jiříkovi jednoznačně odpovídá a klade si podmínky: „„Dám,“ řekl král, „ale musíš ji
vysloužit: musíš za tři dni práce udělat, co ti uložím, každý den jednu. Zatím si do zítřka můžeš
odpočinout.““ Tři byly vlasy Zlatovlásky, tři jsou teď úkoly pro Jiříka. Pravidla
spravedlivého obchodu jsou královou nabídkou stanovena. Pro Jiříka to také znamená
přizpůsobit se stanovenému rytmu. Vztah mezi Jiříkem a králem křišťálového zámku se
vyznačuje vzájemným uznáním, takže je dvojstranný. Ze společenského hlediska je
pochopitelné, že se Jiřík nejprve setkává s králem. Králova role se však vyčerpává tím, že
je prostředkem, jak se dostat ke Zlatovlásce. 10 Vztah mezi králem křišťálového zámku a
Zlatovláskou je jednostranný, protože Zlatovláska je podřízena svému otci a zůstává v
pozadí.
Zatímco v jednom dni se Jiřík dostal do lesa, projel jím a přeplul přes moře do
křišťálového zámku, tři úkoly jsou rozděleny do tří následujících dnů. Je pravděpodobné,
že činy vykonané v jednom dni dávají dohromady určitý smysl. Za první den prošel Jiřík
proměnou, při níž poznával svět. Následující tři dny jsou věnovány získání princezny, při
němž se poznání světa završí.
Jiřík si odpočal a následující ráno dostal první úkol: „Má Zlatovláska měla tkanici drahých
perel: tkanice se přetrhla a perly vysypaly se do vysoké trávy na zelené louce. Ty perly všecky musíš
sebrat, aby ani jedna nechyběla.“ Na jednu stranu by se mohlo zdát, že je princezna
nepořádná, a Jiřík musí její chybu napravit. Na druhou stranu je všechna pozornost
soustředěna na to, aby Jiřík pro Zlatovlásku vykonal náročnou službu. Úkol je obtížný ve
dvou ohledech. Jednak je tráva vysoká a louka široká, takže není jasné, kde se perly
nacházejí. Jednak není jasné, kolik perel je třeba najít. Jiřík musí nejprve odhalit mnohost a
pak ji vhodně uspořádat.
10 Psychologická interpretace by mohla chápat krále jako oficiální aspekt Zlatovlásky, a tak oslabit
rozdíl mezi králem křišťálového zámku a Zlatovláskou.
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Perly znamenají různé aspekty princezny, které musí Jiřík odhalit a pak je všechny
shrnout dohromady, protože náleží jediné Zlatovlásce. Jakožto aktivní princezna má
Zlatovláska mnoho stránek, takže v prvé řadě stojí o to, aby jí Jiřík porozuměl. To nemusí
znamenat pouze touhu princezny ukázat se v nejlepším světle. Zároveň je to obrana před
jednostranným pochopením. Fascinace zlatými vlasy by mohla zastínit další její stránky,
což by vedlo k vytvoření jejího pokřiveného obrazu.
Ani v tomto smyslu se nejedná o jednoduchý úkol. Jiřík se do něho nejprve pustil bez
rozmyslu: „Jiřík šel na tu louku, byla daleká, široká, klekl do trávy a začal hledat. Hledal, hledal od
rána do poledne, ale ani perličky neviděl.“ Nakonec musel uznat, že nezbývá než změnit
přístup. Zastesklo se mu po mravencích: „„Och, kdyby tu byli moji mravenci, ti by mi mohli
pomoct!““ Mravenci se ihned přihlásili: „„Však tu jsme, abychom ti pomohli,“ řekli mravenci,
kde se vzali tu se vzali, ale kolem něho se jen hemžili.“ Hrací pole je na zemi v trávě, v živlu
mravenců. Díky Jiříkovu postřehu, že mu budou mravenci prospěšní právě v této situaci,
mohli dostát svému slibu. Správně totiž rozpoznal, že jejich schopnost shromažďovat se
osvědčí při sběru perel.
Jiřík s mravenci spolupracoval: „A netrvalo dlouho, snesli mu z trávy hromádku perel,
nepotřeboval, než na tkanici navlíkat.“ Navlékal na tkanici, ale tím shrnující práci mravenců
nezastoupil. Mravenci totiž nejen každou perlu našli, ale stanovili i pořadí, ve kterém Jiřík
perly na tkanici navlékal. Poslední perlu přinesl chromý mravenec: „A potom, když už chtěl
tkanici zavázat, přikulhal ještě jeden mraveneček, byl chromý, noha mu tehdáž uhořela, když u nich
hořelo,“ Mravenci se tedy Jiříkovi odvděčili jako celé společenství, protože zapojili i toho
nejposlednějšího z nich. Díky tomu se jim podařilo najít a uspořádat všechny perly.
První krok získávání tedy spočívá v porozumění princezně, které znamená odhalení
všech jejích stránek. Těžko by však mohl být tento krok úspěšný, kdyby vedl ke zhnusení.
Jiřík musel prokázat nejen to, že zná všechny stránky Zlatovlásky, ale i to, že je všechny
dohromady považuje za krásné jako náhrdelník. Porozumění zde vyžadovalo schopnost
využít znalost zemského živlu, a tak vytvořit náhrdelník, který dá Zlatovlásce jistotu, že jí
Jiřík porozuměl. Jiříkův vztah ke Zlatovlásce je však stále jednostranný, protože žádná
reakce od ní nepřichází.
Král Jiříkovi potvrdil, že úkol splnil, a následující den ráno mu dal druhý úkol: „„Má
Zlatovláska koupala se v moři a ztratila tam zlatý prsten, ten musíš najít a přinést.““ Na rozdíl od
perel je prsten pouze jeden a není ztracen pouze na zemi (louka), ale ve vodě (moře).
Prsten představuje závazek, a proto není divu, že musí být vytažen z moře spravedlnosti.
Důraz je tedy položen na pravost závazku. Jiřík hraje s otevřenými kartami, takže má
předpoklad přesvědčit princeznu o pravosti svého závazku. To však není lehké. Zatím
prokázal pouze porozumění, což by mohl udělat i ten, kdo se zavázat nehodlá.
Tentokrát se Jiřík nepokouší o štěstí tak jako v případě prvního úkolu. Od počátku se
zdá, že sám nic nezmůže: „Jiřík šel k moři a chodil smutně po břehu; moře bylo čisté, ale tak
hluboké, že nemohl ani dna dohlédnout a což teprve na dně vyhledat prsten?“ Ihned si vzpomněl
na zlatou rybu: „„Och, kdyby tu byla má zlatá ryba, ta by mi mohla pomoct!“ Jiřík tedy správně
rozpoznal, že se neobejde bez znalosti vodního živlu. Zlatá ryba se mu tak mohla
spravedlivě odvděčit splněním svého slibu.
Zlatá ryba se podobně jako mravenci zeptala, s čím má Jiříkovi pomoci. V tomto
případě si však Jiřík představuje předpoklady řešení úkolu jinak než zlatá ryba, takže vidí
svůj nedostatek v tom, že nedohlédne na dno moře: „„Mám v moři najít zlatý prsten, a
nevidím ani dna.“ Zlatá ryba naproti tomu vidí řešení ve znalosti jiných ryb: „„Teď právě
jsem potkala štiku rybu, nesla zlatý prsten na ploutvi.“ Štika je zajisté tvor vodního živlu. Ve
srovnání se zlatou rybou je dravcem. Zatímco zlatá ryba byla chycena rybáři, štika chytila
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prsten. To neznamená, že prsten ukradla. Je jako dravost, která se nebojí závazku ve
vodách spravedlnosti, takže není divu, že prsten má.
Je zarážející, že zlatá ryba přináší prsten i se štikou: „A netrvalo dlouho, vrátila se z
hlubiny a přinesla mu štiku i s prstenem.“ Oproti očekávání je důraz položen na štiku,
protože prsten doprovází právě ji. Přestože je štika dravá, nechala se přinést zlatou rybou
bez boje. Podřízenost štiky zlaté rybě by mohla znamenat, že zlatá ryba učí Jiříka
prostřednictvím své pomoci dravosti ve věcech spravedlnosti. Jiřík si tedy osvojuje vodní
živel ve vyšším stupni. Sice již dokázal, že je schopen dostát nároku spravedlnosti v určité
situaci, ale neměl dosud příležitost trvale se zavázat. K tomuto kroku je třeba zvláštní
dravosti, aby se člověk nezalekl trvalého závazku. Vyřešení sporu rybářů totiž
neznamenalo trvalý závazek. Druhý krok k získání aktivní princezny tedy spočívá v přijetí
trvalého závazku. Jiříkův vztah ke Zlatovlásce je však stále jednostranný, protože žádná
reakce od ní nepřichází.
I tentokrát král potvrdil, že Jiřík úkol splnil. Mohlo by se zdát, že už je konec a
Zlatovláska je získána. Co víc by od Jiříka mohla chtít než trvalý závazek? Následující den
ráno však dostal ještě třetí úkol: „Chceš-li, abych svou Zlatovlásku tvému králi dal za manželku,
musíš jí přinést mrtvé a živé vody; budeť jí potřeba.“ Jiřík má opět Zlatovlásce něco přinést, ale
už to není šperk. Není jasné, jaký je podle krále účel živé a mrtvé vody. Není ani
stanoveno místo, kde má Jiřík hledat, jako kdyby to byl celý svět.
Jiříkova bezradnost je tedy pochopitelná. Představuje však krok důležitý pro další
postup. Protože Jiřík není schopen rozlišovat mezi živou a mrtvou vodou, stala se jeho
cílem neurčitá voda: „Jiřík nevěda, kam se pro tu vodu obrátit, šel nazdařbůh kudy tudy, kam ho
nohy nesly, až přišel do černého lesa:“ Tak se opět dostává do černého lesa, byť pěšky.
Nezastavil se na jeho pomezí, ale šel rovnou dovnitř. Zatímco u prvního a druhého úkolu
bylo předem určené místo, musel ho Jiřík v tomto případě teprve najít. U obou
předchozích úkolů hledal odpověď na předem známé situace vymezené místem a
šperkem, který měl být Zlatovlásce vrácen. U třetího úkolu nejde o žádné vrácení a
místem se stává černý les. Když byl Jiřík v černém lese prvně, nakrmil tam krkavčata svým
koněm. Černý les hrál roli místa rozhodnutí v situaci ohrožení života. I tentokrát se černý
les stává místem kritického rozhodnutí. Nalezne, nebo nenalezne Jiřík živou a mrtvou
vodu?
Černý les Jiříka okamžitě upomíná na krkavce: „„Och, kdyby tu byli moji krkavci, snad by
mi pomohli!““ Jiřík předpokládá, že krkavčata vyrostla v krkavce. Je si jist, že jim
dostatečně pomohl, aby přežila a mohla dostát svému slibu. Když jim odpovídá na
otázku, jakou pomoc od nich žádá, rozlišuje již živou a mrtvou vodu: „Mám přinést mrtvé a
živé vody, a nevím, kde ji hledat.“ Zajímavé je stálé pořadí, ve kterém již od zadání úkolu
mrtvá voda předchází vodu živou. Motiv smrti se poprvé objevil v souvislosti s hrozbou
smrti, kvůli níž Jiřík opustil domov, a podruhé, když zachraňoval mravence, krkavčata a
zlatou rybu, která by rovněž neskončila živá, kdyby nezasáhl. Smrt má smysl pouze ve
vztahu k životu, pro který může znamenat radikální proměnu nebo také mez, za níž se
život nemůže rozvíjet sám ze svých sil. Jiřík dosud čelil své smrti a ostatní před smrtí
zachraňoval. Před smrtí však nikdo nezachraňoval jeho. Nyní má přinést mrtvou vodu
Zlatovlásce. Bylo by nesmyslné byť jen předpokládat, že to znamená způsobit jí smrt. Jiřík
princeznu nehodlá zabít, a to ještě na výzvu jejího otce. Spíše jí má zajistit moc nad smrtí,
což dosud neměl ani on sám. Osvojil si tři živlové podoby života, aniž by tušil, že někdo
může vládnout nad smrtí. Živá voda, která mrtvou vodu následuje, by totiž mohla
znamenat, že navzdory smrti jako nejzazší hranici může být život zachráněn. Po
definitivním závazku (prsten) následuje důkaz absolutní důvěry. Kdyby Jiřík Zlatovlásce
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tuto důvěru neprokázal, mohl by si nechat mrtvou a živou vodu, takže by pro něj hrozba
smrti od jeho pána nebyla nepřekonatelná. Pokud naopak úkol splní, prokáže, že se
nenechá zastavit ani smrtí, takže je jeho závazek pravý. Absolutní důvěra totiž znamená
dát svůj život do rukou princezny a uznat tak její aktivní povahu.
Krkavci ihned vědí, o co Jiříkovi jde: „O té my dobře víme. Maličko jen počkej, my ti ji
přinesem.“ Je překvapivé, že krkavci jakožto tvorové vzduchu pomáhají s objevením
vodního živlu. Není to však poprvé, co je porozumění vzdušnému živlu
následováno porozuměním vodnímu živlu, protože Jiřík pomohl krkavčatům a poté zlaté
rybě. Tím, že krkavčata dospěla, se zabydlela ve vzdušném živlu a otevřela se jim cesta
k živlu spravedlnosti. Běží tu však o spravedlnost na život a na smrt, protože je řeč o
mrtvé a živé vodě. Ten, kdo dokáže přijmout nárok této spravedlnosti, se odvažuje
rozhodnout, kdo zasluhuje žít a kdo zemřít. Spravedlnost se prostřednictvím vodního
živlu ukázala jako určitá dimenze života a světa. Teď vidíme, že její nárok dosahuje až
k mezím života. Na druhou stranu je pochopitelné, že projev absolutní důvěry mohou
zprostředkovat krkavci, protože absolutní důvěra vyžaduje vzdušnou odvahu.
Krkavci přiletěli s oběma vodami v oddělených nádobách: „A za malou chvíli přinesli
Jiříkovi každý jednu tykvici plnou vody. V jedné tykvici byla živá voda, v druhé mrtvá.“ O
barevném či jiném rozlišení obou tykvic zde není zmínky.11 Jiřík však rozdíl pochopil a
vypravil se ke křišťálovému zámku. Na kraji černého lesa se ovšem zastavil: „Kraj lesa viděl
od jedle k jedli rozpjatou pavučinu, prostřed pavučiny seděl veliký pavouk, cucal mouchu.“
Podobně jako sídlili na kraji černého lesa mravenci, potkává zde Jiřík jiného tvora
zemského živlu. Jeho pavučina představuje obdobně jako mraveniště systém založený na
relativní jistotě. Na rozdíl od mraveniště však není pavučina v bezprostředním ohrožení.
Rozpíná se mezi stromy jako past pro vzdušné tvory. Pavouk, který ulovil mouchu,
představuje triumf zemského živlu nad živlem vzduchu. Jistota zde převážila nad touhou,
svobodou a odvahou. Když Jiřík zachraňuje mouchu, nepomáhá pouze poražené, ale
vyzdvihuje zároveň touhu, svobodu a odvahu nad jistotu. Pavoukův způsob života
spočívá ve využívání jistoty jako pasti. Právě tato odvrácená strana jistoty slouží k tomu,
aby zabránila překročení od zemského živlu k živlu vzduchu, které charakterizuje způsob
života mouchy.
Tváří v tvář živému pavoukovi, který způsobil smrt mouchy, Jiřík použil mrtvou a
živou vodu: „Jiřík vzal tykvici s mrtvou vodou, postříkl pavouka a pavouk svalil se na zem jako
zralá višně, byl mrtev. Potom postříkl mouchu z druhé tykvice živou vodou a moucha začala sebou
házet, vyškrábala se z pavučiny ven a fuk do povětří.“ Jiřík tedy ověřil moc mrtvé a živé vody.
Na rozdíl od porozumění živlovým způsobům života si však Jiřík neosvojil moc nad
životem a smrtí. Ta totiž nadále spočívá pouze v mrtvé a živé vodě, takže si ji osvojit
nelze. Jiřík sice dokáže sám od sebe způsobit smrt i bez mrtvé vody, ale oživit bez živé
vody nikoho nedokáže. Zatím však nevíme, na základ čeho mrtvá voda působí smrt a živá
voda život.
Moucha je Jiříkovi vděčná, protože rozhodl, že zasluhuje žít: „„Tvé štěstí, Jiříku, žes mě
vzkřísil,“ bzučela mu kolem uší, „však beze mne sotva bys uhodl, která z dvanácti je Zlatovláska.“
To, že má Zlatovláska jedenáct sester, ví Jiřík od rybářů. Její otec se o tom dosud nezmínil.
Zachráněná moucha se představuje jako podmínka Jiříkova úspěchu. Nepoletuje pouze
toužebně jako mouchy kolem hotového jídla, ale nabízí svou pomoc. Jako tvor vzdušného
živlu je schopná touhy, svobody a odvahy. Navíc je sama nenápadná.
11

Ilustrátorka knihy (Jana Čapková) používá rozdíl mezi černou a bílou.
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Mezi zachráněnou mouchou a Jiříkem vznikl dvojstranný vztah, který jde ruku v ruce s
jednostranným vztahem Jiříka a pavouka. Zajímavé je, že příslibem zachráněné mouchy se
Jiřík opět seznamuje se vzdušným živlem, jako kdyby nestačilo obeznámit se s ním
jednou. Mezi zemským a vzdušným způsobem života je tedy pokaždé skok.
Jiřík splnil i třetí úkol, a tak provedl tři kroky k získání princezny. Porozuměl její
mnohostrannosti, bezvýhradně se zavázal a prokázal absolutní důvěru, neboť jí svěřil moc
nad životem a smrtí, kterou sám nemá. Bez prvního kroku by se jednalo o prosté
bláznovství, protože Jiříkův vztah ke Zlatovlásce je stále jednostranný. Žádná reakce od ní
stále nepřichází. Třemi kroky však získávání princezny ještě nekončí.
Po záchraně mouchy se Jiřík dozvídá i od krále, že bude muset Zlatovlásku osobně
rozpoznat: „Když král viděl, že Jiřík tu třetí věc taky dokázal, řekl, že mu svou zlatovlasou dceru
dá. „Ale,“ prý, „musíš si ji sám vybrat.““ Král připustil, že ji dá Jiříkovi pro jeho pána. Ale je
to Jiřík, kdo má nyní Zlatovlásku nadosah. Tento úkol má splnit sám za sebe, jako kdyby
zde již zastoupení nebylo možné. Poprvé Jiřík nehledá nic, co by princezně přinesl,
protože hledá ji samu. Vysloužit si Zlatovlásku splněním třech úkolů je něco jiného než jí
být hoden: „uhodneš-li, která z nich je Zlatovláska, získal jsi ji a můžeš ji hned s sebou odvést;
pakli neuhodneš, není ti souzena, musíš odejít bez ní.““ Jako kdyby Zlatovláska mohla být
souzena pouze Jiříkovi, protože jeho pán není přítomen.
Zlatovláska je k nerozeznání od svých sester: „Potom ho vedl do jedné velké síně, tam
uprostřed byl kulatý stůl a kolem stolu sedělo dvanácte krásných panen, jedna jako druhá; ale každá
měla na hlavě loktušku dlouhou až na zem, bílou jako sníh, takže nic nebylo vidět, jaké má která
vlasy.“ Kulatý stůl a bílé loktuše podtrhují podobnost dvanácti sester. Zlatovláska je pod
loktuší skrytá jako oheň před vzplanutím. Jiřík je tímto úkolem opět konfrontován s ohnivým
živlem, protože rozumět ohni neznamená pouze vnímat jeho záři a slávu zdálky, ale také
zakusit zblízka jeho přetvářející působení. Oheň je totiž živlem iniciativy, která vyžaduje
pokorné uznání vlastní nedostatečnosti ve vztahu k němu. Osvojené porozumění ohni
znamená schopnost uznat iniciativu a aktivní působení druhých. Obeznámenost s
ohnivým živlem vede ke schopnosti založit dvojstranný vztah k druhému na základě
přiznání vlastní nedostatečnosti. Při záchraně mravenců spatřil Jiřík destruktivní moc
ohně.12 S mravenci, krkavčaty a zlatou rybou vstoupil do dvojstranného vztahu na základě
přiznání jejich nedostatečnosti. Aby uznal, že mu Zlatovláska jakožto aktivní princezna
může pomoci, musel by Jiřík Zlatovlásce přiznat vlastní nedostatečnost.
Navzdory svým úspěchům je teď Jiřík v úzkých, protože opět narazil na svou mez:
„Jiřík byl v největší úzkosti, nevěděl, co si počít.“ Pomoc však nemusel ani volat, protože
přiletěla sama: „Vtom zašeptalo mu cosi do ucha: „Bz-bz! Jdi okolo stolu, já ti povím, která to
je.““ Moucha jako tvor vzdušného živlu přiletěla, aby nechala vyvstat oheň princezny. Od
vzdušného živlu tedy vede cesta nejen k vodnímu živlu (zlatá ryba), ale i k ohnivému
živlu (Zlatovláska). Protože byla moucha vzkříšena živou vodou, může se jednat nejen o
rozdvojení cest vedoucích od vzdušného živlu, ale i o navazující řadu vzduch-voda-oheň.
Moucha ztělesňuje touhu, svobodu a odvahu, díky níž může Jiřík Zlatovlásce přiznat
vlastní nedostatečnost a uznat její aktivní povahu, protože je veden porozuměním
ohnivému živlu. Na základě situace, kdy je Zlatovláska odhalena, můžeme říci, že touha
pomohla Jiříkovi překonat úzkost a vstoupit s ní do dvojstranného vztahu. Ukazuje se
totiž, že aktivita nepřísluší pouze Jiříkovi, ale i Zlatovlásce.
12 Přiznání vlastní nedostatečnosti může být vynuceno příliš velkou silou ohně, která vede nikoli
k pokoře, ale rovnou ke zkáze.
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Jiřík se tedy rozhodl a opět se podřídil svému pánovi: „„Tuto dceru mi dej!“ vykřikl Jiřík.
„Tu jsem vysloužil svému pánu.““ Král potvrdil splnění úkolu, zatímco byl Jiřík zjevením
Zlatovlásky fascinován. Je spravedlivé, že se zde Jiřík odvolává na svého pána. Sám sice
získal Zlatovlásku, ale učinil tak v rámci svého jednostranného vztahu ke svému pánu.
Otec Zlatovlásky dal Jiříkovi prostor, aby překročil hranice, které mu stanovuje jeho
služba, ale on se nenechal svést z cesty. Osvojil si znalost všech čtyř živlových podob
života, čímž poznal svět. Zlatovlásku vysloužil, takže se nacházíme na rovině obchodu
s otcem princezny, v jehož rámci Jiřík sledoval obchod se svým pánem a Zlatovlásce
přinášel dary. Jiřík věří, že obchod s jeho pánem spočívá ve výměně Zlatovlásky za jeho
život, zatímco obchod s otcem princezny spočíval ve výměně jeho dcery za tři splněné
úkoly, jejichž výsledky je obdarována.
Přestože to lze očekávat, Zlatovláska pro Jiříka zatím nic neudělala. Jiřík splnil
požadavky jejího otce a ona se ukázala v jiném světle. Prokázal jí totiž porozumění,
dokázal pravost svého závazku a svěřil jí absolutní důvěru, se kterou odevzdal moc nad
životem a smrtí. Navíc ji rozeznal, takže za pomoci touhy uznal její aktivní povahu.
Dokud Zlatovláska na tato gesta neodpoví, nelze říci, zda ji nakonec získá Jiřík, nebo jeho
král. To, že je odpověď Zlatovlásky odložena, je vynuceno skutečností, že ji dosud Jiřík
nedovedl ke králi, pro nějž ji vysloužil. Její statečné snášení tohoto odkladu je rovněž
znakem její aktivní povahy.
Otec Zlatovlásky mizí ze scény, jakmile svou dceru vypraví na cestu: „Potom dal král na
cestu své dceři, jak se sluší a patří výpravu a Jiřík odvezl ji svému pánu za nevěstu.“ Majestát
princezny tedy nemá být zpochybněn a její odchod z domova nemá způsobit pokles její
vznešenosti. Zatímco její otec ustoupil do pozadí postupně, její matka nebyla ani jednou
zmíněna. Na rozdíl od Jiříkova pána, kterému chyběl vztah k ženě, žil král křišťálového
zámku se svou dcerou. Nepřítomnost její matky by mohla znamenat, že Zlatovláska zatím
rozumí pouze roli otce, protože žila ve vztahu ke svému otci, ale nerozumí roli matky,
protože jí vztah k ní chyběl.13
Jiřík se vrací ke svému pánovi se Zlatovláskou, takže neutíká před jednostranným
vztahem mezi jím a jeho pánem a věří, že se může proměnit ve vztah dvojstranný, když ho
král ušetří a uzná tak jeho právo jednat v rozporu s úplnou podřízeností služebníka.
Zprvu se zdá, že je král s Jiříkovou službou velice spokojen: „Starému králi se oči jiskřily a
poskakoval radostí, když Zlatovlásku viděl, a hned poručil, aby se přípravy dělaly k svatbě.“ Nejen
že král pro princeznu nic neudělal a pouze využil své moci k tomu, aby za něho vše
vykonal jeho sluha, ale dokonce ani Zlatovlásku nepožádal o ruku a ona se nijak
nevyjádřila. Přesto je přesvědčen o svém vítězství. Kvůli ujištění hodlá odstranit Jiříka,
který by mu mohl stát v cestě, protože princeznu vysloužil právě on. Ironicky Jiříkovi
projevuje falešný vděk, čímž jejich jednostranný vztah vyhrocuje: „„Chtěl jsem tě sice dát
oběsit pro tvou neposlušnost, aby tě krkavci snědli,“ povídá Jiříkovi, „ale žes mi tak dobře posloužil,
dám ti jen sekyrou hlavu srazit a pak tě dám počestně pochovat.““ Král Jiříkovi nabízí smrt nebo
smrt. Poprava sekerou má být honosnější než oběšení. Naivně se však domnívá, že by jeho
sluhu snědli krkavci. To je vysoce nepravděpodobné, protože Jiřík má s krkavci dobré
vztahy, neboť dvěma z nich zachránil život. S Jiříkovým očekáváním to tedy nevypadá
dobře. V pozadí je totiž další obchod, který král hodlá dotáhnout do konce. Jiřík měl přece

13 Psychologicky by bylo možné mluvit o otcovském a mateřském aspektu Zlatovlásky, a tak oslabit
svébytnost otce či matky, pokud by nějaká v pohádce figurovala.
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přijít o hlavu již za ochutnání hada. I kdyby Jiříkovi odpustil smrt za přelití vína, zbývá
smrt za ochutnání hada.
Zlatovlásce se tedy naskýtá možnost srovnání dobrotivého Jiříka a nemilosrdného
krále.14 Tím, že ji král nevyzval k reakci, s ní od počátku vstoupil do jednostranného
vztahu. To je pravý opak Jiříka, který její aktivní povahu uznal, a tak založil dvojstranný
vztah mezi jím a Zlatovláskou.
I když je situace přehledná, je rozhodnutí Zlatovlásky zachránit Jiříka odvážné: „Když
Jiříka odpravili, prosila Zlatovláska starého krále, aby jí toho mrtvého služebníka daroval, a král
nemohl toho své zlatovlasé nevěstě nijak odepřít.“ Jedná se tedy o první dar, který král
Zlatovlásce dal, a tak princezně povolil dvojstranný vztah. Dosud ale princeznu nezná,
takže netuší, jaké důsledky by jeho dar mohl mít. Zlatovláska se vyvarovala zbytečného
žadonění o Jiříkův život, které by navíc vyvolalo podezření, že je sluha sokem svého pána.
Díky tomu mohla získat jeho mrtvolu, aniž by dala najevo postranní úmysly.
Zlatovláska na Jiříkovu mrtvolu použila nejprve mrtvou vodu, čímž dodržela správné
pořadí: „Potom ona srovnala hlavu Jiříkovu k tělu, pokropila ho mrtvou vodou a tělo srostlo
s hlavou, takže po ráně ani památky nezůstalo.“ Jakožto aktivní princezna tedy Zlatovláska
Jiříkovi pomohla. Jiříkova smrt znamená úplné předání iniciativy princezně. Z tohoto
hlediska se jeví králova nemilosrdnost jako nezbytná podmínka jednání aktivní princezny.
Bylo nutné, aby Jiřík ustoupil do pozadí. Zlatovláska tedy dostála svému dvojstrannému
vztahu s Jiříkem.
Zároveň se zde opět projevuje mrtvá voda. Ta nejen zabíjí živé, jako když Jiřík pokropil
pavouka, ale rovněž zceluje mrtvé, jako když Zlatovláska pokropila dotýkající se hlavu a
tělo. Mrtvá voda tedy zceluje a tato celost je podmínkou oživení.15 Následně totiž aktivní
princezna oživila Jiříka živou vodou: „Pak ho pokropila živou vodou a Jiřík zase vstal, jako by se
byl znovu narodil, čerstvý jako jelen a mladost jen mu z tváří svítila.“ Působení živé vody je
tedy dvojí. Jednak oživuje a jednak omlazuje.16
Jiřík svou smrt chápe jako spánek, tedy stav přechodné pasivity, zatímco Zlatovláska
dosvědčuje, že ho z této pasivity vysvobodila svou aktivitou: „Och, jak jsem to tvrdě spal!“
povídá Jiřík a mnul si oči. „Ba věru, tvrdě jsi spal,“ řekla Zlatovláska, „a kdyby mne nebývalo, na
věky věků bys byl se neprobudil.“ Záchrana Jiříka byla riskantní, protože král ho mohl nechat
popravit znovu. To se však nestalo, protože král se zaměřil výhradně na moc mrtvé a živé
14 Psychologicky by bylo možné chápat Jiříka a krále jako dvě stránky téhož. Pak by bylo možné situaci
vyjádřit z hlediska Jiříka a z hlediska krále následovně. V prvním případě je Jiřík přizpůsobivou a
dobrotivou stránkou krále, která z hlediska princezny předchází projevům jeho nepřizpůsobivé a chamtivé
povahy. Král by tedy byl pro Zlatovlásku velkým zklamáním, ke kterému musela dospět oklikou. V druhém
případě je naopak král nepřizpůsobivou a chamtivou stránkou jinak přizpůsobivé a dobrotivé povahy Jiříka.
To by znamenalo, že má v sobě Jiřík určitý vnitřní rozpor, který se projevil až teď, takže se princezna
oklikou dozvídá i o jeho odvrácené stránce. Bylo by pochopitelné, kdyby mu to Zlatovláska nepřičetla
k dobru. Po jeho čestném jednání by bylo Jiříkovou vinou, že dovedl princeznu k takovému králi. Tato vina
by byla ještě závažnější, protože by vedla ke katastrofální změně Jiříkovy povahy podle vzoru jeho
odvrácené stránky. Král totiž Jiříka nechal popravit. To by znamenalo, že přizpůsobivá a dobrotivá stránka
krále zanikla.
15 Je možné zredukovat působení mrtvé vody na zcelování, pokud vysvětlíme, co zcelila mrtvá voda
v pavoukovi, že zemřel. Možná je pavouk podstatně ne-celý, k čemuž by mohla poukazovat jeho zemitost.
Jako tvor zemského živlu se totiž upíná na jistotu, ale zároveň ji využívá ke změně, takže se jistoty zbavuje.
Jeho potřeby podobně svědčí o neúplnosti, protože „potřebovat něco“ znamená „nemít to“. Odstranění
oscilace mezi jistotou a nejistotou stejně jako odstranění potřeb by pak znamenalo smrt.
16 S živou a mrtvou vodou měla Zlatovláska šanci omladit i starého krále, takže mohla získat Jiříka, ale
i jeho pána.

- 128 -

vody, což připomíná jeho chamtivou fascinaci hadem, jehož pozření mu dalo schopnost
rozumět řeči zvířat.
Král chtěl pouze omládnout, a tak se snažil napodobit to, co se stalo Jiříkovi. Aniž by se
blíže poučil o moci mrtvé a živé vody, snažil se znásobit účinek omlazení: „Když starý král
viděl, že Jiřík zas ožil a že je mladší a krásnější, než prve byl, rád by byl taky tak ještě zas omládl.
Hned poručil, aby ho taky sťali a pak tou vodou pokropili. Sťali ho a kropili živou vodou pořád,
pořád, až ji všecku vykropili; ale hlava nijak mu nechtěla k tělu přirůst; potom teprve začali mrtvou
vodou kropit a v tom okamžiku přirostla; ale král byl zase mrtev, protože už neměli živé vody, aby
ho vzkřísili.“ Znásobení účinku omlazení mělo být způsobeno opakovaným použitím živé
vody na ucelenou mrtvolu. Rozhodující chyba spočívá v tom, že bylo obráceno pořadí
mrtvé a živé vody. Král se zaměřil na to, že po použití živé vody Jiřík ožil a omládl.
Přehlédl ale celkovou souvislost, podle níž musí živá voda následovat až po mrtvé vodě.
Záměnou pořadí ukázal, že podle něj podmínkou života není celost. Jeho hlava sice byla
nakonec připojena k jeho tělu, ale vznikl tím celek, který už nemohl žít. Král se opět nechal
vést chamtivostí, aby měl prospěch pouze on sám, ale tentokrát se mu to nevyplatilo.17
Zlatovláska tedy vsadila na Jiříka a král v reakci na to zničil sám sebe, takže
jednostranný vztah mezi králem a Jiříkem zanikl. Jiřík nastoupil na královo místo, aniž by
o to musel usilovat: „A poněvadž království bez krále nemohlo být a nikoho tak rozumného
neměli, aby všem živočichům rozuměl jako Jiřík, udělali Jiříka králem a Zlatovlásku královnou.“
Jiřík byl na místo krále vybrán na základě rozumnosti založené na rozumění všem živým
tvorům. Na rozdílu osudu Jiříka a jeho pána vidíme, že rozumění zvířatům ještě není
zaručeným klíčem k úspěchu. Pouze Jiřík ho totiž využil k tomu, aby poznal živý svět
s jeho čtyřmi živlovými tvářemi a dokázal si v něm poradit. Podobně jako byl Jiřík vybrán,
byla vybrána i Zlatovláska na místo královny. Nejspíš proto, že si předtím vybrala Jiříka.
Vzhledem k tomu, že jí zbyla pouze mrtvá voda, nemohla být jmenována královnou
z titulu moci nad životem a smrtí. O jejich svatbě není v textu pohádky zmínka.
Zlatovláska si tedy uchovala svou aktivní povahu i jako královna.
Závěr
Jiřík musel Zlatovlásku nejprve získat pro svého pana, aby pak Zlatovláska získala jeho
a potvrdila jejich dvojstranný vztah. Jiřík ji tedy získal oklikou, protože ji nejprve vysloužil
pro svého pána, na jehož místo pak nastoupil. Během této okliky měl iniciativu nejprve on
a v závěru jí ji plně předal. Jeho iniciativa spočívala v porozumění její mnohostrannosti, v
trvalém závazku, absolutní důvěře a uznání její aktivní povahy. Díky tomu mohla
iniciativu převzít ona, aby ho zachránila a nepřímo dopomohla k sebezničení krále. Jiřík
totiž musel zaručit, že ji nakonec nezbaví její aktivní povahy. Protože Jiřík obstál, vybrala
si ho Zlatovláska a dosáhl vysokého společenského postavení, když se stal králem.
Zvláštní rozměr získání Zlatovlásky představuje poznání světa. Poznat svět znamená
stát se jeho aktivní součástí. Živý svět se jeví z hlediska živlových podob, které vymezují
pole různých způsobů života. Elementární rovinou je porozumění zemskému živlu, který je
základem potřeb všech živých tvorů. Na této rovině dominuje požadavek jistoty. Vyšší
rovinou je porozumění vzdušnému živlu, tedy svobodě, ze které plyne touha a dar. Na této
rovině dominuje požadavek odvahy. Další rovinou je porozumění vodnímu živlu, který
17 Chybu popravčích (záměna živé a mrtvé vody) tedy přičítám samotnému králi, protože jeho
podřízení konali v souladu s jeho přáním, jinak by dopadli jako Jiřík a nejspíš by je už nikdo nevzkřísil. Z
tohoto hlediska příčinou smrti krále není pouhý omyl popravčích.
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stanovuje hranice svobodě. Na této rovině dominuje požadavek spravedlnosti. Nejvyšší
rovinou je porozumění ohnivému živlu, tedy neredukovatelné aktivitě. Na této rovině
dominuje požadavek pokory. Poznání světa tedy vyžaduje postupný vývoj, v němž se
hodnota jistoty postupně rozšiřuje o hodnotu odvahy, spravedlnosti a pokory. Teprve celý
tento vývoj činí člověka plnohodnotnou součástí světa. Jistota je však možná bez odvahy,
odvaha je možná bez spravedlnosti a spravedlnost je možná bez pokory.
Podle předloženého výkladu se aktivní princezna vyznačuje zjevností, září a slávou. To
odkazuje jednak k její bytostné aktivitě a jednak k ohnivému živlu, který ztělesňuje. Aby
Jiřík uznal její aktivní povahu, musel jí svěřit důvěru a předat jí veškerou iniciativu. Je
totiž schopná rozhodujících činů a dokáže zaujmout odstup nebo snést odklad, aniž by se
chtěla bytostně změnit. Dále se vyznačuje mnohostranností. Dosud nepřítomná mateřská
stránka může díky její ohnivé povaze v rozhodující chvíli vyvstat. Získat lze aktivní
princeznu pouze oklikou.

Shrnutí
Zlatovláska je jednou ze známých českých pohádek od Karla Jaromíra Erbena. V této
studii navrhuji interpretaci princezny Zlatovlásky jako aktivní princezny. To odporuje
rozšířenému názoru, že ženy mají v tradičních pohádkách pouze pasivní roli. Vodítkem
této interpretace je motiv poznání světa v této pohádce. Rozlišení živlových stránek světa
(země, vzduch, voda a oheň) poskytuje jednotný rámec pohádky, ve kterém princezně
Zlatovlásce odpovídá ohnivý živel. Přiřazení způsobů života živlovým stránkám světa
umožňuje nejen zdůraznit, že se jedná o živý svět, ale i vyložit jinak záhadné pohádkové
obrazy. Výklad však není jednoduše psychologický, protože se snaží zasadit
psychologickou perspektivu do rámce kosmologického výkladu této pohádky.

Summary
„Erben's fairy tale Golden Hair Princess or of active princess.“ Zlatovláska (Golden Hair
Princess) is one of the known Czech fairy tales by Karel Jaromír Erben. In this paper I
suggest the interpretation of Golden Hair Princess as an active princess. It contradicts the
widespread opinion that women have passive role only in traditional fairy tales. Clue of
this interpretation is a motive of knowledge of the world in this fairy tale. Differentiation
between elemental aspects of the world (earth, air, water and fire) provides an unanimous
frame of the fairy tale in which Golden Hair Princess corresponds to the element of fire.
Assignment of the ways of life to the elemental aspects of the world makes it possible not
only to emphasize that the living world is concerned but also to interpret otherwise
enigmatic fairy-tale images. The interpretation is not simply psychological because it tries
to implant the psychological perspective to the frame of the cosmological interpretation of
this fairy tale.
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