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1.

Dvojí zápas proti zlu. — Jsme-li zasaženi zlem, lze
tomu odpomoci bud’ tím, že odstraníme jeho příčinu,
buď že změníme účinek působící na naše cítění: tudíž
přeměnou zla v dobro, jehož užitek teprve až později snad
se dostaví. Náboženství a umění (i metafysická filosofie)
usiluje o změny našeho cítění částečně změnou našeho
úsudku o událostech (na př. pomocí věty: Koho búh
miluje, toho tresce), částečně probouzením rozkoše
utrpení a vůbec pomocí každého vzrušení (v čemž jest
hledati původ tragického umění). Čím větší má kdo sklon
k mudrování a upravování, tím méně postřehne příčiny
zla, tím méně je bude odstraňovati; okamžité zmírnění a
narkotisování, jak se děje na př. při bolení zubů, postačí
mu i v utrpení vážnějším. Čím více ubývá náboženstev
a umělé narkosy všeho druhu, tím přísněji hledí lidstvo
na skutečné odstranění zla: ovšem nedobře to pak dopadá
s tragickým básníkem — neboť stále ubývá látky k
truchlohře, jelikož ustavičně se úží říše nelítostného,
nepřemožitelného osudu — ještě hůře to však dopadá s
kněžími, neboť oni jsou živi z narkotisování lidského zla.

2.

Poznání je žal. — Jak rádi bychom věřili falešným
tvrzením kněží, že žije búh, jenž od nás dobro žádá, je
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strážcem a svědkem každého našeho činu, každého
okamžiku, každé myšlenky, búh, jenž nás miluje,
uprostřed neštěstí nám přeje nejlepší zdar — jak rádi
bychom přijali za pravdu léčivou, uklidňující a
blahodárnou tvrzení oněch omylů! Ale není takové
pravdy; filosofie může tu nanejvýš postaviti metafysické
dohady (ovšem nesprávné). Tragické však jest, že oněm
náboženským a metafysickým dogmatem nemůže věřiti
ten, kdo má přísnou nauku pravdy v srdci a v hlavě, jinak
však vývojem člověčenstva stal se tak něžným a chorým,
že léčivých a uklidňujících prostředků ve vysoké míře má
zapotřebí, z čehož tudíž povstává nebezpečí, že člověk
se zakrvácí vlastním poznáním pravdy. Byron se o tom
vyjadřuje nesmrtelným veršem:

Sorrow is knowledge: they who know the most Must
mourn the deepest o’er the fatal truth, The tree of
knowledge is not that of life. 1

Vůči trkovým starostem není jiného prostředku než
vzývati slavnostní lehkomyslnost Horácovu, alespoň v
nejhorších hodinách a při zatměních duše a sám k sobě říci:

quid ae ernis minorem
consiliis animum fat gas ?
cur non sub alta platano vel hac pinu jacentes — 2

1. Starostí jest vědění: ti, kdož vědí nejvíce, nejhlouběji truchli nad

osudnou pravdou. Strom poznáni není stromem života.
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Dozajista je však lehká nebo těžká mysl všeho druhu
lepší ne-li romantický návrat a sběhnutí ku křesťanství
jakéhokoliv útvaru; neboť nemožno sblížiti se s ním ve
stavu dnešního poznám, aniž by člověk své intellektuální
svědomí nehorázně nepošpinil a sebe a ostatní nevydal v
posměch. Ony bolesti jsou třeba hodné trapné: ale bez
bolesti nelze státi se vůdcem a vychovatelem lidst a; a běda
tomu, kdož by se toho odvážil, nemaje již neposkvrněného
svědomí!

3.

Pravda v náboženství. — Není pochybnosti, že v době
osvícenské nebylo jak náleží dbáno náboženského
významu; ale stejně je nesporno, že v následující na
toreakci proti osvícenství meze spravedlnosti zase značně
byly překročeny, když laskavě, přímo zamilovaně se
zacházelo s náboženstvím a přiřknut mu byl smysl
hluboký, ba nejnlubší smysl světa; vědě pak jen přináleželo
náboženství zbaviti dogmatickeho hávu, aby zjevila se
„pravda“ prostá mystikv. Náboženství prý — tak znělo
tvrzení všech odpůrců osvícenství — vyjadřuje allegoricky
(obrazně) z ohledů na porozumění davu onu prastarou
moudrost, jež zahrnuje veškeré mudrctví samo v sobě,
pokud všechna skutečná věda vedla k náboženství a od

2. proč věčnými úradky slabého ducha trápíš? proč neležíce pod vysokým

platanem či touto borovicí
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něho se neodvracela: takže by mezi nejstaršimi a mezi
všemi pozdějšími mudrci člověčenstva vládla shoda a
jednota názorů a pokrok v naz rání — chtělo-li by se o
tom mluviti — netýkal by se bytnosti samé, nýbrž jejího
sdělení. Celé toto pojetí náboženství a védy je naprosto
nesprávné; a nikdo by se k němu již nehlásil, kdyby
výmluvnost Schoppenhauerova se ho nebyla ujala: tato
hlasitě znějící výmluvnost, která však by a slyšena jeho
posluchači až po uplynutí lidského věku. Jak bezpečné
lze získati z Schoppenhauerových nábožensko-mravních
výkladů mnoho pro porozumění křesťanství a jiných
náboženstev, tak je i nesporno, že zmýlil se v ceně
náboženství vůči poznání. Bylť v těch věcech jen příliš
poslušným žákem učitelů-vědátorů své doby, již vesměs
holdovali romantismu a odpřísáhli ducha osvícenství.
Kdyby žil za našich dnů, nebyl by dozajista mluvil o
smyslu allegorickém v náboženství, spíš by byl pravdě
prokázal čest, jak to činíval slovy: nikdy ješté neobsahovalo
náboženství přímo nebo nepřímo, ani dogmatem, ani
odobenstvím, nějakou pravdu. Neboť ze strachu a z všeliké
potřeby jen vzniklo, omyly rozumu vpla- zilo se do života;
snad jednou, ohroženo vědou, velhalo nějakou filosofickou
nauku do své soustavy, aby tam později byla nalezena;
to však jest jen umělý kousek theologický, spadající do
doby, kdy náboženství pochybuje již samo o sobě. Tyto
umělé theologické kousky (jež ovše n v křesťanství jakožto
náboženství učenéno, filosofií prosáklého věku již velmi
záhy byly provozovány) poukazovaly na pověru o smyslu
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allegorickém, ještě více však zvyk filosofů samotných
(zvlášť oněch polobytostí, básnických filosofů a
filosofujících básníků), kteří veškeré své pocity
zpracovávali v základní bytost človéka vůbec a náboženské
své cítění utvářili v myšlenkovou stavbu svých soustav.
Jelikož myslitelé začasto filosofovali pod vlivem
náboženského zvyku nebo alespoň pod zděděnou mocí
„metafysické potřeby“, dopracovali se skutečně k naukám,
jež podobaly se buď židovským, buď křesťanským, či
indickým naukám náboženským — k podobnosti totiž,
jaká bývá mezi matkami a dětmi: jenže v tomto případě
otcové si nebyli vědomi onoho mateřství, jak se již stává
— nýbrž v nevinném svém údivu žvanili o rodinné
podobnosti náboženstev a vědy. V pravdě však není pří-
buzenství mezi náboženstvím a skutečnou vědou, ani
přátelství nebo nepřátelství: žijí na vzdálených si hvězdách.
Každá filosofie, která v posledních svých výsledcích
zableskne se v temnu náboženským ohonem, stává se
podezřelou tím, že mluví o vědě: bezpochyby vše to
znamená jen náboženství, ač s dekorací vědy. — Ostatně
kdyby všichni národové ohledně jistých náboženských
věcí, na př. ohledně jsoucnosti boha souhlasili (což —
mimochodem řečeno — vzhledem k tomuto bodu není
pravda), byl by to přece jen protidůvod oněch tvrzených
věcí, na př. o jsoucnosti boha: souhlas národů a vůbec
lidí může spravedlivě slouti jen bláznovstvím. Není vůbec
souhlasu všech mudrců v nějaké věci s onou pouze
výjimkou, o níž je řeč v Goetheově verši:

Náboženský život 5



Veškeří mudrci celého světa přikývnou s úsměvem,
rozumí si: zpozdilé čekati od blázna rozumu, moudrosti;
děti, mějte přec k lepšímu blázna vždy tak, jak sluší a patří!

Bez verše a rýmu a vzhledem k našemu případu:
Souhlas moudrých spočívá v tom, že souhlas národů je
nesmysl.

4.

Vznik náboženského kultu. Vmyslíme-li se do doby,
v níž život náboženský nejsilněji vzkvétal, nalezáme v ní
základní přesvědčení, kterého nyní již nesdílíme a proto
navždy brána k náboženství nám je uzavřena: týká se
přírody a styků s ní. V těch dobách nic se nevědělo o
zákonech přírodních; ani pro zemi, ani pro nebe nebylo
nezbytností; roční období, slunečný svit mohl se dostavit
nebo ne. Nebylo vůbec pojmu o přirozené příčinnosti.
Když se veslovalo, nebyla to vesla, jež poháněla loď, nýbrž
veslování bylo pouhou magikou obřadností, jíž přinucen
je démon, aby způsobil pohyb lodi. Veškerá onemocnění i
sama smrt byla výsledkem magického působení. Nemoce
a úmrtí nikdy nejsou přirozeny; chybí představa
přirozeného postupu — ta počíná svítati až u starších Řeků,
t. j. v pozdější době člověčenstva v pojmu Osudu (Moira)
nad bohy trůnícího. Střelil-li kdo lukem, vždy súčastnila
se při tom nerozumná ruka a síla; když náhle vyschly
prameny, pomýšleno nejdříve na podzemské skřítky a
jejich potměšilost; božský šíp to musil býti, pod jehož
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neviditelnou mocí člověk náhle se skácí. V Indii (dle
Lubbocka) obětuje truhlář svému kladivu, sekyře a
ostatnímu nařadí; brahmín zachází podobně s olůvkem,
kterým píše, voják se zbraněmi, ji niž válčí, zedník s
obmítačkou, rolník se svým pluhem. V představě
náboženských lidí celá příroda znamená souhrn védo
ných, do všeho zasahujících tvorů, ohromný souhrn
nahodilostí. Ve vztahu na vše, co stojí mimo nás, nebyl
dovolen závěr, že tak a tak něco dopadne, tak a tak státi
se musí: člověk je pravidlem, příroda nepravidelností —
tato věta obsahuje základní přesvědčení, jež ovládá hrubou,
nábožensky plodnou starou kulturu. My, lidé dneška,
cítíme pravý opak: čím bohatší je naše nitro, čím složitější
naše osobnost, tím mohutněji na nás účinkuje vyrovnanost
přírody : společně s Goethem všichni v přírodě poznáváme
velké prostředky k uklidnění moderní duše, nasloucháme
s touhou po klidu, zdomácnění a ztišení tlukotu největších
hodin, jako bychom napájeti se chtěli touto stejnoměrností
a tím jí dosáhli jako vlastního požitku. Dříve bylo jinak:
vzpomeňme si na někdejší surový stav národů, nebo
pohlédněmež z blízka na divochy teď žijící; shledáváme
je co nejsilněji determinovány (určovány) zákonem a
zvyklostí: osobnost bývá tím automaticky spjata,
pohybujíc se s jednotvárností kyvadla. Příroda mu připadá
— příroda nepochopená, hrozná a záhadná — jako říše
libovůle, nahodilosti, vyšší moci, ba přímo jako nad-
přirozený stupeň životní, jako bůh. Každý jednotlivec
takových dob a stavů však cítí, jak závislý je od nahodilostí
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přírody ve svém bytí, svém štěstí, štěstí své rodiny, státu,
ve zdaru svých podniků: některé děje přírodní včas musí
nastati, jiné v pravou dobu ustoupiti. Jak lze míti vliv
na tyto neznámé hrozné bytosti, jak možno spoutati říši
volnosti? zní úzkostlivá jeho otázka: což není prostředků,
vésti ony mocnosti pomocí zákonů a zvyků, aby
pravidelnými se staly, jako jsem já? — Přemítání člověka,
věřícího v zázraky a kouzla, vedlo jej k tomu, aby přírodě
uložil zákony: a krátce řečeno, kult náboženský je výsledek
těchto úvah. Otázka, již kladou sobě oni lidé, jest těsně
spjata s následující: Jak mohl by kmen slabší předpisovati
kmenu silnějšímu zákony, příměti jej, aby konání své
zařizoval s ohledem na slabšího? Především připadne na
nejnevinější způsob přinucování, nátlaku, jenž
vykonáváme, vymůžeme-li si něčí náklonnost. Úpěním a
prosbami, podřizováním se, pravidelnými dary, lichotivým
zbožňováním dá se též docíliti nátlaku na mocnosti
přírody, pokud se nám podařilo je získati. Láska ukládá
pouta a sama je spoutávána. Pak je možnost uzavírati
smlouvy, při čemž se zavazujeme k určitému konání,
udělují se zástavy, přísahy se vyměňují. Ale mnohem
důležitější je způsob násilnějšího donucování pomocí
magie a čarování. Tak jako člověk přispěním čarodějovým
dovede ublížiti silnějšímu nepříteli, ve strachu jej udržuje,
jako kouzlo lásky účinkuje do dáli, tak věří i slabší člověk,
že možno předpisovati mocnějším duchům přírodním.
Hlavní prostředek všeho čarodějství spočívá v tom,
abychom se zmocnili něčeho, co druhému náleží: vlasů,
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nehtů, trochy jídla s jeho stolu, ba obrazu jeho nebo jména.
S takovou výpravou lze pak čarovati; neboť hlavní
předpoklad zní: ke všemu duchovnímu patří cosi
tělesného; takovým přispěním možno spoutati ducha,
poškoditi jej, zničiti; tělesnost poskytuje rukojeť, jíž
možno chopiti se ducha přírody; neboť i on má cosi
tělesného, zač uchopen býti může. Strom u porovnání se
zárodkem, z něhož povstal — tato záhadná spojitost zdá se
dokazovali, že v obou tvarech je ztělesněn týž duch, hned
velký, hned malý. Kámen, jenž pojednou se rozkutálí,
jest tělesem, na nějž působí duch; leží i na osamělé pláni
obrovský balvan, zdá se býti nemožno mysliti na lidskou
silu, jež by ho tam byla dopravila, kámen pohyboval se
tudíž sám, t. j. ukrývá se v něm duch. Vše, co má tělo,
přístupno je kouzlu, rovněž přírodní duchové. Je-li bůh
znázorněn obrazem, možno na něj účinkovati přímým
nátlakem (odpíráním obětních pokrmů, mrskáním,
ukládáním pout a pod.) Drobní lidé v Číně svazují provazy
obraz boha, jenž je nechal na holičkách, a aby si vynutili
jeho přízeň, strhnou ho k zemi, smýkají jím po silnicích
blátem a hnojem. „Psí duchu jeden,“ praví k němu,
„vystavěli jsme ti nádherný chrám, pěkně jsme tě pozlatili,
dobře tě krmili, oběti ti přinášeli a tys přece tak nevděčný.“
Podobné násilnosti proti obrazům světců a matky boží,
když třeba nevykonávali svou povinnost při nákazách
moru a nedostatku deště v katolických zemích, byly
podnikány ještě v XIX. století. Všemi těmi čarovnými
vztahy k přírodě vzniklo nesčíslné množství obřadů; a
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konečně, když vřava ta přespříliš vzrostla, snaží se lidé ji
spořádati, uvésti v soustavu, takže se domnívají, že zaručí
si pomocí úměrné soustavy příznivý chod přírody, zvlášť
všeliký průběh celého roku. Smysl náboženského kultu
jest, aby příroda byla určena a připoutána k lidským
výhodám, vnutiti jí tudíž jakousi zákonitost, které dříve
neměla; kdežto v dnešní době chceme zákonitost přírody
poznat i, abychom se do ní vpravili. Krátce, náboženské
uctívání spočívá na představách o kouzlech mezi člověkem
a člověkem, a čaroděj je starší nežli kněz. Ale rovněž tak
spočívá na jiných a ušlechtilých představách; předpokládá
sympatický poměr člověka k člověku, jsoucnost přízně,
vděčnosti, vyslyšeni prosících, zapůjčení zástav, nároky na
ochrany majetku. I na nízkém stupni kultury nestojí
člověk vůči přírodě jako bezbranný otrok, není jejím
donuceným sluhou beze vší vůle: v řeckém náboženství,
zvláště v chování se olympických bohů lze souditi na dvě
kasty, jednu vznešenější, silnější, druhou méně vznešenou;
ale obě dvě mají stejný jakýs vznik a není třeba, aby
se jedna před druhou styděla. V tom spočívá ušlechtilost
řeckého náboženství.

5.

Při pohledu na některé starobylé obětní nástroje. —
Jak ztrácíme porozumění pro všeliké pocity, spatřujeme na
př. ve směsi fraškovitosti, ano i oplzlosti s náboženským
cítěním : možnost této spojitosti vymyká se našemu citu
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a chápeme ji pouze jen historicky, že skutečně byla při
Demeteřiných a Dionysových slavnostech, při
křesťanských Velikonocích a v mystériích; ale dosud je
nám pochopitelna směs vznešenosti s burleskou, tklivosti
se směšností : čemuž snad v pozdější době nebude již
rozuměno.

6.

Křesťanství jako starožitnost. — Zaslechneme-li
někdy v neděli hlahol starých zvonů, tážeme se sami sebe:
Je-li pak to možné?! To platí před dvěma tisíci lety ukřižo-
vanému židovi, jenž o sobě pravil, že je synem božím.
Důkaz toho tvrzení chybí. Zajisté je křesťanství do našich
dnů z pradávných dob trčící kus starého věku a že se
věří onomu tvrzení — ačkoliv jinak je velká přísnost ve
zkoumání nároků — znamená snad nejstarší zbytek tohoto
dědictví. Bůh, jenž plodí děti se smrtelnou ženou; mudrc,
jenž vybízí, aby se již nepracovalo, nesoudilo, ale pozor
dávalo na znamení blížícího se konce světa; spravedlnost,
jež přijímá nevinného za náhradnou obět; kdosi, jenž
vyzývá své učenníky, aby pili jeho krev ; modlení a
zasahující zázraky; hříchy na bohu spáchané a bohem
smířené; strach přtd záhrobním životem, k němuž smrt
otevírá bránu; znamení kříže jako symbol uprostřed doby,
která určení a hanu kříže již nezná; — jak příšerně ovívá
nás všechno to, jako z pradávné doby přicházející! Jak
možno uvěřiti, že se tomu ještě věří! ?
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7.

Neřeckost v křesťanství. — Řekové neviděli v
homerovských bozích své pány a sami v sobě jejich sluhy,
jak to bylo u Židů. Viděli v nich pouze jakýsi zrcadlový
obraz nejvydařenějších exemplářů vlastních bytostí, ideál
tudíž, žádný opak sama sebe. Cítili vůči nim jakousi
příbuznost, panoval obapolný zájem, jistý druh
symmachie. Člověk má o sobě ušlechtilé mínění, když
zvolí si takové bohy a staví se v poměr jako nižší šlechta
k vyšší; kdežto italské národy mají náboženství pravých
sedláků se stálou bázní před zlými a rozmarnými vládci
a trapiči. Kde olympičtí bohové ustupovali, tam stával se
také život řecký temnější a úzkostlivější. Křesťanství
naproti tomu člověka na dobro zlomilo a zničilo a jakoby
jej vnoř lo do hlubokého bahna; uvrhlo jej do vědomí
naprosté ničemnosti, dalo mu pak pojednou zasvitnouti
záři božího slitování, takže překvapený, milostí zmámený
vzkřikl nadšením a na okamžik mněl míti v sobě celé nebe.
V takové chorobné přepínání citu, na hluboký úpadek
mozku a s dce, jehož je k tomu třeba, účinkuje všechno
psychologické cítění křesťanstva; chce ničiti, lámali,
omamovati, jen jedno si nepřeje : pravou míru a proto
je základ jeho rozumu barbarský, asiatský, neušlechtilý,
neřecký.

8.
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Prospěch z náboženství. — Jsou střízliví, účelně pra-
cující lidé, jimž náboženství sluší jako přišitý lem vyššího
člověčenstva ; činí velmi dobře, zústanou-li
náboženskými, neboť takto jsou pěknější. Všichni lidé,
kteří užívají řemeslných zbraní — ústa a péro do toho
počítaje — stávají se zotročenými: těm náboženství slouží
jen k užitku, neboť zotročenost jejich dostává pak zdání
křesťanských cností a úžasně je krášlí. Lidé, jimž všední
jejich život připadá prázdný a jednotvárný, snadno stanou
se náboženskými: toť jest pochopitelné a odpustitelné;
jenže nemají nijakého práva, aby žádali náboženství na
těch, jichž denní život neplyne prázdně a jednotvárně.

9.

Všední člověk jako křesťan. — Kdyby křesťanství se
svým mluvením o mstivém bohu, o všeobecné hříšnosti,
udělování milosti a nebezpečí věčného zatracení mělo
pravdu, bylo by znamením slabomyslnosti a
bezkarakternosti nestáti se knězem, apoštolem nebo
poustevníkem a nepracovati se strachem a s chvěním
jedině na vlastní spáse. Předpokládaje, že vůbec se věří,
stává se obyčejný křesťan přežalostnou postavou,
člověkem, jenž věru do pěti počítati neumí a jenž právě
pro svou nepříčetnost by ani nezasluhoval tak přísně býti
potrestán, jak křesťanství to slibuje.

Náboženský život 13



10.

O chytrosti křesťanství. — Chytráckým kouskem kře-
sťanství je, že naprostá nedůstojnost, hříšnost, pohrdání
člověka tak křiklavě je hlásána, až opovržení bližních pak
už ani není možné. „Ať hřeší jak chce, přec valně se ode
mne neliší: já to jsem, jenž v každém ohledu jsem bídný
a opovržení hodný“ — tak praví křesťan. Ale i tento pocit
pozbyl nejostřejšiho hrotu, poněvadž křesťan nevěří v
individuelní svou opovrženost: jest zlý jako člověk vůbec a
uklidňuje se trochu při pomyšlení: Jsme všichni stejní.

11.

Výměna osob. — Jakmile náboženství vládne, stávají
se jeho protivníky ti, již by se byli stali jeho učenníky.

12.

Osud křesťanství. — Křesťanství vzniklo pro ulehčení
srdce; teď však srdce tíží, aby mu později mohlo ulehčiti.
Následovně musí křesťanství zaniknouti.

13.

Důkaz radosti.—Všeobecně platí příjemné mínění:
Důkaz radosti to je (neboli, jak církev praví: důkaz síly),
na němž všechna náboženstva tolik si zakládají, ač by se
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měla vlastně za to styděti. Kdyby víra neoblažovala, nikdo
by nevěřil: jak malou tudíž má cenu !

14.

Nebezpečná hra. — Kdo náboženskému citu popřeje
v sobě místa, ten musí nechati jej vzrůsti, nelze jinak.
Znenáhla mění se jeho bytost, dává přednost tomu, co
náboženskému živlu je vlastní a s ním sousedí, celé ovzduší
jeho úsudku a cítění je zkaleno, náboženskými stíny
zastřeno. Cit nedá se zadržeti; nechť každý dá si proto
pozor!

15.

Slepí žáci. — Pokud někomu dobře je známa síla a
slabost jeho učení, jeho umění, jeho náboženství, jest síla
jeho dosud slabá. Žák a apoštol, jenž pro slabosti nauky,
náboženství atd. nemá smyslu, omráčen důstojností svého
mistra a úctou vůči němu, posvátnou oddaností naplněn
jest, má proto obyčejně větší moc nežli mistr sám. Bez
slepého žactva vliv velkého muže a jeho díla nikdy ještě
úplně se neuplatnil. Dopomcci nějakému poznání k
vítězství znamená často jen to: smísiti je s hloupostí, aby
těžiště druhé vynutilo vítězství prvního.

16.
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Úpadek církve. — Není tolik náboženství, aby stačilo
třeba jen na zničení náboženstev.

17.

Bezhříšnost lidí. — Pochopilo-li se, jak „hřích vešel
do světa“, omyly rozumu totiž, následkem jichž lidé se
navzájem, ano, každý jednotlivec sám sebe považuje za
černějšího a horšího, nežli skutečně je — je-li to
pochopeno, pak ulehčeno je značně veškerému cítěni a
lidé i svět objeví se někdy v záři takové nevinnosti, že
člověku je při tom blaze až na dno duše. Člověk ve středu
přírody vždy zůstává dítětem. I on někdy má těžký tísnící
sen; otevře-li pak oči, vidí se opět uprostřed ráje.

18.

Bezbožnost umělců —Homer cítil se mezi svými
bohy jako doma a jako básník má takové potěšení z nich,
takže dozajista byl velice beznáboženským; s tím, co mu
poskytovalo lidové podání — sporým, hrubým, z části
děsivým povérectvím — zacházel tak volně jako sochař se
svou hlínou, se stejnou upřímností, jež byla i Aischylovi a
Aristofanovi vlastní a již se v pozdější době vyznamenávali
velcí umělci renaissance, rovněž i Shakespeare a Goethe.

19.
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Umění a síla falešného výkladu. — Všechny halu-
cinace, hrůzy, vysílenosti a vidění světců jsou známé úkazy
nemocí, které jen na základě zakořenělých a
psychologických omylů zcela jinak, totiž nikoliv jako
nemoce, vykládány byly. — I demonion Sokratovo bylo
snad pouze chorobou ušní, což dle ovládajícího jej
mravního přesvědčení jinak si vykládal, než jak by se stalo
dnes. Nejinak se to má s šílenstvím a zmateným mluvením
proroků a kněží věštíren; vždy je to základ vědění, fantasie,
snahy, morálnosti v hlavě a v srdci vykladačově, který
z toho tolik nadělal. K největší účinnosti oněch lidí, již
nazýváni jsou genii nebo světci, patří též to, že vynutí si
své vykladače, kteří jim pro spásu lidstva nerozumí.

20.

Uctívání šílenství. — Jelikož se postřehlo, že vzrušení
často rozjasňuje hlavu a vyvolává šťastné nápady, myslilo
se, že nejvyšším vzrušením docílí se nejšťastnější nápad a
vnuknutí. Tak uctíván byl šílenec a vykladač věšteb jako
mudrc. V tom je základ falešného závěru.

21.

Přípověď vědy.— Cíl moderní vědy je: Co nejméně
bolestí, co nejdelší žití — tudíž jakýsi druh věčné
blaženosti, ovšem velice skrovné u přirovnání se sliby
náboženstev.
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22.

Nedovolená štědrost. — Ve světě není tolik lásky a
dobra, aby tím směly býti ještě obdarovány smyšlené
bytosti.

23.

Trvání náboženského kultu v mysli. — Katolická
církev a před ní veškerý antický kult ovládal celou řiši
prostředků, pomocí jichž člověk je uváděn do
neobyčejných nálad, zbavován chladného uvažování a
myšlenek zdravého rozumu. Hlubokými tóny prochvělý
kostel, temné, pravidelné vzývání zástupu kněží, jenž
bezděčně na obec přenáší své napjetí, a jí dává úzkostlivě
naslouchati, jakoby se připravoval právě nějaký zázrak,
ovzduší architektury, která do nekonečna rozvádí obydlí
božstva, takže zdá se naplňovati veškeré ztemnělé
místnosti, což vzbuzuje strach — jak možno člověka
zvrátiti takovými výkony, když už nevěří v jejich
předpoklady? Výsledky všeho toho však přec nejsou
ztraceny: vnitřní svět vznešených, dojemných, tušících,
zdrcujících, na dějeplných nálad je člověku tímto kultem
vnucen a vrozen; co dnes z toho v duši žije, bylo tehda,
když klíčilo rostlo a kvetlo, silně pěstováno.

24.

18 Náboženský život



Náboženské dozvuky. — Domníváme-li se, že jsme
náboženství již docela odvykli, nestalo se to přece v té
míře, abychom nepociťovali radost z náboženských citů
a nálad bez srozumitelného obsahu na příklad v hudbě;
a když filosofie poukazuje na oprávněnost metafysických
nadějí, jež poskytují hluboký smír, na př. mluví-li se o
úplnéma zaručeném evangeliu v pohledu Raffaelovy
Madonny, vítáme radostně podobné výroky a výklady:
filosof pak ovšem snadno může dokázati, že vyhovuje se
tím srdci, které je ochotno to přijímati. Z toho vidíme,
jak méně opatrným osvětářům vadí pouze dogmata, ale
jak dobře jsou jim povědomá kouzla náboženského cítění;
bolí je, aby k vůli druhým vzdali se prvních. Vědecká fi
osofie musí dobře se míti na pozoru, aby na základě oněch
potřeb — potřeb umělých a následovně i pomíjejících —
nevpašova a omyly: Sami logikové mluví o „tuchách“
pravdy v moralce a umění (na př. o „tušení“, že bytost
věcí je jedinečná), což jim vlastně není dovoleno. Mezi
pečlivě uznanými pravdami a „vytušenými“ věcmi zůstává
nepřeklenutelná propast, jelikož první vznikly intellektem,
druhé potřebou. Hlad nedokazuje, že k nasycení je jídlo,
ale že hladový jídla si přeje. „Tušení“ není důkazem o
jsoucnosti věci v jakési míře poznané, nýbrž jen
domněnkou o její možnosti, tak dalece, jak si ji kdo přeje,
nebo se jí obává ; „tušení“ nevede ani o krok dále v říši
skutečnosti. — Bezděčně se věří, že nábožensky zbarvené
ústřižky nějaké filosofie jsou lepší nežli jiné; pravdou je
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však opak, jedná se pouze o vnitř í přání, aby to tak bylo,
aby to, co blaží, bylo též pravdou. Toto přáni nás svádí, že
špatné důvody máme za pravé.

25.

O křesťanské potřebě vykoupení. — Při pečlivém
uvažování musí býti možno vysvětlení pro fakt v duši
křesťana, jenž nazýván jest potřebou vykoupení: vysvětlení
tedy čistě psychologické. Psychologická vysvětlení
náboženských stavů a faktů netěšila se do dneška valné
pověsti, pokud svobodomyslnou se nazývající theologie
provozovala v tomto oboru svou neblahou činnost; neboť
již předem jednalo se ji, jak duch jejího zakladatele
Schleiermachera dává předpokládati, aby zachováno bylo
křesťanské náboženství a křesťanská theologie;
psychologickými rozbory náboženských „skutečností“
mělo se jim tak získali nového zakotvení a především nové
působnosti. Aniž bychom se dali zmásti takovým děním,
odvažujeme se následujícího výkladu označeného úkazu.
Člověk je si vědom jistého konání, jež v obvyklém pořadí
skutků stojí na nízkém stupni, ano, shledává v sobě sklon k
podobným skutkům, jež mu připadají tak nezměnitelnými
jako celá jeho bytost. Jak rád by se pokusil v jiném druhu
konání, jež všeobecně uznáno je za nejlepší a nejvyšší,
jak rád cítil by se naplněn vědomím dobra, jež prý se
dostavuje v zápětí dobrého smýšlení. — Zůstává bohužel
při tomto přání: nespokojenost nad tím, že toho nelze
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dosíci, přidruží se ku všem ostatním druhům
nespokojenosti, jež jeho život vůbec nebo následky oněch
za zlé označených činů v něm vyvolaly. Nastane tudíž
hluboká rozmrzelost a touha po lékaři, jenž by dovedl
odstraniti toto rozladění a vše, co s tím souvisí. — Takový
stav sám o sobě nepřinášel by tolik hořkosti, kdyby se
člověk nepředpojatě srovnával s jinými
lidmi: pak by totiž neměl příčiny býťi sám sebou tak
nespokojen, nesl by jen všeobecnou tíži lidské
nespokojenosti a nedokonalosti. Srovnává se však s bytostí,
jež jediná je schopna konání, které považováno bývá za
prosté všeho egoismu za ustavičného vědomí nezištného
smýšlení — s bohem; tím, že nahlíží do onoho jasného
zrcadla, připadá mu vlastní bytost tak zkalena, tak
znetvořena. Potom trýzněn jest myšlenkou na onu bytost,
pokud se zjevuje jeho obrazotvornosti jako trestající
spravedlnost: při všemožných událostech, velkých i
malých, domnívá se poznati jeho zlobu, jeho vyhrůžky,
ba pociťuje již předem mrskání svého soudce a kata. Kdo
pomůže mu v tomto nebezpečí, které vzhledem na
nekonečnou délku doby trestu svou strašlivostí překonává
všechny ostatní hrůzy jeho představ ?

26.

Nežli probereme tento stav v dalších jeho důsledcích,
přiznejme si, že člověk do tohoto stavu se nedostal
následkem své „viny“ a svých „hříchů“, nýbrž řadou
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rozumových omylů; že to byla vina zrcadla, když mu
vlastní bytost připadala tak temná a odporná, že ono
zrcadlo bylo jeho dílem, nedokonalým dílem jeho
obrazotvornosti a úsudku. Předně byla by bytost, naprosto
neschopná všeho egoismu, ještě báchorkovitější nežli pták
fénix; nelze si ji ani zřetelně představiti již proto, poněvadž
pojem „nezištné konání“ pod přísným šetřením se rozplývá
v nic. Nikdy člověk neudělal něco, což jedině jiným by
sloužilo, beze všeho vlastního osobního vztahu; jak mohl
by něco učiniti, co by se ho netýkalo, bez vnitřní potřeby
(základ takového činu musil by přece vycházeti z osobní
nutnosti). — Bůh naproti tomu, který samá jen láska jest,
jak se příležitostně říká, nemohl by býti schopen jediného
nezištného skutku: při čemž člověku maně napadne
myšlenka Lichtenbergova, jež má ovšem poněkud nižší
úroveň: Nemožno cítiti za jiné, cítíme jen sami za sebe.
Věta zní tvrdě, ale není tomu tak, když je jí jen dobře
porozuměno. Nemilujeme otce a matku, ženu nebo dítě,
nýbrž milujeme příjemné pocity, které v nás vyvolávají,
anebo jak Larochefoucauld praví: Si on croit aimer sa
maitresse pour l’amour ďelle, on est bien trompé. Proč
skutky lásky jsou výše ceněny nežli jiné, totiž ne pro věc
samu, nýbrž pro její užitečnost, s tím nechť porovnáno jest
šetření „O vzniku morálního cítění“. Kdyby si však nějaký
člověk přál býti jen samou láskou jako onen bůh, všechno
by chtěl dělati jen pro jiné a pro sebe nic, jest poslední již
proto nemožné, poněvadž pro sebe velmi mnoho vykonati
musí, aby ostatním vůbec něco k vůli učiniti mohl. Pak se
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předpokládá, že druhý je takový sobec, že by život prvního
pro sebe přijímal zas a zas, takže by láskyplní a obětaví
lidé, aby se mohli udržeti, měli zájem o další trvání sobců
nelaskavých, neschopných sebeobětavosti, že by si přímo
existenci takové nemravnosti musili v y n u t i t i (čím
by se ovšem sama sebe zahubila). Dále: představa boha
znepokojuje a pokořuje tak dlouho, pokud je věřena, ale
jak vznikla, o tom nelze při dnešním stavu vědeckém míti
pochybnosti; a nahlédnutím do onoho vzniku víra bere
za své. Křesťanu, jenž chce se porovnávati s bohem, daří
se jako donu Quixotovi, jenž vlastní chrabrost podceňuje,
poněvadž hlava jeho je naplněna divuplnými skutky z
rytířských románů ; měřítko pro porovnání obou případů
patří do říše báje. — Odpadne-li představa boha, pak zmizí
i pocit hříchu jako provinění proti božským předpisům,
hříchu, jenž je skvrnou na bytosti bohu zasvěcené. Zbude
pak bezpochyby ještě ona rozmrzelost, jež se zove strach
před tresty lidské spravedlnosti anebo před opovržením
lidí, člověku blízkých a příbuzných. Nejšpičatější osten
u vědomí hříchu je však nadále zlomen, uznáváme-li, že
svými činy jsme se sice provinili vůči lidským stanovám a
nařízením, ale tím přece nepoškodili „věčné blaho duše“ a
její vztahy k božství. Podaří-li se konečně člověku získati
filosofické nazírání o nezbytné nutnosti mnohých činů a
její naprosté nezodpovědnosti a osvojiti si je, zmizí i onen
zbytek výčitek svědomí.

27.
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Nabyl-li křesťan, jak řečeno, pocitu sebeopovržení
falešným a nevědeckým výkladem svého konání a cítění,
zpozoruje s největším podivem, že onen stav opovržení,
výčitek svědomí a rozmrzelosti vůbec, nemá trvání, že
dostavují se příležit »stně hodiny, kdy duše jeho všeho
je zbaveni a on sám nabývá pocitu volnosti a zmužilosti.
Vskutku radost z vlastní bytosti, blaho nad vlastní silou
soolečně s nutným seslabením každého hlubokého
vzrušení zvítězilo nade vším ostatním a člověk miluje zase
sám sebe, cítí to — ale právě znovuzrozená láska a sebeúcta
zdá se mu nepochopitelnou a proto v ní spatřuje jen
nezasloužené splývání milostivého lesku s hůřy. Když
dříve ve všech událostech, výstrahách, trestech a
znameních všeho druhu domníval se spatřovati boží hněv,
tak vykládá si teď své zkušenosti jako božskou dobrotu:
ona událost připadá mu láskyplná, jiná jako pomocné
varování, třetí a celá jeho radostná nálada vůbec zdá se mu
býti důkazem, že bůh je milostiv. Stejně jako dříve v stavu
rozmrzelosti vykládal si především chybné své konání, tak
mýlí se i teď v tom, čeho se dočkal; uklidněnou náladu
pojímá jako účinek mimo něj panující moci, lásku, jíž
sám sebe miluje, považuje za lásku božskou; to, co nazývá
milostí a předehrou vykoupení, jest v pravdě jen
sebeospravedlnění, sebevykoupení.

28.
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Tedy: určitá chybná psychologie, jistý druh
obrazotvornosti ve výkladu příčin a dějů jest nezbytný
předpoklad toho, aby se někdo stal křesťanem a pociťoval
potřebu vykoupení. Kdo nahlédne v tento zmatek rozumu
a fantasie, přestává býti křesťanem.

29.

O křesťanské askesi a svatosti. — Jakkoli jednotliví
myslitelé se namáhali, aby vzácné projevy mravnosti, jež
nazývány byly askesi a svatostí, vylíčili jako zázračnou věc,
jíž přidržeti svíci rozumného vysvětleni bylo by zločinem
a zneuctěním : zůstává svůdnost tohoto rouhání stejně
silnou. Mocná vzpruha přírody za všech dob vedla k
odporu vůči oněm zjevům vůbec; věda, pokud je, jak
řečeno, nápodobením přírody, alespoň si dovoluje
pozvednouti své námitky proti tvrzené nevysvětlitelnosti,
ba nedotknutelnosti. Ovšem se jí to dosud nepodařilo: jisté
zjevy. jsou dosud nevysvětleny k velkému potěšeni oněch
ctitelů mravni zázračnosti. Neboť všeobecně řečeno: Co
jest záhadné, nechť zůstane nadobro nevysvětleno, co jest
nevysvětlitelné, ať zůstane nepřirozeno, nadpřirozeno,
zázračno — tak zní požadavek všech náboženských a
metafysických duší (i umělců, pakli jsou zároveň
myslitelé); kdežto vědecký člověk spatřuje v tomto
požadavku „princip zla“. První, všeobecná
pravděpodobnost, na kterou připadneme při pozorováni
svatosti a askese, jest, že přirozenost její je složitá : neboť
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téměř všude, jak uvnitř fysického světa, tak i ve světě
mravním podařilo se zdánlivou zázračnost podminiti
značnou složitostí. Odvažmež se tudíž především
osamotniti některé podněty v duši světců a konečně si je
představme opět spojeny.

30.

Je jistý vzdor, jejž člověk má sám proti sobě a jehož
nejpřehnanější projevy náleží k některým druhům askese.
Někteří lidé totiž mají tak vysoko se nesoucí potřebu po
uplatnění své moci a vlády, že při nedostatku jiných
předmětů, nebo že vždy měli nezdar, konečně připadnou
na to, aby tyranisovali jednotlivé části vlastní své bytosti,
jistý výřez anebo jakousi stupnici sebe samých. Tak
přiznává se mn hý myslitel k náhledům, které vlastně ani
neslouží k rozšíření nebo k zlepšení jeho pověsti ; některý
z nich přímo na sebe přivolává opovržení, ačkoliv pouhým
mlčením mohl zůstati ctěným mužem; jiní odvolávají
dřívější svá přesvědčení a nelekají se toho, že nazýváni
budou nedůslednými; naopak, pracují k tomu a chovají
se jako furiantští jezdci, kte ým je kůň nejmilejší, když
zdivočí a pokryt potem se plaší. Tak člověk stoupá po
nebezpečných cestách na nejvyšší kopce, aby se posmíval
vlastnímu strachu a třesoucím se svým kolenům; tak
přiznává se filosof k náhledům askese, pokory, svatosti,
v jejichž záři vlastní jeho obraz nejhorším způsobem je
zoškliven. Toto drcení sama sebe, tento výsměch vlastni
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přirozenosti, toto spernere se sperni, pohrdání vlastním
opovržením, z něhož náboženstva tolik nadělala, jest
vlastně vysoký stupeň ješitnosti. Význam celého Kázání na
hoře sem patří: člověk ve skutečné rozkoši se znásilňuje
přehnanými nároky, aby toto kruté tyranisování duše pak
mohl zbo ňovat. — V každé asketické morálce zbožňuje
člověk část sama sebe a k tomu je třeba ponižování ostatní
své bytosti.

31.

Člověk není v každou dobu stejně mravný; posuzuje-
li se ieho mravnost dle schopností obětavos i a sebezapření
(což v trvalém zvyku stává se svatostí), je v náruživosti
nejmravnějším; vyšší vzrušeni poskytuje mu nové
pohnutky, jichž bv střízlivý a chladný ani se necítil snad
býti schopen Jak to přijde? Bezpochyby ze sousedství vší
velikosti a vašši vzrušenosti: octne-li se člověk ve
výminečném napětí, může odhodlati se k hrozné nějaké
po mstě zrovna tak, jako k hroznému p ekonání potřeby
své msty. Rozhodně se mu chce pod vlivem mocné emoce
něčeho velkého, ohromného a zpozoruje-li náhodou, že
obětavost sama sebe mu vyhovuje zrovna tak anebo ještě
více nežli obětavost ostatních, zvolí první. Vlastně se tu
jedná jen o vybouření emoce; aby ulehčil svému napětí,
sebere nepřátelské šípy a skryje je na vlastní hrudi. Že i v
sebezapření a nejen v pomstě spočívá cos velikého, musilo
se v lidstvu teprve doluhým zvykem vychovati božství,
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jež obětuje sama sebe, bylo nejsilnější, neúčinnější symbol
všeho druhu velikosti. Jako vítězství nad nepřítelem, nejtiž
pře konatelným, totiž náhlé ovládání vášně — takové je
zdání sebe zapření; a v tomto smyslu platí též jako vrchol
mravnosti. V skutečnosti jedná se pouze o výměnu jedné
představy za druhou mezitím co mysl stane na stejné výši,
příboj jejich vln je týž. Z náruživosti vystřízlivělí,
odpovídající lidé nemají již porozuměn pro moralitu
oněch okamžiků; ale obdiv všech těch, kdož na ní brali
podíl, udržuje ji v platnosti; jejich útěchou jest pýcha,
když náruživost a porozumění pro takové skutky minulo.
Tudíž: v základě nejsou ani ony skutky sebezapření
mravný, pokud nejsou konány přísně vzhledem k
ostatním; nýbrž druhý jen poskytoval vysoce napnuté
mysli příležitost, aby si ulehčila oním sebezapřením.

32.

I asketa hledí si ulehčiti život: a sice naprostým
podřízením se do cizí vůle, nebo pod rozsáhlý zákon a
obřadnictví; tím asi způsobem jako brahmín docela nic
nepřenechává vlastnímu roz hodnutí a každou minutu si
urči pro svatý nějaký předpis. Toto podřizování se jest
silný prostředek k opakování sama sebe; člověk je
zaměstnán, tudíž prost dlouhé chvíle a při tom přece nemá
vzrušení vlastní vůle a náruživosti. Po vykonaném skutku
není pocitu zodpovědnosti, ani mučivých výčitek. Člověk
vzdal se vlastní vůle jednou pro vždy, což je snadnější nežli
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jednou za čas se ji odříci; stejně jako je lehčí zříci se žádosti
na dobro nežli v ní udržovali pravou míru. Připomeneme-
li si dnešní po stavení muže vůči státu, shledáváme i zde, že
naprostá poslušnost je pohodlnější než výminečná. Světec
ulehčuje si tudíž život tím, že plně se vzdává své osobitosti
a omylem je, spatřuje-li se v takovém zjevu hrdinský
výkon mravnosti.

33.

Když jsem mnohé, těžko vysvě litelné lidské skutky
zjistil jako výraz emoce, shledávám, že: sebeopovržení, jež
patří k příznakům svatosti, rovněž vykonávání sebetrýzně
(hladem a mrskáním, mrzačením údů a předstíráním
šílenství atd.) jest jen prostředkem, pomocí jehož ony
povahy zápasily proti všeobecné zmalátnělosti své životní
vůle (svých nervů); používaly nejbol stnějších dráždidel a
ukrutností, aby alespoň na čas se povznesly z oné tuposti a
nudy, do níž tak často upadávaly následkem velké duševní
své lhostejnosti a líčeným již podřizováním se do cizí vůle.

34.

Obyčejný prostředek, jehož užívali světec a asketa,
aby život jejich byl snesitelný a zábavný, pozůstává v
příležitostném válčení a ve změnách vítězství a porážky.
K tomu je třeha protivníka a nalézá ho v tak zvaném
„vnitřním nepříteli“. Jmenovitě kořistí ze svého sklonu k
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panovačnosti a k ješitnosti, pak ze smyslné své žádosti,
an mu připadal vlastni život jako nepřetržité válčení, on
sám jako zápasiště, na němž dobří a zlí duchové bojují se
střídavými výsledky. Jak známo, zmírní, ba téměř potlačí
se smyslná fantasie pravidelností pohlavních styků; naopak
zdržen livostí nebo nepořádkem se rozpoutá a zpustne.
Obrazo tvornost mnohých křesťanských světců byla v
neobyčejné míře špinavá; dle theorie, že ony žádosti jsou
skuteční démoni, jež v nich řádí, necítili při tom velkou
zodpovědnost: onomu cítění máme co děkovati za
poučnou upřímnost jejich vlastních vysvědčení. Bylo v
jejich zájmu, aby tento boj v jistém štupni vždy byl
udržován, jelikož zabavoval prázdný j jich život. Aby však
onen zápas měl zdání patřičné důležitosti a sloužil lidem
nesvatým k trvalému zájmu a obdivu, musila smyslnost
vždy více se zkaceřovati a stavěti na pranýř, ba nebezpečí
věčného zatracení sloučiti s těmito věcmi, takže křesťané
bezpochyby po celé věky plodili děti jen za špatného
svědomí; čímž člově čenstvo dozajista bylo poškozeno. A
přece je zde pravda na dobro zvrácena, což pravdě nemá
se státi Křesťanství sice pra vilo : Každý člověk je v hříchu
počat a zplozen a v odporném superlativu křesťanském
vyskytuje se tato myšlenka u Calderona ještě zauzlenější a
spletitější jako nejzvrácenější paradoxon ve známém verši:

Největší vina člověka jest, že se narodil.
Ve všech pessimistických náboženstvích je výkon

plození považován za špatný, ale toto cítění není dokonce
všelidské, ani úsudek všech pessimistú se v tom
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nesrovnává. Empedokles na př. nevidí nic zahanbujícího,
ďábelského, hříšného v erotických věcech; vidí naopak
na veliké louce zla jen jediný spásný a na dějný zjev —
Afroditu ; ručí mu za to, že nebude věčně panovati boj,
nýbrž že mírnější mocnost uchopí se žezla. Křesťanští
pessimisté praktičtí měli, jak řečeno, svůj zájem, aby vládlo
mí nění jiné; potřebovali pro svou samotu a duševní poušť
života nepřítele vždy živého: a nepřítele všeobecně
uznaného, jehož překonáváním a zdoláváním vůči
nesvatým lidem vždy znova se projevovali jako zpola
nepochopitelné, zpola nadpřirozené bytosti. Když
konečně onen nepřítel následkem jich způsobu života a
zničeného zdraví pro vždy uprchnul, dovedli své nitro
ihned za plaviti zdánlivými démony novými. Stoupání
a klesání vážek pýchy a pokory zabavovalo jejich
hloubatelské hlavy právě tak dobře jako střídání
žádostivosti a duševního klidu. Psychologie oněch dob
sloužila k tomu, aby, co všelidské jest, nejen pode zřívala,
nýbrž i haněla, bičovala a křižovala: každý nechť sám sebe
má za špatného a zlého, úzkost o blaho duše, zoufalost
nad vlastní silou se vyhledávala. Všechna přirozenost, s
níž člo věk stotožňuje představu špatnosti a hříšnosti (jako
na př. do dneška je zvykem hleděti na erotiku), obtěžuje,
zatemňuje obrazotvornost, způsobuje plachý pohled,
dodává nejistoty, činí člověka nedůvěřivým k vlastní
osobě. Dokonce i jeho sny do stávají příchuť týraného
svědomí. A přece je toto trápení nad přirozeností v realitě
věcí zcela neodůvodněno; jest jen výsled kem mínění o
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věcech. Pozná se snadno, jak lidé tím stávají se špatnějšími,
když přirozenou nevyhnutelnost považují za špat nou a
později ji dokonce tak cítí. Jest to chytráctví náboženstev
a metafysik, jež míti chtějí člověka přírodně špatného,
přírodu mu činí podezřelou a tak jej sešpatňují: neboť
naučí se pak špatně o sobě smýšleti, jelikož šat přírody se
sebe svlék nouti nemůže. Po dlouhém přirozeném životě
pociťuje se po- nenáhlu tak zatížen hříchy, že je mu třeba
nadpřirozených sil, aby sňata byla s něho tato tíže: a tím
nastoupila ona již zmí něná potřeba po vykoupení, jež
neodpovídá skutečné, nýbrž domýšlené hříšnosti.
Probíráme-li mravní pravidla v listinách křesťanství,
nalézáme všudy, že požadavky jsou tak nemožné, aby jim
člověk nemohl učiniti zadost: úmysl není ten, aby člověk
se stal mravnějším, nýbrž aby se cítil co nejvíce hříšným.
Kdyby člověku nebýval tento pocit příjemný — nač by si
byl utvořil takové představy a tak dlouho se jich držel? Tak
jako v antickém světě vynaložena byla nesmírná síla ducha
a vynalézavosti, aby radost ze života slavnostním kultem
byla roz množena : tak v době křesťanství rovněž nesmírně
mnoho ducha bylo obětováno jiným snahám: člověk nechť
cítí se každým způsobem hříšným a tím vůbec se stane
vzrušeným, oži veným, oduševněným. Vzrušiti, oživiti,
oduševniti za každou cenu — není to heslo vysílené,
přezralé, překultivcvané doby? Na stokrát prošel oběh
všeho cítění, duše se tím znavila: tu vy myslili si světci a
asketové jiný druh životních dráždidel. Posta vili se před
očima všech, ostatně ne pro napodobení mnohých, jako
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hrůzný a přece úchvatný příklad, předvedený na hranicích
světa a nadsvětí, kdež každý tehdá se domníval viděti hned
kmitavý oheň nebeský, hned tajné, z hlubin šlehající
plameny. Oko světce obráceno k uvažování v každém
ohledu hrozného významu krátkého tuzemského žití, k
blízkosti rozhodnutí o nekonečných nových dálavách
životních, toto dohořívajicí oko v těle na polo zničeném
hluboce otřáslo lidmi starého věku; dívati se na ně,
odvraceti se s hrůzou, znova prociťovati kouzlo tohoto
divadla, oddati se mu, nasytiti se jím, až duše se chvěje v
žáru a v horečné zimnici — toť byla poslední rozkoš, již
starý věk si vymyslil, když otupen již byl pohledem na
štvanice zvířat a zápasy lidské.

35.

Shrneme-li to, co bylo praveno: onen duševní stav,
z něhož těší se světec nebo po svatosti toužící člověk,
skládá se ze živlů nám všem velmi povědomých, jenže
pod vlivem jiných než nábožensky zbarvených představ
jinak se nám jeví a stejně jsou podřízeny lidské haně tak,
jako s onim náboženským ole mováním a s posledním
významem životním počítati mohou na zbožňování —
alespoň na zbožňování za dřívějších časů. Svě tec provádí
hned odboj vůči sobě samému, což příbuzno jest
panovačnosti za každou cenu a i nejosamělejšímu dodává
pocit moci; hned zase vytryskne nabubřelé jeho cítění z
touhy, aby vybouřiti dal svým vášním a pak je žklátil jako
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zdivočilé oře pod tlakem hrdé své duše; hned se mu zachce
úplného zanik nutí všech rušivých trápících dráždivých
pocitů, chce se mu spánku, při němž bdí, trvalého odp(
činku v lůně zvířecí a rost linné lhostejnosti; hned
vyhledává boj, aby vzplanul, poněvadž dlouhá chvíle mu
ukazuje svou zívající tvář: mrská své sebezbožňování
sebeopovržením a samotou, těší se z divoké vzpoury svých
žádostí, z kruté bolesti hříchu, ba představou zatracení;
dovede svým náruživostem, na př. nejkrajnější své
panovačnosti nastaviti nohu přechodem k nejkrajnějšímu
se ponižování a vzbouřená jeho duše při takovém rozporu
láme se a trhá: zatouží-li dokonce po viděních, po
rozmluvách s mrtvými nebo božskými bytostmi, jest to
v základě svém vzácná rozkoš, v níž všechny ostatní se
zauzlují. Novalis, zkušenostmi a in stinktem vedená
autorita v otázkách svatosti, vyslovuje se jednou s naivní
radosti o celém tajemství: Jest věru divné, že již dávno
associace rozkoše, náboženství a krutosti neupozornila
lidstvo na blízkou svou příbuznost a společnou tendenci.

36.

Nikoliv tím, co světec jest, nýbrž tím, co v očích
nesvatých znamená, nabývá své historické světové ceny.
Tím, že se lidé v něm mýlili, stav duše jeho chybně vyklá
dali, jej od sebe co nejvíce vzdalovali jakožto, něco na
prosto neporovnatelného, cizino, nadlidského — tím získal
onu neobyčejnou sílu, jíž dovedl ovládati obrazotvornost
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národů po dlouhé věky. Sám sebe neznal; rozuměl písmu
svých nálad, náklonností, výkonů podle umění
interpretace, jež byla právě tak přepjatá jako umělkovaná,
podobná pneumatické interpretaci bible. Zkrácenost a
chorost jeho povahy spjatá s chudobou ducha, špatnými
vědomostmi, zkaženým zdravím, podrážděnými nervy —
to zůstalo utejeno před jeho zrakem i před zraky jeho
pozorovatelů. Nebyl zvlášť dobrým člověkem, tím méně
moudrým; ale znamenal cosi, co přesahovalo lidskou míru
dobroty a moudrosti. Víra v něj podporovala víru v božství
a zázračnost, v náboženský smysl všeho bytí, v nastávající
den posledního soudu. Nad zkázou světa osvětleného září
zapadajícího slunce, jež svítilo křesťanským národům,
vzrůstal stín postavy světce do nekonečna: ano, až k takové
výši, že i za našich dob, jež v boha již nevěří, přec vyskytují
se myslitelé, již věří ve světce.

37.

Samo sebou se rozumí, že oproti této kresbě světce,
jež načrtána je podle průměru celého druhu, může
postavena býti kresba jiná, která by doved a vyvolati
příjemnější pocit. Jednotlivé výminky tohoto druhu
vynikají buď velkou laskavostí a lidumilností, anebo
kouzlem neobyčejné činorodé síly; jiní jsou vysoce
půvabni, poněvadž domnělé představy zaplavují je jasem,
tak na př. proslulý zakladatel křesťanstva, jenž považoval
se za syna božího a proto se cítil prost hříchů; takže svou
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domněn kou — která se nesmí příliš přísné posuzovati,
jelikož celým starým věkem božích synů se jen hemžilo
— dosáhl téhož cíle, jaký dnes pomocí vědy každý člověk
dosáhnouti může! — Ne zmínil jsem se též o indických
svatých, kteří stojí v jakémsi středu mezi křesťanskými
světci a řeckými filosofy a nepřed stavují tudíž svérázný
typ: Poznání, věda — pokud jí bylo — vyšší úroveň nad
ostatními lidmi, logická kázeň a soustavné myšlení
považováno a žádáno bylo u buddhistů jakožto znak
svatosti, stejně jako tytéž vlastnosti v křesťanském světě
jakožto znak nesvatosti byly odmítány a kaceřovány.
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