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NIETZSCHE A TOLSTOJ

Pro myslivého pozorovatele jest naše doba dramatem
duše, jež prožívají nejen jednotlivci a národové,
nýbrž všechno kulturní lidstvo. Jde zajisté o změnu
názoru světového až od samých základů a jde tudíž
také o nové ideály. Něco podobného událo se již
dříve, když na zříceninách starověku zvedl se nový
křesťanský svět a když konečný rozklad středověké
kultury před 300 lety vyvolal kompromis mezí ideály
křesťanského a pohanského názoru, Nicméně jest
veliký rozdíl mezi onou velikou dobou a dnešní
přítomností. Všechny převraty dály se tehdy jen
ponenáhlu; trvalo několik století, než padl starý
názor světový a vybudován byl nový a zaveden nový
pořádek životní. Tak stalo se křesťanství vítězem nad
pohanskou filosofií až teprve po 5 stoletích. Dvě
století trvala perioda renaissance, jež nastala po
středověku. Důležitou ovšem podmínkou poměrně
rychlejšího rozšiřování nových nauk, pojmů a ideálů
v tehdejší době byly veliké pokroky technické a
vynález knihtiskař- ství. Ale jak nepatrným jeví se
nám tento vynález v prvotní své podobě, srovnáme-
li jej s podivuhodnými objevy a vymoženostmi tech-
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nickými v 19. století. V organismu lidstva vidíme
vznikati nový systém nervový železnicemi, parolodí,
telegrafem, telefonem, fotografií a fototypií,
novinami a časopisy. Lidstvo dospívá v jednotnější
a jednotnější celek, jehož části musí spolupůsobiti
stále svorněji, nemá-li se dostaviti zkáza.

Zároveň puls života lidstva rychleji bije. Změ-
nily se okolnosti jak časové, tak prostorové.

Nyní zažijeme ve dvou desítiletích tolik jako
zažili dříve za století a před tím za dvě i tři století.
Události jdou tak rychle za sebou, že prožijeme v
10—15 letech celou historickou epochu, jako na př.
období německého prvenství. v Evropě od konce
německofrancouzské války do propuštění
Bismarkova.

Bez dnešní historické vědy nemohli bychom ani
býti; nový nervový systém v organismu lidstva
vyžadoval i nového druhu paměti — organisované
paměti. A když byly konečně stvořeny prvky nového
života lidstva jakožto jednotného celku, dostavuje
se ohromná morální krise. Na západě ji zakusil již
Comte, v Rusku vypukla teprve před 30 lety po zru-
šení nevolnictví.

Všichni lačníme po nových ideálech, stůněme
skepticismem a cítíme, že v našem vnitřním světě
není cosi v pořádku, že jest v něm něco zvláštního,
chorobného, trvale neudržitelného. Každý z nás
hledí potlačiti pochybnosti tak nebo tak, přemoci v
sobě nechuť k životu a vztyčiti si nový, pevný ideál
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života. Ale posud není nalezena ta pravá cesta a
duchové nejušlechtilejší zaplétají se v odpory. Proto
ozývají se některé hlasy volající nás nazpět a
nabádající, abychom tak žili, jako žili lidé dříve a
fanaticky popírající všeliké právo osobnosti a — na
štěstí marně — doporučující klášterní disciplinu na
poli činnosti rozumové, na poli, jímž se člověk
rozlišuje od zvířete.

Velice mnoho z toho, co bylo dříve lidu
nedostupno, stává se nyní všeobecným majetkem,
díky telegrafu a tisku. Skutky, záměry, události, o
nichž jsme se dříve jen neurčitě, zmatenými
pověstmi dovídali až po nedělích, měsících a letech,
stávají se nyní za několik hodin nebo dní známy
celému světu. Život každého člověka jest stále
průhlednější, zvláště je-li osobností zajímavější.
Přibývá sice zároveň klepařství, lživých sensací a
úskočných insinuací, ale i to jest důkazem, že stojíme
na nové půdě mravního života lidstva.

Tím očividně stoupla mravní odpovědnost oso-
by vzhledem k okolí. Čím dále tím méně jsou možny
dřívější lež života a pokrytecké předstírání
mravnosti. Žasneme nad ohromným
vykořisťováním, odkrytým poslední léta ve Francii
panamskými skandály. Ale neviděli jsme zároveň se
zadostučiněním, že dovední osnovatelé tohoto
organisovaného lupičství skončili na lavicí
obžalovaných vzdor všemu svému vlivu a bohatství?
A ještě rychleji a důkladněji budou časem podobné
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věci vytahovány na světlo. A tak jest nad
pochybnost jisto, že vědecké a technické objevy a
pokroky našeho století zcela přejinačily půdu, na
které se vtělují mravní pojmy a ideály v činy. Ale
nejcennějším až posud výtěžkem, jehož bylo
dosaženo, jest, že stává se zřejmou naprostá
nesmyslnost onoho kompromisu, jenž pomísiv
pohanské a křesťanské ideály, udržoval se v Evropě
při vládě od renaissanční doby.

Toto dilemma znepokojuje hluboce duchy na-
šeho věku a vedlo k několika pokusům, jež lze takto
asi roztříditi: 1. nejkrajnější potírání křesťanského,
nábožensko-mravního názoru ve jméno positivního
a vědecko-pokrokového, t. j, pohanského názoru; 2.
nejkrajnější potírání vědecko-pokrokového, t. j.
pohanského názoru ve jméno křesťanství; 3.
usmíření obou stanovisek na novém základě. Tyto
smiřovací pokusy zatím selhaly. Naproti tomu mají
oba extremy za hlasatele duchy prvního řádu: B.
Nietzscheho a L. Tolstého. Jeden jako druhý zvedají
vášnivý protest proti modernímu mravnímu
světovému názoru a proti vnitřní životosprávě
kulturního lidstva.

»Tak nemožno již déle žíti, déle nelze již snésti
všechny ty existující a zcela očividné životní protivy:
jest třeba změniti celý život a proto nutno nejdříve
podrobiti zkoušce běžné názory o životě, o jeho
důležitosti a cílech.« Rovněž jeden i druhý hlásají
prudce a výmluvně protest proti staleté vnější

NIKOLAJ JAKOVLEVIČ GROT

4



organisaci křesťanské společnosti, jež, dle jejich
mínění, zakrývá hříchy a neřest maskou ctnosti a zá-
konitosti. Oba mají dále i společné snahy positivní.
Oba žádají, aby v životě člověka panovaly rozum a
střízlivá analysa, aby individualita byla prosta všeho
nátlaku od zavedených mravů a tradičních názorů,
aby posilovalo se vědomí jejího významu a ceny, aby
její mravní život se změnil a na nový základ se po-
stavil: žádají vyproštění individuality ze všech pout,
bránících duševnímu rozvoji. Ale to jest také vše, v
čem oba společně souhlasí. Nietzsche hledá všechno
zlo v odvislosti individuality od
náboženskomravního názoru křesťanského. Jako v
předchozích stoletích se rozpadlo křesťanské dogma,
tak má padnouti i křesťanská morálka: »stojíme na
prahu této události: (»Zur Genealogie der Moral«),
Kořen zla tkví v nesvobodě svědomí, spoutaného
učením o prvotním hříchu, o soucitu a lásce, Zlo,
zločin, egoism jsou oprávněnými a nutnými projevy
silné individuality; egoistní jednání musí býti
zbaveno »nečistého svědomí«, jež se vždy k němu
víže; člověk nebude více zlým, jakmile se přestane
považovati za zlého. Zřídlem veškery síly každé
individuality jest vášeň; jest nutno uznati právo
vášně a pak teprve bude moci individualita
projevovati veškeru svou latentní energii. Jinými
slovy; jest nutno zbaviti se mravní odpovědnosti v
křesťanském smyslu — a to proto, poněvadž jediným
smyslem života lidstva jest nejvyšší rozvoj
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individuality, povznesení plemenného typu tvora-
člověka na výši »nadčlověka«. Poněvadž všichni lidé
k tomu schopnosti nemají, učiní se massy
podstavcem k vyvýšení vynikajících individualit,
Nietzsche jest odpovědným nepřítelem všeliké
politické rovnosti, nemluvě ani o socialistické
nivelisaci lidstva; pokud v přítomné době tato
nivelisace již jest, vede jen k stlačení plemenného
typu, k výchově zbabělých, bojácných a bezosobních
stád. Tyto zásady jsou návratem k zásadám kultury
pohanské, A vskutku duševní ideály Nietzscheovy
jsou ideály antického názoru světového, jenž neznal
křesťanské pokory a trpělivosti, křesťanského
milosrdenství a lásky, Proto sklání se Nietzsche i
před těmi pozdějšími periodami v životě lidstva, jež
dovolovaly některým individuím, aby okázale roz-
vinula všechny své síly. Mluví s enthusiasmem o
periodě renaissance, jež z reakce proti morálce
křesťanské stala se půdou netušeného rozkvětu vědy
a umění, avšak i neslýchaných orgií neřestí a zločinu.
Ovšem že se nekoří neřesti a zločinu, prostopášnosti
a násilí, nýbrž tehdejší geniální tvůrčí síle
individuality, nespoutané mravními předsudky;
uvedené však zjevy negativní jsou dle něho nutně
rubem této medaille. Jeho učení možno vysloviti
takto: čím více zla, tím více dobra, neboť zlo jest
nutným tmavým základním tónem obrazu tvůrčí
individuality, prosté všech morálních pout.

Zcela jinak soudí Tolstoj, Kořene zla nevidí v
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mravní spoutanosti člověka, nýbrž v tom, že opustil
mravní zákon, že mu nerozumí a ho nezná, a konečně
v takové sociální organisaci, jež odporuje
křesťanskému mravnímu názoru. Tento právě názor
poskytuje záruku pravého duchovního osvobození
individuality i společnosti. Jako Nietzsche nehledá
ani Tolstoj smyslu života v záhrobním vykoupení z
hříchu, nýbrž především v lepší úpravě lidského ži-
vota na zemi. Prostředkem k tomu není mu však
vyvléknutí svědomí z mravních závazků, nýbrž
naopak dokonalé probuzení křesťanského svědomí,
potlačení egoismu; žádáť odříkání, lásku a soucit s
bližním, pokoru a trpělivé snášení zla. Nezáleží mu
na vyvrcholení typu tvora-člověka, ani na genialitě
tvůrčí síly, na oslňujících schopnostech a na hrdém
sebevědomí vládce, nýbrž pouze na mravním
sebepoznání a na sebevýchově a tudíž i na splynutí
s pokorným a trpělivým davem příbuzných povah.
Opakem Nietzscheho jest Tolstoj horlitelem pro
dobrovolné sestoupení k lidu a pro sociální
nivelisaci. Jeho ideálem člověka jest tvor
pokojemílovný, pro svou domácnost zaujatý a
skromný, ne však bojácný a zbabělý, nýbrž mravně
neoblomný a vnitřně utvrzelý. Proto sympatisuje
Tolstoj s takovými epochami dějin, kdy pokora a
trpělivost, podrobení se mravnímu zákonu,
dobrovolné mučednictví a neokázalý heroism
obětovaly se pro dílo Kristovo, pro dílo lásky.
Formule Tolstého jest: »Čím méně zla, tím více
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dobra.« Tento opak mravních ideálů vede přirozeně
i k protichůdnému hodnocení ctností a neřestí. To
vyniká zvlášť ostře z kritiky křesťanské askese. V
znamenité, důvtipně psané kapitole: »Čím jsou
asketické ideály« v díle »Zur Genealogie der Moral«
vynakládá Nietzsche veškeru sílu své dialektiky, aby
diskreditoval mravní smysl askese a aby stlačil i to,
co v theoriích zdrželivosti uznává za zdravé, na pou-
hou hygienu a dietetiku organismu. Posmívá se boji
vedenému proti smyslnosti ve jméno čistoty a
zdrželivosti a praví: »Zásluhy Lutherovy nejsou snad
nikde jinde tak veliké jako v tom, že měl odvahu k
své smyslnosti — říkalo se jí tehdy dosti jemnocitně
evangelická volnost.« O čistotě počalo kázati jen
»prase, jež potkala nehoda«, Feuerbachovo slovo o
»zdravé smyslnosti« považuje za slovo spásy z
chorobného obskurantismu křesťanské morálky,
Wagnerova Parsifala má za důkaz zvrhlosti
skladatelova talentu, za »záludný, dvojsmyslný,
schopenhauerský, nihilistický«.

Každé zvíře sice, a tedy i la béte philosophe,
instinktivně tíhne za podmínkami co možno nej
příznivějšími, ve kterých bude moci všechnu sílu
svoji uplatniti, a k těmto podmínkám patří i
zdrželivost v zájmu duševní svobody. »Ženatý filosof
hodí se do veselohry« a Sokrates »oženil se, jak se
zdá, z pouhé ironie, zpříma na důkaz právě této věty«,
Jiného však smyslu než jako takový prostředek
osobní nezávislosti, asketism nemá a odmítnutí
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všeho osobního nátlaku jest pro Nietzscheho
nutnou a přední podmínkou právě této nezávislosti
a samosprávy individuality. Proto neupírá ceny
radostné kajícnosti »bohem naplněného a od hroudy
odpoutaného tvora, jenž spíše se nad životem vznáší
než nad ním stojí.« Ale pro kajícnost k vůli
vykoupení z viny, hříchu a strasti necítí Nietzsche
než opovržení. Křesťanská askese byla jen dočasným
a nahodilým ideálem, nahodilým prostředkem k
rozluštění problému »trpěti«. Ideálem, jenž hodil se
jen proto ještě, že podával vůbec jistý smysl života,
byť i nepravý: »člověk byl takto spasen«, neboť
»člověk spíše ještě chce n i c, než aby nechtěl?. Jest
však již na čase odhodlaně setřásti jho tohoto ideálu,
zavedeného z nedostatku lepšího.

Zcela jinak soudí Tolstoj o zdrželivosti, o vládě
nad sebou a povolnosti. Ani on sice nedovede
pochopiti mnišského ideálu ve středověku a
dobrovolného prchání ze života do pouští a samoty,
ale přece spatřuje v přemáhání smyslnosti, tělesné
rozkoše a zvířecích pudů nejhlavnější úkol vyšší
individuality.

Víme, jak energicky horlí ve všech svých
spisech proti smyslným požitkům, jak výmluvně
potírá požívání masa a hodování, jakou má ošklivost
před vínem, tabákem, všelikými prostředky
narkotickými a alkoholem. Přikazuje prostý život,
čistotu, zřeknutí se přepychu, nadbytku a planých
potřeb.
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Jak si vyložiti tyto odpory?
Nietzsche jest zástupcem hyperkultury západu,

Tolstoj jest hlasatelem ideálů vznikající kultury
východoevropské, Nietzsche myslí na obnovení
staropohanského ideálu a žádá proto dokonalé a
vědomé zřeknutí se křesťanství. Tolstoj pátrá po
jádře křesťanství, očištěného ode všech pohanských
příměsků, a zavrhuje vědu, umění i formu státní,
poněvadž jsou útvarem antické, předkřesťanské
kultury. Rozum jak Nietzsche tak i Tolstoj uznávají
za nejvyšší kriterion pravdy. Ale Nietzsche jest
esthetikem a Tolstoj moralistou. Zázrakům a
svátostem se oba vysmívají, ale jeden jménem síly
a krásy, druhý jménem lásky, čistoty a prostoty.
Heslem obou je bezpodmíněná svoboda
individuality, u Nietzscheho svoboda pro heroickou
osobnost, založená na služebnosti a využitkování
mas, u Tolstého v zájmu samostatnosti jednoho
každého na základě zrušení vlády a vykořisťování,
ať v jakékoli formě. Nietzsche sní o triumfu tvora-
člověka v nejvyšším typu »nadčlověku« pomocí
neustálého znásilňování mas, Tolstoj mnohem
skromněji myslí pouze na dokonalé uskutečnění
ideálu »člověka« prostředkem vlastního
dobrovolného zřeknutí se všelikého násilenství,
Nietzsche jest anarchistický revolucionář, dogmatik
despotismu, Tolstoj jest neústupný nepřítel an-
archie, revoluce a despotismu; v možnost revoluce
ani nevěří, jen zajistí-li se jedinci plná morální
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svoboda a odpovědnost. Je-li Nietzsche nepřítelem
současné kultury, jest jím jen proto, že se mu nezdá
býti dosti prosta morálky: boj o život není mu dost
radikální, libovůle mu není dosti jista před
pronásledováním. Láska, dobročinnost a podpora
slabých jsou pro něho překážky pokroku. Zrušte
morální zákony a všelikou odpovědnost, aby mohl
jedinec rozvinouti všechnu svoji přirozenou sílu!
Zrušte zákony, praví také Tolstoj, ovšem ne zákony
vnitřní, mravní, jichž nelze zrušiti, nýbrž zákony
vnější, sociální; ale praví to proto, poněvadž podle
jeho mínění jsou tyto zákony na překážku úplnému
vítězství lásky, milosrdenství a soucítění. Všeliký boj
o život přestane, jakmile bude individualita úplně
volna a jakmile byla pochopila »vůli Onoho, jenž ji
na svět vyslal«. Nejvyšší síly člověka vystoupí na
světlo, jakmile se on sám zřekne všeliké moci a všeho
násilí i všeho zdánlivě zákonitého nucení.

Tu máme zcela opačný názor o podstatě povahy
lidské. Nietzscheovi jest člověk zlým zvířetem, ano
nej horším zvířetem a dle jeho náhledu silné zvíře,
člověk, až pohltí jisté množství svých bližních a
vstřebá šťávy tisíců, bude s to překonati sama sebe
a vejíti v novou, dokonalejší zvířecí species, již
Nietzsche nazývá »nadčlověkem«. Tolstoj smýšlí
jinak: pokora a trpělivost, odříkání a láska jsou zá-
kladními vlastnostmi lidskými. Jimi právě liší se
člověk od zvířete. Od přirozenosti jest náchylen k
dobru. Nečiňte ho zlým a bude dokonale dobrým.
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Nepotřebujeme nadčlověka, neboť sám člověk jest již
nadčlověkem, obrazem božím.

Ale rozdíly v mravních názorech obou myslitelů
zakládají se i na všeobecnějších theoretických
protivách, Nietzsche jest materialista, atheista a
evolucionista druhu dosti fantastického, Se zvláštní
zálibou, ano s pravou rozkoší nepropustí nižádné
příležitosti, aby nepostavil podle sebe pojmy zvíře a
člověk. Přeje si, aby »angličtí psychologové byli srd-
natými, velkomyslnými a hrdými zvířaty«. »Kněz jest
první stupeň delikátního zvířete.« Člověk naší doby
jest mu »churavějícím zví- řetem« a člověk vůbec jest
»nejsrdnatějším a strastem nejnavyklejším zvířetem«.
Jako lid rozlišuje subjekt blesk od jeho blýskání ja-
kožto výkonu, tak rozlišuje morálka lidu, míní
Nietzsche, podklad silného člověka, na němž záleží,
chce-li projeviti sílu či ne, od projevů síly. »Ale není
takového substrátu; není vůbec ,jsoucnosti’ za
konáním, působením, děním! ,Původce činu’ si k
činění jen přimýšlíme — konání jest vším.« »Subjekt
(anebo abychom mluvili populárně: duše) byl proto
snad až posud nejvděčnějším článkem víry na zemi,
poněvadž usnadňoval ohromné přesile smrtelníků,
slabým a utištěným všeho druhu, onen povznášející
sebeklam: vydáváti slabost za svobodu a jejich
takovou a onakou jsoucnost za zásluhu.« »Všude,
kdekoli jest dnes duch přísný, silný a v myšlení
poctivý,« praví Nietzsche, »jest dnes vůbec bez ideálu
— populární slovo pro tuto abstinenci jest ,atheism’
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—: nehledě na jeho vůli k pravdě.« »Bezpodmínečný
poctivý atheism (a jen jeho vzduch dýcháme, my
duchovější lidé tohoto věku) —… jest úcty vyžadující
katastrofou dvoutisícileté kázně k pravdě, jež si na
konec zakazuje onu lež, obsaženou ve víře v boha.«
Naproti tomu poslyšme, co praví Tolstoj. Kdo jeho
dílo »O životě« zná, ví, jak hlubokou propastí dělí
zvíře od bytosti rozumové, zvířata od lidí, s jakým
vášnivým úsilím snaží se zdůvodniti nesmrtelnost
duše a ideu věčného života, jak — i přes občasné
odvrácení se od ideje osobně nesmrtelné »duše« k
idei neosobní nesmrtelnosti »ducha« — vytrvale hájí
myšlenku, že duševní život trvá věčně a že úplná smrt
jest nemožna. Věří Tolstoj v živého Boha? Ano, věří a
věří z přesvědčení. Věří dokonce v moc modlitby a v
tajemné zasahování věčné bytosti v duše žijících lidí.
Věří ve vůli toho, jenž nás na svět poslal. »Království
boží ve vás« jest zcela obsaženo v mohutnostech duše
lidské, několikrát již se ohlásilo a světle zazářilo k
poučení všech lidí. Všechen vývoj jest pouze a jedině
rozvojem duševní a mravní osobnosti člověka. Proto
jest nutno se vrátiti k čistému učení evangelia.
»Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kdož vás
nenávidí.« Ač Nietzsche nenávidí dnešní měšťáckou
civilisaci a chová k ní odpor, cítíme z jeho učení
šuměti něco, jako ohlas nepřetržitého hukotu
nesčíslných strojů na západě, milionů tyčí, válců,
kladiv, jež slouží dnešnímu lidstvu, ale je dovedly
také přemoci. Není-li konec konců cílem všech
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těchto strojů, této veškery ohromné techniky rovněž
nadčlověk, schopný povznésti se nad zemi? Naproti
tomu slyšíme v učení Tolstého ohlas širých,
opuštěných stepí ruských, nekonečné,
melancholické černé země, pokojné a soustředěné
samoty zalehlé vesnice, ve které se nám tak silně
ohlašuje »moc země« a »svoboda zdravého a ve své
samotě silného ducha «.

Člověk je zvíře, jež prošlo dresurou, člověk je
úplné ztělesnění božského rozumu na zemi: ty jsou
protichůdné základní názory a z toho vychází pak již
vše ostatní, Nepozůstává-li svět z ničeho jiného leč
z hmoty, je-li člověk pouhým strojem, jsou-li skutky
člověka pouze produkty složitého mechanismu, pak
jeho skutky nezasluhují samy o sobě ani chvály, ani
hany, nejsou ani dobré, ani špatné. Všecko jest pouze
relativní a hodnota všeho oceňuje se podle
konečného cíle, jejž lidskému jednání klademe. Co
vede k cíli, jest dobré, co od něho oddaluje, jest
špatné. Lidé mají různé cíle i není vůbec
všeobecného dobra a všeobecného zla. Jinými slovy:
není absolutní morálky a morálka není nutna, proto
není vůbec žádné morálky. Budiž tedy otevřeně za
životní zákon prohlášen boj o život, o vládu a moc,
boj na život a na smrt. Je-li však člověk takový, jakým
jej vidí Tolstoj, jest pravým zákonem jeho života
zákon mravní. On není zvířetem, podstata jeho
života není boj o bytí, nýbrž láska. Budiž tedy
otevřeně prohlášen zákon lásky za jediný možný
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zákon lidského života, V rozvedení těchto zásad
setkáváme se na obou stranách s hojností nových,
nabádavých a hlubokých myšlenek. Na př,
duchaplná polemika Nietzscheho se
Schopenhauerem, že askese není soustředěním
života, nýbrž prostředkem k jeho konservování,
»Asketický ideál vzniká z instinktivní potřeby
obrany a záchrany degenerujícího života, jenž se chce
všemi prostředky ještě udržeti.« Škoda, že nelze dříve
ještě tohoto prostředku užiti předstižně, než se
nemoc dostavila.

Výborně se Nietzscheovi zdařila i kritika dneš-
ního zhýčkaného a malátného altruismu, ač není
jisto, že by výsledek vší lásky a všeho soucitu byl
jen slabost a ač je rozdělení křesťanské společnosti v
»nemocné« a »ošetřovatelky« hodně přehnané. Pravý
křesťanský soucit naplňuje silou a odvahou toho, ke
komu se obrací. Lituje-li Tolstoj bližního z čisté
lásky, že kouří a se opíjí a tím oslabuje síly své
představivosti a vůle, člověk tímto soucitem dojatý
přestane kouřiti a píti a mravně získá na síle, z
myšlenkového kruhu Nietzscheova jest dále trvalé
důležitosti zdokonalování člověka, jeho přechod v
nejvyšší stadium vývoje, daného za cíl lidstvu. Je-
li však toto zdokonalování skutečně nutnou
podmínkou potlačení svědomí a lásky k bližnímu?
Nemůže-li mravní nátlak povznésti duševní i
fysickou energii a naproti tomu mravní nihilism státi
se zdrojem intelektuelního i fysického úpadku?
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Nietzsche podobá se svojí paradoxií prohnutému
zrcadlu, jež předměty sice ostře zachycuje, ale zrcadlí
v obrazech zkřivených. Jest jedním z »nejchořejších«
v objevené jím nemocnici a blázinci světa a líčí-li
»choré« jakožto »lidi zhořklé, lidi fysiologicky
ztroskotavší a červotočivé, celá to třesoucí se půda
podzemní pomsty, nevyčerpatelná, neukojitelná ve
výpadech proti šťastným, a právě tak v zakuklení
pomsty a v záminkách k pomstě«, nemůžeme umlčeti
v sobě otázku, nebyl-li on sám přede všemi jinými
mužem zhořklým, mužem nenávisti a pomsty?

Je-li učení Nietzscheovo po stránce mravní
naprosto negativní, jest za to morálka Tolstého
veskrze positivní. Málokdo ze světských spisovatelů
dovedl ukázati Kristovo učení v takové vznešenosti,
jako on. Je-li však kořen Nietzscheovy
jednostrannosti v důsledném materialismu, jest zase
Tolstoj představitelem bez- měrného spiritualismu.
Kritika již často právem vytkla, že Tolstoj přijímá sice
mravovědu křesťanskou, ale podtrhuje jí
metafysický základ; popírá dualism přirozenosti
lidské, bez něhož ona neobstojí. Nevěří v učení
církve o pádu a o vykoupení z hříchu. Neuvědomil
si, jaký problém hlubšího filosofického smyslu
skrývá se tu pod nábožensko-dogmatickým
povrchem a zavrhuje je beze všeho jako přežilý
předsudek, nemající významu pro opodstatnění
křesťanské morálky. Proto visí jeho morálka
theoreticky ve vzduchu, Není-li láska příkazem vyšší
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bytosti a zárukou duševního vysvobození lidstva od
hříchu a smrti, nedojdeme-li vysvobození strastmi a
nevinnými obětmi, neznačí-li vykoupení z mrtvých
vstání a věčný život: k čemu pak to všechno? Musíme
právě nechati v platnosti protivu ducha a hmoty a
boha jako živoucí osobní zdroj všeho duševního
života, abychom mohli bez újmy všech objevů ve
vědách přírodních (i theorií evolučních a
transformačních) křesťanství zdů- vodniti
filosoficky, Tolstoj nezavrhuje ostatek jen dogmatiku
křesťanskou, nýbrž každé filosofické mudrování o
významu vesmíru. Všechno vědění jest podle něho
sebepoznáváním a sebeznalostí; připomíná při tom
Sokrata a onu poznámku Aristotelovu, že Sokrates
se zabýval jen morálkou a o přírodě nemluvíval, ježto
snažil se právě to všeobecnější vyvinouti z pojmů
morálních,

Tolstoj jest jako Nietzsche produktem sou-
časného skepticismu, ale jen po stránce theoretické.
Nevěří v možnost poznati pravdu jsoucna, pravdu
zákonů světa, přírody a boha, za to však věří v
možnost poznání pravdy života, zrcadlící se člověku
v jeho vědomí. Poněvadž nevěří v možnost pochopiti
zevnější svět a jest přesvědčen o neplodnosti, ano
škodlivosti všech pokusův vystoupiti ze své vlastní
osobnosti, zavrhuje všechnu dogmatiku vůbec, jak
náboženskou, tak filosofickou. Všechno to zdá se mu
zbytečným, umělým, nesmyslným, jako každé vnější
zdokonalení života, jeho vytříbení, zbystření vnější
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vnímavosti, subtilnosti esthetického a
intelektuelního tvoření.

Každý může sám v sobě pochopiti život; a
hledati více, škodí. Všechna civilisace, všecky t, zv,
pokroky, vědy a umění: to všechno jest jenom
pohanstvím, poblouzením, opuštěním hlavního
úkolu. A jak mistrovsky zná Tolstoj cdkrývati
nedostatky této nenáviděné civilisace, nemravnost v
umění a v jeho prostředcích, ten šlendrián a rutinu
ve světě vědeckém, to pokrytectví a zkostnatělost v
církevním — žádná skvrna a nic ošklivého neujde
jeho pronikavému zraku. Ale kdyby sebe více horlil,
civilisace se neobrátí nazpět a věda i umění, stát a
církev bude tak dlouho, pokud bude člověk. Jediným
rozřešitelným úkolem pro moralistu jest, vytknouti
hotovým zřízením a schopnostem lidstva nový cíl;
ale obrátiti se na cestě a vrátiti se k původnímu stavu
kulturnímu lidstvo nemůže. To by bylo pokusem
sebevražedným.

Nietzsche přehání v tom, jak hlásá »pathos
distance«, anebo jednoduše řečeno, cit pro per-
spektivu v sociální a politické organisaci lidstva. V
sociálních theoriích Tolstého pohřešuje se zase až
nápadně tento cit pro perspektivu. Marně se namáhá
vyrvati osobu z půdy, na níž ona stojí, z půdy jejích
náboženských, vědeckých, filosofických a
společenských tradicí, Není-li pošetilé v těchto
pokusech »vytrhávání i s kořenem«, viděti vážné
ohrožení půdy samé? Bylina, jednotlivá ze své půdy
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vytržená osoba trpí — ale půda zůstane takou, jakou
byla, neboť jest silnější, než jsou byliny, jimž dává
růsti.

Učinil jsem tímto pokus, vyložiti všeobecný
význam a vzájemné vztahy obou morálních
protagonistů našeho věku. Representují do jisté
míry neusmířené protivy Kantova čistého a
praktického rozumu a starý rozpor Demokrita a
Sokrata, Aristotela a Platona, nominalismu a
realismu. —
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