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ÚVODNÍ POZNÁMKA

Předkládáme čtenářům překlad Voltairova Filosofického 
slovníku v témže objemu, v jakém vyšel při svém prvním vydá
ní. Byloť původním Voltairovým úmyslem napsati jakýsi ka
pesní slovník, příručku, jak to sám ve své korespondenci často 
nazývá. Teprve postupem času vzrostlo toto dílo nadmíru, jak 
vlastními Voltairovýini četnými doplňky, tak zásluhou vydava
telů, kteří připojili k němu Voltairovy články, otištěné v En
cyklopedii, ve sborníku Akademie, dále Filosofické listy a jiné.

Bylo to v Postupimi na dvoře Bedřicha II. r. 1752, kdy ve 
Voltairovi vznikl prvotní plán Filosofického slovníku. Za ho
voru při tabuli mluvilo se o tom lehkým tónem, který' později 
přešel ve vážnou debatu, a sám pruský král vyzval Voltaira 
ktomu dílu. Voltaire dal se do práce s obvyklou svou vervou, 
takže slovník by byl býval velmi brzy hotov, kdyby se byl au
tor zabýval jen jím. Ježto však pracoval současně i o jiných li
terárních dílech, mohl jej dokončit až r. 1764.

Sotva byl slovník vytištěn, vzbudil takový rozruch mezi 
vzdělanci a odpor ve vládních a kněžských kruzích, že tím byl 
Voltaire zastrašen a neváhal své autorství zapříti. V jednom 
svém dopise paní de Deffand píše: »Kdybych měl být obviněn, 
že jsem napsal Filosofický slovník, bylo by mi lépe, kdybych 
se byl nenarodil.« A na jiném místě d’Alembertovi: »A když 
již mluvíme o morálce: v tom zpropadeném slovníku je jí tolik, 
že se třesu, aby dílo i autor nebyli upáleni přičiněním nepřátel 
morálky a literatury.«

V září r. 1764 byl Filosofický slovník v Ženevě spálen ru
kou katovou, jako kniha bezbožná, nemorální a svatokrádežná, 



jež uvádí v posměch mystéria, dogmata, kázeň, autoritu bož
skou i lidskou atd. Rok na to byl dán papežem na index a téhož 
roku byl z nařízení pařížského parlamentu spálen zároveň 
s Rousseauovými Lettres écrites de la Montagne. Když pak 
r. 1766 byl na hranici upálen nešťastný rytíř de la Barre pro 
pouhé podezření z rouhání, byl současně s ním vydán plame
nům i Filosofický slovník, nalezený v jeho knihovně.

Voltaire, chtěje od sebe odvrátiti podezření, vydával slov
ník za společné dílo několika fingovaných autorů, jehož on 
sám se zúčastnil jen nepatrně. V listě hraběnce d’Argental pí
še: »Jsou tam sice některé stati ode mne, jako Ctnost, Čína, 
Charakter, Láska, Lidojedi, Podvod, Přátelství, Přepych, Sláva, 
Válka, Zákony, ale za ostatní nemohu žádným způsobem odpo- 
vídati.«

Přes toto popírání připravoval Voltaire nové rozšířené vy
dání Slovníku: »Tato strašná kniha«, píše jednomu ze svých 
přátel, »učí od začátku až do konce, že se máme v pokoře kla- 
něti Bohu, vésti ctnostný život a věřit, že dvě a dvě jsou čty
ři.«*)

*) V úvodní poznámce jsem použila nejpodstatnějších dat z obsažné 
předmluvy kterou r. 1892 napsal v Bruselu Georges Bengesco, 
autor bibliografie Voltairových spisů a zároveň pořadatel paříž
ského vydání Flammarionova, podle něhož je pořízen náš překlad.

Překladatelka



Abraham — je tak slavné jméno v Malé Asii a Arábii, 
jako Thutmes u Egypťanů, první Zarathustra v Persii, Herakles 
v Řecku, Orfeus v Thrakii, Odin u severských národů a tolik ji
ných, známých spíše svým věhlasem než dějinnými doklady. 
Mluvím zde pouze o světských dějinách, neboť pokud jde o dě
jiny Židů, našich učitelů a nepřátel, jimž věříme a kterých ne
návidíme, ty byly zřejmě psány samým Duchem Svatým a pro
to chováme k nim city, které máme chovati. Obracíme zřetel 
jen k Arabům; ti se honosí, že pocházejí od Abrahama skrze Is- 
maele; věří, že tento patriarcha zbudoval Mekku a že v tom 
městě zemřel. Jisto jest, že pokolení Ismaelovo těšilo se mno
hem větší přízni Hospodinově než pokolení Jakobovo. Podle 
pravdy vzešli z obojího pokolení zlodějové, avšak zlodějové 
arabští nebetyčně převyšují zloděje židovské. Potomci Jakobo
vi získali jen velmi malé zemičky, kterou opět ztratili, a potom
ci Ismaelovi získali části Asie, Evropy i Afriky, založili říši 
rozsáhlejší, než byla říše římská, a vypudili Židy z jejich dou
pat, jež nazývali zaslíbenou zemí.

Soudíme-li o věci jen z příkladů našich moderních histori
ků, připadá nám jaksi nesnadné, aby Abraham byl otcem dvou 
tak různých národů; tvrdí se nám, že se narodil v Chaldeji a že 
byl synem chudého hrnčíře, který se živil výrobou malých hli
něných model. Není valně pravděpodobno, že by syn tohoto 
hrnčíře byl šel neschůdnými pouštěmi tři sta mil daleko do tro
pů založit Mekku. Byl-li dobyvatelem, obrátil se nepochybně 
ke krásné zemi assyrské, a byl-li chudým mužem, jak nám je lí
čen, nezaložil říše mimo svůj domov.

Genese nás učí, že mu bylo sedmdesát pět let, když vyšel 
ze země Harran po smrti svého otce Teracha, hrnčíře. Avšak 



táž Genese také tvrdí, že Terach, zplodivší Abrahama v sedm
desáti letech, dožil se věku dvou set a pěti let, a že Abraham 
odešel z Harranu až po otcově smrti. Tímto počtem vysvítá jas
ně ze samé Genese, že Abraham měl stotřicetpět let věku, když 
opustil Mesopotamii. Sel z modloslužebné země do jiné mo- 
dloslužebné země, zvané Sichem v Palestýně. Proč tam šel? 
Proč opustil úrodné břehy Eufratu a odebral se do tak vzdále
ného, pustého a kamenitého kraje jako Sichem? Chaldejská řeč 
se jistě velice lišila od sichemské; nebylo to obchodní místo, 
Sichem je od Chaldeje vzdálen více než sto mil; cestou je nut
no bráti se pouštěmi; avšak Bůh chtěl, aby vykonal tu ces
tu; chtěl mu ukázati zemi, kterou jeho potomci měli obývati 
několik století po něm. Lidský duch stěží chápe důvody takové 
pouti.

Sotva přišel do malé hornaté země Sichem, hlad ho odtam
tud vypudil. Abraham odebral se se svou ženou do Egypta, hle
daje, jak by se uživil. Ze Sichemu do Memfidyje dvě stě mil; 
je přirozené jít žádat o obilí tak daleko, do země, jejíž řeči ne
známe? To jsou podivné cesty, podniknuté ve věku téměř sto- 
čtyřiceti let.

Do Memfidy přivedl s sebou svou ženu Sáru, která byla ne
smírně mladá, téměř dítě vedle něho, neboť jí bylo teprve šede- 
sátpět let. Ježto byla velice krásná, rozhodl se využitkovati její 
krásy. „Vydávej se za mou sestru,” řekl jí, „aby mi k vůli tobě 
dobře činili.” Mohl spíše říci: „Vydávej se za mou dceru.” Král 
se zamiloval do mladé Sáry a daroval domnělému bratru mno
ho ovcí, volů, oslů, oslic, velbloudů, služebníků a služek, což 
je důkazem, že Egypt byl již tehdy velmi mocnou, velmi civili- 
sovanou a tím i velmi starobylou říší, a že tam byli skvěle od
měňováni bratři, kteří přišli nabídnout své sestry memfiskému 
králi.



Mladé Sáře bylo devadesát let podle Písma, když Hospodin 
jí přislíbil, že povije Abrahamovi, kterému bylo tehdy stošede- 
sát let, do roka dítě.

Abraham, jenž rád cestoval, odebral se do strašné pouště 
K‚adeš se svou těhotnou, stále mladou a stále hezkou ženou. Je
den král té pouště neopomněl se rovněž do Sáry zamilovat, 
právě jako král egyptský. Otec věřících dopustil se stejné lži 
jako v Egyptě: vydával svou manželku za sestru a vyzískal opět 
ovce, voly, služebníky a služky. Může se říci, že tento Abra
ham velice zbohatl ze své ženy. Vykladači popsali úžasnou 
spoustu svazků, aby ospravedlnili Abrahamovo počínání a za
chovali chronologii. Musíme tedy čtenáře odkázati k těm vý
kladům. Všechny jsou pořízeny výbornými metafysiky, lidmi 
bystrého a jemného ducha, úplně bez předsudků a naprosto ne- 
zkostnatělých názorů.

ANDĚL — je slovo řeckého původu a znamená poslaný. 
Nebudeme mnohem moudřejší, dozvíme-li se, že Peršané měli 
Peri, Hebrejové Malachy, Řekové své Daimonoi.

Poučnější pro nás možná bude, že z prvních myšlenek lid
ských bylo, postaviti prostředníky mezi sebe a Božství: jsou to 
oni démoni a geniové, jež vynašel starověk; člověk si vždycky 
vytvořil bohy podle svého obrazu. Mocnáři oznamovali své 
rozkazy po kurýrech, Božství tedy rovněž vysílá své posly: 
Merkur a Iris byli kurýry, posly.

Hebrejové, tento jediný národ, řízený samýni Bohem, ne
dávali s počátku jmen andělům, které jim Hospodin konečně 
ráčil poslati; vypůjčili si jména, která jim dali Chaldejové, 
když národ židovský byl zajat v Babylonů. Michael a Gabriel 
byli prvně pojmenováni Danielem, jenž byl otrokem u těch ná
rodů. Žid Tobiáš, žijící v Ninive, poznal anděla Rafaela, který 



putoval s jeho synem, aby mu pomohl vymoci peníze, jež mu 
dluhoval Žid Gabael.

V židovském zákoně, to jest v Leviticu a v Deuteronomiu, 
není ani nejmenší zmínky o existenci andělů, tím méně o jejich 
uctívání; proto také saduceové vůbec nevěřili v anděle.

Avšak v židovských dějinách se o nich často mluví. Tito 
andělé byli obdařeni tělem; měli křídla na zádech, jako si po
hané vybájili, že Merkur je má na nohou. Někdy ukrývali kří
dla pod oděvem. Jak by nebyli měli těl, když pili a jedli a když 
obyvatelé Sodomy chtěli spáchati hřích pederastie s andělí, 
ubírajícími se k Lothovi?

Stará tradice židovská připouští podle Ben Maimona deset 
stupňů, deset řádů andělských. Jsou to: 1. Chaios akodeš, čistí, 
svati. 2. Ofamin, rychlí. 3. Oralim, silní. 4. Chasmalim, plame
ny. 5. Serafim, jiskry. 6. Malachim, andělé. 7. Eloim, boho
vé nebo soudci. 8. Ben eloim, děti boží. 9. Cherubím, obrazy. 
10. Ychim, oživení.

Historie pádu andělů není obsažena v knihách Mojžíšo
vých; prvním svědectvím o té události je výrok proroka Izaiá- 
še, jenž volá ke králi babylonskému: „Co se stalo s výběrčím 
poplatků? Jedle a cedry radují se z jeho pádu. Jak jsi spadl 
s nebe, ó Helel, hvězdo jitřní?” Toto Helel bylo přeloženo la
tinským slovem Lucifer, pak bylo dáno v alegorickém smyslu 
jméno Lucifer knížeti andělů, kteří vedli válku s nebem, a ko
nečně stalo se toto jméno, jež značí fosfor i zoř/, jménem 
ďábla.

Křesťanské náboženství je založeno na pádu andělů. Ti, 
kdož se vzbouřili, byli svrženi se sfér, jež obývali, do pekla ve 
středu země, a stali se ďábli. Jeden ďábel svedl Evu v podobě 
hada a přivedl lidské pokolení k zatracení. Ježíš přišel vykoupit 
lidstvo a zvítězit nad ďáblem, jenž nás stále svádí. Než tato zá



kladní tradice je obsažena jen v apokryfické knize Enochově 
a i tam je vylíčena způsobem, naprosto se lišícím od přijaté 
tradice.

Svatý Augustin ve svém stodevátém listě nezdráhá se 
přisouditi dobrým i zlým andělům jemná, hbitá těla. Papež Ře
hoř II. omezil deset kůrů andělských, vyznávaných Židy, na de
vět kůrů, na devět hierarchií nebo řádů. Jsou to: Serafové, Che
rubové, Trůny, Knížata, Síly, Mocnosti, Panstva, Archandělé 
a konečně Andělé, po nichž je nazváno osm ostatních kůrů.

Židé měli v chrámě dva cherubíny, z nichž každý měl dvě 
hlavy, jednu volskou, druhou orlí, a šest křídel. Dnes je zobra
zujeme v podobě létající hlavy s dvěma křidélky pod ušima. 
Anděle a archanděle zobrazujeme jako mladé lidi s párem kří
del na zádech. Co se týče Trůnů a Mocností, nikoho ještě nena
padlo vymalovati je.

Svatý Tomáš v otázce CVI1I., článek 2., praví, že Trůny 
jsou právě tak blízko Bohu jako Cherubové a Serafové, neboť 
na nich právě Hospodin sedí. Scot napočítal tisíc milionů andě
lů. Když stará víra v dobré a zlé genie vnikla z Východu 
do Řecka a Říma, přijali jsme to mínění za své a přiřkli jsme 
každému člověku jednoho dobrého a jednoho zlého anděla, 
z nichž první mu pomáhá a druhý škodí od jeho narození až do 
smrti; avšak neví se ještě, zdali tito dobří a zlí andělé nastupují 
hlídku za hlídkou, nebo jsou-li vystřídáváni jinými. Vezměte 
v té věci na potaz Summu svátého Tomáše.

Není přesně známo, kde se andělé zdržují, zda ve vzduchu, 
či v prostoru, nebo na planetách. Hospodin si nepřál, abychom 
o tom byli poučeni.

APIS — Byl býk Apis uctíván v Memfidě jako bůh. jako 
symbol nebo jako býk? Možno míti za to, že fanatikové v něm 



viděli boha, mudrci pouhý symbol a že hloupý lid uctíval býka. 
Jednal Kambyses správně, když dobyv Egypta zabil tohoto bý
ka vlastní rukou? Proč ne? Dokázal hlupákům, že jejich bůh 
může býti nastrčen na rožeň, aniž se příroda pohne, aby potres
tala tu svatokrádež. Egypťané bývají velice vychvalováni. Já 
neznám opovrženíhodnějšího národa; v jejich povaze a v jejich 
vládním systému byla jistě vždycky jakási základní vada, která 
z nich vždycky učinila bídné otroky. Připouštím, že v dobách 
téměř neznámých dobyli země, avšak v dobách historických 
byli podmaněni všemi, kteří o to stáli, Assyřany, Peršany, Ře
ky, Římany, Araby, Mameluky, Turky, slovem každým, kromě 
našich křižáků, a to proto, že ti svojí zpozdilostí ještě převyšo
vali zbabělost Egypťanů. Bylo to vojsko Mameluků, jež pora
zilo Francouze.

Snad jen dvě věci jsou přijatelný u tohoto národa: předně, 
že ti, kdo se klaněli býku, neusilovali nikdy o to, aby ti, kteří se 
klaněli opici, změnili náboženství, a za druhé, že nechávali 
vždycky kuřata líhnouti se v pecích.

Jejich pyramidy bývají vychvalovány, avšak jsou to stavby 
zotročeného lidu. Jistě na nich musil pracovati celý národ, ji
nak by se jakživo nebylo podařilo nakupiti ty šeredné hromady. 
K čemu byly? Aby byla v malém pokojíku zachována mumie 
nějakého panovníka, nějakého místokrále nebo nějakého do
zorce, jehož duše měla ho opět oživiti po tisíci letech. Ale když 
doufali ve vzkříšení těla, proč jim vyjímali mozek, než je na- 
balsamovali? Měli Egypťané vstáti z mrtvých bez mozku?

APOKALYPSE — Mučedník Justinus, který psal asi 
v r. 170 naší éry, je první, kdo se zmiňuje o Apokalypsi; připi
suje ji apoštolu Janu Evangelistovi. V rozhovoru s Tryfonem 
tázal se ho tento Žid, nevěří-li, že Jerusalem bude jednoho dne 



opět zbudován. Justinus mu odpověděl, že v to věří právě jako 
všichni křesťané správného smýšlení. Pravil: ..Byl mezi námi 
jistý muž jménem Jan, jeden z dvanácti apoštolů Ježíšových; 
ten předpověděl, že věřící ztráví tisíc let v Jerusalemě.”

Tato vláda tisíciletí se dlouho udržela mezi křesťany. To 
období se těšilo veliké vážnosti u pohanů. Duše Egypťanů na
bývaly opět svého těla po tisíci letech, duše v očistci u Virgila 
byly zkoumány rovněž v takových lhůtách, et mille per annos. 
Nový tisíciletý Jerusalem měl míti dvanáct bran na paměť dva
nácti apoštolů; měl býti čtvercového tvaru, jeho délka, šířka 
i výška měla mèřiti dvanáct tisíc stadií, to jest pět set mil, takže 
domy měly být také pět set mil vysoké. Bylo by bývalo dosti 
nepříjemné bydlit v posledním poschodí, avšak tak to stojí 
v Apokalypse v XXI. kapitole.

Byl-li Justin první, kdo přisoudil Apokalypsi Janovi, něko
lik osob zamítlo jeho svědectví a to proto, že v téže rozmluvě 
se Židem Tryfonem pravil, že podle vyprávění apoštolů Ježíš 
Kristus, sestoupiv do Jordánu, uvedl vodu této řeky do varu 
a roznítil ji, což však není zaznamenáno v žádném apoštolském 
spise.

Týž svátý Justin cituje s důvěrou sibylská orakula; kromě 
toho tvrdí, že viděl zbytky blázince, v němž bylo zavřeno dva
asedmdesát vykladačů na Faru Egyptském za časů Herodo
vých. Svědectví člověka, který měl neštěstí vidět ten blázinec, 
zdá se nasvědčovati, že autor tam asi byl zavřen.

Svatý Ireneus, jenž přišel potom a také věřil ve vládu tisíci
letí, praví, že zvěděl od jistého starce, že svátý Jan vytvořil 
Apokalypsi. Avšak svátému Ireneovi se vytýká, že napsal, že 
mají býti jen čtyři Evangelia, poněvadž jsou jen čtyři světové 
strany a čtyři hlavní větry, a poněvadž Ezechiel viděl jen čtyři 
zvířata. Toto usuzování nazývá důkazem. Nutno přiznati, že 



způsob, jakým Ireneus dokazoval, stojí právě za tolik, jako 
způsob, jakým Justin viděl.

Klement Alexandrijský mluví ve svém spise Electa jen 
o jedné Apokalypsi svátého Petra, která se těšila nesmírné váž
nosti. Tertullian, velký přívrženec vlády tisíce let, nejen tvrdí, 
že svátý Jan předpověděl toto vzkříšení a tisíciletou vládu v Je
rusalemě, ale ujišťuje i, že tento Jerusalem se začal již tvořiti 
ve vzduchu a že všichni křesťané z Palestýny, ba i pohané jej 
viděli čtyřicet dní po sobě, vždy ke konci noci; na neštěstí však 
město zmizelo, jakmile se rozednilo.

Origenes ve svém úvodě k evangeliu svátého Jana a ve 
svých Homiliích cituje proroctví z Apokalypse, ale cituje i pro
roctví sibylská. Kdežto svátý Diviš Alexandrijský, který psal 
asi v polovině třetího století, praví v jednom ze svých odstav
ců, zachovaných Eusebiem, že téměř všichni doktoři zavrhují 
Apokalypsi jakožto knihu zbavenou rozumu, a že tato kniha 
naprosto nebyla sepsána svátým Janem, nýbrž jakýmsi Ce- 
rinthem, který použil velkého jména, aby dodal větší váhy své
mu blouznění.

Koncil Laodikejský, konaný r. 360, nezařadil Apokalypse 
mezi kanonické knihy. Je skutečně zvláštní, že laodikejská cír
kev, k níž se Apokalypse obracela, odmítla poklad sobě urče
ný, a že biskup Efesský, který’ byl koncilu přítomen, rovněž od
mítl tuto knihu svátého Jana, pohřbeného v Efesu.

Všem očím je viditelno, že svátý Jan se stále obracel v hro
bě a neustával pohybovati zemí. Avšak tytéž osoby, které byly 
jisty, že svátý Jan není skutečně mrtev, byly rovněž jisty, že 
nenapsal Apokalypse. Ti však, kdož věřili v tisíciletou vládu, 
byli neochvějní ve svém přesvědčení. Sulpicius Severus nazý
vá ve svém spise Historia sacra v knize II. pomatenými a bez
božnými ty, kteří neuznávají Apokalypse za pravou. Po mno



hých pochybách a stálých oposicích v koncilech nabylo koneč
ně mínění Sulpicia Severa vrchu. Když byla věc objasněna, 
církev rozhodla, že Apokalypse pochází nesporně od svátého 
Jana; nedá se tedy nic namítati.

Každé křesťanské vyznání vztahovalo proroctví, obsažená 
v té knize, na sebe: Angličané tam našli revoluce Velké Brita
nie, lutheráni zmatky v Německu, francouzští protestanté vládu 
Karla IX. a regentství Kateřiny Medicejské; všichni mají stejně 
pravdu. Bossuet i Newton pořídili výklad Apokalypse, avšak 
když se vše uváží, musí se uznati, že výmluvné proslovy Bos- 
suetovy a vznešené objevy Newtonovy zjednaly jim více slávy, 
než jejich výklady.

ATEISMUS, ATEISTA — Kdysi každému, kdo znal ně
jaké tajemství v umění, hrozilo nebezpečí, že bude prohlášen 
za čaroděje; každá nová sekta byla viněna, že ve svých mysté
riích vraždí děti, a každý filosof, který se uchýlil od scholastic
kého žargonu, byl fanatiky a darebáky z ateismu obviněn a hlu
páky odsouzen.

Anaxagoras odváží se tvrditi, že slunce není řízeno Apollo- 
nem, stojícím na čtyřspřežním voze — a za to je Anaxagoras 
nazván ateistou a nucen prchnouti.

Aristoteles je jakýmsi knězem obviněn z ateismu, a nemo
ha potrestati svého žalobníka, vzdálí se do Chalkidy. Avšak 
nejhanebnější událostí z řecké historie je smrt Sokratova.

Aristofanes (muž, kterého komentátoři obdivují, protože 
byl Rek, zapomínajíce, že Sokrates byl také Rek), Aristofanes 
byl první, jenž naučil Athéňany pokládati Sokrata za ateistu.

Tento komický básník, který nebyl ani komický, ani bás
ník, nebyl by u nás mohl provozovati své frašky ani na pouti; 
zdá se mi ještě mnohem sprostším a opovrženíhodnějším, než 



jak ho líčí Plutarch. Moudrý Plutarch praví o tomto fraškáři: 
„Mluva Aristofanova je mluva mrzkého šarlatána; jeho vtipy 
jsou co nejsprostší a nejodpornější; není zábavný ani pro lid, 
a těm, kdo mají vkus a čest, je nesnesitelný; jeho vypínavost se 
zprotivuje a jeho zlomyslnost plní slušné lidi odporem.”

Takový je tedy — mimochodem řečeno — ten komediant, 
kterého se odvažuje obdivovati Mme Dacier, obdivovatelka 
Sokratova; takový je muž, jenž z dálky připravoval jed, jímž 
hanební soudcové usmrtili nejčestnějšího muže Řecka.

Athénští koželuzi, ševci a švadleny tleskali frašce, v níž byl 
předváděn Sokrates, jak vytažený v koši do vzduchu hlásá, že 
není Boha, a chlubí se, že ukradl plášť, když vyučoval filosofii. 
Celý národ, jehož špatná vláda dovolovala takové hanebnosti, 
zasloužil si plně svého osudu, že se stal otrokem Římanů a že 
je ještě dnes otrokem Turků.

Přeskočme celou dlouhou dobu mezi římskou republikou 
a námi. Římané, mnohem moudřejší než Řekové, nikdy žádné
ho filosofa nepronásledovali pro jeho přesvědčení. U národů 
barbarských, které následovaly po říši římské, tomu tak není. 
Jakmile měl císař Bedřich II. spory s papeži, byl obviněn, že je 
ateistou a že je spolu se svým kancléřem de Vineou autorem 
knihy O třech podvodnících.

Sotva se náš nejvyšší kancléř de l’Hôpital vyslovil proti 
pronásledování, byl ihned obviněn z ateismu. Homo doctns, 
sed verus atheos.*)

Jistý jezuita, který má do Aristofana právě tak daleko, jako 
Aristofanes do Homéra, ubožák, jehož jméno se stalo směšným 
i mezi fanatiky — slovem jezuita Garasse — nachází všude 
ateisty, tak totiž nazývá ty, které napadá. Jmenuje ateistou 
Theodora de Béze, toho, který uvedl veřejnost v omyl stran 
Vaniniho.

*) Commentarium rerum Gallicarum. 1. XXVIII. Pozn. aut.



Žalostný konec Vaniniho neplní nás rozhořčením a souci
tem jako smrt Sokratova, poněvadž Vanini je pouhý cizí, bez
významný pedant, avšak Vanini nebyl ateista, jak se tvrdilo, 
nikoli, byl pravý opak toho.

Byl to chudý neapolský kněz, povoláním kazatel a teolog, 
puntičkářský disputant o quidditě a o všeobecném, et utrum 
chiméra bombinans in vacuo possit comedere secundas inten- 
tiones. Jinak však v něm nebylo ani nejmenšího sklonu k ateis
mu. Jeho ponětí o Bohu je svrchovaně zdravou a svrchovaně 
uznávanou teologií: „Bůh jest svůj počátek i svůj konec, otec 
jich obou, nemaje však potřebí žádného z nich; je věčný, aniž 
by byl v čase, a všudypřítomný, aniž by byl na nějakém místě. 
Není pro něho minulosti ani přítomnosti; je všude a mimo vše, 
řídě všecko a všecko stvořiv; nezměnitelný, nekonečný, bez 
částí; jeho moc je jeho vůlí”, atd.

Vanini chtěl mermomocí obnoviti krásné učení Platonovo, 
jež i Averroes přijal za své, že Bůh stvořil řetěz bytostí, od nej- 
menší až po nejvyšší, a že poslední článek toho řetězu je při
poután k věčnému trůnu božímu; tato myšlenka je po pravdě 
spíše vznešená než pravdivá, ale od ateismu je tak vzdálena ja
ko bytost od nicoty.

Vanini cestoval za účelem učených hádek a získání jmění; 
bohužel však hádky naprosto nevedou k bohatství; člověk si 
nadělá tolik nesmiřitelných nepřátel, s kolika učenci nebo pe
danty se utká. Nic jiného nebylo zdrojem Vaniniova neštěstí; 
jeho ohnivost a hrubost v disputaci přivodila mu nenávist ně
kolika teologů, a když se utkal v hádce s jakýmsi Franconem 
nebo Franconim, tento Franconi nebo Francon, přítel jeho 
nepřátel, neopomenul ho obviniti, že je ateistou a že hlásá ate
ismus.

Tento Francon nebo Franconi, podporován několika svěd
ky, byl tak nelidský, že i při konfrontaci trval na svém tvrzení.



Vanini, otázán před soudem, jak smýšlí o jsoucnosti boží, od
pověděl, že souhlasně s církví vyznává jednoho Boha ve třech 
osobách. Zvednuv se země stéblo slámy, pravil: „Pouhé toto 
stéblo stačí dokázati existenci stvořitelovu.” Nato pronesl vel
mi krásnou řeč o rostlinstvu a pohybu i o nutnosti Nejvyšší By
tosti, bez níž by nebylo pohybu ani rostlinstva.

President Grammont, který byl tehdy v Toulouse, uvádí tu
to řeč ve svých Dějinách Francie dnes tak zapomenutých. 
A týž Grammont tvrdí z jakéhosi nepochopitelného předsudku, 
že Vanini to vše mluvil spíše z marnivosti nebo ze strachu než 
z vnitřního přesvědčení.

Na čem může býti založen tento smělý a krutý soud presi
denta Grammonta? Je zřejmo, že Vanini měl býti po své odpo
vědi zproštěn obvinění z ateismu. Leč co se stalo? Ten nešťast
ný cizí kněz se pletl i do lékařství; byla u něho nalezena veliká 
živá ropucha, kterou si choval v nádobě s vodou: to mu přivo
dilo obvinění z čarodějnictví. Tvrdilo se, že se té ropuše klaní 
jako bohu, několika místům v jeho knihách byl dán bezbožný 
smysl, což je velmi snadné a velmi běžné, považují-1 i se námit
ky za odpovědi, překroutí-li se zlomyslně nějaká nedosti jasná 
věta nebo vyloží-li se špatně nějaký nevinný výraz. Konečně 
strana mu nepřátelská vynutila na soudcích ortel, jímž byl ne
šťastník odsouzen k smrti.

Aby byla ta smrt oprávněna, bylo nutno obviniti nešťast
níka z věcí nejstrašnějších. Nepatrný, velmi nepatrný minim*) 
Mersenne zašel ve svém šílenství tak daleko, že vytiskl, že Va
nini vyšel z Neapole s dvanácti svými apoštoly, aby obrá
til všechny národy na ateismus. Jaká ubohost! Jak by byl chu
dý kněz mohl míti ve svých službách dvanáct mužů? Jak by 
byl mohl přemluviti dvanáct Neapolitánù k tak nákladné cestě 

*) Minim, jméno mnišskc řehole, značí současné i malounký, nepatrný.
Pozn. překl.



a k tomu, aby s nebezpečím života šířili tak ohavnou a odpor
nou nauku? Který král je tak mocný, aby mohl platiti dvanáct 
hlasatelů ateismu? Nikdo před tím nepronesl tak ohromného 
nesmyslu. Avšak po otci Mersennovi jej opakovali mnozí a na
kazili jím časopisy i historické slovníky. A svět, jenž si libuje 
v neobyčejném, uvěřil bez úvahy té bajce.

Sám Bayle ve svých Různých myšlenkách mluví o Vaninim 
jako o ateistovi. Užívá tohoto příkladu, aby odůvodnil svůj pa
radox, že může existovati společnost ateistů', tvrdí, že Vanini 
byl muž velmi spořádaných mravů a že byl mučedníkem svého 
filosofického přesvědčení. Bayle se mýlí v obou bodech. Kněz 
Vanini sděluje s námi ve svých Dialozích, psaných podle vzoru 
Erasmova, že měl milenku jménem Isabellu. Ve svých spisech 
byl právě tak volný, jako ve svém chování, avšak ateista nebyl.

Sto let po jeho smrti učený la Croze a ten, jenž přijal jména 
Filaléthés,*) chtěli jej rehabilitovati, ale ježto se nikdo nezají
má o památku nešťastného Neapolitána, velmi špatného spiso
vatele, skoro nikdo těch apologií nečte.

Jesuita Hardouin, učenější než Garasse a neméně odvážný, 
viní z ateismu ve své knize Athei detecti Descartesy, Arnauldy, 
Pascaly, Nicoly, Malebranche; těch však, na štěstí nepotkal 
osud Vaniniho.

Ode všech těchto fakt přecházím k morální otázce, přetřá
sané Baylem, totiž: mohla-li by existovati společnost ateistů. 
Všimněme si nejprve, jak nesmírně si mužové v diskusi o tom
to článku odporují: ti, kteří povstali proti mínění Baylovu 
s největší prudkostí, ti, kdož mu s největšími urážkami upírali 
možnost ateistické společnosti, tvrdili později s právě takovou 
odvahou, že ateismus je státním náboženstvím v Číně.

*) J. - Fr. Arpe. ""'’"‘’-^Pozn. vyd.



Rozhodně se velice zmýlili v čínské vládě; potřebovali jen 
čisti edikty císařů té rozsáhlé říše, a byli by viděli, že tyto edik
ty jsou kázání, v nichž všude se mluví o Nejvyšší Bytosti, řídí
cí, trestající a odměňující.

Zároveň však se neméně mýlili i v tom, že by společ
nost ateistů byla nemožná. Nevím, jak mohl pan Bayle zapo- 
menouti na jistý pádný důkaz, jenž by byl zjednal jeho při 
vítězství.

Proč se zdá ateistická společnost nemožnou? Protože se má 
za to, že lidé, kteří by neměli uzdy, nemohli by nikdy žiti po
spolu, že zákony nezmohou ničeho proti tajným zločinům a že 
je třeba mstícího Boha, jenž by potrestal na tomto nebo na 
onom světě vinníky, uniknuvší lidské spravedlnosti.

Pravda, zákon Mojžíšův neučil víře v budoucí život, nehro
zil pozemskými tresty, nehlásal prvním Židům nesmrtelnost 
duše. Avšak Židé, daleci toho, býti ateisty, daleci toho, domní- 
vati se, že by mohli uniknouti božskému trestu, byli nejnábož
nější ze všech lidí. Nejen že věřili ve věčného Boha, oni do
konce věřili, že je stále mezi nimi přítomen; chvěli se, aby ne
byli potrestáni v sobě samých, ve svých ženách, ve svých dě
tech, ve svém potomstvu až do čtvrtého pokolení, a tato uzda 
byla velmi mocna.

Avšak u pohanů mnoho sekt nemělo žádné uzdy: skeptiko
vé pochybovali o všem, akademikové odkládali svůj úsudek 
o všem, epikurejci byli přesvědčeni, že Božstvo se nemůže mí- 
siti do lidských věcí, a v hloubi duše žádného božstva neuzná
vali. Byli přesvědčeni, že duše není podstatou, nýbrž schop
ností, jež se rodí a zaniká zároveň s tělem: z té příčiny neměli 
jiného jha než toho, jež jim ukládala mravnost a čest. Senátoři 
a rytíři římští byli skutečnými ateisty, neboť bohové neexisto
vali pro muže, kteří se ničeho od nich neobávali, ani ničeho od



nich nedoufali. Římský senát byl tedy skutečně shromážděním 
ateistů z dob Caesarových a Ciceronových.

Tento veliký řečník praví celému shromážděnému senátu 
ve své řeči pro Cluentia: „Co zlého mu smrt způsobí? Zavrhu
jeme všecky nejapné bajky o peklech. Co mu tedy smrt odňa
la? Nic než pocit bolesti.'''’

Což nenamítá Caesar, přítel Catilinův, chtěje zachránit ži
vot přítelův proti témuž Ciceronovi, že smrt vinníkova není pro 
něho žádným trestem. že smrt není nic, že je to jen ukončení 
našich trudů a že je to chvíle spíše šťastná, než zhoubná? A ne
uznává Cicero i všechen senát těchto důvodů? Vítězové i záko
nodárci známého světa tvořili tedy zřejmě společnost lidí, kteří 
se ničeho nebáli od bohů, kteří byli skutečnými ateisty.

Bayle zkoumá dále, je-li modlářství nebezpečnější než 
ateismus, je-li větším zločinem nevèřiti v božstvo vůbec, než 
míti o něm nízkou představu. Sdílí po té stránce mínění Plutar- 
chovo: má za to, že je lepší nemíti žádné představy, než míti 
špatnou představu. Nechci se dotýkati Plutarcha, aleje zřejmo, 
že pro Řeky bylo nekonečně lepší báti se Cerery, Neptuna a Ju
pitera, než nebáti se docela ničeho. Je jasno, že posvátnost pří
sahy je nutná, a že lze více důvěřovati těm, kdo myslí, že faleš
ná přísaha bude potrestána, než těm, kdo mají za to, že mohou 
složití falešnou přísahu beztrestně. Je nesporno, že v kulturní 
obci je nekonečně užitečnější míti nějaké náboženství (třeba 
špatné), než nemíti vůbec žádného.

Zdá se tedy, že Bayle by byl měl raději zkoumati. co je ne
bezpečnější, zda fanatismus nebo ateismus. Fanatismus je roz
hodně tisíckrát zhoubnější, neboť ateismus nevnuká vražed
ných vášní, kdežto fanatismus je vnuká; ateismus nestaví se 
proti zločinům, avšak fanatismus je pásej Připusťme s autorem 
Commentaria rerum gallicarum, že kancléř de l‘Hôpital byl



ateista: ustanovil jen moudré zákony, radil jen k umírněnosti 
a shodě, kdežto fanatikové spáchali krveprolití' Bartolomějské 
noci. Hobbes platil za ateistu: vedl pokojný, čistý život, avšak 
fanatikové jeho doby zaplavili Anglii, Skotsko i Irsko krví. 
Spinoza byl nejen ateistou, ale dokonce i ateismu učil; nebyl to 
však rozhodně on, jenž zúčastnil se právní vraždy Barneveldto- 
vy; nebyl to on, jenž roztrhal oba bratry Witty na kusy a upekl 
na rožni.

Ateisté jsou většinou smělí, zbloudilí učenci, kteří špatně 
usuzují, a kteří, nemohouce pochopiti stvoření, původ zla a ji
ných nesnází, uchylují se k hypotéze o věčnosti věci a o nut
nosti.

Ctižádostivci, rozkošníci nemají kdy uvažovati a zvoliti si 
špatný systém: mají na práci jiné věci, než porovnávati Lukre- 
cia se Sokratem. Tak se mají věci u nás.

Tak tomu však nebylo s římským senátem, jenž sestával té
měř výhradně z ateistů teoretických i praktických, kteří nevěřili 
ani v Prozřetelnost ani v budoucí život; tento senát byl shro
mážděním filosofů, rozkošníků a ctižádostivců, vesměs velmi 
nebezpečných, kteří uvrhli republiku do zkázy.

Nechtěl bych míti co činit s mocnářem ateistou, který by 
měl zájem na tom dáti mne roztlouci v hmoždíři, neboť, jsem 
jist, že bych byl roztlučen. A kdybych byl panovníkem, nechtěl 
bych míti co činit s dvořany ateisty, v jejichž zájmu by bylo 
otrávit mne; to bych musil denně bráti pro jistotu protijedy. Je 
tedy naprosto nutno pro panovníky i pro národy, aby představa 
o Nejvyšší Bytosti, tvořící, spravující, odměňující a trestající, 
byla hluboce vryta do mysli všech.

Jsou bezvěrecké národy, praví Bayle ve svých Názorech 
o kometách. Kafri, Hottentoti, Topinambuové a mnohé jiné 
malé nárůdky nemají Boha. To je možné, avšak neznamená to, 



že by Boha popírali. Nepopírají ho, ani ho nevyznávají: nikdy 
o něm neslyšeli. Řekněte jim, že je Bůh, uvěří tomu snadno; 
řekněte jim, že vše se tvoří přirozenou povahou věcí, a uvěří 
vám rovněž. Tvrditi, že jsou ateisty, je právě takovým obvině
ním, jako kdyby se řeklo, že jsou anticartesiány; nejsou pro 
Descartesa ani proti němu. Jsou to skutečné děti. Dítě není ani 
ateista, ani teista, není nic.

Jaký závěr si z toho všeho utvoříme? Žefateismus je 
ohromně zhoubná věc u lidí, spravujících vládu; že je takovým 
i u úředníků, byť i jejich život byl řádný a příkladný, neboť ze 
své kanceláře mohou proniknout až k těm, kdož jsou u moci; 
že i když není tak škodlivý, jako fanatismus, je téměř vždycky 
nebezpečný ctnosti. Dodejme hlavně, že dnes je méně ateistů 
než jindy, od té doby, co filosofové poznali, že žádná rostlinná 
bytost není bez zárodku, žádný zárodek bez účele atd., a že 
obilí nevzniká z hniloby.

Geometři, kteří nejsou filosofy, popírají konečnou účel
nost, avšak praví filosofové ji připouštějí, a jak pravil známý 
autor, katecheta oznamuje jsoucnost boží dětem a Newton ji 
dokazuje myslitelům.



BAJKY — Nejsou nejstarší bajky viditelně alegorické? 
Není podle našeho časového rozpočtu první, kterou známe, 
uvedena v deváté kapitole knihy Soudců‘? Stromy měly si zvo- 
liti krále. Oliva nechtěla se vzdáti péče o svůj olej, ani fíkovník 
o své fíky, ani réva o své víno, ani žádný jiný strom o své ovo
ce; bodlák, který' nebyl dobrý k ničemu, se stal králem, protože 
měl ostny a mohl ublížiti.

Není stará bajka o Venuši, jak je líčena v Hesiodovi, alego
rií celé přírody? Plodivé částečky spadly z Éteru na mořský 
břeh; Venuše zrodila se z té drahocenné pěny; první jméno, 
jímž byla nazvána, bylo milenka plození: může být jasnějšího 
obrazu? Venuše jest bohyní krásy; krása přestává býti půvab
nou, není-li provázena gráciemi; krása budí lásku, láska má ší
py, jež zraňují srdce; a má pásku, která zakrývá chyby milova
né bytosti.

Moudrost jest obsažena v mozku vládce bohů pode jmé
nem Minervy; lidská duše jest božský oheň, jejž Minerva uká
že Prometeovi, který použije toho božského ohně, aby oživil 
člověka.

V těchto bajkách nelze nepoznati živé malby veškeré příro
dy. Ostatní bajky jsou většinou znetvoření starých příběhů ne
bo hříčka obrazotvornosti. Se starými bajkami se to má jako 
s moderními povídkami: některé jsou morální a rozkošné, jiné 
jsou hloupé.

BŮH — Za panování Arkadiova ubíral se Logomachos, 
teologal cařihradský, do Skythie a zastavil se na úpatí Kavkazu 
v úrodné pláni Zefirim, na hranicích Kolchidv. Dobrý stařec 



Dondindac byl ve své prostorné nízké jizbě, nacházející se me
zi jeho velikým ovčincem a rozsáhlou sýpkou. Klečel pospolu 
se svou ženou, pěti syny a pěti dcerami, příbuznými i služební
ky, a všichni skromně pojedše, oslavovali zpěvem Boha.

„Co to děláš, modloslužebníku?” oslovil ho Logomachos.
— „Nejsem modloslužebník,” odvětil Dondindac. — „Musíš 
být modloslužebníkem,” pravil Logomachos, „protože jsi 
Skyth a nejsi Řek. Nu, pověz mi, co jsi to zpíval ve své bar
barské skytské řeči?” — „Všechny jazyky jsou sluchu Pána 
stejně příjemný,” odpověděl Skyth; „zpívali jsme jeho chválu.”
— „To je podivuhodné,” pravil teologal; „skythská rodina se 
modlí k Bohu, aniž byla námi poučena?” A ihned dal se do řeči 
se Skythem Dondindacem, neboť teologal znal trochu skythsky 
a onen zase trochu řecký. Tato rozmluva byla nalezena v ruko
pise, uloženém v cařihradské bibliotéce.

Logomachos
Uvidíme, vyznáš-li se v katechismu. Proč se modlíš k Bo

hu?

Dondindac
Protože se máme klaněti Nejvyšší Bytosti, od niž nám 

všechno pochází.

Logomachos
Na barbara to není tak špatné! A oč ho prosíš?

Dondindac
Děkuji mu za všecko dobré, co mám, ba i za zlé, jímž mne 

zkouší. Ale chráním se žádat ho o něco; on ví lépe než my, če
ho nám je třeba, a ostatně bych si netroufal prošiti o krásné po
časí, když můj soused třeba žádá o déšť.



Logomachos
Ach, věděl jsem, že řekne nějakou hloupost. Chopme se 

věci s vyššího stanoviska. Barbare, kdo ti řekl, že je Bůh?

Dondindac
Všecka příroda.

Logomachos
To nestačí. Jakou představu máš o Bohu?

Dondindac
Jako o svém stvořiteli, o svém pánu, který mne odmění, bu- 

du-li si počínat správně, a který mne potrestá, dopustím-li se 
zlého.

Logomachos
To jsou všecko hlouposti a malichernosti! Přistupme 

k hlavnímu. Je Bůh nekonečný secundum quid nebo podle 
podstaty?

Dondindac
Nerozumím vám.

Logomachos
Hovado! Je Bůh na jednom místě, nebo mimo každé místo, 

nebo na každém místě?

Dondindac
Nevím... jak je vám libo.

Logomachos
Ignorante! Může způsobiti, aby co se stalo, se nestalo, 

a aby hůl neměla dvou konců? Vidí budoucnost jako budouc
nost nebo jako přítomnost? Jak si počíná, aby vymanil bytost 
z nicoty a aby bytost zničil?



Dondindac
Nikdy jsem o těch věcech neuvažoval.

Logomachos
Jaký tupohlavec! Nu, musím se snížit, přizpůsobiti se. Po

slyš, příteli, věříš, že hmota může býti věčná?

Dondindac
Co mi na tom sejde, trvá-li po věky či ne? Já po věky netr

vám. Bůh je vždycky můj Pán; dal mi vědomí spravedlnosti 
ajá se musím jím říditi; nechci býti filosofem, chci býti člově
kem.

Logomachos
Je to práce s takovými tupci! Postupujme krok za krokem: 

coje Bůh?

Dondindac
Můj svrchovaný pán, můj soudce, můj otec.

Logomachos
Na to se neptám. Jaká je jeho přirozenost?

Dondindac
Být mocným a dobrým.

Logomachos
Ale je-li duchovní, či tělesný?

Dondindac
Jak to mohu vědět?

Logomachos
Jakže, ty nevíš, co je to duch?



Dondindac
Ani za mák. K čemu by mi to bylo? Byl bych pak spraved

livější? Byl bych lepším manželem, lepším otcem, lepším pá
nem, lepším občanem?

Logomachos
Musíš se rozhodně naučit, co to je duch. Poslyš: je to, je to, 

je to... Povím ti to jindy.

Dondindac
Bojím se, že mi spíše řeknete, co to není, než co to je. 

Dovolte, abych i já se vás směl na něco otázati. Viděl jsem 
kdysi jeden z vašich chrámů: proč zobrazujete Boha s dlouhý
mi vousy?

Logomachos
To je velmi obtížná otázka, která si vyžaduje předběžného 

poučení.

Dondindac
Dříve než vyslechnu vaše poučení, musím vám sděliti, co 

se mi jednoho dne přihodilo. Dal jsem si postavit besídku na 
konci zahrady a tu jsem slyšel, jak krtek hovořil s hlemýžděm. 
„To je krásná stavba,” pravil krtek; „to dílo zajisté vykonal 
velmi mocný krtek.” — „Žertujete,” odvětil hlemýžď; „stavite
lem této budovy je jistě nějaký geniální hlemýžď.” Od té doby 
jsem se rozhodl nikdy nedisputovati.



Ctnost — Co je ctnost? Dobročinnost vůči bližnímu. 
Mohu nazvati ctností něco jiného, než co mi činí dobro? Jsem 
nuzný, ty jsi štědrý; jsem v nebezpečí, ty mi přispěješ ku po
moci; jsem klamán, řekneš mi pravdu; jsem opuštěn, potěšíš 
mne; jsem nevědomý, poučíš mne: nazvu tě bez nesnází ctnost
ným. Ale co bude s ctnostmi hlavními a božskými? Některé 
zůstanou ve školách.

Co mi je po tom, že jsi zdrženlivý? Zachováváš tím zdra
votní předpis; budeš se cítit zdravějším, a já ti to přeji. Máš ví
ru a naději; přeji ti to ještě více, neboť tím získáváš život věč
ný. Tvé božské ctnosti jsou dary nebes, tvé hlavní jsou výborné 
vlastnosti, které řídí tvoje chování; ale nejsou to ctnosti vzhle
dem k tvému bližnímu. Opatrný prospívá sobě, ctnostný pro
spívá lidem. Svatý Pavel ti správně řekl, že láska k bližnímu ví
tězí nad vírou i nadějí.

Jakže, nelze tedy uznávati jiných ctností kromě těch, jež 
jsou užitečný bližnímu? Nu, jak bych mohl uznávati jiné? Žije
me ve společnosti; není tedy pro nás skutečného dobra kromě 
toho, jež prospívá společnosti. Poustevník je střídmý, zbožný; 
je oblečen žíněným rouchem: nuže, je svátý. Avšak nenazvu 
ho ctnostným, dokud nevykoná nějakého šlechetného skutku, 
z něhož budou míti jiní lidé prospěch. Pokud je sám, není ani 
užitečný, ani škodlivý: není nám ničím. Zaváděl-li svátý Bruno 
mír v rodinách a pomáhal-li nuzným, byl ctnostný; postil-li se 
a modlil-li se v samotě, byl svátým. Ctnost mezi lidmi je výmě
na dobrodiní; kdo se nezúčastní té výměny, nemůže býti brán 
v úvahu. Kdyby ten či onen svátý žil mezi lidmi, možná, že by 
konal dobro, ale když mezi nimi nežije, mají lidé zcela pravdu, 



nenazývají-li ho ctnostným: je dobrým pro sebe, nikoli však 
pro nás.

Namítnete mi, že je-li poustevník nestřídmý v jídle a pití, 
je-li oddán tajné neřesti sám se sebou, je hříšný; a že je tedy 
ctnostný, má-li opačné vlastnosti. S tím nemohu souhlasiti: je 
to velmi špatný člověk, má-li chyby, o nichž mluvíte, ale není 
hříšný, zlý, trestuhodný vzhledem ke společnosti, jíž jeho ha
nebnosti nikterak neškodí. Lze míti za to, že, vrátí-l i se do lid
ské společnosti, bude tam působiti zlo; je vůbec mnohem prav
děpodobnější, že to bude špatný člověk, než že onen střídmý 
a cudný poustevník bude dobrým člověkem; neboť ve společ
nosti chyby vzrůstají, kdežto dobré vlastnosti se zmenšují.

Lze učiniti ještě pádnější námitku: Nero, papež Alexandr 
VI. a jiní netvorové toho druhu konali dobrodiní: odpovídám 
směle, že byli toho dne ctnostnými.

Někteří teologové tvrdí, že božský císař Antoninus nebyl 
ctnostný, že to byl tvrdošíjný stoik, který nemaje dosti na tom, 
že velí lidem, chtěl ještě být jimi ctěn; že sám trávil z dobra, 
jež prokazoval lidstvu, že byl po celý život spravedlivý, praco
vitý a dobročinný z ješitnosti a že svými ctnostmi lidi jen kla
mal. A tu volám: „Pane Bože, dopřej nám často takových pod
vodníků!”



v

ČÍNA — Jezdíme do Číny pro hlínu, jako bychom jí sami 
neměli, pro látky, jako bychom měli nedostatek látek, a pro 
malou rostlinku, spárovanou ve vodě, jako bychom neměli ve 
svém podnebí léčivých bylinek. V náhradu za to chceme obrá- 
titi Číňany na víru; to je velmi chvalitebná snaha, avšak nesmí
me jim upírati jejich starobylosti a říkati jim, že jsou modláři. 
Shledali bychom správným, kdyby kapucín, jemuž by se dosta
lo vlídného přijetí v zámku Montmorencyů, je chtěl přesvědči- 
ti, že jsou novopečení šlechtici jakožto královi sekretáři, a vini- 
ti je z modlářství, poněvadž by v tom zámku našel dvě nebo tři 
sochy konetablù, kterým by byla prokazována hluboká úcta?

Slavný Wolf, profesor matematiky na universitě v Halle, 
pronesl jednoho dne výbornou řeč ku chvále čínské filosofie; 
chválil ten starý lidský rod, jenž se od nás liší vousem, očima, 
nosem, ušima i rozumem; chválil Číňany, že vyznávají svrcho
vaného Boha a milují ctnost; vzdal tu čest čínským císařům, 
kolaoům, soudcům, učencům. Čest, vzdávaná bonzům, jest ji
ného druhu.

Nutno věděti. že za tímto Wolfem přicházelo do Halle na 
tisíc žáků všech národností. Na téže universitě byl jistý profe
sor teologie jménem Lange, za nímž nepřicházel nikdo; tento 
muž. zoufalý, že musí mrznouti samoten ve své přednáškové 
síni, chtěl, jak se sluší, zničiti profesora matematiky; neopome
nul podle zvyku lidí sobě podobných ho obviniti, že nevěří 
v Boha.

Někteří evropští spisovatelé, kteří nikdy v Číně nebyli, tvr
dili, že vláda pekingská je bezvěrecká. Wolf chválil pekingské 
filosofy, Wolf tedy byl bezvěrec; závist a nenávist netvoří ni



kdy lepších syllogismů. Tento Langeův argument, podporova
ný intrikami a protektorem, přesvědčil panovníka té země, jenž 
poslal matematikovi dilemma podle všech pravidel: toto dile
ma dávalo mu právo vybrati si z dvojího jedno: buď opustiti 
Halle ve čtyřiadvaceti hodinách, nebo se dáti oběsiti. A ježto 
Wolf byl mužem velmi bystrého úsudku, neopomenul odejiti. 
Jeho odchod připravil krále asi o dva nebo tři tisíce tolarů roč
ně, které tento filosof zjednával říši přílivem svých žáků.

Nechť tento příklad naznačí panovníkům, že není vždycky 
radno naslouchati pomluvě a obětovati velkého muže zlobě 
hlupáka. Vraťme se k Číně.

Co nás to napadá, nás, obyvatele krajního Západu, hádat se 
zuřivě a s přívalem nadávek, bylo-li nebo nebylo-li čtrnáct pa
novníků před Fo-him, čínským císařem, a žil-li tento Fo-hi tři- 
tisíce nebo dvatisícedevětset let před naším křesťanským leto
počtem? Co bych tomu říkal, kdyby dvěma Irům napadlo hádat 
se v Dublinu, kdo byl ve dvanáctém století majitelem pozem
ků. které nyní náleží mně? Není na bílední, že by se měli obrá
tit ke mně, jenž mám listiny v rukou? A tak se to má podle mé
ho zdání i s prvními čínskými císaři: musíme se obrátiti k míst
ním úřadům.

Hádejte se, jak chcete o čtrnáct císařů, panujících před 
Fo-him, všecky vaše hádky nedokáží nic kromě toho, že Čína 
byla tehdy velice zalidněna, a že tam vládly zákony. A nyní se 
vás táži, zdali pospolitý národ, mající zákony a panovníky, 
nenasvědčuje ohromné starobylosti? Uvažte, co času je třeba, 
než příznivá shoda okolností dá najiti železo v dolech, než se 
ho použije v zemědělství, než se vynajde tkalcovský člunek 
a všechna ostatní umění.

Ti, kteří plodí děti perem, vynašli si velmi zábavné počty. 
Jezuita Pétau přisuzuje jakýmsi obzvláštním výpočtem zemi 



dvèstěosmdesát let po potopě stokrát více obyvatel, než sejí 
odvážíme přiřknout! dnes. Cumberlandové a Whistonové do
pracovali se právě tak směšných výpočtů; ti dobří lidé potřebo
vali jen nahlédnouti do zápisů našich kolonií v Americe a byli 
by bývali značně překvapeni: byli by zjistili, jak málo se 
rozmnožuje lidské pokolení a že se velmi často zmenšuje, mís
to aby vzrůstalo.

Nechrne tedy my, lidé včerejška, my potomkové Keltů, kte
ří jsme sotva vykáceli lesy a zorali úhory' své divoké vlasti, 
nechrne Číňany a Indy v klidu se těšiti z jejich krásného kraje 
a z jejich starobylosti. Především přestaňme nazývat čínského 
císaře a subaba dekkanského modloslužebníky. Není třeba býti 
fanatickým přívržencem všeho čínského; jejich státní ústava je 
ovšem nejlepší na světě, jediná, jež je cele založena na otcov
ské moci (což mandarínům nepřekáží ve vyplácení dětí holí), 
jediná, kde správce provincie je potrestán, když při vzdávání se 
úřadu není provázen pochvalným voláním lidu, jediná, jež 
ustanovila odměnu ctnosti, kdežto všude jinde se zákony ome
zují jen na potrestání zločinu, jediná, jež dokázala, že její vítě
zové přijali její zákony, zatím co my jsme dosud otroky zvyků 
Burgundů, Franků a Gothů, kteří nás přemohli. Nutno však 
uznati, že obecný lid, ovládaný bonzy, je právě tak darebný ja
ko náš, že se tam cizincům prodává všecko velmi draho jako 
u nás, že Číňané jsou dosud ve vědách tam, kde my jsme byli 
před dvěma sty lety, že mají jako my tisíceré směšné předsud
ky, i že věří v talismany a ve věšteckou astrologii, jako my 
jsme v ni dlouho věřili.

Přiznejme také, že byli překvapeni naším teploměrem, na
ším způsobem proměňovati tekutiny v led pomocí ledku a vše
mi pokusy Torricelliho i Otty von Guericke, právě jako jsme 
byli my, když jsme viděli ty fysické zábavy po prvé. Dodejme 



ještě, že jejich lékaři nedovedou vyléčiti smrtelné nemoci o nic 
lépe než naši, a že příroda v Číně právě jako u nás vyléčí lehké 
choroby sama. To všecko však nevyvrátí fakta, že Číňané před 
čtyřmi tisíci lety, kdy my jsme ještě neuměli čisti, znali všecky 
základní užitečné věci, jimiž se dnes chlubíme.



Dějiny židovských králů a paralipome
non — Všichni národové psali své dějiny, jakmile se naučili 
psáti. Židé je rovněž psali. Dříve než měli své krále, žili pod 
teokracií; mělo se za to, že jsou řízeni samým Bohem.

Když Židé chtěli míti krále jako ostatní sousední národové, 
prorok Samuel sdělil jim od Boha, že odvrhují samého Boha; 
atak teokracie u Židů skončila, když monarchie začala.

Mohlo by se tedy bez rouhání říci, že dějiny židovských 
králů byly psány jako dějiny jiných národů, a že Hospodin se 
nenamáhal vlastním diktováním dějin lidu, kterému již nevládl.

Vyslovujeme toto mínění jen s krajní pochybností. Potvrdi- 
ti by je mohla okolnost, že knihy Paralipomenon si velmi často 
odporují s Knihami Králů co se týče chronologie i fakt, jako si 
někdy naši světští historikové vzájemně odporují. Kromě toho, 
psal-li Bůh vždycky dějiny Židů, nutno se domnívati, že je píše 
stále, neboť Židé jsou stále jeho vyvoleným národem. Jednoho 
dne mají se obrátiti na víru a pak asi budou považovati historii 
svého rozptýlení za posvátnou týmž právem, jakým tvrdí, že 
Bůh psal historii jejich králů.

Ještě cosi třeba uvážiti: že ježto Bůh byl velmi dlouho jedi
ným králem Židů a pak jejich historikem, máme chovati ke 
všem Židům nejhlubší úctu. Každý židovský vetešník stojí ne- 
betyčně vysoko nad Caesarem nebo Alexandrem. Jak se nekla- 
něti vetešníku, jenž nám dokáže, že jeho dějiny byly sepsány 
samým Božstvem, zatím co dějiny řecké a římské nám byly za
chovány pouhými světskými lidmi?

Je-li sloh Dějin Králů a Paralipomen božský, je přece jen 
možno, že činy, líčené v těch dějinách, nejsou božské. David 



zavraždil Uriáše; Isboset a Mifiboset byli zavražděni, Absolon 
zavraždil Amona. Joab zavraždil Absolona, Šalomoun zavraž
dil svého bratra Adoniáše, Baasa zavraždil Nadaba, Zamři za
vraždil Élú, Amri zavraždil Zamriho, Achab zavraždil Nabota, 
Jebu zavraždil Achaba a Jorama. obyvatelé Jerusalema zavraž
dili Amasiáše, syna Joasova, Sellum, syn Jabesův, zavraždil 
Zachariáše, syna Jeroboamova, Manahem zavraždil Selluma, 
syna Jabesova, Pekach, syn Romeliášův, zavraždil Fakeiáše, 
syna Manahemova, Oziáš, syn Elův, zavraždil Pekacha, syna 
Romeliášova. Mnoho jiných drobných vražd pomíjíme mlče
ním. Nutno doznati, že psal-li Duch Svatý tyto dějiny, nevybral 
si příliš výchovné látky.

DOBRÉ (Kie jest) — Byl to pořádný hluk na vysokém 
učení i mezi hloubajícími lidmi, když Leibniz, parafrázuje Pla
tona, zbudoval svou nauku o nej lepším možném světě a když si 
usmyslil, že vše je co nejlépe zařízeno. Tvrdil na severu Ně
mecka, že Bůh mohl stvořiti jen jeden svět. Plato mu aspoň po
nechal možnost stvořiti jich pět, a to proto, že jest jen pět pra
videlných těles: tetraedr, nebo-li trojboký jehlan se stejnou zá
kladnou, krychle, šestistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Ježto se 
však náš svět nepodobá žádnému z Platonových pěti těles, měl 
Plato Bohu dovoliti ještě šestý způsob.

Opusťme však božského Platona. Leibniz, který byl roz
hodně lepším geometrem než on a hlubším metafýsikem, pro
kázal tedy lidstvu službu, poučiv je, že máme být velmi spoko
jeni, a že Bůh pro nás nemohl více vykonati, neboť nutně zvo
lil mezi všemi možnostmi nesporně tu nej lepší.

„A co bude s dědičným hříchem?” volalo se naň. — „Ať 
s ním je, co chce,” říkával Leibniz a jeho přátelé. Avšak pro 
veřejnost psal, že prvotní hřích nutně patří do nej lepšího mož
ného světa.



Jakže, býti vyhnáni z rozkošného místa, kde bychom byli 
mohli žít navždvcky, nebýti snědeného jablka! Ploditi v bídě 
ubohé děti, které budou musit samy snášet i jiným působit 
všecka možná utrpení! Prodělávati všecky možné nemoci, za- 
koušeti strasti všeho druhu, umírati v bolestech a pro osvěžení 
být páleni na věky věkův! Nebylo skutečně nic lepšího nad ten
to úděl? Není to příliš dobré pro nás; a v čem to může býti do
bré pro Boha?

Leibniz cítil, že se tu nedá nic odpověděti; proto také sklá
dal tlusté knihy, v nichž se nevyznal.

Jen nějaký Lucullus, který'je zdráv a sedí se svými přáteli 
a milenkou v sále Apollonově u dobrého oběda, může se smí
chem tvrditi, že není zla; ale ať jen vyhlédne z okna, hned uvi
dí nešťastné; ať jen dostane horečku a bude jím sám.

Já nerad cituji; je to obyčejně choulostivá věc: opomenete 
říci, co předchází a co následuje citovanému místu, a vystavíte 
se nebezpečí tisícerých hádek. Musím však přece citovati Lac- 
tantia, církevního otce, který ve svém Božím hněvu v kapitole 
XIII. vkládá tato slova do úst Epikurových: „Bůh buď chce od- 
straniti zlo s tohoto světa a nemůže, nebo může a nechce, nebo 
nemůže ani nechce, nebo konečně chce a může. Chce-li a ne
může, je to nemohoucnost, což se příčí podstatě boží; může-li 
a nechce, je to zlomyslnost a ta se neméně příčí jeho podstatě; 
nechce-li ani nemůže, je to zlomyslnost a nemohoucnost sou
časně; chce-li a může-li (což jedině ze všech těch možností od
povídá božské přirozenosti), jak to, že je zlo na světě?”

Je to silný argument; Lactantius naň také odpovídá velmi 
špatně, řka. že Bůh nechce odstraňiti zlo, ale že nám dal ro
zum, kterým můžeme získati dobro. Nutno uznati, že tato od
pověď je velmi slabá u porovnání s námitkou, neboť předpo
kládá, že Bůh mohl dáti rozum jedině spolu se zlem; a pak to 
máme pěkný rozum!



Původ zla byl vždycky propastí, jejíhož dna nikdo nemohl 
dohlédnout!. Proto také uchylovalo se tolik starých filosofů 
a zákonodárců k dvěma principům: principu dobra a principu 
zla. Typhon byl zlý princip u Egypťanů, Ahriman u Peršanů. 
Manichejští přijali, jak známo, tuto náboženskou nauku, ježto 
však nikdy nemluvili ani s dobrým, ani se zlým principem, ne
musíme jim věřiti na slovo.

Mezi absurdnostmi, jimiž tento svět oplývá a jež můžeme 
připočísti k zlému, není nepatrnou absurdností představa dvou 
všemocných bytostí, které spolu zápasí o větší vliv nad tímto 
světem a které se smlouvají jako dva lékaři v Molièrovi: Pře- 
nechte mi dávidla a já vám přenechám pouštění žilou.

Později po Platonových žácích, asi v prvním církevním sto
letí, tvrdil Basilides, že Bůh dal vytvořiti svět svými poslední
mi andělí, a že oni, neobratní, učinili věci, jak jsou. Tato teolo
gická bajka se rozpadá v niveč hroznou námitkou, že není 
v povaze všemohoucího a nejvýš moudrého Boha dáti zbudo- 
vati svět stavitelům, kteří se v tom nevyznají.

Simon, tuše tuto námitku, předešel jí výkladem, že dílove
doucí anděl je zatracen, že tak špatně provedl svoji práci; 
avšak upálení tohoto anděla nám nepomůže.

Příběh Pandořin u Řeků nevyvrací námitky lépe. Skřínka, 
jež chovala v sobě všecka zla a v níž na dně zůstala naděje, je 
skutečně půvabnou alegorií; avšak tato Pandora byla stvořena 
Vulkánem jen ze msty vůči Prometeovi, který udělal člověka 
z bláta.

Indové nepochodili lépe: když Bůh stvořil člověka, dal mu 
jisté koření, jež mu zaručovalo stálé zdraví; člověk naložil ko
ření na osla, osel dostal žízeň, had dovedl ho ke studni a zatím 
co osel pil, had zmocnil se koření.



Obyvatelé Sýrie měli za to, že muž a žena, stvoření ve 
čtvrtém nebi, usmyslili si pojisti placky místo ambrosie, jež 
byla jejich přirozeným pokrmem. Ambrosie vypařovala se pó
ry', avšak po požití placky bylo nutno jiti na stranu. Muž i žena 
požádali anděla, aby jim ukázal, kde je toaleta. „Vidíte tamtu 
malou planetu,” pravil anděl, „velkou jako nic a vzdálenou ně
jakých šedesát milionů mil odtud? To je záchodek vesmíru; ho
nem tam běžte.” Šli tam a byli tam ponecháni. A od té doby 
stal se náš svět tím, čím je.

Každý se bude vždycky tázati Syřanů, proč Bůh dovolil, 
aby člověk pojedl placky a aby nám z toho vzešla spousta tak 
hrozných věcí.

Přejdu rychle s tohoto čtvrtého nebe k milordu Bolingbro- 
kovi, abych se nenudil. Tento nesporně geniální muž dal slav
nému Popovi rozvrh svého díla Vše je dobré, jenž se nachází 
skutečně slovo od slova v posmrtném díle milorda Bolingbro- 
ka, a jejž milord Shaftesbury před tím otiskl ve svých Charak
teristikách. Přečtěte si v Shaftesburym kapitolu o moralistech 
a najdete tam tato slova;

„Lze mnoho namítnouti těm, kdož naříkají na nedostatky 
přírody. Jak prý mohla vzejiti tak bezmocná a vadná z rukou 
dokonalé bytosti? Avšak já popírám, že by byla vadná... Její 
krása je výsledkem protiv a všeobecná svornost se rodí z ne
přetržité bitvy... Každá bytost musí být obětována druhým; 
rostliny živočichům, živočichové zemi...; a zákony odstředi- 
vosti a přitažlivosti, jež dodávají nebeským tělesům jejich tíže 
a uvádějí je v pohyb, nebudou porušeny z lásky k nepatrnému 
živočichu, který, ač chráněn týmiž zákony, bude jimi záhy roz
mělněn v prach.”

Bolingbroke, Shaftesbury a Pope, jejich realisátor, neroz
luštili otázky lépe než jiní: jejich Vše je dobré nepraví nic jiné-



ho, než že všecko je řízeno nezměnitelnými zákony. Ale to ví 
každý. Nesdělíte nám nic nového, budete-li opakovati po všech 
malých dětech, že mouchy jsou stvořeny, aby byly sežrány pa
vouky, pavouci vlaštovkami, vlašťovky ťuhýky, ťuhýci orly, 
orlové aby byli zabíjení lidmi, lidé aby se zabíjeli mezi sebou 
navzájem a aby byli sežráni ěervy a potom ďábli, aspoň tisíc 
proti jednomu.

Takový je pevný, jasný řád mezi živočichy všeho druhu; 
všude je řád. Tvoří-li se kámen v mém měchýři, jest to obdivu
hodný mechanismus: kamenovité šťávy přecházejí mi pone- 
náhlu do krve, vnikají do ledvin, přecházejí do močovodu, 
ukládají se v měchýři a shromažďují se tam podle výtečného 
newtonského zákona o přitažlivosti; kamínek se utvoří, vzroste 
a já trpím, tisíckrát horší bolestí než smrt, nejkrásnějším zaří
zením na světě; přijde chirurg, zdokonalivší umění, vynalezené 
Tubalkainem, vnoří mi ostré, špičaté železo do těla a uchopí 
kámen pinzetou; kámen se následkem toho nezbytným mecha
nismem rozdrtí a já tímže mechanismem umírám za strašlivých 
bolestí. To vše je dobré, to vše je zřejmým následkem nezměni
telných fy sických zákonů: uznávám to a věděl jsem to jako vy.

Kdybychom byli necitelní, nedalo by se nic namítat proti 
této tělesnosti. O to však neběží; tážeme se, není-li citelného 
zla a odkud vzniká. „Není zla,” praví Pope ve své čtvrté epišto
le o pojednání Vše je dobré', „nebo jsou-li soukromá zla, tvoří 
dohromady všeobecné dobro.”

To je divné všeobecné dobro, složené z močového kamene, 
ze dny, ze všech zločinů, ze všeho utrpení, ze smrti a ze zatra
cení.

Pád člověka je náplastí, kterou přikládáme na všechny jed
notlivé nemoci těla i ducha, jež nazýváte všeobecným zdravím', 
avšak Shaftesbury a Bolingbroke tropí si smích z dědičného 



hříchu, Pope pak o něm nemluví; je zřejmo, že jejich systém 
podkopává křesťanské náboženství v základech a nevysvětluje 
vůbec nic.

Přesto však byl tento systém před nedávném schválen mno
hými teology, kteří rádi připouštějí opak; dobrá, ať si každý 
uvažuje jak může o potopě zla, jež nás zaplavuje, nesmíme ni
komu závidět tu útěchu. Je správné dovoliti nevyléčitelně ne
mocným jisti, nač mají chuť. Kdosi dokonce i tvrdil, že v tom
to systému je útěcha.

„Ať hyne hrdina nebo vrabec, ať řítí se v záhubu tisíc pla
net nebo pouhý atom, ať se tvoří mydlinová bublina nebo svět, 
Bůh pohlíží na to vše stejným okem,” praví Pope.

To je, přiznávám se, podařená útěcha. Není vám velikým 
ulehčením recept milorda Shaftesburybo, který' praví, že Bůh 
nebude měniti svých věčných zákonů pro tak mizerného tvora 
jako je člověk? Musí se aspoň uznati, že ten mizerný tvor má 
právo pokorně křičet a snažit se při tom křičení pochopiti, proč 
ty věčné zákony nejsou utvořeny k dobru každého jedince.

Tento systém Kie je dobré představuje tvůrce přírody jako 
mocného a zlomyslného krále, který' se neohlíží na to, připra- 
ví-li o život čtyři nebo pět set tisíc lidí a živoří-li ostatní v bídě 
a pláči, jen když on dojde svého cíle.

Místo, aby tedy přesvědčení o nej lepším možném světě 
utěšovalo, je zoufalé pro filosofy, kteří je přijali za své. Otázka 
dobra a zla zůstává nerozmotatelným chaosem pro ty, kdo hle
dají opravdově; pro ty, kdož diskutují, je to duchaplná hra: 
jsou to trestanci, hrající si se svými řetězy. Co se týče nemyslí
cího lidu, ten se podobá rybám, jež byly přeneseny z řeky do 
nádržky; nemají tušení, že tam jsou proto, aby byly v postě 
snědeny: a tak i my nemáme ani potuchy o příčinách svého ur
čení.



Napišme na konec téměř všech kapitol o metafysice dvě 
písmena, jež psali římští soudcové, když nerozuměli věci: N. 
L., non liquet, není jasno.

DOBRO (Nejvyšší Dobro) — Starověk velmi mnoho uva
žoval o nejvyšším dobru. Právě tak se mohl tázati, co je to nej- 
vyšší modro, nejvyšší ragú, nejvyšší chůze, nejvyšší čtení atd.

Každý klade své dobro, kam může, a má ho tolik, kolik 
může podle svého způsobu.

Ouid dem? Quid non dem? Renuis tu quod jubet alter...
Castor gaudet eqttis; ovo prognatus eodem pugnis...
Největší dobro je to, které vás blaží tak silně, že je vám na

prosto nemožno cítiti něco jiného, největší zlo je to, jež vás 
zbavuje všeho citu. To jsou dva extrémy lidské přirozenosti, 
a ty dva okamžiky jsou krátké.

Ani krajní blaženost, ani krajní muka nemohou trvati po 
celý život: nejvyšší dobro a nejvyšší zlo jsou chiméry.

Máme krásnou bajku Krantorovu: Na olympijských hrách 
ucházely se o cenu: Bohatství, Rozkoš, Zdraví a Ctnost; všech
ny žádaly jablko pro sebe. Bohatství praví: „Já jsem nejvyšší 
dobro, protože mnou lze koupiti všecko dobré.” Rozkoš děla: 
„Jablko mi náleží, neboť každý si žádá bohatství, jen aby mne 
mohl získati.” Zdraví tvrdilo, že bez něho není rozkoše a že bo
hatství je zbytečné. Konečně Ctnost prohlásila, že je nade vše
mi třemi, protože s bohatstvím, požitky i zdravím může člo
věk býti velmi ničemným, chová-li se špatně. Ctnost obdržela 
jablko.

Je to velmi důmyslná bajka, avšak neřeší absurdní otázky 
o nejvyšším dobru. Ctnost není statkem, jest povinností; jest 
odlišného druhu, vyššího řádu. Nemá nic společného s bolest
nými nebo příjemnými pocity. Ctnostný člověk s kamínky 
a dnou, bez opory7, bez přátel, postrádající i nejnutnějšího, pro



následovaný, uvězněný poživačným tyranem, kterému nic ne
chybí, je velmi nešťastný; a zpupný pronásledovatel, hýčkající 
novou milenku na purpurovém loži, je velmi šťasten. Řekněte, 
že pronásledovaný poctivec má větší cenu, nežli jeho zpupný 
pronásledovatel; řekněte, že onoho máte rádi a tohoto že nená
vidíte, avšak uznejte, že poctivec v okovech soptí hněvem. Ne- 
přizná-li se k tomu, klame vás, a pak je to šarlatán.

DUSE — Bylo by krásné viděti svou duši. Poznej sebe sa
ma je výborný předpis, ale jen Bůh jej může provésti: kdo jiný 
než on může znáti svou podstatu?

Duší nazýváme to, co oživuje. Nevíme toho o mnoho více 
při své obmezené inteligenci. Tři čtvrtiny lidského pokolení 
nejdou dále a nestarají se o myslícího tvora; čtvrtá čtvrtina hle
dá: nikdo nic nenašel a nenajde.

Ubohý filosofe, vidíš vzrůst rostliny a pravíš vegetace, ne
bo dokonce vegetativní duše. Pozoruješ, že tělesa mají nebo 
dávají pohyb, a pravíš síla; vidíš, jak tvůj honící pes se učí pod 
tvým vedením svému úkolu, a voláš pud. duše cítící; máš složi
té myšlenky a pravíš duch.

Ale co proboha rozumíš těmi slovy? Tato květina roste; ale 
je nějaká skutečná bytost, jež se nazývá vegetace? Toto těleso 
pohání jiné, ale chová v sobě odlišného tvora, jenž se jmenuje 
síla? Tento pes ti přinese koroptev, ale existuje nějaký tvor 
jménem pud? Nesmál by ses mudrlantu (i kdyby to byl učitel 
Alexandrův), který by ti řekl: Všichni živočichové žijí, jest te
dy v nich jakási bytost, jakýsi podstatný tvar, který jest živo
tem?

Kdyby tulipán mohl mluviti a kdyby ti řekl: Má vegetace 
a já jsme dvě bytosti zřejmě spolu spojené — nevysmál by ses 
tulipánu?



Vizme nejprve, co víš a čím jsi si jist: že chodíš nohama, 
že trávíš žaludkem, že cítíš celým tělem a že myslíš hlavou. 
Vizme, mohl-li ti pouhý rozum poskytnouti dostatečné schop
nosti, abys mohl bez nadpřirozené pomoci rozhodnouti, že máš 
duši?

První filosofové, ať chaldejští nebo egyptští, praví: Musí 
v nás býti něco, co tvoří naše myšlenky; toto něco je jistě velmi 
jemné: jest to dech, jest to oheň, jest to éter, je to kvintesence, 
je tu lehký obraz, je to samoúčelnost, je to číslo, jest to harmo
nie. Podle božského Platona jest to konečně směs téhož a jiné
ho. „Jsou to atomy, jež v nás myslí,” praví Epikur po Demokri- 
tovi. Ale jak ten atom myslí, milý příteli? Přiznej se, že o tom 
nic nevíš.

Mínění, kterého se máme nepochybně přidržeti, je, že duše 
je bytost nehmotná. Avšak zajisté nerozumíte, co je to ta ne
hmotná bytost. — „Ne,” odpovědí učenci, „ale víme, že její 
povahou jest mysliti.” — „A odkud to víte?” — „Víme to, pro
tože myslí.” — O učenci! Bojím se, že jste právě tak nevědomí 
jako Epikur; vlastností kamene jest padati, protože padá; ale já 
se vás ptám, kdo mu dává padati.

„Víme,” pokračují, „že kámen nemá duši.” — „Dobrá, 
jsem rovněž toho mínění.” — „Víme, že zápor a klad nejsou 
dělitelný, nejsou částí hmoty.” — „Souhlasím s vámi.”

Avšak hmota, nám ostatně neznámá, má vlastnosti, jež ne
jsou hmotné, jež nejsou dělitelné; má soustředivost, kterou jí 
Bůh dal. Nuže, tato soustředivost nemá částí, není dělitelná. 
Hybná síla těles není bytostí, složenou z částí. Vegetace orga
nických těles, jejich život, jejich instinkt, to vše rovněž nejsou 
zvláštní dělitelné bytosti; nemůžete rozříznouti ve dví vegetaci 
růže, život koně, pud psa, právě jako nemůžete rozříznouti ve



dví pocit, zápor nebo klad. Váš krásný argument, čerpaný z ne
dělitelnosti myšlenky, nedokazuje tedy zhola nic.

Co tedy nazýváte svou duší? Jaké ponětí o ní máte? Nemů
žete sami ze sebe, bez zjevení, připustiti v sobě nic jiného, než 
vám neznámou schopnost cítiti a mysliti.

A nyní mi povězte upřímně, je tato schopnost cítiti a mysli
ti táž jako ona, jež vám dává tráviti a choditi? Uznáte, že ne, 
neboť váš rozum může sebe více říkati žaludku: Zažívej, nebu
de to nic plátno, je-li žaludek churav; vaše nehmotná bytost 
bude marně rozkazovati nohám, aby chodily, zůstanou bez 
hnutí, mají-li dnu.

Řekové dobře vycítili, že myšlenka nemá často nic společ
ného s činností našich orgánů; připustili pro tyto orgány duši 
živočišnou a pro myšlenku duši jemnější, subtilnější, ono já.

Je to však duše myšlenky, jež za tisícerých příležitostí má 
vrchní dohled nad duší živočišnou. Myslící duše poručí svým 
rukám, aby vzaly, a ony berou. Neříká svému srdci, aby bilo, 
krvi, aby proudila, zažívací šťávě, aby se tvořila; to vše se děje 
bez ní: obě tyto duše jsou skutečně ve velikých nesnázích 
a mají velmi málo co poroučet ve svém domě.

Nuže, tato první živočišná duše rozhodně neexistuje, není 
to nic jiného, než chod našich orgánů. Pozoruj, člověče, že tvůj 
slabý rozum nepodává ti více důkazů o tom, že druhá duše 
existuje. Můžeš to věděti jen vírou. Narodil jsi se, žiješ, jednáš, 
myslíš, bdíš, spíš, nevěda jak. Bůh ti dal schopnost mysliti, ja
ko ti dal všechno ostatní; a kdyby tě nebyl v čase, určeném je
ho prozřetelností, přišel poučit, že máš nehmotnou a nesmrtel
nou duši, neměl bys o tom žádného důkazu.

Vizme, jaké krásné systémy tvá filosofie vytvořila o těchto 
duších.



Jeden praví, že lidská duše je částí samé božské podstaty; 
jiný, že je částí všeobsáhlého celku; třetí, že je stvořena z celé 
věčnosti; čtvrtý, že je učiněna a ne stvořena; jiní tvrdí, že Bůh 
je vyrábí podle potřeby a že přicházejí v okamžiku tělesného 
spojení; sídlí v živočíšcích semenních, volá tento; ne, praví 
onen, obývají trubice Fallopiovy. Všichni se mýlíte, hlásá ne
nadále nový, duše čeká šest týdnů, až se plod utvoří, a pak se 
usídlí v glandule pinealis; avšak najde-li planý zárodek, vrátí 
se a vyčká lepší příležitosti. Posledním názorem je, že její sídlo 
je v jádru mozečném; to místo vykázal jí La Peyronie; je nutno 
býti prvním chirurgem francouzského krále, aby člověk mohl 
tak rozhodovati o příbytku duše. Avšak jeho mozečné jádro ne
mělo takového štěstí, jako měl ten chirurg.

Svatý Tomáš ve své 75. a následujících otázkách praví, že 
duše je tvar subsistante per se, že je všecka ve všem, že její 
jsoucnost se liší od její působnosti; že jsou tři vegetativní duše, 
a to: vyživovací, zesilovací a plodivá; že paměť věcí duševních 
je duševní a věcí tělesných je tělesná; že rozumová duše je tvar 
nehmotný, pokud se týče výkonů, a hmotný, co se týče bytí. 
Svatý Tomáš napsal dva tisíce stran, právě tak silných a jas
ných; proto také jest andělem té školy.

Neméně systémů bylo vytvořeno o způsobu, jakým tato du
še bude cítiti, když opustí své tělo, s nímž cítila; jak bude sly
šet bez uší, čichat bez nosu a hmatat bez rukou; jaké tělo opět 
vezme na sebe, zda to, jež měla ve dvou, nebo v osmdesáti le
tech; jakým způsobem bude trvati já, totožnost téže osoby; jak 
duše člověka, jenž zblbnul ve věku patnácti let a zemřel, stále 
blbý v sedmdesáti, uchopí se opět pásma myšlenek, které měla 
ve věku puberty; jakou obratností duše, jíž byla uříznuta noha 
v Evropě a jež ztratila ruku v Americe, najde tuto nohu a ruku, 
které, proměněny zatím v zeleninu, přešly do krve jiného živo- 



čichá. Nepřišli bychom nikdy ke konci, kdybychom chtěli vy- 
počísti všechny nápady, jež si ta ubohá lidská duše sama o so
bě vymyslila.

Je velice zvláštní, že v zákonech božího národa není ani 
slova o duchovnosti a nesmrtelnosti duše, nic v Dekalogu, nic 
v Levitiku ani v Deuteronomiu.

Je velmi jisto, je mimo veškeru pochybnost, že Mojžíš ni
kde neslibuje Židům odměny nebo tresty v příštím životě, že 
jim nikdy nemluví o nesmrtelnosti jejich duší, že je netěší na
dějí v nebe, že jim nehrozí peklem; všecko je časné.

Praví jim před svou smrtí ve svém Deuteronomiu: „Jestli
že, majíce děti a vnuky, překročíte zákon, budete vypuzeni ze 
země a omezeni na malý počet mezi národy.”

„Jsem žárlivý Bůh, který trestá viny otců až do třetího 
a čtvrtého kolena.”

„Ctěte otce a matku, abyste byli dlouho živi.”
„Budete míti co jisti a nikdy toho nebudete míti nedo

statek.”
„Budete-li se klaněti cizím bohům, budete vyhlazeni...”
„Budete-li poslušni, budete míti déšť na jaře i na podzim, 

pšenici, olej, víno, seno pro svá dobytčata, abyste jedli a pili 
do sytá.”

„Vložte si tato slova do srdcí, do rukou, mezi oči, napište si 
je na dveře, aby se vaši dnové rozmnožili.”

„Učiňte, co vám velím, ničeho nepřidávajíce ani neubíra
jíce.”

„Povstane-li prorok a bude předpovídati zázračné věci, 
abude-li jeho proroctví pravdivé a splní-li se, co pravil, a řek- 
ne-li vám: Pojďme, klaňme se cizím bohům... zabijte ho ihned 
a ať všechen lid udeří ho po vás.”



„Když Hospodin vydá národy do vašich rukou, zahlaďte 
všecko, neušetřivše ani jediného muže, a nemějte smilování 
s nikým.”

„Nejezte nečistých ptáků, jako jsou orel, sup, ixion atd.”
„Nejezte zvířat, která přežvykují a jejichž pazneht není roz

dělen, jako velbloud, zajíc, dikobraz atd.”
„Zachovávajíce všech nařízení, budete požehnáni ve městě 

i v polích; plody vašeho života, vaší země, vašich dobytčat bu
dou požehnány...”

„Nebudete-li zachovávati všech nařízení a obřadů, budete 
zlořečeni ve městě i v polích, ...budete stiženi hladem a chudo
bou; zemřete bídou, zimou, chudobou, zimnicí; budete míti 
prašivinu, svrab, vředy; ...budete míti hlízy v kolenech a v lýt
kách.”

„Cizinec vám bude půjčovati na vysoký úrok a vy mu ne
budete půjčovati na vysoký úrok, ...neboť jste nesloužili Hos
podinu.”

„A budete pojídati plod svého života a maso svých synů 
a svých dcer” atd.

Je viditelno, že ve všech těchto slibech a hrozbách běží jen 
o časnost a že se tam nenachází ani slova o nesmrtelnosti duše 
a budoucím životě.

Mnozí slavní vykladači měli za to, že Mojžíš byl dokonale 
poučen o těchto dvou velikých dogmatech. A dokazují to slovy 
Jakobovými, jenž, domnívaje se, že jeho syn byl pohlcen zvěří, 
pravil v bolesti: „Sestoupím se svým synem do hrobu, in infer- 
num, do pekel,” což znamená: zemru, když můj syn je mrtev.

Dokazují to i citáty z Izaiáše a Ezechiela: avšak Hebreové, 
k nimž mluvil Mojžíš, nemohli čisti Ezechiela ani Izaiáše, kteří 
přišli teprve několik století po nich.



Je zhola zbytečno příti se o tajném smýšlení Mojžíšově. 
Jisto je, že ve svých veřejných zákonech nikdy nemluvil o bu
doucím životě a že omezuje všecky své tresty i odměny na čas 
přítomný. Znal-li budoucí život, proč výslovně nerozvinul toho 
velikého dogmatu? A neznal-li ho, jaký byl cíl jeho poslání? 
Tuto otázku kladou mnohé veliké osobnosti; odpovídají, že 
Pán Mojžíšův a všech lidí ponechával si právo vysvětliti svým 
časem Židům nauku, které nebyli s to pochopiti, když byli na 
poušti.

Kdyby byl Mojžíš hlásal nauku o nesmrtelnosti duše, neby
la by ji veliká škola židovská vždycky potírala. Tato veliká 
škola saducejských nebyla by bývala dovolena ve státě; sadu
cejští nebyli by bývali zaujímali prvních míst a z jejich středu 
nebyli by bývali vybíráni velekněží.

Zdá se, že teprve po založení Alexandrie rozdělili se Židé 
ve tři sekty: ve farizeje, saducejské a esseany. Historik Josep- 
hus, jenž byl farizej, sděluje nám v knize XIII. svých Starožit
nosti, že farizeové věřili v stěhování duší. Saduceové věřili, že 
duše umírá zároveň s tělem. Esseané, praví dále Josephus, po
važovali duše za nesmrtelné: duše podle nich sestupují ve 
vzdušné formě do těl z nejvyšších pásem vzduchových; jsou 
tam přenášeny mocnou přitažlivostí, a po smrti ty, jež náležely 
dobrým lidem, zůstanou za Oceánem, v krajině, kde není ani 
horko, ani zima, ani vítr, ani déšť. Duše zlých odeberou se do 
podnebí zcela opačného. Taková byla teologie Židů.

Ten, jenž jediný měl poučiti všechny lidi, přišel odsoudit 
tyto tři sekty; bez něho však bychom se nebyli mohli nikdy nic 
dozvěděti o své duši, neboť filosofové o ní nikdy neměli žádné 
určité představy, a Mojžíš, jediný skutečný zákonodárce světa 
před naší érou, Mojžíš, jenž hovořil s Bohem tváří v tvář a jenž 
viděl ho jen ze zadu, ponechal lidi v hluboké nevědomosti 



o tomto velikém předmětu. Jest to tedy teprve sedmnáct set let, 
co je lidstvo jisto, že duše existuje a že je nesmrtelná.

Cicero měl jen pochybnosti; jeho vnuk a vnučka mohli 
zvèděti pravdu od prvních Galilejských, kteří přišli do Říma.

Ale před tím, a i potom v oněch částech světa, kam apošto
lově nepřišli, každý mohl říci své duši: Kdo jsi? Odkud přichá
zíš? Co činíš? Kam jdeš? Jsi cosi myslícího a cítícího, a kdy
bys cítilo a myslilo sto tisíc milionů let, nevědělo bys toho nic 
víc ze své vlastní schopnosti, bez boží pomoci.

O člověče, tento Bůh ti dal rozum, aby ses dobře choval 
a ne abys vnikal v podstatu věcí, jež stvořil.



Ezechiel — O některých podivných odstavcích tohoto 
proroka a o některých starých zvycích. — Dnes jest dostatečně 
známo, že staré zvyky se nesmí posuzovati podle moderních; 
kdo by chtěl upravovati dvůr Alkinoův v Odyssei podle dvoru 
tureckého sultána nebo Ludvíka XIV., nebyl by učenci pochvá
len; kdo by vytýkal Virgilovi, že vylíčil krále Euandra, jak po
kryt medvědí koží a provázen dvěma psy přijímal vyslance, byl 
by špatným kritikem.

Mravy starých Židů různí se od našich ještě více než mravy 
krále Alkinoa, jeho dcery Nausikae a tatíka Euandra.

Ezechiel, jako otrok u Chaldejských, měl vidění u malé říč
ky Chobaru, jež se vlévá do Eufratu.

Nesmíme se diviti, že viděl zvířata o čtyřech tvářích, čty
řech křídlech a s telecíma nohama, ani kola, jedoucí sama a po
hybující se jako živá: tyto symboly působí dokonce příjemně 
na obrazotvornost. Avšak mnozí kritikové se bouřili proti roz
kazu. jejž mu Hospodin dal, aby jedl po třistadevadesát dní 
ovesný, ječný a prosný chléb, pomazaný lejnem.

Prorok zvolal: „Fuj, fuj, fuj! Moje duše nebyla až dosud 
poskvrněna." A Hospodin mu odpověděl: „Nuže, dám ti krav
ský trus místo lidských výkalů, a ty ulměteš si svůj chléb s tím
to trusem.”

Ježto není zvykem jisti podobné zavařeniny na chlebě, vět
šina lidí pokládala tato přikázání za nedůstojná božské veleb
nosti. Přes to však musíme uznati, že kravská mrva a všecky 
démanty Velkého Mogula jsou si naprosto rovny nejen před 
očima božské bytosti, ale i každého pravého filosofa. A nepří
sluší nám pátrati po důvodech, které Bůh snad měl, nařizuje 
proroku takovou snídani.



Stačí jen poukázati, že tyto příkazy, jež se nám zdají podiv
nými, nezdály se takovými Židům.

Je sice pravda, že za časů svátého Jeronýma Synagoga ne
dovolovala četbu Ezechiela před dovršením třicátého roku; to 
však bylo proto, že v kapitole XVIII. praví, že syn nebude již 
pykati za vinu otcovu a že se už nebude říkati: Otcové jedli ky
selé hrozny a dětem trnou zuby.

Tím ocital se v přímém rozporu s Mojžíšem, který tvrdí 
v XXVIU. kapitole knihy Numeri, že děti budou pykati za vinu 
otců až do třetího a čtvrtého pokolení.

Ve XX. kapitole vkládá opět Ezechiel Hospodinu do úst 
slova, že dal Židům předpisy, které nejsou dobré. Proto zapo
vídala Synagoga mladým lidem četbu, která by byla s to vzbu- 
diti pochyby o nevyvratitelnosti zákonů Mojžíšových.

Dnešní naši posuzovatelé jsou ještě více překvapeni XVI. 
kapitolou Ezechielovou. Prorok, chtěje ukázati na hříchy Jeru
salema, počíná si takto: Líčí Hospodina, hovořícího k dívce, 
a Hospodin praví dívce: „Když jsi se narodila, ještě ti nepřeří- 
zli pupeční šňůru, ani tě nepotřeli solí, bylas nahá a já slitoval 
jsem se nad tebou; vyrostla jsi, tvá ňadra se utvořila, chmýří se 
objevilo; šel jsem mimo, uzřel jsem tě a poznal jsem, že je čas 
pro milence; zakryl jsem tvoji hanbu, položil jsem se na tebe se 
svým pláštěm; byla jsi mou; umyl jsem tě, natřel vonnými 
mastmi, oděl rouchem a zahřál; dal jsem ti bavlněný pás, ná
ramky, náhrdelník; vetkl jsem ti klenot do nosu, náušnice do 
uší a korunu na hlavu atd.

Tu. spoléhajíc na svou krásu, smilnila jsi na svůj vrub se 
všemi mimojdoucími... A zbudovala jsi špatné místo... a oddá
vala jsi se i na veřejných místech a rozvírala jsi své nohy kaž
dému, kdo šel mimo... a spala jsi s Egypťany... a konečně jsi 
platila milencům a dávala jsi jim dary, aby s tebou spali... 



a platíc, místo abys přijímala plat, jednala jsi právě opačně než 
jiné dívky... Je přísloví: Jaká matka, taková dcera: a to se pra
ví o tobě,” atd.

Ještě větší námitky vzbuzuje kapitola XXIII. Jedna matka 
měla dvě dcery, které záhy ztratily panenství; větší se nazývala 
Oolla, menší Ooliba. „...Oolla byla posedlá po mladých šlech
ticích, úřednících, rytířích; s Egypťany spala od svého časného 
mládí... Ooliba, její sestra, ještě mnohem více smilnila s důs
tojníky, úředníky a ztepilými rytíři; odhalovala svou hanbu 
a oddávala se stále častějšímu smilstvu; vyhledávala náruživě 
náručí těch, kdož mají úd jako osel a vydávají sémě jako 
kůň...”

A přece tyto popisy, jichž se slabí duchové tolik děsí, zna
menají pouze hříchy Jerusalema a Samaří; výrazy, jež nám při
padají smělé, nebyly takové v oněch dobách. Stejná prostodu- 
chost projevuje se bez bázně na nejednom místě Písma. Často 
se tam mluví o otevření ženského lůna. Výrazy, jichž se tam 
užívá ve zmínce o spojení Boaze s Ruth, nebo Judy s jeho sna
chou, nejsou neslušný v hebrejštině, ale byly by neslušný v na
ší řeči. Nezakrývá se závojem, kdo se nestydí za svou nahotu. 
Proč by se byli ostýchali v tehdejších dobách pojmenovati ge
nitálie, když se dotýkali genitálií těch, jimž skládali nějaký 
slib? Byla to známka úcty, symbol věrnosti, jako kdysi naši 
kasteláni vkládali ruce do rukou svých lenních pánů.

Překládáme genitálie slovem stehno. Eliezer položil ruku 
na stehno Abrahamovo; Josef položil ruku na stehno Jakobovo. 
Tento zvyk byl velmi dávný v Egyptě. Egypťané byli tak daleci 
viděti něco nemravného v tom, co my se neodvážíme odkrýti 
ani pojmenovati, že nosili v průvodu velikou podobu mužského 
údu, zvanouphallus, na poděkování bohům, že dobrotivě usta
novili tento úd za nástroj k rozmnožení lidského plemene.



Toto vše jest dostatečným důkazem, že naše mravopočest- 
nost není mravopočestností ostatních národů. V které době by
la u Římanů větší uhlazenost než ve století Augustově? A pře
ce Horác neváhá říci v jisté morální básni:

Nec vereor ne, dum futuo, vir rure recurrat.
Člověk, který by u nás pronesl slovo, odpovídající slovu 

futuo, byl by považován za opilého zpustlíka; toto slovo 
a mnoho jiných, jichž užívá Horác i jiní autoři, zdá se nám ješ
tě neslušnější než výrazy Ezechielovy/Zbavme se všech před
sudků, čteme-li staré autory nebo cestujeme-li u vzdálených 
národů. Přirozenost jest všude stejná, ale obyčeje jsou všude 
různěny



Faleš LIDSKÝCH CTNOSTÍ — Když vévoda La Ro- 
chefoucauld napsal své názory o samolibosti a odkry l tuto člo
věčí vzpruhu, jakýsi pan Esprit, oratorián, napsal záludnou kni
hu, nazvanou: O falši lidských ctností. Tento Esprit praví, že 
vůbec není ctnosti, avšak na konci každé kapitoly odkazuje ke 
křesťanské lásce. A tak podle pana Esprita ani Cato, ani Aristi- 
des, ani Marcus Aurelius, ani Epiktet nebyli řádní lidé; ty mož
no najiti jen mezi křesťany. U křesťanů není ctnosti kromě 
u katolíků a z katolíků je opět nutno vyjmouti jezuity, nepřáte
le oratoriánů; z toho vyplývá, že ctnost nelze takřka najiti ni
kde, než u nepřátel jezuitů.

Tento pan Esprit počíná tvrzením, že opatrnost není ctnos
tí, a dokládá to tím, že bývá často klamána. To je zrovna tak, 
jako kdyby někdo tvrdil, že Caesar nebyl velký vojevůdce, pro
tože byl poražen u Dyrrhachia.

Kdyby pan Esprit byl býval filosofem, nebyl by pohlížel na 
opatrnost jako na ctnost, nýbrž jako na talent, na užitečnou, do
brou vlastnost, neboť i zločinec může býti velmi opatrný; znal 
jsem takové.

Och, ta vášeň, tvrdit i, že:
Nikdo nebude ctnostný než my a naši přátelé!

Co je ctnost, milý příteli? Prokazovati dobro. Prokaž nám 
je, a to stačí. Důvod ti pak odpustíme. Jakže, podle tebe by ne
bylo žádného rozdílu mezi presidentem de Thou a Ravailla- 
cem, mezi Ciceronem a oním Popiliem. kterému zachránil ži
vot a jenž mu pak za peníze uťal hlavu? A Epikteta a Porfyria 
prohlásíš snad za darebáky, protože se neřídili našimi dogma
ty? Taková drzost mne dráždí. Více o tom neřeknu, protože 
bych se rozčiloval.



FANATISMUS — Fanatismus se má k pověře, jako 
blouznění k horečce a jako vztek ku hněvu. Kdo bývá u vytrže
ní, kdo mívá vidění, kdo pokládá sny za skutečnost a hru obra
zotvornosti za proroctví, je blouznivec; kdo své šílenství obha
juje vraždou, je fanatik. V Norimberce žijící Juan Diaz, jenž 
byl pevně přesvědčen, že papež je antikristem z apokalypse 
a že má znamení zvířete, byl pouhý blouznivec; jeho bratr Bar- 
tolomeu*) Diaz, který odejel z Říma, aby bohulibě zavraždil 
svého bratra, a který jej skutečně z lásky k bohu zabil, byl 
z nejohavnějších fanatiků, jaké kdy pověra zplodila.

Polyeuktos, jenž jde ve sváteční den do chrámu a tam strhá 
a rozbije sochy i okrasy, je méně strašným, ale neméně hlou
pým fanatikem než Diaz. Vrahové vévody Františka de Guise, 
Viléma, knížete Oranžského, krále Jindřicha III., krále Jindři
cha IV. a tolika jiných, byli chorobní, ďáblem posedlí lidé, prá
vě tak zběsilí jako Diaz.

Nejodpornějším příkladem fanatismu je řádění pařížských 
obyvatel, běžících v bartolomějské noci pobiti, povražditi, na 
kusy rozsápati a vyházeti z oken své spoluobčany, kteří necho
dili na mši svátou.

Jsou i chladnokrevní fanatikové a to soudcové, odsuzující 
k smrti ty, kdož nemají jiné viny, než že smýšlejí jinak než oni; 
a tito soudcové dopouštějí se tím těžšího zločinu a zaslouží si 
tím většího zatracení od celého lidstva, že nejsouce zachváceni 
zuřivostí, jako Clémentové, Chàtelové, Ravaillacové, Gérardo- 
vé a Damiensové, mohli by snad přece jednati trochu rozumně.

Jakmile fanatismus jednou zachvátil mozek, jest nemoc té
měř nevyléčitelná. Viděl jsem konvulsionisty, kteří, mluvíce 
o zázracích svátého Františka Pařížského, rozpalovali se mimo- 
volně víc a více; oči se jim zažehovaly, údy se třásly, vášeň 

*) Správně má býti Alfonso. Po:n. překl. 



měnila jejich tvář a byli by zavraždili každého, kdo by jím byl 
odporoval.

/Není jiného léku proti této epidemické nemoci kromě filo
sofického ducha, jenž, šířen od člověka k člověku, zmírňuje 
konečně mravy lidí a zabraňuje návalům choroby; neboť jak
mile tato choroba pokročí, nutno prchnouti a vyčkati, až se 
vzduch vyčistí/^ákony a náboženství nic nezmohou proti du

ševnímu moru; náboženství, místo aby jim bylo spásnou potra
vou, obrací se v jed v těchto chorých mozcích. Tito bídníci ma
jí stále na mysli příklad Aodův, vraždícího krále Eglóna, Judi
tin, ztrávivší noc s Holofemem a pak mu uříznuvší hlavu, a Sa
muelův, jenž sekerou rozsekal krále Agaga na kusy. Nevidí, že 
tyto příklady, které jsou hodny úcty v starověku, jsou odporný 
v době přítomné, a posilují svou zuřivost samým nábožen
stvím, jež ji odsuzuje.

Zákony jsou rovněž zcela bezmocný proti těmto návalům 
zběsilosti; je to právě tak, jako byste četli usnesení rady zuřivé
mu šílenci. Ti lidé jsou přesvědčeni, že duch svátý, který na ně 
sestoupil, je nade všecky zákony a že jejich blouznění jest jedi
ný zákon, kterého mají býti poslušní.

Jakou odpověď dáti člověku, jenž vám řekne, že raději 
uposlechne Boha než lidí, a jenž se proto domnívá, že si za
slouží nebe, zabije-Ii vás.

Jsou to obyčejně darebáci, kdo řídí fanatiky a kdož jim 
vkládají dýku do rukou; podobají se onomu Starci z hor, jenž 
prý dával hlupákům zakusiti rajských rozkoší a sliboval jim na 
věky ty slasti, jichž jednou ochutnali, s podmínkou, že půjdou 
zavražditi každého, koho jim poručí. Bylo jen jediné nábožen
ství na světě, jež nebylo poskvrněno fanatismem, a to nábožen
ství vzdělaných Číňanů. Sekty filosofů byly nejen ušetřeny to
ho moru, ale byly i dokonce lékem proti němu, neboť vlivem 



filosofie stává se duše klidnou a fanatismus se nesnese s pokli
dem. Bylo-li naše svaté náboženství tak často porušeno tou pe
kelnou zuřivostí, nutno to přičísti lidskému šílenství.

Tak Ikaros sobě vedl: 
křídla, určená mu k spáse, 
jeho záhubou se stala, 
v jeho zkázu změnila se.

(Bertrand, biskup séesský.)



Hmota — Mudrci, jichž se zeptáme, co je duše, odvětí, 
že nevědí. Otážeme-li se jich, co je hmota, dají stejnou odpo
věď. Pravda, profesoři a zvláště žáci to vědí výborně, a řek- 
nou-li, že hmota je objemná a dělitelná, myslí, že tím je všecko 
řečeno. Avšak požádáme-li je, aby pověděli, co je ta objemná 
věc, jsou v rozpacích. „Je to složeno z částí,” řeknou. A z čeho 
jsou složeny ty části? Jsou prvky těch částí dělitelný? Tu jsou 
němi, nebo mluví příliš mnoho, což je stejně podezřelé. Je tato 
téměř neznámá bytnost, nazývaná hmotou, věčná? Celý staro
věk tomu věřil. Má sama ze sebe činnou sílu? Mnozí filosofové 
se tak domnívali. Ti, kdož to popírají, mají právo to popírati? 
Nechápete, že by hmota mohla něco míti sama ze sebe. Ale jak 
můžete tvrditi, že nemá sama ze sebe vlastnosti, jež jí jsou nut
ný? Nevíte, jaká jest její povaha, ale odpíráte jí vlastnosti, kte
ré jsou v její povaze, neboť když už jest, musí býti nějakého 
způsobu, musí míti nějaký tvar, a jakmile má ten nezbytný tvar, 
nemohly by se k tomu jejímu tvaru pojiti ještě i jiné vlastnosti? 
Hmota existuje; vy znáte ji jen ze svých pocitů. Ach, co nám je 
platna všecka duševní schopnost od dob, kdy používáme rozu
mu? Geometrie nám odhalila velmi mnoho pravd, metafysika 
velmi málo. Můžeme hmotu zvážiti, změřiti, rozložití; chce- 
me-li však jiti za meze těchto hrubých výkonů, vidíme v sobě 
bezmocnost a před sebou propast.

Odpusťte, probůh, celému veškerenstvu, jež se mylně do
mnívalo, že hmota existuje sama ze sebe. Mohlo jinak? Jak 
možno míti za to, že to, co nemá pokračování, někdy neexisto
valo? Kdyby nebylo nutno, aby hmota existovala, proč by zde 
byla? A musila-li býti, proč by nebyla vždycky? Žádná zásada 



nebyla nikdy všeobecněji přijata, než tato: Nic nevzniká z niče
ho. Skutečně, opak je nepochopitelný. U všech národů byl na 
počátku chaos, než božská ruka uspořádala svět. Věčnost hmo
ty nepřekážela u žádného národa kultu Božství. Náboženství 
nikdy nezbraňovalo, aby věčný Bůh byl uznán za pána věčné 
hmoty. Jsme dnes na tom dobře, vědouce z víry, že Bůh vyvedl 
hmotu z nicoty; avšak žádný národ nebyl poučen o tom dogma
tu; ani Židé o něm nevěděli. První verš Genese praví, že boho
vé, Eloim, nikoliv Eloi, učinili nebe a zemi; nepraví, že nebe 
a země byly stvořeny z ničeho.

Filon. který žil v jediné době, kdy Židé měli jakési filoso
fické vzdělání, praví ve své kapitole o Stvoření: „Bůh, dobrý 
svou přirozeností, nezáviděl látce, hmotě, jež nemá sama ze 
sebe nic dobrého a jež má ze své přirozenosti jen nehyb
nost, zmatek, nelad. A ze špatné, jakou byla, ráčil ji učiniti 
dobrou.”

Představa o chaosu, jejž Bůh uvedl v řád, nachází se ve 
všech starých náboženských soustavách. Hesiodos opakoval 
názory Orientu, když pravil ve své Theogonii. {.Chaos je první, 
co existovalo.’* Ovidius tlumočil mínění celé římské říše, když 
řekl:

Sic ubi dispositam, quisquis fuit ille deorum, congeri- 
em secuit...

Bylo tedy na hmotu v rukou božích pohlíženo jako na hlínu 
pod hrnčířovým kolem, je-li dovoleno použiti tohoto slabého 
obrazu k vyjádření božské moci.

Hmota, jsouc věčna, měla zajisté i věčné vlastnosti, jako 
jest tvar, setrvačnost, pohyb a dělitelnost. Ale tato dělitelnost 
jest jen následkem pohybu, neboť bez pohybu se nic nedělí, nic 
se neodlučuje, ani se neurovnává. Pohyb byl tedy pokládán 
za nejdůležitější vlastnost hmoty. Chaos byl pohyb zmatený, 



a uspořádání všehomíru pohyb pravidelný, určený každému tě
lesu pánem světa. Ale jak by mohla hmota míti pohyb sama ze 
sebe? Jako má podle všech starých objem a neprostupnost.

Avšak nemůžeme ji pochopiti bez objemu, kdežto bez po
hybuji můžeme pochopiti. Odpověď na to zněla:

„Je nemožno, aby hmota nebyla pórovitá; je-li tedy pórovi
tá, něco zajisté neustále prochází jejími póry, neboť k čemu by 
byly průchody, kdyby nic neprocházelo?”

Takovéto námitky a odpovědi nikdy by nebraly konce; 
v systému věčné hmoty jsou veliké obtíže, jako ve všech systé
mech. Systém hmoty, utvořené z ničeho, je neméně nesrozumi
telný. Musíme jej připustiti a nečiniti si nadějí, že jej vysvětlí
me; filosofie naprosto všeho nevysvětluje. Co nepochopitel
ných věcí jsme nuceni připustiti, dokonce v geometrii! Lze si 
představiti dvě přímky, které se k sobě stále blíží a nikdy se 
nesetkají?

Geometrové nám ovšem řeknou: „Vlastnosti asymptot jsou 
vám dokázány; nemůžete jich nepřipustiti. Avšak stvoření není 
dokázáno; proč je připouštíte? Proč byste nevěřili, jako celý 
starověk, ve věčnost hmoty?” S druhé strany bude na nás nalé- 
hati teolog, řka: „Věříte-li ve věčnost hmoty, uznáváte dva 
principy: Boha a hmotu; a dopouštíte se stejného omylu jako 
Zarathustra a jako Mánes.”

Geometrům neodpovíme nic, poněvadž ti lidé znají jen své 
přímky, povrchy a tělesa. Avšak teologovi se může říci: 
„V čem jsem Manicheem? Zde jsou kameny, jichž architekt 
neudělal a z nichž vystavěl ohromnou budovu; nepřipouštím 
dvou architektů; hrubé kameny byly poslušný síly a ducha.”

Na štěstí žádný systém, ať zvolíme kterýkoli, neškodí 
mravnosti: neboť co na tom, byla-li hmota stvořena či uspořá
dána? Bůh je stejně naším svrchovaným pánem. Ať už byl cha



os uveden v řád nebo stvořen z ničeho, máme v něm býti stejně 
řádnými; téměř žádná z těchto metafysických otázek nemá vli
vu na životní chování. S diskusemi má se to právě jako s pla
nými hovory u stolu: každý zapomene po obědě, co řekl, a jde, 
kam ho jeho zájmy a záliby volají.



Charakter —z řeckého slova, jež značí tolik, co ra
žení, ryti. Jest to to, co příroda do nás vryla. Můžeme to vyma- 
zati? Vážná otázka. Mám-li křivý nos a kočičí oči. mohu je za
kryti maskou. Mohu učiniti více s povahou, kterou mi dala pří
roda? Jistý prudký prchlivý muž předstoupil před francouzské
ho krále Františka I., žaluje, že mu bylo učiněno příkoří; moc
nářův zjev, uctivé chování dvořanů, i samo místo, kde se ocitl, 
to vše působilo na muže hlubokým dojmem; sklopí mimovolně 
oči, jeho drsný hlas se zjemní a on pokorně odevzdá svou žá
dost; každý by ho považoval za právě tak mírného, jako jsou 
(aspoň v té chvíli) dvořané, uprostřed nichž se sám cítí zara
žen, zmaten. Kdyby se však František I. vyznal v lidech, poznal 
by snadno podle těch sklopených, avšak temným ohněm pla
noucích očí, podle napjatých svalů tváře i podle stisknutých 
rtů, že ten muž není tak mírný, jak je nucen se zdáti. Ten muž 
následuje ho do Pavie, je s ním zajat a uvězněn v Madridě; ma
jestát Františka 1. nepůsobí na něho již takovým dojmem; před
mět jeho úcty mu zevšední. Jednoho dne, zouvaje králi boty, 
počínal si tak neobratně, že král, roztrpčen svým neštěstím, se 
rozhněval. Milý muž nechal krále králem a vyhodil boty ok
nem.

Sixtus V. byl prudký, umíněný, pyšný, prchlivý, mstivý 
a zpupný; tento charakter zdál se býti poněkud zmírněn přís
ným noviciátem. Sotvaže však Sixtus počínal nabývati jistého 
vlivu ve svém řádu, rozlítil se na kvardiána a stloukl ho pěstmi; 
když se stal inkvisitorem v Benátkách, vykonával svůj úřad be
zohledně; jako kardinál byl posedlý della rabbia papale; tato 
vášeň zvítězila nad jeho přirozenou povahou; zatlačil do poza
dí svou osobu i svůj charakter, tvářil se pokorným a těžce ne



mocným. Byl zvolen papežem. V tom okamžení péro, zchytra
le stlačené, opět rázem nabylo veškeré své tak dlouho zadržo
vané pružnosti. Sixtus V. byl nejhrdějším a nejdespotičtějším 
z mocnářů.

Náturám expellas furca, tamen usque recurret.
/Náboženství a mravní zákony kladou uzdu síle povahy, než 

nemohou ji zničitijOpilec, žijící v klášteře a odkázaný na půl 
žejdlíku moštu přPkaždém jídle, se sice již neopije, ale víno 
bude míti stále rád.

Věk oslabuje charakter; je to strom, jenž nese již jen něco 
málo nezdařilého ovoce, avšak to ovoce je stále téhož druhu. Je 
pokryt suky a lišejníkem; je rozryt červotoči, aleje to stále dub 
nebo hrušeň. Kdybychom si mohli změnit charakter, dali by
chom si jiný a pak bychom byli pány přírody. Můžeme si něco 
dáti? Nedostáváme všecko? Pokuste se vštípiti lenochu vytrva
lou činnost, zmraziti apatií ohnivou duši bouřlivákovu, nebo 
vštípiti zálibu pro poesii a hudbu tomu, jenž postrádá vkusu 
i sluchu: nepodaří se vám to právě tak, jako kdybyste se pokou
šeli dáti zrak slepému od narození. Zlepšujeme, zmírňuje
me, zakrýváme, co příroda do nás vložila, avšak nevkládáme 
tam nic.

Kdosi řekne hospodáři: „Máte příliš mnoho ryb v rybníce, 
nemohou prospívati; toho dobytka je příliš mnoho na vaše lou
ky; nedostává se mu píce a on zhubne.” Po tomto napomenutí 
se stane, že štiky pohltí polovinu kaprů a vlci zadáví polovinu 
ovcí; ostatní se za to vykrmují. Bude se hospodář radovati ze 
svého hospodářství? Jsi právě takový, jako tento rolník; jedna 
z tvých vášní pohltila ostatní, a ty myslíš, že jsi zvítězil sám 
nad sebou. Nepodobáme se téměř všichni onomu starému de
vadesátiletému generálu, jenž přistihnuv mladé důstojníky při 
poněkud nevázané zábavě s ženami, řekl jim všecek rozhně
ván: „Takovýto příklad vám dávám, pánové?”



Jeftha. čili obětování lidské krve — Ze slov knihy 
Soudců je zřejmo, že Jeftha slíbil obětovati první osobu, jež 
vyjde z jeho domu, aby mu blahopřála k jeho vítězství nad 
Ammonity. Jeho jediná dcera mu vyšla vstříc; roztrhl své rou
cho a usmrtil ji, dovoliv jí dříve jiti do hor a tam plakat nad 
neštěstím, že musí zemříti jako panna. Židovské dívky dlouho 
udržovaly památku této události, oplakávajíce dceru Jefthovu 
po čtyři dny.*)

Nepátrám po tom. kdy byl tento příběh napsán, byl-li na
podobením řeckého příběhu o Agamemnonu a Idomeně**) ne
bo jeho vzorem, byl-li starší či novější než podobné příběhy 
assyrské, ne —já se držím jen textu: Jeftha zaslíbil svou dceru 
v oběť a slib svůj splnil.

Židovským zákonem bylo výslovně přikázáno obětovati li
di, zaslíbené Hospodinu. „Žádný zaslíbený člověk nebude ni
čím vykoupen, nýbrž bude vydán na smrt bez milosrdenství.”

Vulgáto to překládá: „Non redimetur, sed mořte morie- 
tur. ”Ť)

Právě na základě tohoto zákona Samuel rozsekal na kusy 
krále Agaga, kterému Saul odpustil, a právě proto, že ušetřil 
Agaga, byl Saul Hospodinem zavržen a ztratil své království.

Tím jest tedy obětování lidské krve jasně dokázáno; žádný 
historický fakt není lépe zjištěn. Můžeme posouditi národ jen 
podle jeho záznamů a podle toho, co sám o sobě udává.

*) Viz kapitolu XI. knihy Soudců. Pozn. aut.

**) Voltaire měl patrně na mysli Ifigenii, dceru /kgamemnonovu. jež měla 
býti obětována otcem Artemidě. Pozn. překl.

t) Leviticus, kap. XXVII. verš 29. Pozn. aut.



JISTOTA, JISTÝ — „Kolik let jest vašemu příteli Krišto- 
fovi?” — „Dvacet osm; viděl jsem jeho svatební smlouvu, jeho 
křestní list a znám ho od jeho dětství, je mu dvacet osm let, 
mám jistotu toho, jsem si tím jist.”

Sotva jsem uslyšel odpověď tohoto člověka, tak pevně pře
svědčeného o tom, co pravil, i dvaceti jiných osob, které to po
tvrdily, dozvěděl jsem se, že křestní list Krištofův byl z tajných 
příčin obratným způsobem antidatován. Ti, s nimiž jsem mlu
vil, o tom ještě nevědí, jsou si však stále jisti tím, čeho není.

Kdybyste se byli před Koperníkovou dobou otázali celé
ho světa: „Vyšlo, nebo zapadlo dnes slunce?” každý by vám 
byl odpověděl: „Máme toho naprostou jistotu.” Byli si jisti 
a mýlili se.

Cáry, hadačství, posedlost ďáblem byly dlouho v očích 
všech národů nejjistější věcí na světě. Jaký nespočetný zástup 
lidí, kteří viděli všecky ty krásné věci a byli si jimi jisti! Dnes 
už ta jistota poněkud poklesla.

Navštíví mne jinoch, začínající studovati geometrii; jest te
prve u definice trojúhelníku. „Nejste si jist,” táži se ho, „že 
součet tří úhlů trojúhelníku rovná se dvěma pravým?” Odpoví 
mi, že nejen si tím není jist, nýbrž že ani nemá jasné představy 
o té poučce. Vyložím mu ji, on pak je si tím zcelajist a zůstane 
jím po celý život.

Tato jistota se velice liší od ostatních: tamto byly jen prav
děpodobnosti, a tyto pravděpodobnosti, byvše prozkoumány, 
staly se omyly. Avšak jistota matematická je nezměnitelná 
a věčná.

Jsem, myslím, cítím bolest: jest to vše také tak jisto jako 
pravda geometrická? Ano. Proč? Protože tyto pravdy jsou 
dokázány pravidlem, že jedna věc nemůže současně býti a ne- 
býti. Nemohu současně existovati i neexistovati, cítiti i necítiti.



Trojúhelník nemůže současně míti stoosmdesát stupňů, jež 
jsou součtem dvou pravých úhlů, a nemíti je.

Fysická jistota mé existence a mého cítění, a matematická 
jistota jsou tedy stejné hodnoty, třebaže různého druhu.

Není tomu tak však s jistotou, založenou na pravděpodob
nosti nebo na jednomyslných zprávách, jež nám lidé podávají.

Jakže, namítnete mi, nejste si snad jist, že existuje Peking? 
Nemáte doma látek z Pekingu? Lidé z různých zemí a různého 
přesvědčení, kteří proti sobě navzájem prudce psali, hlásajíce 
všichni v Pekingu pravdu, nepřesvědčili vás o jsoucnosti toho
to města? Odpovím, že se mi zdá nadmíru pravděpodobno, že 
tehdy nějaké město Peking existovalo; avšak nechtěl bych vsa- 
diti život, že ono město existuje, kdežto vsadil bych jej kdykoli 
nato, že součet tří úhlů v trojúhelníku rovná se dvěma pravým.

Velmi žertovná věc byla vytištěna v Encyklopedickém 
Slovníku', tvrdí se tam, že člověk, kterému by celá Paříž tvrdila, 
že maršál de Saxe vstal z mrtvých, měl by o tom být právě tak 
přesvědčen, právě tak si tím býti jist, jako si je jist, že maršál 
de Saxe vyhrál bitvu u Fontenoy, když mu to celá Paříž říká. 
Hleďte, prosím, jaké to je obdivuhodné usuzování: Věřím celé 
Paříži, praví-li mi věc morálně možnou; z toho tedy následuje, 
že mám celé Paříži věřit, když mi povídá věc morálně i fysicky 
nemožnou.

Autor tohoto článku si nepochybně tropil žerty, a druhý au
tor, jenž je u vytržení na konci tohoto článku, psaného proti ně
mu samému, tropil šije asi také.*)

JOSEF — příběh Josefův, posuzovaný jen se stanoviska 
literární zajímavosti, je z nejcennějších památek starověku, jež

*) Viz Encyklopedický slovník, článek Jistota. Pozn. aut.



se nám zachovaly. Zdá se sloužiti za vzor všem východním spi
sovatelům; je i působivější než Homérova Odysseia, neboť hr
dina, který odpouští, dojímá hlouběji než hrdina, který se mstí.

Považujeme Araby za první autory oněch důmyslných fik
cí, jež přešly do všech jazyků, avšak nenacházím u nich žádné
ho příběhu, který by se dal srovnati s příběhem Josefovým. Té
měř vše v něm je úžasně krásné a konec je s to vynutiti slzy po
hnutí. Šestnáctiletý jinoch je prodán svými bratry, kteří na ně
ho žárlí, karavaně izmaelských kupců, doveden do Egypta 
a koupen královým eunuchem. Tento eunuch měl ženu, což ne
ní nic divného; vždyť Kizlar-Aga, naprostý eunuch, jemuž bylo 
všecko uříznuto, má dnes seraj v Cařihradě; zbyly mu ještě oči 
a ruce a příroda neztratila svých práv v jeho srdci. Jiní eunu
chové, kterým bylo odňato jen obé příslušenství plodivého or
gánu, používali ještě často onoho orgánu; a Putifar, kterému 
byl Josef prodán, mohl býti velmi dobře z těchto eunuchů.

Zena Putifarova zamiluje se do mladého Josefa, jenž, věren 
svému pánu a dobrodinci, zamítne ženiny návrhy. Ta soptí 
hněvem a obviní Josefa, že jí chtěl svésti. To je příběh Hippo- 
lyta a Faidry, Bellerofonta a Stheneboie, Hebra a Damasippy, 
Tanise*) a Periboie, Myrtila a Hippodamie, Pelea a Demenet- 
ty.**)

Je nesnadno říci, který z těchto všech příběhů je původní. 
Avšak u starých arabských autorů je jisté místo, vztahující se 
k historii o Josefovi a ženě Putifarově, jež je velmi důvtipné. 
Autor má za to, že Putifar, nejsa si jist, kdo mluví pravdu, zda

*) Někteří vydavatelé píší Tantis. ..Nevím.’- praví o tom Beuchot, „měl-li 
Voltaire na mysli Periboiu, o níž je zmínka v Baylově Slovníku pod he
slem Telamon. Avšak svůdcem byl Telamon a nikoli Tanis nebo Tantis.” 

**) Peleus byl klamně obviněn Astydamií, chotí Akastovou. jež bývá také na
zývána Hippolita. Avšak nikde jsme nenašli jméno Demenetta.

Pozn vyd. 



jeho žena, či Josef, nepokládal Josefovu tuniku, kterou žena 
roztrhla, za důkaz jinochova násilí.

V ženině ložnici bylo v kolébce dítě. Josef tvrdil, že mu že
na roztrhla a stáhla tuniku v přítomnosti dítěte. Putifar otázal 
se dítěte, jehož duch byl na jeho věk velice pokročilý; dítě pra
vilo Putifarovi: „Podívej se, je-li tunika roztržena napřed či 
vzadu: je-li roztržena napřed, bude to důkazem, že Josef se 
chtěl násilím zmocniti tvé ženy, jež se bránila; je-li roztržena 
vzadu, je to důkazem, že tvá žena běžela za ním.” Díky chlap
covu důvtipu poznal Putifar nevinu svého otroka. Tak je tento 
příběh vylíčen v Alkoranu podle starého arabského autora. 
Tento autor nijak nedbá poučiti nás, čí bylo dítě, jež tak ducha
plně usuzovalo; bvl-li to syn Putifarčin, nebyl Josef první, 
o kterého tato žena usilovala.

Ať tomu bylo jakkoli, Josef byl podle Genese uvržen do 
vězení, kde se ocitl ve společnosti číšníka a pekaře egyptského 
panovníka. Oba tito státní vězňové měli v noci sen: Josef jim 
ty sny vyložil; předpověděl jim, že za tři dny číšník bude opět 
přijat na milost, kdežto pekař bude oběšen, což se také stalo.

Dva roky nato měl Farao rovněž sen; jeho číšník mu sdělí, 
že je ve vězení mladý Žid, který se vyzná ve vykládání snů ja
ko nikdo jiný na světě. Král dá si předvésti jinocha, jenž mu 
předpoví sedm let hojnosti a sedm let neúrody.

Přerušme zde na chvíli vypravování a povšimněme si, jak 
úžasně staré je vykladačství snů. Jakob uzřel ve snu tajemný 
žebřík, na jehož vrchole byl sám Bůh; dozvěděl se ve snu 
o způsobu, jak rozmnožovati stáda, kterýž způsob se nikdy ne
podařil nikomu než jemu. Josef sám byl ve snu zpraven, že bu
de jednoho dne panovati nad svými bratry. Abimelech dávno 
napřed zvěděl ve snu, že Sára je ženou Abrahamovou.*)

*)Viz článek Sny. Pozn. aut.



Vraťme se k Josefovi. Jakmile vyložil Faraónův sen, stal se 
ihned prvním ministrem. Pochybujeme, že by se dnes našel 
král, i v Asii, který by udělil takový úřad za vyložení snu. Na 
rozkaz Faraónův oženil se Josef s dcerou Putifarovou. Stojí 
psáno, že tento Putifar byl velekněz v Heliopoli: nebyl to tedy 
onen eunuch, jeho první pán, nebo byl-li to on, byl jistě ještě 
něčím jiným, než veleknězem, a jeho žena byla častěji matkou.

Nastal tedy hlad, jak to Josef předpověděl, a Josef, chtěje 
si získati královy přízně, přiměl všechen lid prodati své polno
sti Faraónovi; a celý národ se vydal v otroctví, aby nabyl obilí; 
zdá se, že to je počátek despotické vlády. Nutno uznati, že ni
kdy král lépe nepochodil, avšak lid asi sotva žehnal prvnímu 
ministru.

Konečně i otec a bratři Josefovi potřebovali obilí, neboť 
hlad sužoval všecku zemi. Není třeba zde líčiti, jak Josef přijal 
své bratry, jak jim odpustil a je obohatil. V tomto příběhu se 
nachází vše, z čeho se skládá zajímavá epická báseň: exposice, 
zápletka, poznání, rozuzlení i zázračno. Je to nej geniálnější 
orientálská věc.

Co ten bodrý Jakob, otec Josefův, odpověděl Faraónovi, 
překvapí jistě každého, kdo umí čisti. „Kolik je ti let?” tázal se 
ho král. — „Stotřicet,” odvětil stařec, „a neprožil jsem ještě ani 
jednoho šťastného dne za té krátké pouti.”



KATECHISMUS ČÍNSKÝ, čili Rozmluvy Cu-Su. žáka 
Konfuciova, s princem Kou. synem krále Lowského, poplatníka 
čínského císaře Gnenvana, 417 let před naší érou. (Přeloženo 
do latiny otcem Fouquetem, bývalým exjesuitou. Rukopis jest 
uložen ve vatikánské knihovně, číslo 42.759.)

Kou
Co tím mám rozuměti. řekne-li se mi. abych se klaněl nebi 

(Šang-ti)?

Cu-Su
Co vidíme, není hmotné nebe, neboť nebe není nic jiného 

než vzduch, a ten vzduch je složen ze všech výparů země; bylo 
by tedy směšnou bláhovostí klaněti se parám.

Kou
Přesto bych se tomu nedivil. Zdá se mi, že se lidé dopustili 

ještě větších bláhovostí.

Cu-Su
To je pravda, avšak vy jste ustanoven k panování: musíte 

být moudrý.

Kou
Jest tolik národů, jež se klaní nebi a planetám!

Cu-Su
Planety jsou jen světy jako jest náš. Měsíc na příklad by se 

mohl právě tak klaněti našemu písku a blátu, jako my padáme 
na kolena před pískem a blátem měsíce.



Kou
Co se tím myslí, když se říká: „Nebe a země, vystoupiti na 

nebesa, zasloužiti si nebe?”

Cu-Su
Říká se veliká hloupost.*) Není nebe; každá planeta je ob

klopena svou atmosférou jako skořápkou a krouží v prostoru 
koiem svého slunce: každé slunce je středem několika planet, 
jež putují bez ustání kolem něho. Není ani hořejška ani do- 
lejška, ani vzestupu ani sestupu. Cítíte, že kdyby obyvatelé mě
síce říkali, že se vystupuje na zemi a že je nutno zasloužiti si 
země, že by mluvili výstředně. My rovněž pronášíme slova, jež 
nemají smyslu, říkáme-li, že si musíme zasloužiti nebe; je 
to totéž, jako bychom říkali: musíme si zasloužiti vzduchu, 
musíme si zasloužiti souhvězdí Draka, musíme si zasloužiti 
prostoru.

Kou
Myslím, že vám rozumím. Musíme se klaněti jen Bohu, 

který stvořil nebe i zemi.

Cu-Su
Ovšem; nesmíme se klaněti ničemu, kromě Boha. Avšak ří

káme-li, že stvořil nebe i zemi, pronášíme zbožně velikou ubo
host. Neboť rozumíme-li nebem neobsáhlý prostor, v němž 
Bůh roznítil tolik sluncí a určil dráhu tolika světů, je mnohem 
‚směšněiší říkati nebe a zemi, nežli říkati hory a zrnko písku. 
Naše zeměkoule je nekonečně méně než zrnko písku u porov
nání s těmi nespočetnými miliony světů, mezi nimiž se ztrácí
me. Vše, co můžeme učiniti, je, připojiti zde své slabé hlasy 
k hlasům nesčíslných bytostí, jež se koří Bohu v propasti vše
homíru.^

*) Viz článek o Nebi. Pozn. aut.



Kou
Byl to tedy klam, když se nám tvrdilo, že Fo sestoupil 

k nám ze čtvrtého nebe a vzal na sebe podobu bílého slona?

Co-Su
To jsou povídky, jež bonzové vyprávějí dětem a starým že

nám; musíme uctívati jen věčného stvořitele všeho tvorstva.

Kou
Avšak jak mohla jedna bytost stvořiti jiné?

Cu-Su
Pohleďte na tuto hvězdu; je vzdálena patnáct set tisíc mi

lionů li*) od naší malé zeměkoule. Vycházejí z ní paprsky, kte
ré tvoří ve vašich očích dva úhly o stejném vrcholu; tvoří ty též 
úhly v očích všech tvorů. Není v tom zřejmý úmysl? Není tu 
obdivuhodný zákon? A kdo dělá dílo, ne-li tvůrce? Kdo stano
ví zákony, ne-li zákonodárce? Je tedy nějaký věčný tvůrce, 
věčný zákonodárce.

Kou
Ale kdo učinil toho tvůrce? A jaký je ten tvůrce?

Cu-Su
Procházel jsem se včera, princi, podél rozsáhlého paláce, 

jejž zbudoval váš královský otec. A tu vyslechl jsem dva 
cvrčky, z nichž jeden pravil: „Jaká to ohromná budova.” — 
„Ano," přisvědčil druhý; „ačkoli jsem velice slavný, přece jen 
uznávám, že tento zázrak způsobil kdosi mocnější, nežli cvrč
kové; nemám však představy o té bytosti. Vidím, že jest, ale 
nevím, jaká jest.”

*) Li jest čínská míra, rovnající se 576 m Pozn. vyd.



Kou
Pravím vám, že jste učenější cvrček, nežli já. A co se mi na 

vás líbí, je, že netvrdíte, že víte to, čeho neznáte.

DRUHÁ ROZMLUVA

Cu-Su
Připouštíte tedy, že jest všemohoucí bytost, existující sama 

ze sebe, svrchovaný původce celé přírody?

Kou
Ano; avšak existuje-li sama ze sebe, tedy jí nic nemůže ob- 

meziti, je tedy všude; je tedy v celé hmotě, i ve všech částech 
mne sama.

Cu-Su
Proč ne?

Kou
Pak bych já sám byl část Božství.

Cu-Su
To snad není důsledkem. Tento kousek skla je proniknut ve 

všech částech světlem; je snad proto sám světlem? Je to pouhý 
písek, nic víc. Vše je v Bohu, ovšem; ten, jenž všecko oživuje, 
musí býti všude. Bůh není jako čínský císař, jenž sídlí ve svém 
paláci a jehož rozkazy roznášejí kolao-ové. Jelikož tedy existu
je, musí jeho existence naplňovati veškeren prostor a všechna 
jeho díla; a ježto je i ve vás, je to neustálou připomínkou, 
abyste se nedopustil ničeho, zač byste se musil před ním rdíti.

Kou
Co je třeba činiti, abych se mohl odvážiti pohlédnouti na 

sebe sama bez odporu a beze studu před Nejvyšší Bytostí?



Cu-Su
Jednati správně.

Kou
A co ještě?

Cu-Su
Jednati správně.

Kou
Avšak sekta Lao-Kium hlásá, že není ani správného, ani 

nesprávného, ani hříchu, ani ctnosti.

Cu-Su
Hlásá sekta Lao-Kium, že není zdraví ani nemoci?

Kou
Nikoli, takového bludu nehlásá.

Cu-Su
Domnívati se, že není ani zdraví duše, ani nemoci duše, ani 

hříchu, ani ctnosti, je právě tak velikým a ještě zhoubnějším 
bludem. Ti, kdož praví, že je všecko jedno, jsou netvorové: je 
jedno živiti svého syna, nebo ho rozmačkati na kameni? Pomá- 
hati matce, či prokláti jí srdce dýkou?

Kou
Děsíte mne; nenávidím sekty Lao-Kium; avšak správné 

a nesprávné má tolik odstínů! Působí to často velikou nejistotu. 
Který člověk ví přesně, co jest dovoleno a co jest zakázáno? 
Kdo může bezpečně stanovití hranice, dělící dobro od zla? Ja
ká pravidla mi ustanovíte k jich rozeznání?

Cu-Su
Pravidla Konfuciova, mého mistra: „Žij tak. jak by sis umí

raje přál, abys byl žil; jednej se svým bližním, jak si přeješ, 
aby on jednal s tebouTj



Kou
Uznávám, že tyto zásady mají býti zákoníkem lidstva. Ale 

co mi bude plátno, až budu umírati, že jsem správně žil? Co 
tím získám? Až budou tyto hodiny zkaženy, budou šťastny, že 
správně označovaly čas?

Cu-Su
Tyto hodiny necítí, nemyslí; nemohou míti výčitek, kdežto 

vyje máte, cítíte-li se vinným.

Kou
Což však, když se dopustím tolika zločinů, že již nemám 

výčitek?

Cu-Su
Pak je nutno vás zardousiti. A buďte jist, že mezi lidmi, 

kteří nesnesou snadno útisků, najde se někdo, kdo učiní přítrž 
vašim zločinům.

Kou
Tedy Bůh. jenž je v nich, dovolí jim býti zlými, když před 

tím dovolil, abych já takovým byl?

Cu-Su
Bůh vám dal rozum: nezneužívejte ho ani vy, ani oni. Ne

jenže byste byl nešťasten v tomto životě, ale kdo vám dokáže, 
že nebudete nešťasten i v onom?

Kou
A kdo mi dokáže, že je nějaký jiný život?

Cu-Su
I když jste v pochybnostech, máte se chovati tak, jako by 

byl.

Kou
Jsem-li však jist, že žádného není?



Cu-Su
Dokažte to.

TŘETÍ ROZMLUVA

Kou
Nutíte mne k tomu, Cu-Su. Abych mohl býti odměněn ne

bo potrestán, až mne již nebude, musí ve mně existovati něco, 
co cítí a myslí po mně. Ježto však před mým narozením nic ze 
mne nemělo ani citu ani myšlenky, proč by tomu tak bylo po 
mé smrti? Jaká by to mohla býti nepochopitelná část mého já? 
Potrvá bzučení této včely, když už včely nebude? Bude vzrůst 
této rostliny pokračovati, bude-li rostlina vytržena z kořene? 
Není vzrůst slovo, jehož užíváme, abychom označili nevysvět
litelný způsob, jímž podle vůle Nejvyšší Bytosti rostlina dostá
vá svou mízu ze země? Duše jest rovněž slovo, vynalezené za 
tím účelem, aby slabě a temně vyjadřovalo vzpruhy našeho ži
vota. Všichni živočichové se pohybují; tato schopnost pohybo
vání jest nazývána hybnou silou; existuje však nějaká odlišná 
bytost, jež by byla tou silou? Máme vášně, pamět, rozum, 
avšak tyto vášně, tato pamět, tento rozum nejsou jednotlivé vě
ci; nejsou to bytosti, žijící v nás, nejsou to malí tvorové, kteří 
by měli svou vlastní existenci: jsou to jména druhová, vynale
zená k určení našich myšlenek. Duše, jež znamená naši paměť, 
náš rozum, naše vášně, je tedy sama jen pouhé slovo. Kdo ur
čuje pohyb v přírodě? Bůh. Kdo dává růsti všem rostlinám? 
Bůh. Kdo určuje pohyb zvířat? Bůh. Kdo vnuká člověku myš
lenku? Bůh.

Kdyby lidská duše*) byla maličký tvor, uzavřený v našem 
těle a řídící jeho pohyby i myšlenky, neukazovalo by to bez
mocnost věčného tvůrce světa a úskok ho nedůstojný? Byl by 
tedy neschopen vytvořiti automaty, které by měly samy v sobě

*) Viz článek Duše. Pozn. aut.



dar pohybu a myšlenky? Naučil jste mne řecký, dal jste mi čisti 
Homéra. Považuji Hefaista za božského kováře, když zhotoví 
zlaté třínožky, které samy jdou na radu bohů; tento Hefaistos 
však by se mi zdál býti ničemným šarlatánem, kdyby byl do 
těch třínožek ukryl některé ze svých tovaryšů, kteří by je byli 
uváděli nepozorovaně v pohyb.

Jsou chladní blouznivci, již vidí krásnou myšlenku v před
stavě, že by planety byly uváděny v pohyb duchy, kteří je ne
ustále posunují. Než Bůh se nemusit uchýliti k tak žalostnému 
prostředku; věru, proč dávati dílu dvě síly, když jedna stačí? 
Neodvážíte se popříti, že by Bůh měl moc oživiti málo známou 
bytnost, již nazýváme hmotou: proč by tedy používal jiného 
prostředníka k jejímu oživení?

Ba víc: co by byla tato duše, kterou tak štědře dáváte naše
mu tělu? Odkud by přicházela? Kdy by přicházela? To by 
Stvořitel vesmíru musil neustále číhati na spojení mužů s žena
mi, musil by bedlivě vyčkávati okamžiku, kdy sémě z těla mu
žova by přešlo do těla ženina, aby pak honem poslal duši do to
ho semene? A kdyby to sémě zašlo, co by se stalo s duší? Byla 
by tedy stvořena zbytečně, nebo by čekala na jinou příležitost. 
Přiznávám se, že to je divné zaměstnání pro pána světa; a ne
jenže by musil neustále dávat pozor na lidské obcování, musil 
by si tak počínati i vůči všem zvířatům, neboť ona mají právě 
jako my paměť, myšlenky i vášně, a je-li potřebí duše k tvoření 
těchto citů, této paměti, těchto myšlenek a těchto vášní, musí 
Bůh nepřetržitě pracovati na výrobě duší pro slony i pro ble
chy, pro sovy, ryby a pro bonzy.

Jakou představu byste mi vštípil o budovateli tolika milio
nů světů, jenž by byl nucen neustále dělati neviditelné kolíčky 
k udržení svého díla?

Toto jest velmi nepatrná část příčin, pro něž pochybuji 
o existenci duše.



Cu-Su
Usuzujete poctivě; a tento spravedlivý, byť i mylný cit, je 

příjemný Nejvyšší Bytosti. Můžete býti na omylu, avšak ne
chcete býti na omylu, a tím si již zasloužíte omluvy. Pomněte 
však, že jste tu pronesl jen pochyby, a že tyto pochyby jsou 
smutné. Připusťte útěšnější pravděpodobnosti: je krušno býti 
obrácen v nic; doufejte v život. Víte, že myšlenka není hmotou, 
víte, že nemá nic společného s hmotou; proč by vám tedy mělo 
být tak obtížno věřit, že Bůh vložil ve vás božský prvek, který, 
nemoha býti rozložen, nemůže býti podroben smrti? Odvážíte 
se tvrditi, že je nemožno, abyste měl duši? Zajisté ne. Nuže, 
je-li to možno, není též velmi pravděpodobno, že ji máte? Mo
hl byste zavrhnouti tak krásný a lidstvu tak potřebný systém? 
A nějaká námitka by byla s to vás znechutiti?

Kou
Chtěl bych přijmouti tento systém, ale chtěl bych, aby mi 

byl dokázán. Nemohu si pomoci, nejsem s to uvěřiti, nemám-li 
důkazů. Jsem vždy ovládán tou velikou představou, že Půh 
všecko učinil, že je všude, že všecko proniká a že všemu dává 
pohyb a život. A je-li ve všech částech mé bytosti, jako je ve 
všech částech přírody, nevím, proč bych potřeboval duše. 
Kčemu mi je ta malá podřízená bytůstka, jsem-li oživen sa- 
mým Bohem? K čemu mi má sloužiti tato duše? My sami ne
dáváme si svých myšlenek, protože je máme téměř vždycky 
bez své vůle; máme je i když spíme; všecko se v nás děje bez 
naší účasti. Duše by mohla sebe více říkat krvi i životní podsta
tě; „Prosím vás, udělejte mi to k vůli, kolujte tímto způsobem;” 
budou vždycky kolovati tak, jak to Bůh ustanovil. Jsem raději 
nástrojem Boha, který mi je dokázán, než nástrojem duše, o níž 
pochybuji.



Cu-Su
Nuže, oživuje-li vás sám Bůh, neposkvrňte nikdy zločinem 

tohoto Boha, jenž je ve vás, a dal-li vám duši, nechť ho tato 
duše nikdy neurazí. V tom či v onom systému máte svou vůli; 
jste volný, to jest, máte moc dèlati, co chcete: použijte této mo
ci ke službě Bohu, který vám ji dal. Je dobře býti filosofem; je 
však nutno býti spravedlivým A budete jím ještě více, uvěří- 
te-li, že máte nesmrtelnou duši.

Račte mi odpověděti: Není pravda, že Bůh je svrchovaná 
spravedlnost?

Kou
Ovšem. A kdyby bylo možno, aby jí přestal býti (což jest 

rouhání), já chtěl bych jednati spravedlivě.

Cu-Su
Není pravda, že bude vaší povinností, až budete na trůně, 

odměňovati skutky ctnostné a trestati zločinné? Chtěl byste, 
aby Bůh nečinil, co i vy jste povinen učiniti? Víte, že jest 
a vždycky bude na tomto světě mnohá nešťastná ctnost a mno
hý nepotrestaný zločin; musí tedy dobro i zlo najiti svůj or
tel na onom světě. Tato tak prostá, samozřejmá, všeobecná 
myšlenka vzbudila u tolika národů víru v nesmrtelnost duší 
a v božskou spravedlnost, jež je soudí, když opustily svou 
smrtelnou schránku! Je nějaký rozumnější, Božstvu přiměře
nější a lidstvu užitečnější systém?

Kou
Proč tedy mnohé národy tohoto systému nepřijaly? Víte, že 

v naší provincii žije asi dvě stě rodin bývalých Sinu.*) kteří 
kdysi obývali Skalnatou Arábii; ani oni. ani jejich předkové ni- 

*) Jsou to Židé z desíti kmenů, kteří, rozptýlivše se pronikli až do Cíny; jsou 
tam nazýváni Sinu. Pozn. aut.



kdy nevěřili v nesmrtelnost duše: ntají svých pět knih, jako my 
máme svých pět King. Četl jsem je v překladě: jejich zákony, 
podobné samozřejmě zákonům všech jiných národů, nařizují 
jim ctíti otce, nekrásti, nelhati, nedopouštěti se cizoložství ani 
vraždy; avšak tyto zákony se jim ani nezmiňují o odměnách 
nebo trestech na onom světě.

Cu-Su
Není-li ta myšlenka u toho ubohého lidu ještě vyvinuta, jis

tě se tak jednoho dne stane. Avšak co nám záleží na ubohém 
nárůdku, když Babyloňané, Egypťané, Indové a všichni civili- 
sovaní národové přijali to učení? Kdybyste byl nemocen, zamí
tl byste lék, schválený všemi Číňany, z důvodu, že nějací bar
baři z hor ho nechtějí užívati? Bůh vám dal rozum; ten vám 
praví, že duše je nesmrtelná: je to tedy Bůh sám, jenž vám to 
praví.

Kou
Ale jak budu moci býti potrestán, až už nebudu sebou sa- 

mým, až už nebudu míti nic z toho, co tvořilo mou podstatu? 
Jest to moje paměť, jež činí mne mnou; dejme tomu, že ztratím 
paměť ve své poslední nemoci. Bude tedy třeba zázraku, aby 
mi byla po mé smrti vrácena, abych opět nabyl své jsoucnosti, 
kterou jsem ztratil?

Cu-Su
To znamená, že povraždil-li nějaký panovník svou rodinu, 

aby se zmocnil trůnu, a utiskoval-li své poddané, potřeboval 
jen prostě říci Bohu: „To nejsem já, já ztratil paměť, mýlíš se, 
nejsem již táž osoba.” Myslíte, že by se Bůh spokojil s tímto 
sofismatem?

Kou
Nuže dobře, vzdávám se; chtěl jsem konati dobro sám pro 

sebe, buduje tedy konati také, abych se zalíbil Nejvyšší Byto



sti. Myslil jsem, že postačí, je-li moje duše spravedlivá v tomto 
životě, teď budu doufati, že bude šťastna v onom. Vidím, že to
to smýšlení je dobré pro národy i pro panovníky, avšak uctívá
ní Boha mi je nesnadné.

ČTVRTÁ ROZMLUVA

Cu-Su
Co se vám příčí v našem Su-Kingu, této první kanonické 

knize, tak ctěné všemi čínskými císaři? Zoráte pole svýma krá
lovskýma rukama, abyste dal příklad lidu, a obětujete jeho prv
ní plody Šang-tiovi, Thienovi, Nejvyšší Bytosti; přinášíte oběť 
čtyřikrát do roka; jste král i velekněz; slibujete Bohu vykonati 
všecko dobro, jež je ve vaší moci. Je v tom něco, co by mohlo 
buditi váš odpor?

Kou
Jsem dalek toho, namítati proti tomu něco; vím, že Bůh ne

potřebuje našich obětí a modliteb, my však potřebujeme je ko
nati; jeho kult nebyl zaveden pro něho, nýbrž pro nás. Velmi 
rád se modlím a chci hlavně, aby moje modlitby nebyly směš
ný. Neboť budu-li volat, že „hora Šang-ti je tučná hora a že se 
nemá pohlížeti na tučné hory”, nebo když zaženu slunce a vy
suším měsíc — bude tato motanice příjemná Nejvyšší Bytosti 
a užitečná mým poddaným a mně?

Nemohu hlavně snésti šílenství sekt, jež nás obklopují. Na 
jedné straně vidím Lao-tsiho, kterého jeho matka počala ze 
spojení nebe se zemí a jejž nosila pod srdcem osmdesát let. 
Nemám více víry v jeho nauku o všeobecném zániku a zahlaze
ní, než v bílé vlasy, s nimiž se narodil, a v černou krávu, na niž 
usedl, ubíraje se hlásat své učení.

Bůh Fo mi o nic víc neimponuje, třebaže jeho otcem byl 
bílý slon a třebaže slibuje nesmrtelný život.



Co se mi především nelíbí, je, že takové a podobné blouz
nění je neustále hlásáno bonzy, kteří svádějí lid, aby jím vládli; 
získávají si úctu umrtvováním těla, jež je proti přírodě. Jedni 
se po celý život zříkají nejzdravějších pokrmů, jako by bylo 
možno zalíbiti se Bohu špatnou životosprávou; jiní si dávají na 
krk železný obojek, jehož si ostatně často zasluhují;*) vrážejí 
si hřebíky do stehen, jako by to byla prkna, a lid za nimi chodí 
v zástupech. Vydá-li král nějaký výnos, který se jim nelíbí, 
řeknou vám chladně, že ten výnos není obsažen ve výkladech 
boha Fo a že je lépe poslouchati Boha nežli lidí. Jak vyléčiti 
tak podivnou a nebezpečnou nemoc, rozšířenou v lidu? Víte, 
že snášenlivost je zásadou vlády v Číně i v celé Asii; není však 
tato snášenlivost osudná, hrozí-li rozvrátiti říši fanatickým 
smýšlením?

Cu-Su
Nechť mne Sang-ti chrání, abych snad chtěl ve vás potlačiti 

tohoto ducha snášenlivosti, tuto tak úctyhodnou ctnost, která je 
duším tím, čím je dovolení jídla tělu. Přirozený zákon dovoluje 
každému věřiti, co mu je libo, právě tak jako živiti se, čím mu 
je libo. Lékař nemá práva zabíjeti nemocné, protože nezacho
vali předepsané diety. Panovník nemá práva dát oběsiti ze 
svých poddaných ty, kdož nesmýšlejí jako on, má však právo 
zameziti zmatky, a je-li moudrý, může velmi snadno vymýtiti 
pověry. Víte, co se přihodilo Daonovi, šestému králi chaldej- 
skému, asi před čtyřmi tisíci roky?

Kou
Ne, nevím o tom nic; zavděčíte se mi. povíte-li mi to.

*) Člověku, stojícímu na pranýři, bývalo hrdlo obepínáno železným oboj
kem. Pozn. překl.



Cu-Su
Chaldejští knězi si usmyslili uctívati štiky z Eufratu. Tvrdi

li, že jistá štika, zvaná Oannes naučila je kdysi teologii, že tato 
štika je nesmrtelná, že je tři stopy dlouhá a že má malý půlmě
síček na ocase. Z úcty k tomuto Oannesu bylo zakázáno jisti 
štiky. Tu vznikla mezi teology veliká hádka, je-li Oannes mléč
ný nebo jikrnatý. Obě strany se navzájem daly do klatby a do
šlo dokonce nejednou i ke rvačce. Poslyšte, jak to král Daon 
zařídil, aby zastavil ty zlořády.

Nařídil oběma stranám přísný třídenní půst, načež povolal 
přívržence jikrnáče, aby byli přítomni jeho obědu; dal si při- 
nésti tři stopy dlouhou štiku, jíž byl připevněn malý půlměsí
ček na ocas. „Je to váš bůh?" tázal se doktorů. — „Ano, Sire,” 
odpověděli, „neboť má půlměsíc na ocase; je jistě jikrový.” 
Král rozkázal otevřití štiku, jež měla nejkrásnější mlíčí, jaké si 
lze představiti. „Vidíte,” pravil, „že to není váš bůh; vždyť je 
mléčný.” A král i jeho satrapové snědli štiku k veliké spokoje
nosti jikrových stoupenců, kteří viděli, že byl usmažen bůh je
jich odpůrců.

Hned nato bylo posláno pro doktory protivné strany: byl 
jim ukázán tři stopy dlouhý bůh s jikrami a s půlměsícem na 
ocase. Teologové tvrdili, že je to bůh Oannes a že je mléčný; 
byl usmažen jako předešlý a zjištěno, že má jikry. Tu, ježto 
obě strany byly stejně hloupé a vypostěné, dobrý král Daon jim 
řekl, že jim nemá co dáti k obědu kromě štik; jedly plnými ústy 
jak jikrnáče tak mléčňáky. Občanská válka se skončila, každý 
žehnal dobrému králi Daonovi, a od té doby dávali si občané 
upravovati k obědu štik, co chtěli.

Kou
Král Daon se mi velice líbí a slibuji, že se budu říditi jeho 

příkladem při první příležitosti, jež se mi naskytne. Budu se 



vždycky ze všech sil stavětí na odpor (aniž bych při tom něko
mu ublížil) uctívání bohů Fo i štik.

Vím, že v Pegu i v Tonkinu se vyskytují malí bůžkové 
a malí mniškové, kteří přimějí ubývající měsíc sestoupiti a kte
ří jasně předpovídají budoucnost, což znamená, že vidí jasně, 
čeho není, neboť budoucnosti není. Zabráním, pokud to bude 
v mé moci, aby ti mniši nepřišli ke mně pokládat budoucnost 
za přítomnost a stahovat měsíc.

Jak je to smutné, že jsou sekty, jež chodí od města k městu 
roznášet své blouznivé představy, jako šarlatáni, prodávající 
své koření! Jaká hanba je to pro lidského ducha, když si malé 
národy myslí, že pravda jest jen pro ně, a že celá rozsáhlá říše 
čínská je v bludu! Což by Nejvyšší Bytost byla jen bohem os
trova Formosy nebo Bornea? Opustila by veškeren ostatní ves
mír? Můj drahý Cu-Su. Bůh jest otcem všech lidí; dovoluje 
všem jisti štiku. Nejlepší a nejdůstojnější způsob jeho uctění 
jest, býti ctnostný: čisté srdce je nejkrásnějším ze všech jeho 
chrámů, jak říkal veliký císař Hiao.

PÁTÁ ROZMLUVA

Cu-Su
Když tedy milujete ctnost, jak ji budete projevovati, až bu

dete králem?

Kou
Tím. že nebudu nespravedlivý ani k svým sousedům, ani 

k svým národům.

Cu-Su
Nestačí nečiniti zlého; musíte konati dobro. Budete pomá

hat! chudým, zaměstnávaje je užitečnými pracemi, nikoli však 
podporuje je v lenosti; budete okrašlovati ulice a silnice, upra- 



vovati vodovody, stavětí veřejné budovy, budete podporovati 
všecka umění, odměňovati všeliké zásluhy a promíjeti bezděč
né chyby.

Kou
Tomu právě říkám nebýti nespravedliv, to jsou samé po

vinnosti.

Cu-Su
Smýšlíte jako pravý král. Je tu však král a je tu člověk, ži

vot veřejný a život soukromý. Za nedlouho se oženíte. Kolik 
hodláte míti žen?

Kou
Myslím, že tucet mi postačí; větší počet by mne mohl při- 

praviti o čas, nutný k veřejným záležitostem. Nemám rád 
oněch králů, kteří mají na tři sta žen a na sedm set konkubín 
a tisíce eunuchů k jejich obsluze. Tato záliba v eunuších se mi 
zvláště zdá příliš velikou urážkou lidské přirozenosti. Omlou
vám jakž takž kapounování kohoutů, chutnají aspoň lépe; 
avšak eunucha ještě nikdo nenavlékl na rožeň. Jaký je pros
pěch z jejich zmrzačení? Dalajlama jich má padesát, aby mu 
zpívali v jeho pagodě. Rád bych věděl, nachází-li Šang-ti velké 
zalíbení v jasných hlasech těchto padesáti kleštěnců.

Shledávám také velmi směšným, že někteří bonzové se ne- 
žení; vychloubají se, že jsou moudřejší než ostatní Číňané. Nu
že, ať tedy plodí moudré děti. To je zvláštní způsob uctívání 
Sang-tiho, připravovat ho o vyznavače! Divná služba pokolení 
lidskému, dávat příklad ničení pokolení lidského! Dobrý malý 
lama jménem Stelca ed isant Errepi*) chtěl naznačiti, že každý 
kněz má zploditi co možno nejvíce dětí; předcházel příkladem 

*) Anagram abbého Castela de Saln-Pierre. Pozn. vyd.



a byl svého času velmi užitečný Co mne se týče, ožením 
a provdám všecky lamy a bonze, lamanky a bonzky, jež budou 
mít nadání k tomu svátému úkolu: budou z nich jistě lepší ob
čané a já budu přesvědčen, že jsem tím prokázal veliké dobro 
království Low.

Cu-Su
Ach, jak dobrého panovníka budeme míti! Pohnul jste mne 

k radostným slzám. Nepostačí vám však míti ženy a poddané, 
neboť nelze přece celý den stanovití zákony a ploditi děti; bu
dete míti zajisté i přátele.

Kou
Mám je už a dobré, kteří mne upozorňují na mé chyby; 

já pak si dovoluji opravovati jejich. Oni těší mne, já je. Přátel
ství je balzám života; je lepší nežli balzám chemika Erueile,*) 
ba i nežli pytlíčky velikého Ranouda.**) Divím se, že nebyl 
z přátelství učiněn náboženský příkaz; mám chuť vykázati mu 
místo v našem rituálu.

Cu-Su
Chraňte se toho; přátelství je dosti posvátné samo sebou: 

nenařizujte ho nikdy; srdce musí míti volnost. A pak, kdybys
te učinil z přátelství přikázání, mystérium, ritus, obřad, bylo by 
tu hned tisíc kněží, kteří by svým blouzněním na kazatelně 
i v knihách přátelství sesměšnili; nesmí se vystaviti této pro- 
fanaci.

Než, jak si budete počínati vůči svým nepřátelům? Konfu- 
cius na dvaceti místech přikazuje milovati je; nezdá se vám to 
poněkud nesnadné?

*) Anagram jména Lelièvre.
**) Anagram jména d’Arnoult. Po:n. vyd.



Kou
Milovati své nepřátele! Můj Bože, to je přece něco zcela 

obyčejného.

Cu-Su
Jak tomu rozumíte?

Kou
Nu, jak se tomu, tuším, má rozuměti. Učil jsem se válce 

pod knížetem Deconem proti knížeti Vis-Brunckovi*): jakmile 
některý z našich nepřátel byl raněn a padl do našich rukou, pe
čovali jsme oň, jako by to byl náš bratr; dali jsme často vlastní 
lůžko svým zajatým raněným nepřátelům; spali jsme vedle 
nich na zemi na tygřích kožich a sami jsme je ošetřovali. Co 
chcete víc? Měli jsme je milovati jako milenku?

Cu-Su

Jsem velmi spokojen vším, co pravíte, a přál bych si, aby 
vás všechen lid slyšel, neboť mi bylo řečeno, že existují náro
dy, které se ve své drzosti odvažují tvrditi, že my neznáme pra
vé ctnosti, že naše dobré skutky jsou jen oslňující hříchy**) 
a že potřebujeme od jejich mnichů poučení, jak si utvořiti 
mravní zásady. Ach, ti ubožáci! Teprve od včerejška umějí číst 
a psát a chtějí poučovati své mistry!

ŠESTÁ ROZMLUVA

Cu-Su
Nebudu vám opakovati všech známých frází, jež se u nás 

po pět nebo šest tisíciletí pronášejí o všech ctnostech. Některé

*) Anagram prince z Condé a vévody Branswicka.

**) Svatý Augustin nazývá dobré skutky pohanů peccata splendida.
Pozn. vyd.



ctnosti prospívají jen nám samotným, jako opatrnost, jež řídí 
naši duši, a zdrženlivost, řídící tělo: to jsou předpisy společen
ské a zdravotní. Pravé ctnosti jsou ty, které prospívají lidstvu, 
jako věrnost, velkodušnost, dobročinnost, snášenlivost atd. Dí
ky nebesům, není u nás jediné stařeny, jež by neučila svých 
vnoučat všem těmto ctnostem: je to základní nauka naší mláde
že ve vsi jako ve městě. Jest však jedna veliká ctnost, která za
číná upadati v zapomenutí, a to mne mrzí.

Kou
Která je to? Rychle ji jmenujte a já se vynasnažím ji oživi- 

ti.

Cu-Su
Jest to pohostinství. Tato tak společenská ctnost, toto po

svátné pouto mezi lidmi počíná se uvolňovati od té doby, co 
máme hospody. Toto škodlivé zařízení k nám prý přišlo od jis
tých divochů ze západu. Ti ubožáci nepochybně nemají domů, 
aby mohli přijímati poutníky. Jaká radost, mohu-li přijmouti ve 
velkém městě Low, na krásném náměstí Hon-chan, ve svém 
domě Ki šlechetného cizince, přicházejícího ze Samarkandu, 
pro něhož stanu se tím okamžikem posvátnou bytostí a jenž je 
podle všech božských i lidských zákonů povinen přijmouti 
mne ve svém domě, přijdu-li do Turkestanu, a býti mým důvěr
ným přítelem!

Divoši, o nichž mluvím, přijímají cizince jen za peníze 
v ošklivých chatrčích; dávají si draze zaplatiti to hanebné 
přijetí, a při tom slyším, že se ti chudáci pokládají za něco lep
šího než my a že se honosí, že mají čistší mravy než my. Tvrdí, 
že jejich kazatelé káží lépe než Konfucius a že oni musejí nás 
učiti spravedlnosti, protože prodávají na veřejných silnicích 
špatné víno a protože jejich ženy chodí jako bez rozumu po 
ulicích a tančí, zatím co naše pěstují bource hedvábníkové.



Pohostinství je velmi krásné a já vykonávám je velmi rád, 
avšak bojím se zneužití. Směrem k velkému Tibetu žijí lidé, 
mající velmi špatné příbytky; rádi se potulují s místa na místo 
a cestovali by zadarmo třeba na konec světa; půjdete-li však do 
Tibetu užít k nim práva pohostinství, nenajdete tam ani lůžka, 
ani pokrmu; to může znechutiti zdvořilost.

Cu-Su
To jest nepatrná závada; dá sejí snadno odpomoci tím, že 

budeme přijímati jen doporučené osoby. Každá ctnost má své 
nebezpečí a právě proto je krásné oddati se jim.

Jak moudrý a svátý je náš Konfucius! Není ctnosti, které 
by nevzbuzoval. Lidské štěstí je spjato s každým jeho výro
kem. Právě mi napadá jeden, padesátý třetí:

TDobrodiní splácej dobrodiním a za křivdu se nikdy nemsti. /
Jakou zásadu, jaký zákon by mohli lidé ze západu postaviti 

proti tak čisté morálce? A na kolika místech přikazuje Konfu
cius pokoru! Kdyby si každý tu ctnost osvojil, nebylo by nikdy 
hádek na světě.

Kou
Četl jsem vše, co Konfucius a mudrci minulých století na

psali o pokoře, zdá se mi však, že jí nikdy dosti přesně nedefi
novali. Jevím snad málo pokory, dovoluji-li si jim to vytknouti, 
ale jsem aspoň tak pokorný, že se přiznávám, že jsem jim nero
zuměl. Povězte mi, jak o ní smýšlíte.

Cu-Su
Uposlechnu poníženě. Myslím, že pokora je skromnost du

še, neboť vnější skromnost jest pouhá zdvořilost. Pokora ne
může záležeti v popírání převahy, již jsme snad nabyli nad ji
nými. Dobrý lékař si nemůže zapříti, že má větší vědomosti,



nežli jeho v horečce ležící pacient; profesor astronomie musí si 
přiznati, že je učenější než jeho žáci; nemůže se připraviti o to 
vědomí, než nesmí si příliš mnoho domýšleti. Pokora není ot
rocká poníženost. Pokora zmírňuje samolibost, jako skromnost 
zmírňuje pýchu.

Kou
Nuže, chci žiti v konání všech těchto ctností a v uctívání 

Boha přirozeného a všeobecného, dalek všech chimér sofistů 
a šalebných vidin falešných proroků. Láska k bližnímu bude 
mou ctností na trůně a láska k Bohu mým náboženstvím. Budu 
pohrdati bohem Fo, Lao-tsim a Višnuem, který se tolikrát vtělil 
u Indů, i Sammonocodomem, jenž sestoupil s nebe, aby si u Si- 
amců hrál na roháče, i Camiy, kteří přišli s měsíce do Japon
ska.

Běda lidu, jenž by byl tak hloupý a barbarský, aby si mys
lil, že je nějaký Bůh jen pro jeho provincii! To je rouhání. 
Světlo slunce svítí všem očím, a světlo boží by mělo svítiti jen 
malému, nepatrnému nárůdku v kterémsi koutě světa? Jaká 
hrůza a jaká hloupost! Božství mluví k srdci všech lidí a pouto 
lásky máje pojiti s konce světa na konec.

Cu-Su
Ó moudrý Kou! Mluvil jste jako člověk, osvícený samým 

Šang-tim. Bude z vás dobrý král. Byl jsem vaším doktorem, 
a vy jste se stal mým.

KATECHISMUS FARÁŘŮV

Ariston
Nuže, drahý Theotyme, budete tedy venkovským farářem?



Theotym
Ano, byla mi přidělena malá farnost, a ta mi je milejší než 

velká. Jsem obdařen jen obmezenou dávkou inteligence a čin
nosti; rozhodně bych nebyl s to, říditi sedmdesát tisíc duší, jež
to mám sám jen jednu. Vždycky jsem obdivoval důvěru těch, 
kteří se podjali tak ohromných působišť. Necítím se schopným 
zastati takovou správu; veliké stádo mne leká, malému bych 
však mohl poněkud prospěti. Prostudoval jsem do jisté míry 
práva, takže bych mohl podle svých sil zabrániti, aby se moji 
chudí osadníci nepřiváděli soudy na mizinu. Vyznám se dosti 
v lékařství, abych jim mohl poraditi jednoduché léky v případě 
nemoci. Mám jisté zemědělské znalosti, takže jim budu moci 
někdy dát užitečné rady. Místní patron i jeho žena jsou řádní, 
čestní, naprosto nebigotní lidé, kteří mi pomohou v konání 
dobra. Těším se, že budu žiti dosti šťastně a že nikdo nebude 
mou vinou nešťasten.

Ariston
Nemrzí vás, že nemáte ženy? Byla by to veliká útěcha. Až 

byste vykonal své povinnosti, kázání, zpěv, zpověď, přijímání, 
křest, pohřeb, bylo by příjemné najiti doma hodnou, mírnou, 
řádnou ženu, jež by se starala o vaše prádlo i vaši osobu, jež by 
vás obveselovala, kdybyste byl zdráv, a ošetřovala v nemoci 
a jež by vám darovala hezké děti, jejichž vychování by bylo 
užitkem pro stát. Lituji vás, že vy, který sloužíte lidem, jste 
zbaven útěchy, lidem tak potřebné.

Theotym
Řecká církev horlivě povzbuzuje faráře k manželství; ang

likánská církev a protestanté mají tutéž moudrost; římská cír
kev má moudrost opačnou a já musím se jí podříditi. Snad 
dnes, kdy filosofický duch vykonal takový pokrok, ustanoví 



nějaký koncil lidštější zákony, než koncil Tridentský. Zatím 
však se musím podrobiti nynějším zákonům; je to těžké, vím, 
ale tolik lidí, lepších než já, se jim podřídilo, že nesmím re
ptat i.

Ariston
Jste učený a vaše výmluvnost jeví vzdělání; jak hodláte ká- 

zati venkovským lidem?

Theotym
Jako bych kázal králům. Budu voliti vždycky témata mrav

ní, nikdy učená. Bůh mne chraň, abych hloubal o milosti boží 
posvěcující, o milosti boží účinné, které se odolává, a o milosti 
boží dostatečné, která nestačí; nebo abych zkoumal, zda andě
lé, pojídající pokrm s Abrahamem a Lothem, měli tělo, či zdali 
se jen tvářili, jako by jedli. Je tisíc věcí, kterým by moji poslu
chači nerozuměli, a já také ne. Vynasnažím se učiniti lidi do
brými a sám takovým býti; neudělám z nich však teology a sám 
jím budu co možno nejméně.

Ariston
Ach, jaký jste dobrý kněz! Koupím si venkovský dům ve 

vaší farnosti. Povězte mi, prosím, jak si budete počínati při 
zpovědi.

Theotym
Zpověď je výborná věc, uzda zločinů, vynalezená v nejstar

ších dobách; při všech starověkých mystériích se zpovídalo; 
my jsme napodobili a posvětili to moudré zařízení: jest velmi 
dobré, ježto pohne srdce záštím otrávená k odpuštění a přiměje 
malé zloděje k vrácení věcí, jež snad odcizili bližnímu. Má jis
té nevýhody. Jest mnoho dotěrných zpovědníků, zvláště mezi 
mnichy, kteří někdy poučí děvčata o horších věcech, než by 



jim všichni hoši z vesnice mohli provésti. Žádné podrobnosti 
při zpovědi! Není to soudní výslech, je to přiznání vin, jež hříš
ník činí Nejvyšší Bytosti prostřednictvím jiného hříšníka, který 
se rovněž obžaluje. Toto blahodárné přiznání není k tomu, aby 
uspokojilo zvědavost člověka.

Ariston
Což vyloučení z církve? Zakročíte tak proti někomu?

Thentym
Ne. Některé rituály vylučují z církve kočovníky, čarodějní

ky a herce; já nezakáži kočovníkům vstup do kostela, a to pro
to, že tam vůbec nikdy nechodí; nevyobcuji čarodějníků, poně
vadž žádných není, a co se týče herců, budu se střežiti utrhat 
jim na cti, vždyť mají od krále plat a od úřadů povolení. Ba 
přiznám se vám, jako svému příteli, že mám divadlo rád, ne- 
uráží-li mravnosti. Miluji vášnivě Misantropa, Athalii a jiné 
kusy, které pokládám za školu ctnosti a mravopočestnosti. Můj 
patron dává na svém zámku provozovati některé z těchto kusů 
mladými, nadanými osobami: tato představení nabádají zábav
ným způsobem k ctnosti; při tom tříbí vkus a učí správné řeči 
i správné výslovnosti. Po mém soudu jest to věc naprosto ne
vinná, ba velmi užitečná. Rád se zúčastním těchto představení 
pro své vzdělání, ovšem v zamřížované loži, abych nepohoršil 
slabých.

Ariston
Čím více mi sdělujete své názory, tím větší mám chuť státi 

se vaším osadníkem. Než, jeden velmi důležitý bod mi vadí: 
jak zabráníte venkovanům opíjeti se v den sváteční? Neboť to 
jest jejich hlavní způsob, jakým jej slaví. Jedny vidíte zmožené 
tekutým jedem, jak sedí s hlavou skloněnou až ke kolenům, 



s rukama svislýma, nevidouce a neslyšíce, kleslí hluboko pod 
zvíře, nebo jak se potácejí domů, podporováni plačícími žena
mi, neschopni druhého dne práce a otupeni často na celý život. 
Jiné vidíte, jak rozzuřeni vínem vyvolávají krvavé hádky, roz
dávají a dostávají rány a ukončují někdy vraždou tyto strašné 
výjevy, jež jsou hanbou lidstva. Nutno přiznati, že stát ztrácí 
více poddaných slavením svátků nežli v bitvách. Jak dokážete 
zmenšiti ve své farnosti tak ohavný zlořád?

Theotym
Jsem již rozhodnut: dovolím jim, ba buduje nabádati. aby 

pracovali na polích v den sváteční po službách božích, které 
vykonám velmi časně. Je to sváteční prázden, jež je žene do 
krčmy. Pracovní dny nejsou dny obžerství a vraždy. Mírná prá
ce přispívá k zdraví těla i duše; kromě toho jest tato práce 
i nutná státu. Dejme tomu, že pět milionů lidí vykoná denně je
den k druhému za deset sous práce, což jest velmi mírný počet; 
těchto pět milionů lidí zahálí třicet dní do roka; stát je tedy při
praven o ovoce práce za třicetkrát pět milionů desítisous. Než 
Bůh zajisté nikde nepřikázal ani té ztráty, ani opilství.

Ariston
Spojíte tedy modlitbu s prací. Bůh nařizuje tu i onu. Bude

te sloužiti Bohu i bližnímu. Avšak kterou stranu budete hájiti 
v církevních půtkách?

Theotym
Žádnou. Nikdy se nedisputuje o ctnosti, poněvadž pochází 

od Boha; hádky se vedou jen o názorech, jež pocházejí od lidí.

Ariston

Ach, jaký jste dobrý, dobrý kněz!



KATECHISMUS JAPONCŮV*)

Ind
Jest to pravda, že Japonci se kdysi nevyznali ve vaření, že 

podrobili svou říši velkému lámovi, že tento velký lama rozho
doval neobmezeně o jejich pití a jídle, a že k vám občas poslal 
malého lamu, jenž vybíral poplatky a za to nad vámi dělal dvě
ma prvními prsty a palcem ochranné znamení?

Japonec
Bohužel, jest tomu tak. Ba představte si, že všechna místa 

kanusiů,**) velkých to kuchařů na našem ostrově, byla obsazo
vána lamou a to nikoli nezištně. Kromě toho se odváděl z kaž
dého domu poplatek jedné unce stříbra onomu velkému tibet
skému kuchaři. V náhradu za to povoloval nám jen skromné, 
dosti špatné jídlo, zvané zbytky. A když ho posedl nějaký vr
toch, na příklad pustiti se do války s lidem z Tangutu, vymáhal 
u nás novou podporu. Náš národ si často naříkal, ale beze vše
ho výsledku, ba po každé stížnosti musil platiti ještě o něco ví
ce. Konečně láska, která všecko urovná, nás zbavila toho ot
roctví. Jeden náš císař nepohodl se s velkým lamou pro ženu. 
Nutno však uznati, že nám v té věci nejvíce posloužili naši ka- 
nusi, jinak pauxcospie; t) j im máme co děkovati, že jsme setřá
sli to jho, a to takto:

Velký lama měl zábavnou utkvělou představu: myslil, že 
má vždycky pravdu. Naši dairiové a kanusiové chtěli míti prav
du aspoň někdy. Velkému lámovi zdál se ten požadavek ne
smyslným, naši kanusiové od něho nechtěli upustiti, i rozešli se 
s velkým lamou navždy.

*) V tomto dialogu představuje Japonec Angličana, kuchaři jsou kněží, 
velký lama papež, zmíněný císař Jindřich Vlil.

**) Kanusi jsou staří japonští kněží.
t) Pauxcospie = épiscopaux, biskupové. Pozn. vyd.



Ind
Nu, a od těch dob jste tedy žili klidně a šťastně?

Japonec
Ani pomyšlení! Pronásledovali jsme se, rvali, ničili téměř 

po dvě století. Naši kanusiové marně chtěli míti pravdu, vždyť 
je tomu teprve sto let, co dostali rozum. Od té doby můžeme se 
také směle pokládati zajeden z nejšťastnějších národů světa.

Ind
Jak se můžete těšiti takovému štěstí, je-li pravdou, co mi 

bylo řečeno, že prý máte ve své říši dvanáct kuchařských 
stran? Vždyť jistě máte dvanáct občanských válek do roka!

Japonec
Proč? Je-li dvanáct traktérů, z nichž každý vaří podle jiné

ho předpisu, máme se proto vraždit místo oběda? Naopak, kaž
dý se podle své chuti dobře nají u kuchaře, který se mu nejlépe 
zamlouvá.

Ind
Ovšem, o chuti mamo se přít, ale pře se přec a hádkou se 

mysl rozpaluje.

Japonec
Když se všichni hodně dlouho prou a když vidí, že všecky 

ty hádky nevedou nikam než k vzájemné škodě, rozhodnou se 
konečně vespolek se snášeti, a to je nesporně nej lepší, co se 
může státi.

Ind
A kdo jsou, prosím, oni taktéři, kteří v umění jídla a pití 

rozdělují váš národ na různé strany?



Japonec
Jsou to především Breuxehové,*) kteří vám nikdy nedají 

jelita ani slaniny. Přidržují se staré kuchyně; raději by zemřeli, 
než by prošpikovali kuře. Jinak to jsou výborní počtáři, a má-li 
se rozděliti unce stříbra mezi ně a ostatních jedenáct kuchařů, 
podrží nejprve polovinu pro sebe a zbytek připadne těm, kdož 
umějí nejlépe počítat.

Ind
Myslím, že asi s těmi lidmi nevečeříváte.

Japonec
Ne. Pak jsou pispatové,**) kteří určité dny v týdnu, ba i po 

značnou část roku raději snědí za sto tolarů kambal, pstruhů, 
lososů a ústřic, než by pojedli telecího řízku, jenž by je nestál 
ani čtyři sous.

Co se týče nás kanusiů, my velmi rádi hovězí a jistý mouč
ník, který se po japonsku jmenuje puding. Ostatně celý svět se 
shoduje v tom, že naši kuchaři jsou nekonečně důmyslnější, 
než kuchaři pispatů. Nikdo nad nás lépe nezdokonalil římské
ho gara, nikdo lépe neznal staroegyptské cibule, kobylčí pašti
ky prvních Arabů a tatarského koňského masa. Vždycky se 
lze něčemu naučiti v knihách kanusiů, zvaných obyčejně paux- 
cospie.

Nebudu vám povídati o těch, kteří jedí jen podle Terlu- 
haf), ani o oněch, kteří se přidržují metody VincalovyŤf), ani 
o batistapanech‚X) ani o jiných. Avšak quekařiJJ) si zaslouží 
zvláštní pozornosti. To jsou jediní stolovníci, kterých jsem ni
kdy neviděl opilých a nikdy jich neslyšel klíti. Dají se velmi 
nesnadno oklamati, ale neoklamou vás nikdy. Zdá se, že zákon

*) Hébreux = Hebrejci.
**) Papisté.
t) Luther.

ft) Calvin.
J) Anabaptisté.

îî) Quakeři. Pozn. vyd.



milovati svého bližního jako sebe sama, byl vydán jen pro tyto 
lidi. Neboť jak se může dobrý Japonec chlubiti, že miluje bliž
ního jako sebe sama, když mu jde za trochu peněz vehnat kul
ku do hlavy, nebo ho prokláti čtyři prsty širokým krisem, a to 
pod praporem! Při tom vystavuje se sám nebezpečí, že bude 
rozťat, nebo že dostane olovo do těla; mohlo by se tedy mno
hem pravdivěji říci, že nenávidí svého bližního jako sebe sama. 
Quaekaři nikdy nepodlehli této zběsilosti. Říkají, že ubozí lid
ští tvorové jsou hliněné nádoby velmi malé trvanlivosti, a že 
nemá smyslu svévolně se navzájem o sebe rozbíjeti.

Přiznávám se vám, že nebýt kanusim, nikterak by mne ne
mrzelo, kdybych byl quekarem. Uznáte, že není možno se há- 
dati s tak mírumilovnými kuchaři. Jsou ještě jiní, jménem dies- 
té*), jichž je veliký počet; ti dají oběd každému, neohlížejíce 
se na nic, a můžete u nich jisti, co chcete, se slaninou, bez sla
niny, na oleji, s vejci, koroptve, lososa, bílé víno, červené víno, 
to vše je jim lhostejno, jen když se pomodlíte před nebo po 
obědě, nebo též před večeří, a když jste řádní, poctiví lidé; pak 
se s vámi třeba i zasmějí na účet velkého lamy, kterému to ni
jak neublíží, nebo na účet Terlahův nebo Vincalův nebo Mem- 
nonův atd. Je jen záhodno, aby naši diesté uznali, že naši kanu- 
siové se výtečně vyznají v kuchyni, a především aby nikdy ne
pomýšleli na obmezení našich důchodů: pak budeme velmi 
klidně žiti pospolu.

Ind
Ale jistě je nějaká hlavní kuchyně, kuchyně králova.

Japonec
Připouštím. Avšak když japonský král se dobře nají, je jistě 

v dobrém rozmaru a nebrání svým dobrým poddaným v zažívá
ní.

*) Deisté. Pozn. vyd.



Ind
Ale což, když tvrdohlavci chtějí přímo před královýma oči

ma jisti klobásy, k nimž král cítí odpor, když se jich sejde asi 
čtyři nebo pět tisíc s rošty na smažení klobás v rukou a když 
urážejí ty, kteří jich nejedí?

Japonec
Pak je nutno potrestati je jako opilce, rušící klid občanů. 

Učinili jsme opatření proti tomu nebezpečí. Jen ti, kdož se stra
vují podle předpisů královské kuchyně, jsou připouštěni k stát
ním hodnostem; ostatní mohou obědvati jak chtějí, ale jsou vy
loučeni z úřadů. Srocování jest absolutně zakázáno a trestáno 
na místě bez milosti; všecky hádky při stole jsou pečlivě potla
čovány podle předpisu našeho velkého japonského kuchaře Su
ti Raho Cus Flaca, *) jenž psal v posvátném jazyce:

Natis in usum laetitiae scyphis 
Pugnare Thracum est...

což znamená: Při obědě je slušno mírně a počestně se vese- 
liti a ne si házeti sklenice na hlavu.

S těmito zásadami jsme doma šťastně živi; naše svoboda se 
upevnila pod našimi taikosamy, naše bohatství vzrůstá, máme 
dvě stě řadových džonk a jsme postrachem svých sousedů.

Ind
Proč tedy dobrý veršovec Recina,**) syn onoho indického 

básníka Reciny, tak jemného, přesného, melodického a výraz
ného, pravil v jednom veršovaném didaktickém díle, nazvaném 
Gracia, nikoli Grácie:

Japan, kde kdysi tolik světla zářilo, 
je dnes jen smutným místem visí bláhových?

*) Horatius Flaccus.
**) Racine. Pozn. vyd.



Japonec
Onen Recina, o němž mluvíte, je sám velký visionář. Což 

ten dobrý Ind neví, že jsme ho my poučili, co to je světlo, a že 
je-li dnes v Indii známa správná dráha planet, je to naší záslu
hou? Že jedině my jsme naučili lidi základním přírodním záko
nům a počtu integrálnímu a diferenciálnímu? Že, mám-li se- 
stoupiti k věcem obecnějšího významu, jeho krajané naučili se 
od nás vyráběti džonky v matematických rozměrech? Ba, že 
nám jsou povinni i za znalost oděvu, zvaného punčochy, jimiž 
si odívají nohy? Bylo by možno, že by z nás, kteří jsme vynašli 
tolik obdivuhodných i užitečných věcí, stali se pouzí bláhoví 
hlupáci, a jedině moudrý že by byl muž, který zveršoval snění 
jiných?*) Ať se nestará o nás, ani o naši kuchyni, a sám ať dě
lá, když chce, verše na poetičtější náměty.

Ind
Prosím vás! Má předsudky své země, své strany i své vlast

ní.

Japonec
Ach, to je příliš mnoho předsudků!

KONEČNÉ PŘÍČINY — Zdá se, že jen šílenec by mohl 
popříti, že žaludky jsou stvořeny k trávení, oči k vidění a uši 
k slyšení.

Na druhé straně by zase musil míti neobyčejnou náklon
nost ke konečným příčinám, kdo by tvrdil, že kámen byl stvo- 

*) Tento Ind Recina věřil na slovo blouznivcům své země, že nelze upraviti 
dobré omáěky leč když Brahma ze zcela zvláštní libovůle sám naučí své 
oblíbence úpravě omáček; dále že je veliké množství kuchařů kteří za nic 
na světě nejsou s to udělati ragú, i když mají pevnou vůli dokázati to, 
a že Brahma jim to znemožní z pouhé zlomyslnosti V Japonsku se nevěří 
v takovou hrubost, a za nespornou pravdu jest tam považována tato ja
ponská sentence:

God never acts by partial will, but by generál laws. Pozn. aut.



řen k stavění domů, a že bourci hedvábníkoví se vylíhli v Číně, 
abychom měli v Evropě hedvábí.

Avšak, řekneme si, učinil-li Bůh zřejmě jednu věc úmysl
ně, učinil všecky věci úmyslně. Je směšné připustiti Prozřetel
nost v jednom případě a popírati ji v ostatních. Vše, co je uči
něno, bylo předvídáno, bylo uspořádáno. Žádné uspořádání bez 
účele, žádný následek bez příčiny; vše je tedy rovnou měrou 
výsledkem, produktem konečné příčiny; může se tedy právě 
tak dobře říci, že nosy byly stvořeny k nošení brýlí, a prsty, 
aby byly ozdobeny brilianty, jako se může říci, že uši byly uči
něny k slyšení zvuků a oči k přijímání světla.

Myslím, že tato nesnáz dá se snadno objasniti. Jsou-li vý
sledky v každé době a na každém místě neproměnně stejné, 
jsou-li tyto jednostejné výsledky nezávislé na bytostech, 
k nimž patří, je tu zřejmě konečná příčina.

Všichni živočichové mají oči a vidí; všichni mají uši a sly
ší; všichni mají ústa, kterými jedí, žaludek, nebo něco podob
ného, jímž tráví, všichni mají otvor, vylučující výkaly, a ná
stroj k uchování generace. A tyto dary přírody v nich působí, 
aniž se v to mísí nějaké umění. To jsou jasně dokázané koneč
né příčiny, a popírati tak obecnou pravdu, znamená mrzačiti 
naši schopnost myšlení.

Avšak kameny v každé době a na každém místě netvoří bu
dov; všechny nosy nenosí skel; všechny prsty nemají prstenů, 
všechny nohy nejsou pokryty hedvábnými punčochami. Hed- 
vábník není tedy stvořen, aby odíval mé nohy, jako jsou vaše 
ústa stvořena, aby jedla, a vaše zadní část aby chodila na toale
tu. Jsou tedy následky, způsobené konečnými příčinami, a vel
ké množství následků, které nelze nazvati tím jménem.

Avšak ty i ony jsou stejně ustanoveny v radě všeobecné 
Prozřetelnosti: nic se zajisté neděje proti její vůli, ba ani bez 
ní. Vše, co náleží k přírodě, je jednostejné, neproměnné, je 



bezprostředním dílem Páně; on ustanovil zákon, podle něhož je 
měsíc ze tří čtvrtin a slunce z jedné čtvrtiny příčinou přílivu 
a odlivu oceánu; on dal slunci rotační pohyb, jímž tato hvězda 
vysílá za pět a půl minuty světelné paprsky do očí lidí, kroko- 
dilů i koček.

Než napadlo-li nám po mnoha stoletích vynajiti nůžky 
a rožně, stříhati ovcím vlnu a péci je na rožních, aby se daly 
jisti, co se z toho dá souditi, než že Bůh nás stvořil takovým 
způsobem, že jsme se jednoho dne nutně musili státi vynaléza
vými a masožravými?

Ovce nepochybně nebyly stvořeny jen a jen proto, aby byly 
upečeny a sněděny, neboť mnohé národy nemají toho hrozného 
zvyku; lidé nejsou stvořeni především k tomu, aby se navzájem 
vraždili, ježto bramíni a quakeři nikoho nezabíjejí. Avšak hlí
na, z níž jsme uhněteni, plodí často vraždy, jako plodí pomlu
vy, marnivost, pronásledování a urážky. Ne že by stvoření člo
věka bylo právě konečnou příčinou našich zběsilostí a hloupos
tí — neboť konečná příčina jest všeobecná a neproměnná 
v každém čase a na každém místě — ale proto přece jsou hrůzy 
a nesmyslnosti pokolení lidského pojaty do věčného řádu věcí. 
Mlátíme-li obilí, je cep konečnou příčinou oddělení zrna. Roz- 
drtí-li však ten cep, mlátící mé obilí, tisíce hmyzu, nestalo se 
tak z mé rozhodné vůle, ale také ne pouhou náhodou; stalo 
se to tím, že tento hmyz se tentokrát ocitl pod mým cepem a že 
se tam měl ocitnouti.

Je v důsledku povahy věcí, že nějaký muž je ctižádostivý, 
že ten muž někdy najme jiné muže na vojnu a že buď zvítězí 
nebo je poražen. Avšak nikdy se nemůže říci: Člověk byl Bo
hem stvořen, aby padl ve válce.

Nástroje, jež nám dala příroda, nemohou vždycky býti ko
nečnými příčinami v činnosti a míti své nevyhnutelné účinky.



Oči, dané k vidění, nejsou vždycky otevřeny; každý smysl má 
svou dobu odpočinku. Jsou dokonce smysly, kterých se nikdy 
nepoužívá. Na příklad hloupá chudinka, ve čtrnácti letech za
vřená do kláštera, uzamkne u sebe navždy dveře, kterými měla 
přijít nová generace; avšak konečná příčina proto přece trvá: 
bude jednati, jakmile bude volná.

KONVULSE — Asi r. 1724 tančilo se na hřbitově svátého 
Medarda; dálo se tam mnoho zázraků;*) zde jest jeden, vylíče
ný v básničce paní vévodkyně du Maine:

Příštipkář jeden s kozí bradkou 
byl kulhavý, měl nohu krátkou.
V tom zvláštní milost obdržel: 
na druhou nohu kulhat směl.

Zázračné konvulse trvaly, jak známo, tak dlouho, až byla 
dána na hřbitov stráž.

Zákaz Bohu jménem krále:
ni krok dále!

Jesuité, jak je rovněž známo, nedokázali takových zázraků 
již od doby, co jejich Xaver, vzkřísiv celkem devět mrtvých, 
vyčerpal milost boží, věnovanou Tovaryšstvu; a tu, aby vyváži
li vliv jansenistů, dostali nápad dáti zhotoviti rytinu, představu
jící Pána Ježíše v jesuitském rouše.

*) Jáhen Pâris (sv. František Pařížský), na jehož hrobě se dály zázraky, ze
mřel až 1. května 1777. Pozn. vyd.

Na hřbitově sv. Medarda shromažďovali se pronásledovaní jansenisté k blou
znivým pobožnostem při nichž mnozí účastníci byli přiváděni u vytržení 
a zachvacováni křečemi (convulsions), z čehož vznikla sekta tzv. konvulsio- 
nistů. Z rozkazu Ludvíka XV. byl pak hřbitov uzamčen.

Pozn. překl.



Vida, jak zchytralá a bystrá 
je mysl toho Tovaryšstva: 
aby tě, můj Bože, nikdo neměl rád, 
oblékli tě ve svůj šat.

Jansenisté, aby dokázali, že Pán Ježíš nikdy nemohl obléci 
jesuitský hábit, naplnili Paříž křečemi a přilákali lid k sobě. 
Parlamentní rada Carré de Montgeron odevzdal králi sbírku 
kvartového formátu všech těchto zázraků, ověřených tisícem 
svědků. Byl vsazen zcela po právu do hradu, kde mu přísná ži
votospráva měla napraviti hlavu. Pravda však vždycky vítězí 
nad veškerým pronásledováním: zázraky trvaly bez přestání po 
třicet let. Byly předvolány sestra Rosa, sestra lluminata, sestra 
Promisa, sestra Confita; daly se bičovati, aniž jim byly druhý 
den znáti stopy na těle; dostaly rány polenem do krunýřem 
opatřeného a dobře vycpaného žaludku, aniž jim bylo ublíženo; 
byly položeny před silný oheň s obličejem namazaným mastí, 
a oheň jim neuškodil; a konečně, ježto se všecka umění zdoko
nalují, byly jim vráženy meče do těla a ony byly pověšeny na 
kříž. Dokonce i jistému známému teologovi dostalo se cti, že 
byl ukřižován. To vše se dálo, aby svět byl přesvědčen, že jistá 
bulla je směšná, což by se bylo dalo dokázati bez tolika škod. 
Přesto však jesuité i jansenisté se spolčili proti Duchu zákonů 
a proti... a proti... a proti... a proti... A po tom všem odvažuje
me se posmívati se Laponcům, Samojedům a negrům!

KRÁSA, KRÁSNÝ — Zeptejte se ropuchy, co je krása, 
veliké krásno, to kaloň: odpoví vám, že je to ropuší samice 
s velikýma kulatýma očima, vylézajícíma z malé hlavy, se širo
kou. plochou tlamou, žlutým břichem a hnědými zády. Otažte 
se negra z Guineje: krásou je mu černá, mastná kůže, zapadlé 
oči, rozplesklý nos.



Otažte se ďábla: řekne vám, že krása je pár rohů, čtyři 
pracky a ocas. Obraťte se konečně na filosofy: odpoví vám ga- 
limatiášem; potřebují něco, co by odpovídalo arcitypu esence 
krásna, tó kalá.

Byl jsem jednou přítomen tragedii ve společnosti filosofa. 
„Jak to je krásné!” pravil. — „Co na tom shledáváte krásné
ho?” tázal jsem se ho. — „To, že autor dosáhl svého cíle.” 
Druhého dne požil léku, který mu prospěl. „To je krásný lék,” 
pravil jsem mu; „dosáhl svého cíle.” Pochopil, že nelze říci, 
že lék je krásný, a že, máme-li něco nazvati krásným, musí 
to v nás vzbuzovati obdiv a potěšení. Uznal, že ona tragedie 
vzbudila v něm oba ty pocity a to že bylo ono to kaloň, krásno.

Zajeli jsme si do Anglie; byl tam dáván týž kus ve výbor
ném překladě; všichni diváci při něm zívali. „Ach,” pravil můj 
filosof, „to kaloň není pro Angličany i Francouze stejné.” 
Usoudil po mnohých úvahách, že krása je pojem velmi relativ
ní, jako to, co je slušné v Japonsku, je neslušné v Římě, a co je 
zvykem v Paříži, není zvykem v Pekingu, a uspořil si práci 
s psaním dlouhého pojednání o krásnu.

KRITIKA*) — Nehodlám zde mluviti o kritice scholias- 
tické, jež ve starém autoru doplňuje špatně výraz, kterému bylo 
před tím velmi dobře rozuměti. Nedotýkám se také oněch sku
tečných kritik, jež objasnily, pokud to šlo, starověké dějiny 
a filosofii. Mám na mysli kritiky, které hraničí se satirou.

Ctitel literatury četl jednoho dne se mnou Tassa a přišel na 
tuto stane i:

Chiama gli abitator dell’ ombre eterne
il rauco suon della tartarea tromba.
Treman le spaziose atre caveme;

♦) Verše v tomto článku přeložil Viktor Dyk.



E 1 ’ aer cieco a quel rumor rimbomba:
Nè si stridendo mai dalle superne 
regioni del cielo il folgor piomba; 
Nè si scossa giammai tréma la terra, 
quando i vapori in sen gravida serra.

Četl dále nazdařbůh několik stancí téže síly a téže melodič
nosti, a pak zvolal: „Ach, tohle tedy váš Boileau nazývá pozlát
kem? Takto chce snížiti velikého muže, žijícího sto let před 
ním, aby tím více vynesl jiného velikého muže, který žil o šest
náct set let dříve a jenž sám by byl uznal Tassovu cenu?” — 
„Upokojte se,” pravil jsem mu; „vezměme si opery Quinaulto- 
vy.”

Hned při otevření knihy rozzlobili jsme se na kritiku a měli 
jsme proč; zrak nám padl na krásnou báseň Armida, kde jsme 
našli tato slova:

Sidonie:
’ Nenávist barbarská je hrozná.

A láska nutí srdce, jež ji pozná, 
zlu krutému se podčinit. 
Svůj osud volit dosud lze-li, 
lhostejnost vybrat osud velí: 
ta zabezpečí šťastný klid.

Armida:
Ne, ne, mně dnes už možno není
ze zmatku dospět k utišení,
na věky srdci klid je vzat.
Uráží Renaud, dráždí k touze, 
mně zbývá jedna volba pouze: 
nenávidět či milovat. /



Přečetli jsme celou Armidu, v níž dostalo se geniu Tassovu 
ještě nových půvabů z rukou Quinaultových. „Nuže,” pravil 
jsem svému příteli, „a tohoto Quinaulta snažil se Boileau 
vždycky prohlašovati za směšného, neschopného spisovatele; 
ba, přesvědčil i Ludvíka XIV., že tento půvabný, cituplný, hlu
boký a elegantní básník nemá jiné ceny, než té, již mu propůj
čila hudba Lulliho.” — „Chápu to velmi snadno,” odvětil můj 
přítel; „Boileau nežárlil na skladatele, žárlil na básníka. Jak 
můžeme důvěřovati úsudku člověka, který, potřeboval-li rým 
na aut, pomluvil hned Boursaulta, hned Hénaulta, hned Qui
naulta, podle toho, byl-li s těmi pány v dobrých nebo ve špat
ných stycích?”

„Aby však nevychladl váš žár pro spravedlnost, vyhlédněte 
z okna a pohleďte na tu krásnou budovu Louvru, jež učinila 
Perraulta nesmrtelným. Tento nadaný muž byl bratrem velmi 
učeného člena Akademie, s nímž se Boileau jaksi nepohodl; to 
stačilo, aby Perraulta prohlásil za neschopného stavitele.”

Můj přítel se na chvíli zamyslil a pak povzdechl: „Taková 
je lidská povaha. Vévoda de Suity pokládá ve svých Memoá- 
rech kardinála ď Ossat a státního sekretáře de Villeroi za špat
né ministry; Louvois dělal, co mohl, aby si nemusit vážiti Col- 
berta.” — „Ale za svého života nikdy nic proti sobě neotiskli,” 
odvětil jsem; „tato neurvalost jest vyhražena téměř jen literatu
ře, školometům a teologii.”

„Měli jsme zasloužilého, schopného muže, totiž Lamotta, 
který složil velmi krásné Stance:

Častokrát lásku, jež ji blaží, 
ze srdce kráska vyhostí 
a vlastní touhu sama sráží 
s nezviklatelnou pevností. 
Zel! Úporná ta její snaha



neřesti zbaví, jež jí drahá, 
by prchla hanbě, jíž se štítí. 
Jen výpočet být přísnou velí, 
touha, by za cudnou ji měli, 
ji nutí skutečněji býti.

Muž tento pósou se stoickou, 
jenž ukrývá chyb víc než dost, 
předstírá duši heroickou, 
jíž jediným je cílem ctnost. 
To není však, za čím se žene; 
to srdce, sebou opojené, 
chce usurpovat oltáře, 
a smysl ctnosti marnivé je, 
že vystrojit si idol přeje, 
před nímž by lid stál v pokoře.

*

Pláň u Pharsalu, u Arbelly 
vítězů zřela triumf dvou. 
Vzor oba velkým srdcím skvělý 
k následování dosud zvou.
Než zdar jen k slávě cestu klestí 
a neposvětit přízeň štěstí 
těch obou polobohů věc, 
byl Alexandr v očích davu 
jen mladík, který ztratil hlavu, 
a Caesar byl jen povstalec.

„Tento autor,” pravil jsem, „byl myslitel a nejednou okráš
lil filosofickou myšlenku půvabem veršů. Kdyby byl vždycky 
psal takové Stance, byl by býval prvním z lyrických básníků, 



a přece právě když vydal tyto krásné básně, napsal o něm jeden 
z jeho současníků:

Jisté house, vylíhnuté v kurníku.

Na jiném místě praví o Lamottovi:

Jeho rozprav nudná krása.

A jinde:

... Má námitka je jenom ta:
měl autor psát své ódy v prose.
Z nich cítit příliš Quinaulta.

Všude ho pronásleduje; všude mu vytýká suchost a nedos
tatek harmonie.

Zajímalo by vás viděti ódy, které složil o několik let pozdě
ji týž censor, jenž Lamotta tak mistroval a tak nepřátelsky sni
žoval? Čtěte:

A tento vliv tak suverénní
nic jí než skvělé pouto není, 
jímž k štěstí druhovu se přivine; 
a skvělost, jež ji okrašluje, 
a vloha, jež ji povyšuje, 
to vše je v ní, však pro ni ne.

*
\ Čas všechno hltá a stravuje,

to, nač se člověk nepamatuje,
málo se liší od toho, co se nestalo. /

*

Dobrota, která přímo svítí
z těch nejskrytějších jejích vnad, 



je obraz oné, kterou zřítí 
jí možno v očích vašich plát. 
Vy pouze jste jí dodal ceny 
a její vkus, osvobozený 
i od nejmenší temnoty, 
jas světla pouze, odražený 
od vaší vzácné jasnoty.

*

Viděli, bezelstnost jak tvoje 
národů jejich nepokoje 
a strachy šťastně zklamat znala 
a vyvrátila z kořene 
zášť, která často přezírala 
i míry dávno smluvené.

*

Odhal, zraky toužebnými 
ať zřím božstvo adopce, 
myšlenky zřím synonymy 
a symboly abstrakce.

*
J~Což není opravdové štěstí, 

společné tíže když smí nésti 
dvě polovičky břemeno, 
a menší z nich je reklamuje, 
a to, co duši obšťastňuje, 
je pouze tělem placeno?

„Věru,” pravil můj soudný ctitel literatury, „to věru nemu- 
sil dávati tak bídné věci za příklad tomu, kterého tak jízlivě 
kritisoval. Byl by lépe učinil, kdyby byl nechal svého protivní
ka v klidu, dopřávaje mu jeho zásluh, a sám si uchoval ty, které 



měl. Ale prosím vás! Genus irritabile vatum stůně na tutéž 
žluč, která mu kdysi nedala pokoje. Obecenstvo promíjí tyto 
darebnosti talentovaným lidem, protože obecenstvo se chce jen 
baviti. Vidí v alegorii, nazvané Pluto, soudce odsouzené do pe
kla, kde s nich má býti stažena kůže a oni mají usednouti na se
dadla, potažená jejich koží, místo látkou s vetkanými květy 
lilií. Čtenář se nestará, zaslouží-li si to ti soudcové či nikoli, 
je-li žalobce, pohánějící je před Plutona, v právu či neprávu. 
Čte ony verše jedině pro svou zábavu: poskytnou-li mu ji, stačí 
mu to; nelíbí-li se mu, nechá alegorii alegorií a neučinil by ani 
kroku k potvrzení nebo zrušení rozsudku.

Jedinečné tragedie Racinovy byly vesměs podrobeny kriti
ce, a to velmi nepříznivé; bylyť posuzovány soupeři. Umělci 
jsou sice povolanými soudci umění, avšak tito povolaní soud
cové jsou téměř vždy straničtí.

Výborným kritikem by byl umělec, který by měl mnoho 
znalosti a vkusu a jenž by byl bez předsudků a bez závisti. To 
se těžko najde.”

KŘEST — Řecky baptisma, což značí ponoření. Lidé řídi
li se vždycky smysly, a proto není divu, že si představovali, že 
co omývá tělo, omývá i duši. V podzemních místnostech pod 
egyptskými chrámy byly veliké kádě pro kněží a zasvěcence. 
Indové od nepaměti očišťovali se ve vodách Gangu a ten obřad 
jest ještě velice rozšířen. Přešel i k Hebrejům: tam byli křtě
ni všichni cizozemci, kteří přijali zákon židovský a nechtěli 
se podrobiti obřízce; zvláště ženy, na nichž nebyla vykonává
na ta operace a které se jí podrobovaly jen v Ethiopii, byly 
křtěny; bylo to obrození: nabývalo se tím nové duše, právě 
jako v Egyptě. Přečtěte si o tom u Epifania, Maimonida 
a v Gemaře.



Jan křtil v Jordáně a pokřtil i Ježíše, který sám nepokřtil ni
koho, avšak ráčil schváliti ten starobylý obřad. Každé znamení 
jest samo sebou lhostejné, Bůh však věnuje svou milost tomu, 
v němž se mu zalíbilo. Křest stal se záhy prvním obřadem a pe
četí křesťanského náboženství. Než prvních patnáct jerusalem- 
ských biskupů bylo vesměs obřezáno; není však jisto, byli-li 
pokřtěni.

V prvních stoletích křesťanství bylo té svátosti zneužíváno; 
stalo se obyčejem vyčkati se křtem až do agónie. Příklad císaře 
Konstantina jest toho dosti dobrým důkazem. Onen panovník 
uvažoval takto: Křest očišťuje vše; mohu tedy zabiti svou ženu, 
svého syna a všecky své příbuzné; potom se dám pokřtít a do
stanu se do nebe. Což se také stalo. To byl nebezpečný příklad, 
avšak zvyk ponořovati se do posvátné lázně až v hodince smrti, 
ponenáhlu přestal.

Rekové zachovávali stále křest ponořováním. Latinové, 
rozšířivše svou víru ke konci osmého století mezi Galy a Ger- 
mány a shledavše, že by ponořování mohlo ve studených kra
jích děti zahubiti, nahradili je pouhým pokropením, začež byli 
často stiženi klatbou od řecké církve.

Svatý Cyprián, biskup carthaginský, byl otázán, zdali ti, 
kdož si dali celé tělo pouze pokropiti, jsou skutečně pokřtěni. 
Odpověděl ve svém sedmdesátém šestém listě, že „mnohé 
církve nepokládají tyto pokropené za křesťany; co se jeho týče, 
on že myslí, že jsou křesťany, avšak že se jim dostalo nekoneč
ně menší milosti boží, než těm, kteří byli podle obyčeje třikrát 
ponořeni.”

Kdo byl ponořen, platil u křesťanů za zasvěcence; před tím 
byl pouze katechumenem, čekatelem. Kdo se měl státi zasvě
cencem, potřeboval rukojmí, ručitele, již byli nazýváni jmé
nem, odpovídajícím našemu kmotru, aby se církev ujistila 



o spolehlivosti nových křesťanů a o tom, že její tajemství ne
budou prozrazena. Proto také v prvních stoletích byli pohané 
právě tak málo poučeni o křesťanských mystériích, jako křes
ťané o mystériích Isidiných a eleusinských.

Cyril Alexandrijský ve svém spise proti císaři Juliánu se 
vyjadřuje takto: „Mluvil bych o křtu, kdybych se nebál, aby 
moje slova nepronikla k těm, kteří nejsou zasvěceni.”

Již ve druhém století začalo se s křtem dětí; bylo pochopi- 
telno, že křesťané si přáli, aby se jejich dětem dostalo svátosti, 
bez níž by byly zatraceny. Bylo konečně ustanoveno, že jim má 
býti udělena po osmi dnech, poněvadž Židé bývali v tom věku 
obřezáni. Řecká církev podržela ten zvyk doposud. Než ve tře
tím století zvítězil zvyk dáti se pokřtíti až před smrtí.

Ti, kdož zemřeli v prvních týdnu, byli zatraceni podle nej
přísnějších církevních otců. Avšak v pátém století Petr Chryso- 
logus vymyslil si předpeklí, jakési zmírněné peklo, vlastně 
okraj pekla, předměstí pekla, kam přicházejí malé nepokřtěné 
děti a kde byli patriarchové před sestoupením Kristovým do 
pekel; takže později nabylo převahy přesvědčení, že Ježíš 
Kristus sestoupil do předpeklí a nikoli do pekla.

Byla přetřásána otázka, může-li býti křesťan pokřtěn 
v arabských pouštích pískem; bylo rozhodnuto, že ne; dále 
možno-li křtíti vodou smíšenou s vínem: odpověď zněla, že je 
nutná čistá voda, že však možno použiti i vody kalné. Je zřej- 
mo, že všechna tato pravidla závisela od moudrosti prvních 
pastýřů, kteří je ustanovili.

KŘESŤANSTVÍ — Historická bádání o křestanství — 
Mnozí učenci projevili údiv nad tím, že nenašli v dějepisci Jo- 
sephovi žádné stopy po Ježíši Kristu, neboť celý svět dnes 
uznává, že onen krátký odstavec, kde je o něm zmínka v Josep- 



hově Historii, je tam podloudně vsunut. A přece otec Josephův 
musil býti svědkem všech Ježíšových zázraků. Josephus byl 
z kněžského rodu, spřízněn s královnou Mariamne, ženou He
rodovou. Popisuje všechny činy tohoto panovníka s největší 
podrobností, než o životě a smrti Ježíšově se nezmiňuje ani 
slovem. Tento dějepisec, který nezamlčuje žádné ukrutnosti 
Herodovy, vůbec nemluví o dětech, povražděných na jeho roz
kaz, když mu přišla zpráva, že se narodil král židovský. Řecký 
kalendář udává čtrnáct tisíc dětí, usmrcených při té příležitosti.

Je to nejstrašnější čin ze všech činů všech tyranů. Není 
druhého podobného případu v historii celého světa.

A přece nejlepší spisovatel, jakého kdy Židé měli, jediný 
ceněný Římany i Řeky, se ani nezmiňuje o této právě tak po
divné jako strašné události. Mlčením pomíjí i novou hvězdu, 
jež se zjevila na východě po narození Spasitelově, nápadný to 
zjev, který nesměl uniknouti pozornosti tak osvíceného histori
ka, jakým byl Josephus. Také vůbec nemluví o temnotě, jež 
v pravé poledne halila po tři hodiny celou zemi při Spasitelově 
smrti, ani o velikém množství hrobů, které se v té chvíli otvíra
ly, ani o množství z mrtvých vstalých spravedlivých.

Učenci neustávají jevit i překvapení, že žádný římský histo
rik nemluvil o těchto divech, odehravších se za panování Tibe- 
riova před očima římské posádky a římského vladaře, který jis
tě poslal císaři a senátu podrobnou zprávu o nejzázračnější 
události, o jaké kdy lidé slyšeli. I sám Řím musil býti zahalen 
po tři hodiny v neproniknutelnou tmu; tento div byl by měl býti 
zaznamenán v římských letopisech i v letopisech všech národů. 
Bůh nechtěl, aby tyto božské věci byly napsány světskýma 
rukama.

Titíž učenci nacházejí i některé neshody v dějinách evan
gelií. Pozorují, že u svátého Matouše Kristus praví farizeům 
a zákoníkům, že všechna nevinná krev, jež byla na zemi proli



ta, má padnouti na ně, od spravedlivého Ábela až po Zachariá- 
še, syna Barakova, kterého zabili mezi chrámem a oltářem.

Praví, že v hebrejské historii není žádného Zachariáše, za
bitého v chrámě, před příchodem Mesiášovým nebo za jeho ča
sů. Avšak v Josephově historii o obležení Jerusalema nachází 
se jistý Zachariáš, syn Barakův; zabitý uprostřed chrámu zelo- 
ty. Jest to v XIX. kapitole knihy IV. Z toho usuzují, že evange
lium podle Svatého Matouše bylo sepsáno po dobytí Jerusalé- 
ma Titem. Avšak všecky pochybnosti a všecky námitky tohoto 
druhu mizí při pomyšlení na nekonečný rozdíl, jaký musí býti 
mezi knihami Bohem inspirovanými a knihami lidí. Bůh chtěl 
zahaliti temnou a úctyhodnou mlhou své narození, život i smrt. 
Jeho cesty se ve všem liší od našich.

Také se učenci velmi trápili růzností dvou genealogií Ježí
še Krista; svátý Matouš dává Josefovi za otce Jakoba, Jakobovi 
Mathana, Mathanovi Eleazara. Svatý Lukáš naproti tomu pra
ví, že Josef byl syn Heliův, Heli Matthatův, Matthat Leviův, 
Levi Jannův atd.

Pozastavují se i nad tím, že Ježíš není synem Josefovým, 
nýbrž Mariiným. Uvádějí rovněž v jistou pochybnost zázraky 
našeho Spasitele, citujíce svátého Augustina, svátého Hilaria 
a jiné, kteří dodávali líčení těch zázraků mystického, alegoric
kého smyslu: jako fíkovníku, prokletému a uschlému za to, že 
nenesl fíků, když nebyl čas fíků, ďáblům, zahnaným do těl ve
přů v krajině, kde vepři nebyli pěstováni, a vodě, proměněné 
ve víno na konci hostiny, kdy hosté byli již rozjařeni. Než 
všecky tyto kritiky učenců jsou zničeny věrou, která je proto 
tím čistší. Cílem tohoto článku jest sledovati jedině historickou 
nit a podati přesnou představu o věcech, o něž se nikdo nepře. 
J Předně se Ježíš narodil v zákoně Mojžíšově, byl obřezán 

podle toho zákona, splnil všechny jeho předpisy, slavil všech



ny jeho svátky a kázal jen morálku; nezjevil tajemství svého 
vtělení, neřekl nikdy Židům, že se narodil z panny; obdržel od 
Jana požehnání vodou Jordánu, kterémuž obřadu se mnozí Ži
dé podrobovali, nepokřtil však nikdy nikoho; nemluvil nikdy 
o sedmi svátostech, neustanovil za svého života církevní hie
rarchie. Zatajil svým současníkům, že je synem božím, od věč
nosti zplozeným, jedné podstaty s Bohem, a že Duch svátý po
chází od Otce i Syna. Neřekl, že jeho osoba je složena ze dvou 
způsobů a ze dvou vůlí; přál si, aby tato veliká tajemství byla 
časem lidem zjevena osobami, osvícenými Duchem svátým. Za 
svého života neuchýlil se v ničem od zákona svých otců; uká
zal lidem jen příklad spravedlivého, v němž se Bohu zalíbilo, 
jejž závistníci pronásledovali a straničtí úředníci odsoudili. 
Přál si, aby církev svátá, jím zřízená, vykonala ostatní. A

Josephus mluví ve XII. kapitole své Historie o sektě přís
ných Židů, nedávno založené jakýmsi Judasem galilejským. 
„Pohrdají pozemskými boly,” praví; „vítězí nad utrpením svou 
stálostí; dávají přednost smrti před životem, jde-li o spravedli
vou věc. Trpěli železem i ohněm a viděl jsem, že si raději dá
vali lámati kosti, než by byli pronesli nejmenšího slova proti 
svému zákonodárci, nebo pojedli zakázaného masa.”

Zdá se, že se tento popis hodí na judeity, nikoli na esseany. 
Neboť toto jsou Josephova slova: „Judas byl zakladatelem no
vé sekty, naprosto se lišící od tří ostatních, to jest saducejské, 
farizejské a esseanské.” — Dále praví: „Svou národností to 
jsou Židé; žijí mezi sebou sjednocené a považují rozkoš za 
hřích.” Z přirozeného smyslu této věty vyplývá, že autor mluví 
o judeitech.

Bud’ tomu jakkoliv, tito judeité byli známi dříve, než učed
níci Kristovi začali tvořiti ve světě silnou stranu.

Therapeuti lišili se od esseanů i judeitů; podobali se indic
kým gymnosofistům a brahmínům. „Bývají zaněcováni nebes



kou láskou,” praví Filon, ‚jež vrhá je v nadšení bakchantù 
a korybantů a uvádí je do stavu kontemplace, po němž touží. 
Tato sekta vznikla v Alexandrii, jež byla plna Židů, a rozšířila 
se velice v Egyptě.”

Učedníci Jana Křtitele rozšířili se také poněkud v Egyptě, 
ale hlavně v Sýrii a Arábii; někteří pronikli až do Malé Asie. 
Ve Skutcích apoštolských (kap. XIX.) stojí, že Pavel setkal se 
s některý mi v Efesu. Otázal se jich: „Obdrželi jste Ducha svá
tého?” Odpověděli: „Nikdy jsme ani neslyšeli, že je nějaký 
Duch svaty .” Řekl jim: „Jaký křest jste tedy obdrželi?” Odpo
věděli: „Křest Janův.”

V prvních letech po Ježíšově smrti bylo u Židů sedm růz
ných sdružení nebo sekt: farizeové, saduceové, esseané, judei- 
té, therapeuti, učedníci Janovi a učedníci Kristovi, jejichž malé 
stádo dovedl Bůh po neznámých stezkách k lidské moudrosti.

Věřící byli v Antiochii nazváni křesťany asi v roce 60 na
šeho letopočtu; v římské však říši byli známi, jak uvidíme 
v dalším, pod jinými jmény. Před tím se nazývali jen bratry, 
Svatými, nebo věřícími. Bůh, jenž sestoupil na zemi, aby zde 
byl příkladem pokory a chudoby, dal takto své církvi nejslabší 
začátky a vedl ji v témže stavu pokory, v němž se ráčil narodi- 
ti. Všichni první věřící byli prostí lidé: všichni pracovali ruka
ma. Apoštol Pavel praví, že si vydělával výrobou stanů. Svatý 
Petr vzkřísil švadlenu Dorcas, jež šila bratřím roucha. Shro
máždění věřících konalo se v Joppe v domě koželuha, jménem 
Simona, jak vidíme v IX. kapitole Skutků apoštolských.

Věřící se tajně rozšířili po Řecku a někteří se odtamtud 
odebrali do Říma mezi Židy, jimž Římané povolili synagogu. 
S počátku se vůbec neodloučili od Židů; podrželi obřízku, a jak 
bylo již na jiném místě podotknuto, prvních patnáct jerusalem- 
ských biskupů bylo vesměs obřezáno.



Když apoštol Pavel vzal s sebou Timothea, jenž byl synem 
pohanského otce, obřezal ho sám v malém městečku Listru. 
Avšak Titus, druhý jeho žák, nechtěl se podrobiti obřízce. 
Bratři učedníci Ježíšovi byli sjednoceni se Židy až do doby, 
kdy Pavel byl předmětem pronásledování v Jerusalemě, proto
že přivedl cizince do chrámu. Byl obviněn Židy, že chce zrušiti 
Mojžíšův zákon Ježíšem Kristem. Apoštol Jakub, chtěje apoš
tolu Pavlovi pomoci zbaviti se toho obvinění, navrhl mu, aby si 
dal oholiti hlavu a šel se očistiti do chrámu se čtyřmi Židy, kte
ří složili slib, že se budou holiti. „Vezmi je s sebou,” pravil mu 
Jakub (kap. XXI. Skutkové apoštolští), „a očisti se s nimi, ať 
každý ví, že co se o tobě pravilo, je nesprávné, a ty že stále za
chováváš zákon Mojžíšův.”

Nicméně byl Pavel obviněn z bezbožnosti a kacířství, a je
ho trestní proces trval dlouho; ze samých však obžalob, vede
ných proti němu, je viditelno, že přišel do Jerusalema, aby za
choval židovský ritus.

Toto jsou jeho vlastní slova, pronesená k Festovi (Skutko
vé, kap. XXV.): „Nezhřešil jsem ani proti židovskému zákonu, 
ani proti chrámu.”

Apoštolé hlásali Ježíše Krista jako Žida, zachovavatele ži
dovského zákona, seslaného Bohem, aby byl zachováván.

„Obřízka jest užitečná,” praví apoštol Pavel (Epištola 
kŘim.. kap. II.), „zachováváte-li zákon; přestoupíte-li jej však, 
vaše obřízka stane se předkožkou. Zachovává-li neobřezaný 
zákon, bude jako obřezaný. Pravým Židem jest ten, kdo jest Ži
dem v nitru.”

Mluví-li tento apoštol ve svých epištolách o Ježíši Kristu, 
nezjevuje nevystihlého tajemství jeho soupodstatnosti s Bo
hem. „On nás zbavil,” praví (Epištola k Řím., kap. V.), „hněvu 
božího. Dar boží byl na nás seslán milostí, udělenou jedinému 



člověku, kterýmž jest Ježíš Kristus... Smrt vládla proviněním 
jediného člověka; ospravedlněni budou kralovati v životě věč
ném skrze jednoho člověka, kterýmž jest Ježíš Kristus.”

A v kapitole VIII.: „My, dědicové boží a spoludědicové 
Kristovi.” A v kapitole XVI.: „Bohu, který jest jedině moudrý, 
čest a sláva pro Ježíše Krista...” — „Vy náležíte Ježíši Kristu 
a Ježíš Kristus Bohu.” (1. ke Korinthským. kap. III.).

A dále (I. ke Korinthským, kap. XV., v. 27.): „Vše mu jest 
podrobeno, ovšem s výjimkou Boha, který mu podrobil všecky 
věci.” Jistou obtíž působilo vysvětlení tohoto místa v Epištole 
k Filippským: „Nečiňte nic z marnivé slávy; domnívejte se na
vzájem z pokornosti, že jiní vás převyšují; mějte stejné city ja
ko Kristus Ježíš, který, jsa ve způsobě boží, nepovažoval toho 
za věc uloupenou, že jest rovný Bohu.” Toto místo je velmi 
dobře proniknuto a cele osvětleno v jistém dopise, psaném 
r. 117, jenž jest drahocennou starožitnou památkou a jenž nám 
zůstal z církve vienneské a lyonské. V tom listě jest chválena 
skromnost některých věřících: „Nechtěli,” praví dopis, „při- 
jmouti veliký název mučedníků” (pro jistá protivenství), „po
dle příkladu Ježíše Krista, který, byv obrazem božím, nepova
žoval za věc uloupenou právo rovnati se Bohu.” Origenes praví 
rovněž ve svém Výkladě o Janovi: velikost Ježíšova více vyni
kla, když se pokořil, „než kdyby si byl osvojoval právo rovnati 
se Bohu.” — Vskutku, opačný výklad jest zřejmým protismy- 
slem. Co by znamenalo: „Domnívejte se, že jiní vás převyšují; 
následujte Krista, který se nedomníval, že by bylo nepřísluš
ností, samozvanstvím, rovnati se Bohu?” To by si zřejmě od
porovalo, to by znamenalo dávati příklad vysokomyslnosti za 
příklad skromnosti; to by bylo hříchem proti rozumu.

Moudrost apoštolů založila takto rodící se církev. Tato 
moudrost nebyla porušena rozepří, jež vznikla mezi apoštoly 



Petrem, Jakubem a Janem s jedné strany a Pavlem se strany 
druhé. K této diskusi došlo v Antiochii. Apoštol Petr, jinak 
K‚ephas, nebo Šimon, stoloval s obracenými pohany a nezacho
vával při jídle zákonem předepsaných obřadů ani rozdílů v ma
se; on, Barnabáš i jiní učedníci požívali masa z vepřů, ze zvířat 
zardoušených i ze zvířat, nemajících paznehtů a nepřežvykují- 
cích; když však přišlo několik pokřtěných Židů, svátý Petr jal 
se zároveň s nimi zdržovati se zakázaných mas a zachovávati 
obřady Mojžíšova zákona.

Toto počínání se zdá velmi obezřetným; apoštol nechtěl 
pohoršiti pokřtěné Židy, své soudruhy; avšak svátý Pavel po
vstal proti němu s jistou tvrdostí. „Odporoval jsem mu do obli
čeje,” praví, „protože si zasloužil pokárání.” (Epištola ke Ga- 
latským, kap. II.)

Tato hádka připadá od svátého Pavla tím podivnější, že on, 
jako bývalý pronásledovatel, se měl ukázati umírněnějším, 
a dále, protože on sám šel obětovat do chrámu v Jerusalemě, 
obřezal svého žáka Timothea a zachovával židovské obřady, 
které tehdy vytýkal Kephovi. Svatý Jeroným tvrdí, že tato hád
ka mezi Pavlem a K‚ephem byla líčena. Praví ve své první Ho- 
melii, svazek II„ že si počínali jako dva advokáti, kteří se urá
žejí u soudu, aby nabyli větší autority u svých klientů; praví, 
že, ježto Petr K‚ephas byl ustanoven, aby kázal Židům, a Pavel, 
aby kázal pohanům, dělali, jako by se hádali, Pavel, aby získal 
pohany, a Petr, aby získal Židy. Než svátý Augustin naprosto 
nesdílí toho názoru. „Mrzí mne,” praví ve své Epištole k Jero
nýmovi, „že tak veliký muž činí se patronem lži, patronům 
mendacii. ”

Ostatně, byl-li Petr ustanoven pro Židy, přidržující se ži
dovského zákona, a Pavel pro cizince, je velmi pravděpodob- 
no, že Petr nepřišel vůbec do Říma. Skutky apoštolské se nikde 
nezmiňují o Petrově cestě do Itálie.



Nechť je tomu jakkoli, bylo to asi r. 60 našeho letopočtu, 
kdy křesťané se začali odlučovati od židovské obce, což jim 
přivodilo tolik rozepří a pronásledování se strany synagog, roz
šířených v Římě, Řecku, Egyptě a v Asii. — Byli obviněni 
z bezbožnosti a ateismu svými bratry' Židy, kteří je v synago
gách dali do klatby po tři sabaty po sobě jdoucí. Avšak Bůh je 
stále podporoval uprostřed pronásledování.

Ponenáhlu se utvořilo několik církví a před koncem první
ho století bylo již odloučení křesťanů od Židů úplné. Toto od
loučení nebylo římské vládě povědomo. Římský senát ani císa
řové nebrali účasti na těchto rozmíškách stranicky, kterou Bůh 
až do té doby vedl v temnotách a již postupně a nepozorovaně 
pozvedal.

Vizme, v jakém stavu bylo tehdy náboženství říše římské. 
Mystérie a obřady smíření byly ve vážnosti téměř v celé zemi. 
Pravda, císařové, patriciové a filosofové vůbec nevěřili v ta 
mystéria, avšak lid, který co se týče náboženství, předpisuje 
zákony mocným, vnutil jim nezbytnost podříditi se na oko jeho 
kultu. Aby byl spoután, je nutno nésti zdánlivě tytéž okovy ja
ko on. Sám Cicero byl zasvěcen v mystéria eleusinská. Znalost 
jediného Boha byla hlavním dogmatem, zjevovaným v těchto 
tajemných a velkolepých slavnostech. Nelze popříti, že modlit
by a hymny, jež se nám zachovaly z těchto mystérií, je to nej
zbožnější a nejobdivuhodnější, co pohanství má.

Křesťané, kteří rovněž uctívali jediného Boha, mohli proto 
tím snáze obrátiti mnohé pohany na víru. Několik filosofů 
z Platonovy školy stalo se křesťany. Proto také Církevní Otco
vé z prvních tří století byli vesměs Platonovými stoupenci.

Nerozvážná horlivost některých nikterak neuškodila zá
kladním pravdám. Svatému Justinovi, jednomu z prvních Otců, 
bylo vytýkáno, že řekl ve svém Výkladu Izaiáše, že svati budou 
požívati za vlády tisíciletí na zemi všeho smyslného blaha. Po



čítalo se mu za hřích, že řekl ve své Apologii křeslanství, že 
Bůh, stvořiv zemi, ponechal ji na starosti andělům, kteří, zami
lovavše se do žen, zplodili s nimi děti, démony.

Lactantius a jiní Otcové byli odsuzováni, že falsifikovali 
sibylské výroky. Lactantius tvrdil, že sibyla erythrajská prone
sla čtyři řecké verše, jejichž doslovný překlad zní:

Pěti chleby a dvěma rybami 
nasytí pět tisíc lidí na poušti; 
a sesbírav zbylé drobty, 
naplní jimi dvanáct košů.

Rovněž bylo prvním křesťanům vytýkáno, že podložili sta
rodávné sibyle několik akrostichických veršů, jež vesměs začí
naly po pořádku jdoucími iniciálami jména Ježíše Krista.

Avšak tato s vědou se nesrovnávající horlivost několika 
křesťanů neznemožnila církvi učiniti pokrok, Bohem jí určený. 
Křesťané konali s počátku svá mystéria v odlehlých domech, 
ve sklepích, za noci; proto byli nazýváni lucifugaces (podle 
Minucia Felixe). Filon nazývá je gošeâny. Nejobvyklejším je
jich jménem u pohanů bylo v prvních čtyřech stoletích galilej
ští nebo nazaretští, avšak jméno křesťané zvítězilo pak nade 
všemi ostatními.

Ani hierarchie, ani obyčeje nebyly ustanoveny pojednou; 
apoštolské doby lišily se od dob pozdějších. Svatý Pavel ve 
svém Prvním ke Korinthským nám sděluje, že když několik 
proroků ve shromáždění bratří, ať obřezaných nebo neobřeza
ných. chtělo mluviti, bylo nutno, aby mluvili jen dva nebo tři, 
a že když někdo měl v té době nějaké zjevení, prorok, který se 
ujal slova, musil umlknouti.

Na tomto obyčeji prvotní církve jsou ještě dnes založeny 
některé křesťanské obce, jež konají shromáždění bez kněžské 



hierarchie. Tehdy bylo každému dovoleno mluviti v kostele 
kromě žen. Co je dnes mše svátá, sloužená ráno, byla tehdy ve
čeře, konaná večer. Tyto obyčeje se měnily, jak se církev upev
ňovala. Rozšířenější spolek potřeboval více předpisů, a opatr
nost pastýřů přizpůsobila se času i místu.

Svatý Jeroným a Eusebius vypráví, že když církev nabyla 
tvaru, ustanovilo se v ní pozvolna pět různých řádů: dohlížite- 
lé, episkopoi, z nichž vznikli biskupové; starší spolku, presby- 
teroi. kněží; diakonoi, služebníci neboli jáhnové; pistoi, věřící, 
zasvěcení, to jest pokřtění, kteří brali podíl na večeři při ho
dech lásky, a konečně katechumeni a energumeni, očekávající 
křest. Nikdo v těchto pěti řádech nelišil se šatem od ostatních, 
nikdo nebyl nucen k celibátu, čehož důkazem je kniha Tertu- 
lliánova, věnovaná jeho ženě, i příklad apoštolů; žádné zobra
zení ani štětcem ani dlátem v jejich shromážděních po první tři 
století. Křesťané pečlivě ukrývali své knihy před pohany; svě
řovali je jen zasvěcencům; ani katechumeni nesměli pronášeti 
nedělní modlitbu.

Čím se křesťané zvláště vyznamenávali a co potrvalo až po 
nedávné časy, byla moc zaháněti ďábly znamením kříže. Ori- 
genes ve svém Pojednání proti Celsovi přiznává v čísle 133, 
že Antinous, prohlášený císařem Hadriánem za boha, konal 
v Egyptě zázraky pomocí čar a kouzel, avšak praví, že ďáblové 
vycházejí z těl posedlých při pronesení pouhého jména Ježí
šova.

Tertullián jde ještě dále a z Afriky, kde dlel, praví ve své 
Apologetice v kapitole XXIIL: „Nepřiznají-li se vaši bohové, že 
jsou ďábly, v přítomnosti pravého křesťana, žádáme si, abyste 
prolili krev toho křesťana.” Může být jasnějšího důkazu?

Ježíš Kristus skutečně poslal své apoštoly, aby vyhnali dé
mony. Židé měli také svého času dar vyháněti je, neboť když 



Ježíš osvobodil posedlé a poslal ďábly do stáda vepřů, a když 
pak způsobil i jiná podobná uzdravení, farizeové řekli: „Vymí
tá ďábly mocí Belzebubovou”. — „Vymítám-li je Belzebu
bem,” odpověděl Ježíš, „kým je vymítají vaši synové?” Je nes- 
porno, že Židé honosili se tou mocí; měli zaklínače i zaklinači 
formule. Vzývali jméno boží, Jakobovo a Abrahamovo. Vklá
dali posedlým posvátné byliny do nosu (Josephus zaznamená
vá část těch obřadů). Tato moc nad ďábly, kterou Židé ztratili, 
přešla na křesťany, kteří, jak se zdá, ji také ztratili od nějakých 
časů.

Mocí vyháněti ďábly rozuměla se i moc ničiti účinky kou
zel a čar, neboť magie vždycky velmi kvetla u všech národů, 
Všichni Církevní Otcové vydávají svědectví o magii. Svatý 
Justin přiznává ve své Apologetice, kniha 111., že duše zemře
lých jsou často vyvolávány, a čerpá z toho důkaz o nesmrtel
nosti duše; Lactantius v Vil. knize svých Božských výroků pra
ví, že „kdo by se odvážil popírati existenci duší po smrti, toho 
by čaroděj brzy přesvědčil, vyvolav Jejich zjevy.” Ireneus, 
Klement Alexandrijský, Tertullián, biskup Cyprián, všichni 
tvrdí totéž. Dnes je ovšem všecko změněno a není již kouzelní
ků ani posedlých; avšak najdou se, zlíbí-li se Bohu.

Když křesťanské společnosti se dosti rozmnožily a povsta
ly proti kultu říše římské, úřady přísně proti nim zakročovaly, 
a zvláště lid je pronásledoval. Židé, kteří měli zvláštní výsady 
a kteří se obmezovali na své synagogy, měli dovoleno žiti po
dle svého náboženství, jako jest to v Římě doposud; všecky 
různé kulty v říši byly trpěny, ačkoliv jich senát nepřijal.

Avšak křesťané, prohlásivše se za nepřátele všech těchto 
kultů a hlavně kultu říšského, byli mnohokráte vystaveni kru
tým zkouškám.



Z prvních a nej hlavnějších mučedníků byl Ignác, biskup 
Antiochijský, odsouzený samým císařem Trojanem, dlícím teh
dy v Asii, a poslaný na jeho rozkaz do Říma, aby tam byl ho
zen zvěři, v době, kdy v Římě nebyli jiní křesťané vražděni. 
Není známo, z čeho byl obviněn u tohoto císaře, jinak známého 
svou dobrotivostí; měl asi svátý Ignác velmi mocné nepřátele. 
Nechť je tomu jakkoli, historie jeho umučení praví, že na jeho 
srdci bylo nalezeno vyryté jméno Ježíše Krista, psané zlatým 
písmem. Proto na některých místech přijali křesťané jméno 
teoforů (nositelů Boha), jež si Ignác sám dal.

Zachoval se jeho dopis, v němž prosí biskupy a křesťany, 
aby se nestavěli na odpor jeho mučednické smrti, buď že v té 
době byli křesťané dosti mocní, aby ho mohli osvoboditi, nebo 
že někteří z nich měli tolik vlivu, že by mu mohli vymoci mi
lost. Pozoruhodno je také, že nebylo římským křestanům za
bráněno přijití mu vstříc, když byl dopraven do toho města, což 
je zřejmým důkazem, že v něm byl potrestán člověk a nikoli 
sekta.

Pronásledování nebylo nepřetržité. Origenes ve své III. kni
ze proti Celsovi praví: „Snadno lze spočísti křesťany, zemřevší 
pro svou víru, neboť jich zemřelo málo, jen tu a tam, v přestáv
kách.”

Bůh tak pečoval o svou církev, že přesto, že měla nepřáte
le, dopustil, aby konala v prvním století pět koncilů, v druhém 
šestnáct a v třetím třicet koncilů, to jest trpěných shromáždění. 
Tato shromáždění byla někdy zakázána, když nemístná opatr
nost úřadů se obávala jejich bouřlivosti. Zůstalo nám málo záz
namů od prokonsulů a praetorù o křesťanech, odsouzených 
k smrti. To by byly jediné listiny, z nichž dalo by se zjistiti, 
z čeho byli obviněni a jak byli potrestáni.



Zachoval se nám úryvek z Dionysia Alexandrijského, 
v němž uvádí stručný obsah úředního záznamu z dob jistého 
prokonsula v Egyptě za vlády císaře Valeriana. Zde jest:

Dionysios, Faustus, Maximus, Marcel a Cheremon byli 
uvedeni před soud a prefekt Emilian jim řekl: „Mohli jste sez- 
nati z mých rozhovorů s vámi a ze všeho, co jsem vám psal, jak 
mnoho dobroty naši panovníci vůči vám projevili. Řeknu vám 
to ještě jednou: vaše spása a zachování závisí z jejich vůle od 
vás, váš osud je ve vašich rukou. Chtějí od vás jen jednu věc, 
kterou rozum vyžaduje od každého moudrého člověka: abyste 
totiž uctívali bohy, ochraňující jejich říši, a abyste zanechali 
onoho kultu, jenž se tak příčí přírodě i rozumu.

Dionysios odpověděl: „Všichni nemají těchže bohů a kaž
dý uctívá ty, které skutečně za bohy pokládá.”

Na to pravil prefekt Emilian: „Vidím, že jste nevděčníci, 
zneužívající dobroty našich císařů. Nuže, nezůstanete již 
v tomto městě; posílám vás do Kefru v Libyi; tam bude místo 
vašeho vypovězení podle rozkazu, jejž jsem obdržel od našich 
císařů; ostatně nepomýšlejte na to, konat tam své pobožnosti 
a shromažďovati se na místech, jež nazýváte hřbitovy; to vám 
je naprosto zakázáno a já to nedovolím nikomu.”

Tento protokol má nesporný ráz pravděpodobnosti. Vysvítá 
z něho, že v některých dobách bylo shromažďování zakázáno. 
Právě jako u nás je kalvinistům v Languedocu zapovězeno 
shromažďovati se; někdy jsme dokonce dali pověsit nebo ko
lem lámat pastory nebo kazatele, kteří pořádali protizákonné 
schůze. Rovněž tak i v Anglii a v Irsku jest shromažďování 
římských katolíků zakázáno a přihodilo se nejednou, že provi
nilci byli odsouzeni k smrti.

Přese všecky tyto zapovídací výnosy římských zákonů Bůh 
vnukl mnohým císařům shovívavost ke křesťanům. Ba i Dio- 



klecián, kterého nevědomci pokládají za pronásledovatele a je
hož první rok vlády byl ještě dobou mučednickou, byl po osm
náct let zjevným ochráncem křesťanství, takže mnozí křesťané 
zastávali důležité úřady v jeho nejbližším okolí. Strpěl také, 
aby v Nikomedii, jeho sídelním městě, byl zbudován nádherný 
chrám proti jeho paláci. A konečně pojal křesťanku za choť.

César Galerius, který byl na neštěstí zaujat proti křesťa
nům, domnívaje se, že má důvody k stížnosti na ně, přiměl 
Diokleciána, aby dal rozbořiti katedrálu v Nikomedii. Jakýsi 
křesťan, jehož horlivost byla větší než jeho rozum, roztrhal cí
sařův edikt. A to bylo počátkem onoho známého pronásledová
ní, za něhož bylo po celé římské říši odsouzeno přes dvě stě 
osob k smrti, nepočítaje těch, jež asi zběsilost luzy, vždycky 
fanatické a vždycky barbarské, usmrtila nezákonným způ
sobem.

V různých dobách byl tak veliký počet mučedníků, že se 
musíme chrániti, aby nebezpečná směs smyšlenek a nepravých 
mučedníků neotřásla pravdou historie o těchto skutečných vy
znavačích naší svaté víry.

Na příklad benediktin dom Ruinart, jinak úctyhodný a hor
livý muž, měl vybrati své Upřímné skutky s větší obezřetností. 
Aby byl dokument považován za pravý, nestačí, že pochází 
z opatství Saint-Benoit-sur-Loir nebo z celestýnského kláštera 
v Paříži a že se shoduje s rukopisem, nalezeným u feuillantů; je 
nutno, aby onen doklad byl starý, psaný současníky a aby i ji
nak měl úplný ráz pravdivosti.

Mohl si odpustiti příběh o mladém Romanovi, přihodivší 
se r. 303. Tento mladý Romanus obdržel milost od Diokleciána 
v Antiochii. Dom Ruinart však tvrdí, že soudce Asklepiades ho 
odsoudil k upálení. Židé, kteří byli přítomni tomuto divadlu, 
vysmívali prý se mladému svátému Romanu a vytýkali křesťa



nům, že jejich Bůh je nechá uhořet, on, jenž vysvobodil Sidra- 
ca, Misaca a Abdenaga z pece ohnivé. Nato prý se za nejkrás
nější pohody ihned strhla bouře a uhasila oheň; tu prý soudce 
nařídil, aby byl mladému Romanovi vyříznut jazyk. Přítomný 
první lékař císařův ujal se ochotně katova úřadu a uřízl odsou
zenému jazyk až u kořene; nato prý jinoch, který předtím kok
tal, začal pojednou zcela lehce mluviti; císař se divil, že lze tak 
dobře mluviti bez jazyka, a lékař, chtěje opětovati pokus, vyřízl 
prý okamžitě jazyk jinému člověku, který ihned zemřel.

Eusebius, z něhož benediktin Ruinart vzal tuto povídku, 
měl více respektovati pravé zázraky, které se udály v starém 
i novém zákoně (a o nichž nikdo nikdy nebude pochybovati), 
a nemíchati je s tak podezřelými historiemi, jež by mohly po- 
horšiti slabé.

Toto poslední pronásledování nedálo se po celé říši. V An
glii bylo tehdy jakési křesťanství, které se záhy vytratilo, aby 
se později opět objevilo za starých saských králů. Jižní Galie 
a Španělsko byly plny křesťanů. César Konstancius Chlorus 
poskytoval jim silnou ochranu ve všech těchto provinciích. 
Měl souložnici, jež byla křesťankou: jest to matka Konstanti
nova, známá pode jménem svaté Heleny. Nikdy nebylo zjiště
no, že by byli bývali manžely, ba Konstancius ji dokonce zapu
dil v r. 292, když pojal za choť dceru Maximiana Herkula. 
Přesto však si zachovala silný vliv na něho a vnukla mu veli
kou náklonnost k naší svaté víře.

Božská Prozřetelnost připravovala cestami zdánlivě lidský
mi triumf své církve. Konstancius Chlorus zemřel r. 306 
v Yorku v Anglii, když jeho děti, jež měl s dcerou césarovou, 
byly ještě malé a nemohly činiti nároků na trůn. Konstantin ve 
své sebedůvěře se dal v Yorku zvoliti pěti nebo šesti tisíci vo
jáků, většinou německých, galských a anglických. Nedalo se 
očekávati, že by tato volba, vykonaná bez souhlasu Říma, se



nátu a armád, byla prohlášena za platnou. Než Bůh dal mu zví- 
těziti nad Maxentiem, zvoleným v Římě, a konečně ho zbavil 
všech spoluuchazečů. Nelze popříti, že se s počátku ukázal ne
hodným přízně nebes, povraždiv všecky své blízké, svou ženu 
i syna.

Co Zosimos vypráví o tomto předmětu, může vzbuzovati 
jisté pochyby. Praví, že Konstantin, sžírán výčitkami svědomí 
po tolika zločinech, tázal se velekněží své říše, je-li pro něho 
nějaká možnost odpykání, a oni prý mu odpověděli, že žádné 
neznají. Je pravda, že nebylo žádné smírné oběti pro Nerona, 
který se neodvážil zúčastniti se posvátných mystérií v Řecku. 
Avšak tehdy byly taurobolie*) v obyčeji, a není dobře uvěřitel- 
no, že všemocný císař by nenašel kněze, který by mu byl nepo
přál smírné oběti. A snad ještě méně je uvěřitelno, že by 
Konstantin, zaměstnaný válkou, ctižádostí, plány, a obklopený 
lichotníky, byl měl kdy na výčitky svědomí. Zosimos dodává, 
že jistý egyptský kněz, přišedší ze Španělska a připuštěný k cí
saři, slíbil mu odpuštění všech jeho zločinů, přijme-li nábožen
ství křesťanské. Mělo se za to, že tím knězem byl Ozius, bis
kup kordovský.

Nechť je tomu jakkoli, Konstantin obcoval svátostem 
s křesťany, ačkoli byl vždy jen pouhým katechumenem a od
kládal svůj křest až do chvíle smrti. Založil své město Konstan- 
tinopolis, které se stalo středem říše i křesťanského nábožen
ství. A tu církev nabyla vznešeného tvaru.

Slušno poznamenati, že již v r. 314, dříve ještě než se 
Konstantin usídlil ve svém novém městě, ti, kdož pronásledo
vali křesťany, byli jimi potrestáni za svou krutost. Křesťané 
hodili Maximiánovu manželku do Ozontu, usmrtili všecky jeho 
příbuzné a povraždili v Egyptě i v Palestýně úředníky, kteří by- 

*) Oběť na odpykání hříchu, při níž kajícník se dal pokropiti krví obětova
ného býka. Pozn. překl.



li největšími odpůrci křesťanství. Vdova po Diokleciánovi i je
ho dcera se ukryly v Thessalonike, byly však poznány a jejich 
těla byla uvržena do moře. Bylo by si přáti, aby křesťané byli 
bývali méně poslušní ducha pomsty, avšak Bůh, trestající po
dle své spravedlnosti, chtěl, aby ruce křesťanů byly zbarveny 
krví jejich pronásledovatelů ihned, jakmile se křesťané dostali 
k moci.

Konstantin svolal a shromáždil v Nikeji naproti Konstanti- 
nopoli první oekumenický koncil, jemuž předsedal Osius. Tam 
byla rozhodnuta velká otázka, zneklidňující církev a týkající se 
božství Ježíše Krista. Jedni opírali se o mínění Origenovo, jenž 
praví v kapitole VI. proti Celsovi: „Vysíláme modlitby k Bohu 
prostřednictvím Ježíše, který zaujímá střed mezi přírodou stvo
řenou a přírodou nestvořenou, který přináší nám milost otce 
svého a vznáší naše modlitby k velikému Bohu jako náš vele
kněz.” Dokládali se také několika místy ze svátého Pavla, 
z nichž některá byla uvedena. Hlavně se dovolávali těchto slov 
Ježíše Krista: „Můj otec jest větší, než já,” a pohlíželi na Ježíše 
jako na prvorozeného všeho tvorstva, jako na nejčistší emanaci 
Nejvyšší Bytosti, nikoli však přesně jako na Boha.

Jiní, orthodoxní, uváděli citáty, lépe se shodující s věčným 
božstvím Ježíšovým, jako tento: „Otec a já jedno jsme,” kte
rážto slova odpůrci vykládali tímto způsobem: „Otec i já máme 
týž úmysl, tutéž vůli; nepřeji si nic jiného, než co si přeje můj 
otec. Alexandr, biskup alexandrijský, a po něm Athanasius, 
byli v čele orthodoxních. Eusebius, biskup nikomedijský, se 
sedmnácti jinými biskupy, pak kněz Arius a mnozí jiní kněží 
byli v opačné straně. Rozepře byla s počátku vedena prudkým 
tónem, poněvadž svátý Alexandr prohlásil své odpůrce za anti
kristy.



Konečně po mnohých hádkách Duch svátý ústy dvousetde- 
vadesátidevíti biskupů proti osmnácti rozhodl takto: „Ježíš jest 
jediný syn boží, zplozený Otcem, to jest, téže podstaty jako 
Otec, Bůh z Boha, světlo ze světla; pravý Bůh z pravého Boha, 
soupodstatný s Otcem; věříme i v Ducha svátého, atd.” Taková 
byla formule koncilu. Z tohoto příkladu vidíme, jak biskupové 
zvítězili nad pouhými kněžími. Podle záznamu dvou alexan
drijských patriarchů, kteří napsali alexandrijskou kroniku arab
ským jazykem, dva tisíce osob druhého řádu sdílelo názor Ari- 
ův. Arius byl Konstantinem vypovězen, avšak i Athanasia pot
kal stejný osud brzy nato, a Arius byl opět povolán nazpět do 
Konstantinopole. Než svátý Makarius prosil Boha tak vroucně, 
aby seslal na Aria smrt, dříve než by tento kněz mohl vkročiti 
do katedrály, že Bůh vyslyšel jeho modlitbu. Arius zemřel 
r. 330, ubíraje se do chrámu. Císař Konstantin dokončil svůj 
život r. 337. Vložil svou závěť do rukou arijského kněze a ze
mřel v náručí arijského vůdce Eusebia, dav se pokřtíti až na 
smrtelném loži a zanechav církev vítěznou, avšak rozdvojenou.

Stoupenci Athanasiovi a Eusebiovi se krůtě potírali, a tak 
zvaný arianism ustálil se na dlouho ve všech provinciích říše.

Filosof Julián, příjmím Apostata, chtěl potlačiti tento roz
broj, avšak nepodařilo se mu to.

Druhý všeobecný koncil konal se v Konstantinopoli, neboli 
Cařihradě, r. 381. Tam bylo vysvětleno, co koncil Nikejský ne
uznal za vhodné říci o Duchu svátém, a k formuli nikejské bylo 
dodáno, že „Duch svátý je oživující Hospodin, jenž pochází od 
Otce a jest uctíván a oslavován s Otcem i Synem.”

Teprve až asi v devátém století stanovila latinská církev 
postupně, že Duch svátý pochází od Otce i Syna.

Roku 431 rozhodl třetí koncil, konaný v Efesu, že Maria 
jest skutečnou matkou Boží, a že Ježíš má dvě přirozenosti 
a jednu osobu. Nestorius, biskup cařihradský, který chtěl, aby 



Panna Maria byla nazývána matkou Kristovou, byl prohlášen 
koncilem za Jidáše, a dvě přirozenosti byly ještě potvrzeny 
koncilem chalkedonským.

Dotknu se jen lehce následujících století, jež jsou dostateč
ně známa. Bohužel, žádná z těchto rozepří neminula bez válek 
a církev byla stále nucena bojovati. Bůh také dopustil, chtěje 
zkoušeti trpělivost věřících, aby se Řekové a Latiníci nadobro 
a nenávratně rozešli v devátém století; dále dopustil, aby na zá
padě bylo dvacet devět krvavých roztržek pro římskou stolici.

Než celá církev v Africe a téměř celá církev řecká byly zot
ročeny Araby a pak Turky, kteří zbudovali mohamedánské ná
boženství na troskách křesťanského. Římská církev vydržela, 
stále však byla poskvrňována krví po více než šestset let roz
brojů mezi západní říši a kněžstvem. Než samy tyto hádky ji 
velice posílily. Biskupové i opatové v Německu stali se vesměs 
knížaty, a papežové nabyli postupem času absolutní nadvlády 
v Římě i na sto mil daleko. Tak Bůh zkoušel svou církev poko
řením, zmatky i nádherou.

Tato římská církev ztratila v šestnáctém století polovinu 
Německa, Dánsko, Švédsko, Anglii, Skotsko, Irsko, Švýcary 
a Holandsko; španělskými výboji nabyla v Americe více půdy, 
než jí v Evropě ztratila, avšak při větším území měla mnohem 
méně stoupenců. Zdálo se, že božská Prozřetelnost postaví Ja
ponsko, Siam, Indii a Čínu pod vládu papežovu, aby mu vyna
hradila Malou Asii, Sýrii, Řecko, Egypt, Afriku, Rusko a jiné 
ztracené státy, o nichž jsme mluvili. Svatý František Xaver, 
jenž šel hlásat svaté evangelium do Východní Indie a Japon
ska, když Portugalci tam pluli pro zboží, vykonal veliké množ
ství zázraků, vesměs potvrzených ctihodnými otci jesuity; ně
kteří praví, že vzkřísil devět mrtvých, avšak ctihodný otec Ri- 
badeneira omezuje se ve svém Květu svátých jen na čtyři vzkří
šení; to docela stačí. Prozřetelnost určila, aby bylo ani ne za sto 



let tisíce římských katolíků na japonských ostrovech, ale ďábel 
zašil plevel do dobrého semene. Křesťané zosnovali spiknutí, 
po kterém přišla občanská válka, v níž byli všichni vyhlazeni 
r. 1638. Tu národ uzavřel své brány všem cizincům, kromě Ho
lanďanů, kteří byli považováni za obchodníky a nikoli za křes
ťany a kteří musili nejprve stoupnouti na kříž, než obdrželi do
volení prodávati své zboží ve vězení, kam jsou zavíráni při při
plutí do Nagasaki.

Katolické římsko-apoštolské náboženství bylo za našich 
časů zakázáno v Číně, avšak ne tak krutým způsobem. Pravda, 
ctihodní otcové jesuité nekřísil i mrtvých na pekinském dvoře, 
vyučovali tam jen astronomii a lití děl a zastávali úřady man
darínů. Jejich nešťastné hádky s dominikány a jinými pohoršily 
do té míry velikého císaře Yong-činga, že tento císař, zosobně
ná to spravedlnost a dobrota, byl tak zaslepen, že nedovolil, 
aby se vyučovalo našemu svátému náboženství, v němž se naši 
misionáři neshodovali. Vyhnal je s otcovskou dobrotou, opat
řiv je zásobami i povozy až ku hranicím své říše. Celá Asie, ce
lá Afrika, polovina Evropy, vše, co náleží Angličanům a Ho
lanďanům v Americe, všecky nezkrocené americké hordy, celé 
austrálské území, jež tvoří pětinu zeměkoule — to vše zůstalo 
kořistí ďáblovou, aby se naplnil tento posvátný výrok: „Jest 
mnoho povolaných, ale málo vyvolených.” Je-li asi šestnáct set 
milionů lidí na zemi, jak někteří učenci tvrdí, svátá římskoka
tolická všeobecná církev jich má asi šedesát milionů, což jest 
více než dvacátý šestý díl obyvatelstva celého známého světa.



Láska — Amor omnibus idem. Zde nutno se uchýliti 
ktělesnosti; je to přírodní látka, již obrazotvornost vyšila. 
Chceš-li nabyti představy o lásce, pohleď na vrabce ve své za
hradě; pohleď na své holuby; pozoruj býka, kterého přivádějí 
kjalovici; popatři na toho hrdého oře, jejž dva tvoji sluhové 
vedou k pokojné klisně, která ho očekává, odsunujíc ohon, aby 
ho přijala; pohleď, jak mu oči jiskří, slyš, jak řehce, pozoruj ty 
skoky, ty sklony, ty vztyčené uši, tu tlamu, otvírající se s drob
ným, křečovitým poškubáváním, ta chvějící se chřípí, ten ohni
vý dech, vyrážející z nich, tu ježící se a vlající hřívu, ten veli
telský pohyb, jímž se vrhá na předmět, přírodou mu určený. 
Nebuď však žárliv a pomysli na výhody lidského rodu: vyvažu
jí v lásce všecky, které příroda udělila zvířatům, sílu, krásu, 
lehkost, rychlost. Jsou i živočichové, již neznají rozkoše. Šupi
naté ryby jsou zbaveni té slasti: samice vrhne na bahno miliony 
jiker; samec, jenž na ně přijde, přejde po nich, oplodniv je 
svým semenem a nestaraje se, které samici náleží.

Většina pářících se zvířat prožívá rozkoš jen jedním smy
slem, a jakmile je ten hlad ukojen, vše pomine. Žádný živočich 
kromě tebe nezná objetí; celé tvé tělo je citu přístupno a hlavně 
tvé rty pociťují slast, jíž se nikdy neunaví, a tato rozkoš je vy- 
hražena jen tvému rodu; ty konečně můžeš se oddati lásce 
v každý čas, kdežto zvířata mají vyměřenu jen jistou dobu. 
Uvážíš-li všecky tyto přednosti, řekneš si s hrabětem Roches- 
trem: „Láska v zemi ateistů by vedla k zbožňování Božstva.”

Ježto se lidem dostalo nadání zdokonalovati vše, co jim 
příroda udělila, zdokonalili i lásku. Čistota a péče o vlastní 
osobu zvyšuje slast dotyku, zjemňujíc a zušlechťujíc pleť, 
a pozornost, věnovaná zdraví, činí orgány rozkoše citlivějšími.



Všechny ostatní city mísí se pak s citem lásky, jako kovy, 
slučující se se zlatém: přátelství, úcta přicházejí na pomoc; ta
ké schopnosti těla a ducha jsou dalšími pouty.

Nam facit ipsa suis interdum femina factis. morigeris- 
que modis, et mundo corpore cultu, ut facile insuescat se- 
cum vir degere vitam. (Lucrecius, kn. IV.)

Samolibost zvláště utužuje všecka tato pouta. Milující ho
nosí se svou volbou, a spousta ilusí krášlí dílo, k němuž příro
da položila základy.

Hle, kolik výhod máš před zvířaty. Avšak prožíváš-li tolik 
slastí, jim neznámých, kolik také hoře, o němž zvířata nemají 
potuchy! Je pro tebe strašné, že příroda nakazila ve třech 
čtvrtích světa rozkoše lásky a prameny života děsnou nemocí, 
které pouze člověk podléhá a jež jen u něho zachvacuje plodi- 
vé orgány.

Při tomto moru není tomu jako u tolika jiných nemocí, jež 
jsou výsledkem našich prostopášností. Není to neřest, jež jej 
přivedla na svět. Takové Fryné, takové Laidy, Flory, Messaliny 
nebyly jím zachváceny; neduh tento vznikl na ostrovech, kde 
lidé žili v nevinnosti, a odtamtud se rozšířil po starém světě.

Bylo-li kdy lze viniti přírodu, že ničí své dílo, vyvrací svůj 
plán, jedná proti svým úmyslům, je to při této příležitosti. To 
že je nejlepší možný svět? Neměli-Ii tuto nemoc Caesar, Anto- 
nius, Octavius, což nemohl proto na ni zemříti František I.? Ne, 
řekne se, takto to bylo zařízeno co nejlépe. Chci tomu věřiti, 
aleje to krušné.

LÁSKA ZVANÁ SOKRATICKÁ — Čím to, že taková 
neřest, jež by vyhladila lidské pokolení, kdyby zevšeobecněla, 
že takový hanebný útok na přírodu, je přece tak samozřejmý?



Zdá se býti nejnižším stupněm vědomé zkaženosti, a zatím je 
obyčejně údělem těch, kteří ještě nemají kdy býti zkaženi. Tato 
neřest vnikla do srdcí nezkušených, jež ještě nepoznala ani cti
žádosti, ani šalby, ani ziskuchtivosti; jest to slepá mládež, která 
špatně chápaným pudem vrhá se v tuto prostopášnost, sotva 
vyšla z dětského věku.

Vzájemná náklonnost obou pohlaví projevuje se záhy. Ať 
se však cokoli říká o Afričankách a o ženách z jižní Asie, je 
přece jen tato náklonnost mnohem silnější u muže nežli u ženy. 
Je to zákon, jejž příroda stanovila pro všecky živočichy. Vždy 
je to samec, který útočí na samici.

Mladí samci našeho rodu, vychovávaní pohromadě, cítíce 
sílu, již příroda v nich začíná vyvíjeti, a nenacházejíce přiroze
ného předmětu svého pudu, vrhají se na to, co se onomu před
mětu podobá. Často se stává, že mladý chlapec svou kvetoucí 
pletí, svěží barvou a snivýma očima připomíná po dva nebo tři 
roky krásnou dívku; je-li milován, je to proto, že příroda se 
zmýlila: krásnému pohlaví je vzdán hold v tom, co se honosí 
jeho krásou, a když léty ta podoba zmizí, omyl přestává.

Citraque juventam aetatis breve ver et pritnos carpere 
flores.

Jest dostatečně známo, že tento omyl přírody je mnohem 
běžnější v mírném podnebí, než na ledovém severu, poněvadž 
krev je tam ohnivější a příležitost častější. Proto také co 
se nám zdá u mladého Alkibiada pouhou slabostí, je u ho
landského námořníka nebo moskevského markytána hnusnou 
ohavností.

Nemohu snésti tvrzení, že u Reků byla tato nevázanost do
volena. Na důkaz toho je uváděn zákonodárce Solon, protože 
pravil ve čtyřech špatných verších:



Krásné muže máš-li rád, 
jsem ti dobrou radou, 
nejlépe je milovat 
hochy s holou bradou.

Ale upřímně řečeno: byl Solon zákonodárcem, když složil 
ty směšné verše? Tehdy byl mlád, a když zhýralec zmoudřel, 
nezařadil takovou hanebnost mezi zákony své republiky. Právě 
tak by mohl někdo viniti Theodora de Bèze, že hlásal ve svém 
chrámě paederastii, poněvadž v mládí složil verše pro mladého 
Candida, kde pravil: Amplector hune et illam. Jsem pro něho 
i pro ni.

Zneužíváno bývá i slov Plutarchových, jenž ve svém Hovo
ru o lásce dává jednomu z rozmlouvajících tvrditi, že ženy ne
jsou hodny skutečné lásky; avšak jiný mluvčí se žen zastává, 
jak tomu má být.

Jest jisto, pokud vůbec může býti znalost starověku j ista, že 
láska sokratická nebyla láskou neřestnou; byl to ten název lás
ka, jenž sváděl na scestí. Milenci mladého muže, jak se to teh
dy nazývalo, byli totéž, co jsou u nás pážata našich princů a co 
bývali panoši, mladí hoši, vychovávaní pospolu s urozeným 
chlapcem a sdílející s ním studia i výcvik vojenský. Bylo to 
vojenské a bezúhonné zařízení, kterého se zneužívalo, jako 
nočních slavností a orgií.

Sbor milenců, založený Laiem, byl nepřemožitelný sbor 
mladých válečníků, kteří se zavázali přísahou, že obětují na
vzájem život za sebe; je to to nejkrásnější, co kdy antická ká
zeň vytvořila.

Sextus Empiricus a jiní marně tvrdí, že paederastie byla 
v Persii přikázána zákonem. Ať uvedou přesné znění zákona, 
ať ukáží perský zákoník, a ukáží-li jej, ještě tomu neuvěřím 
a řeknu, že ta věc není pravdivá, a to z toho důvodu, že není 



možná. Ne, není v lidské povaze stanovití zákon, jenž uráží 
přírodu, zákon, který by zničil lidské pokolení, kdyby byl za
chováván doslovně. Co lidí považovalo hanebné a trpěné zvy
ky některé země za zákony té země! Sextus Empiricus, jenž 
pochyboval o všem, mohl také pochybovati o tomto zákono
dárství. Kdyby žil za našich dob a zjistil, že dva nebo tři mladí 
jesuité zneužívali některých žáků, měl by právo tvrditi, že tato 
hrajim je dovolena stanovami Ignáce z Loyoly?

Láska k chlapcům byla tak obvyklým zjevem v Římě, že 
nikomu ani nenapadlo trestati tu nechutnost, jíž se každý bez
myšlenkovitě účastnil. Octavius Augustus, zbabělý, neřestný 
vrah, který odvážil se vypověděti Ovidia, neměl ani nejmenší- 
ho proti tomu, že Vergil opěval Alexe a že Horác skládal malé 
ódy pro Ligurina. Avšak stará Lex Scantinia, zakazující paede- 
rastii, trvala stále. Císař Philippus uvedl ji opět v plnou plat
nost a vyhnal z Říma chlapce, provozující to zaměstnání. Vů
bec nevěřím, že by mohl kdy existovati civilisovaný národ, kte
rý by stanovil zákony, urážející mravnost.

LIDOJEDI — Mluvili jsme o lásce. Je trudné přejiti od li
dí, kteří se líbají; k lidem, kteří se požírají. Je až příliš pravda, 
že lidojedi existovali; našli jsme je v Americe, možná, že tam 
jsou ještě, a kyklopové nebyli ve starověku jediní, již se někdy 
živili lidským masem. Juvenal píše, že u Egypťanů, národa tak 
moudrého a věhlasného svými zákony, národa tak zbožného, 
jenž uctíval krokodily a cibule, Teutyřané snědli jednoho ze 
svých nepřátel, jenž jim padl do rukou; nemluví o tom z dosle
chu — ten zločin byl spáchán takořka před jeho očima; bylť 
Juvenal tehdy v Egyptě a zdržoval se nedaleko Teutyry. Zmi
ňuje se při té příležitosti i o Gasconech a Sagunťanech, kteří se 
kdysi živili masem svých krajanů.



Roku 1725 byli čtyři divoši z Mississipi přivezeni do Fon- 
tainebleau, a já měl čest hovořiti s nimi. Byla mezi nimi domo
rodá dáma, které jsem se otázal, jedla-li lidi; odpověděla mi ve 
svaté prostotě, že jedla. Projevil jsem jistý odpor; omlouvala se 
řkouc, že je lepší snísti svého mrtvého nepřítele, než nechat ho 
na pospas zvěři, a že vítězové si zaslouží přednosti. My pobíjí
me v řádné nebo méně řádné bitvě své sousedy a za mizernou 
odměnu zásobujeme kuchyni havranů a červů. V tom je hrůza, 
v tom je zločin; je-li člověk zabit, co na tom, je-li sněden vojá
kem, nebo krkavcem a psem?

Šetříme mrtvých více nežli živých. Měli bychom šetřiti 
těch i oněch. Tak zvaní civilisovaní národové jednají zcela 
správně, nenapichují-li své poražené nepřátele na rožeň, neboť 
kdyby bylo dovoleno pojídati své sousedy, byli by pojídáni br
zy i krajané, což by bylo velkou nevýhodou pro společenské ct
nosti. Avšak civilisovaní národové nebyli takovými vždycky; 
někteří byli dlouho divocí a v nekonečném množství převratů, 
jež naše zeměkoule prodělala, bylo lidstvo někdy četné, jindy 
velmi vzácné. S lidmi stalo se totéž, co se dnes děje se slony, 
Ivy a tygry, jejich počet se velmi zmenšil. V dobách, kdy něja
ká krajina byla málo zalidněna, lidé tam měli málo umění, byli 
lovci. Zvyk, živiti se tím, co ulovili, přivedl je snadno k tomu, 
nakládati s nepřáteli jako s jeleny a kanci. Z pověry byly lidské 
bytosti přinášeny za oběť a z nutnosti byly pojídány.

Co jest větší zločin: ponořiti ve zbožném shromáždění na 
uctění Božstva nůž do srdce mladé dívky, ozdobené obětními 
páskami, nebo snísti ničemného člověka, jenž se mohl brániti, 
než byl zabit?

Přesto však máme mnohem více dokladů o dívkách a chlap
cích obětovaných, než snědených; téměř všichni známí národo
vé obětovali hochy a dívky. Židé rovněž přinášeli takové oběti. 



Nazývalo se to anathema; byla to skutečná oběť a ve XXVII. 
kapitole Leviticuye nařízeno neušetřiti živoucí bytosti, jež byla 
zaslíbena. Nikde však není předepsáno, že má být sněděna, je 
tím pouze pohroženo, a Mojžíš, jak jsme viděli, praví Židům, 
že nebudou-li zachovávati jeho obřadů, nejen dostanou svrab, 
ale že i matky snědí své děti. Pravdou jest, že za časů Ezechie
lových Židé asi měli v obyčeji požívati lidského masa, neboť 
tento prorok jim ve XXXIX. kapitole předpovídá, že Bůh dá 
jim pojisti nejen koní jejich nepřátel, ale i jezdců a jiných vá
lečníků. To je zcela jisto. A skutečně, proč by Židé nebyli bý
vali lidožrouty? Bylo by to to jediné, co by vyvolenému národu 
chybělo, aby byl nejohavnějším lidem pod sluncem.*)

Četl jsem v anekdotách z dějin Anglie za doby Cromwello- 
vy, že jistá voskářka v Dublině prodávala výborné svíčky, zho
tovené z tuku Angličanů. Po nějaké době jeden z jejích zákaz
níků si jí stěžoval, že jeho svíčka nebyla již tak dobrá. „Ach, to 
je bohužel tím,” odpověděla obchodnice, „že jsme tento měsíc 
neměli dost Angličanů.” Táži se, kdo měl větší vinu: ti, kdo 
Angličany pobíjeli, nebo tato žena; jež vyráběla svíčky z jejich 
sádla?

*) Židé nikdy nebyli lidojedy. To je bajka. Zdá se dokonce, že ani nikdy ne
obětovali lidí. Nemůžeme to však zazlívati Voltairovi, jenž vážné věřil 
v pravdivost této druhé domněnky, neboť i za našich dnů někteří němečtí 
kritikové, jako Daumer, ještě tvrdí, že takové oběti byly konány.

Pozn. vyd.



MESIÁŠ — Hebrejsky Messiah nebo Meshiah, řecký 
Christos nebo Eleimmenos, latinsky Unctus, Pomazaný.

Vidíme ve Starém Zákoně, že jméno Mesiáš bylo často dá
váno pohanským nebo nevěřícím panovníkům. Stojí psáno*), 
že Bůh poslal proroka, aby pomazal Jehu za krále israelského, 
a ohlásil svaté pomazání Hazaeli, králi Damašku a Sýrie; tito 
dva panovníci byli Mesiáši Nejvyššího, aby potrestán byl rod 
Achabův.

V XLV. knize Izaiášově je Cyrus výslovně nazván Mesiá
šem. „Tak pravím já, Věčný, svému pomazanému, svému Me
siáši Cyrovi, jehož jsem uchopil za pravou ruku, abych podma
nil mu národy atd.”

Ezechiel v XXVIII. kapitole svých zjevení dává jméno Me
siáš králi tyrskému, kterého také nazývá Cherubínem. „Synu 
člověka,” praví Věčný k prorokovi, „prones hlasitě píseň na 
krále tyrského a rci mu: »Takto pravil Hospodin, Věčný. Byl 
jsi odrazem podoby boží, pln moudrosti a dokonalý v kráse; 
v rozkoších ráje božího byl jsi, (nebo podle jiné verse) byl jsi 
potěšením Hospodinovým. Tvé roucho bylo ze sardonyxu, to
pasu, jaspisu, chrysolitu, onyxu, berylu, safíru, karbunkulu 
a smaragdu; ze zlata umělecké dílo byly tvé šperky a dírkování 
jejich bylo již připraveno tobě v den, kdy jsi byl stvořen; byl 
jsi Cherubínem, Mesiášem.« ”

Jméno Messiah, Kristus, bylo dáváno hebrejským králům, 
prorokům a velekněžím. Čteme v I. knize Králů, XII. 5.: „Hos
podin a jeho Mesiáš jsou svědky,” což znamená: „Hospodin 
a král, jenž byl jím ustanoven.” A jinde: „Nedotýkejte se mých

*) III. kniha Králů, kap. XIX., verš 15. a 16. Pozn. aut.



pomazaných a neubližujte mým prorokům.” David, oživený 
duchem božím, nazývá na nejednom místě Saula, svého zatvr
zelého tchána, jenž ho pronásledoval, pomazaným, Mesiášem 
Páně. „Bůh mne chraň,” praví často, „abych vztáhl ruku na po
mazaného Páně, na Mesiáše Hospodinova!”

Bylo-li jméno Mesiáš, pomazaný Věčného, dáváno modlo- 
služebným králům a zatvrzelcům, bylo ho velmi často užíváno 
v našich starých proroctvích na označení skutečného pomaza
ného Páně, onoho Mesiáše v pravém slova smyslu, Krista, syna 
božího a konečně Boha sama.

Srovnáním všech různých proroctví, uváděných zpravidla 
ve spojení s Mesiášem, může vzniknouti několik zdánlivých 
neshod, jichž Židé využitkovali, aby ospravedlnili, kdyby to 
bylo možno, svou umíněnost. Mnozí velcí teologové připouště
jí, že v ujařmení, v němž národ židovský úpěl, a po všech těch 
slibech, jež mu Věčný tak často dal, mohl toužiti po příchodu 
Mesiáše vítězného a osvobozujícího, a následkem toho že je do 
jisté míry omluvitelno, že tohoto osvoboditele v osobě Ježíšově 
ihned nepoznal.

Věčnou moudrostí bylo ustanoveno, aby nadsmyslné ideje 
pravého Mesiáše zůstaly neznámy slepému množství; zůstaly 
takovými do té míry, že židovští doktoři si usmyslili popírati, 
že místa námi uvedená mají se vztahovati k Mesiáši. Mnozí 
tvrdí, že Afeszóřjiž přišel v osobě Ezechiášově; to bylo míně
ním slavného Hilléla. Jiní hlásají u velikém počtu, že víra 
v příchod Mesiášův není základním článkem víry a že toto dog
ma nejsouc obsaženo ani v Dekalogu, ani v Leviticu, jest pou
hou těšivou naděj í.

Mnozí rabínové praví, že nepochybují, že Mesiáš podle 
starých proroctví přišel v ustanovený čas, avšak že nestárne, že 
zůstává skryt na této zemi a že čeká, aby se projevil, až Israel 
bude řádně zachovávati sabat.



Slavný rabbi Salomon Jarchi či Ráší, jenž žil na počátku 
dvanáctého století, praví ve svých Talmudikách, že staří He- 
breové věřili, že Mesiáš se narodil v den posledního zničení Je
rusalema římskými vojsky. To je, jak se říká, volatí lékaře po 
smrti.

Rabbi Kimchi, žijící rovněž ve dvanáctém století, předpo
vídal, že Mesiáš, v jehož brzký příchod věřil, vypudí z Judeje 
křesťany, kteří jí tehdy vládli. Křesťané sice ztratili Svatou Ze
mi, ale byl to Saladin, jenž je vypudil. Kdyby byl tento doby
vatel chránil Židy a projevil jim jen dost malou přízeň, je prav- 
děpodobno, že by z něho ve svém nadšení byli udělali svého 
Mesiáše.

Duchovní autorové, ba i sám Pán Ježíš často přirovnávají 
vládu Mesiášovu a věčnou blaženost ku svatebním dnům, k ho- 
dokvasům. Avšak tahmudisté podivně překroutili tato podo
benství. Podle nich vystrojí Mesiáš svému lidu, shromážděné
mu v zemi Kanaan, hody, při nichž nápojem bude víno, jež 
sám Adam vyrobil v pozemském ráji a jež jest uchováno v roz
sáhlých sklepeních, vyhloubených andělí ve středu země.

Jako předkrm bude podávána pověstná ryba, zvaná velký 
Leviathan, která rázem spolkne rybu menší než ona, při tom 
však měřící tři sta mil délky; veškerá spousta vody spočívá na 
Leviathanu. Bůh na počátku stvořil samce i samici, avšak obá
vaje se, aby nepřevrátili zemi a nenaplnili vesmír svými po
tomky, usmrtil samici a nasolil ji pro hody Mesiášovy.

Rabíni dodávají, že pro tuto hostinu bude zabit býk Behe- 
moth, který je tak veliký, že denně pozře seno s tisíce hor. Sa
mice tohoto býka byla usmrcena na počátku světa, aby se tak 
neobyčejný druh nerozmnožoval, což by mohlo ostatnímu tvor
stvu jen škoditi. Ujišťují však, že Věčný ji nenasolil, poněvadž 
nasolená kráva není tak dobrá jako leviathanice. Židé přikládá-



jí všemu tomuto rabínskému blouznění ještě tolik víry, že často 
přisahají na svůj díl z býka Behemotha.

Při tak hrubých představách o příchodu Mesiášově a o jeho 
vládě možno se diviti, že Židé, jak staří, tak moderní, ba i mno
zí první křesťané, proniknutí bohužel vším tímto blouzněním, 
nemohli se povznésti k představě božské podstaty pomazaného 
Páně a nepovažovali Mesiáše za boha? Hle, jak se o tom Židé 
vyslovují v díle, nazvaném Judei Lusitani Quaestiones ad 
Christianos. *) „Uznati,” praví „člověka-boha, znamená klama- 
ti sebe sama, vytvořiti si netvora, kentaura, zrůdu, složenou ze 
dvou podstat, nedajících se sloučiti “ Dodávají, že proroci ne
učí, že by Mesiáš byl člověk-Bůh, že činí zřetelný rozdíl mezi 
Bohem a Davidem, že prohlašují onoho za pána a tohoto za 
služebníka atd.

Jest dostatečně známo, že Židé, otroci litery, nikdy nevnik
li, jako my, do smyslu Písma.

Když se Spasitel objevil, židovské předsudky povstaly pro
ti němu. Ježíš Kristus sám, nechtěje pobouřiti jejich zaslepené
ho ducha, zdá se velice zdrženlivým, co se týče jeho božství. 
„Chtěl,” praví svátý Chrysostomos, „aby jeho posluchači si po
znenáhlu zvykli věřiti tajemství, tak velice povznesenému nad 
dosah rozumu.” Projeví-li božskou moc, odpouštěje hříchy, 
rozlítí to všecky, kdož byli svědky toho činu; jeho největší zá
zraky nemohou přesvědčiti o jeho božství ani ty, v jejichž pros
pěch je vykonal. Když před soudem nejvyššího obětníka přizná 
se skromnou vytáčkou, že je syn boží, velekněz roztrhne své 
roucho a křičí, že se rouhá. Dokud na ně nesestoupil Duch svá
tý, neměli apoštolé ani tušení o božství svého mistra; táže se 
jich, jak lid o něm smýšlí; odpovídají, že jedni ho mají za 
Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo některého jiného proroka. Svatý

*) Quaest. 1, 2, 4, 23 atd. Pozn. aut.



Petr potřebuje zvláštního zjevení, aby poznal, že Ježíš jest 
Kristus, syn Boha živého.

Židé, bouříce se proti božství Ježíše Krista, uchylovali se 
ke všem možným způsobům, aby zničili to veliké tajemství; 
převracejí smysl svých vlastních proroctví, neboje nevztahují 
na Mesiáše; tvrdí, že název Bůh, Eloi, nenáleží výhradně Bož
stvu a že je udělován samými duchovními autory soudcům, 
úředníkům a vůbec vyšším autoritám; uvádějí skutečně veliký 
počet míst ze Svatého Písma, jež ospravedlňují tuto poznámku, 
ale jež nikterak nezeslabují jasných výrazů starých proroctví, 
týkajících se Mesiáše.

Konečně tvrdí, že jestliže Spasitel a po něm evangelisté, 
apoštolé a první křesťané nazývali Ježíše synem božím, tento 
vznešený název neznamenal v evangelických dobách nic jiné
ho, než opak syna Belialova, to jest člověka dobrého, služební
ka božího, na rozdíl od člověka zlého, který se Boha nebojí.

Upírali-li Židé Ježíši Kristu jeho božství a jméno Mesiáše, 
neopomenuli také ničeho, aby ho učinili pohrdání hodným 
a aby na jeho zrození, život i smrt uvrhli všechnu potupu a vý
směch, jakého byla schopna jejich zločinná zuřivost.

Ze všech děl, jež zaslepenost Židů zplodila, nejhanebnější 
a nej přemrštěnější jest stará kniha, nazvaná Sepher Toldos Jes- 
chut, vyňatá z prachu panem Wagenseilem v druhém svazku 
jeho díla, nazvaného Těla ignea atd.

V této knize Sepher Toldos Jeschut čte ohavný příběh ze 
života našeho Spasitele, vymyšlený s veškerou možnou ničem
ností a vášní. Tak na příklad se odvážili napsati, že jakýsi 
Panther nebo Panděra, obyvatel Bethlehema, zamiloval se do 
mladé ženy, provdané za Jochanana. Z tohoto nečistého pomě
ru měl syna jménem Jesua, neboli Jesu. Otec dítěte byl nucen 
prchnouti a uchýlil se do Babylonu. Mladý Jesu pak byl posí



lán do škol. Avšak, dodává autor, měl drzou odvahu zvednouti 
a obnažiti hlavu před nejvyššími kněžími, místo aby se před ni
mi objevil s hlavou sklopenou a tváří zahalenou, jak bylo oby
čejem. Tato smělost byla ostře pokárána, při čemž byl pro
zkoumán jeho původ, shledán nečistým a on sám vystaven 
potupě.

Tato ohavná kniha Sepher Toldos Jeschut byla známa již 
ve druhém století; Celsus ji cituje s důvěrou, a Origenes ji vy
vrací v deváté kapitole.

Existuje jiná kniha, nazvaná rovněž Toldos Jeschut, vydaná 
r. 1705 panem Huldrichem, který se přesněji přidržuje evange
lia o dětství, avšak každou chvíli se dopouští nejhrubších ana- 
chronismů a chyb. Nechává Ježíše Krista naroditi se a zemří- 
tiza vlády Heroda Velkého a chce, aby k tomuto vládci byla 
vznesena žaloba pro cizoložství Panthera a Marie, matky 
Ježíšovy.

Autor, jenž si dal jméno Jonathan a jenž se vydává za sou
časníka Ježíše Krista a za obyvatele Jerusaléma, tvrdí, že Hero
des radil se o Ježíši Kristu se senátory jistého města v Caesa- 
rei. Nebudeme sledovati autora tak absurdního ve všech jeho 
rozporech.

Přesto však působením všech těchto pomluv udržují se Ži
dé ve své nesmiřitelné nenávisti vůči křesťanům a vůči evange
liu; nezanedbali ničeho ve snaze porušiti chronologii Starého 
Zákona a rozšířiti pochybnosti i neshody o době Spasitelova 
příchodu.

Ahmed-ben-Cassum-al-Andacusi. Maur z Granady, jenž žil 
koncem XVI. století, cituje starobylý arabský rukopis, naleze
ný zároveň se šestnácti olověnými pruhy, pokrytými vyrytým 
arabským písmem, v jakési jeskyni nedaleko Granady. Don Pe- 
dro y Quinones, arcibiskup granadský, sám o tom vydal svě



dectví. Tyto olověné pruhy, tak zvané granadské, byly později 
doneseny do Říma, kde byly za papeže Alexandea VII. několik 
let zkoumány a konečně odsouzeny jako apokryfické; obsahují 
jen smyšlené příběhy ze života Marie a jejího syna.

Jméno Mesiáš, provázené přívlastkem lživý, dává se i oněm 
samozvancům, kteří v různých dobách snažili se oklamati ná
rod židovský. Tito lži-Mesiášové objevovali se i před přícho
dem pravého pomazaného Páně. Moudrý Gamaliel mluví*) 
o jistém Theodatovi, jehož příběh jest zaznamenán v Josepho- 
vých Judských starožitnostech, kniha XX., kap. II. Honosil se, 
že přešel Jordán suchou nohou; přilákal k sobě mnoho lidí, kte
ří ho následovali, avšak Římané, dopadnuvše jeho malý sbor, 
rozprášili jej, uřízli hlavu nešťastnému vůdci a vystavili ji v Je
rusalemě.

Gamaliel mluví i o Judovi Galilejském, který je nepochyb
ně týž, o němž se zmiňuje Josephus ve XII. kapitole druhé kni
hy o Válce židovské. Praví, že tento falešný prorok shromáždil 
kolem sebe asi třicet tisíc lidí. Ale hyperbola je příznačným ry
sem židovského historika.

Za časů apoštolských byl to Simon, nazvaný čaroděj,**) 
který dovedl tak působiti na obyvatele Samaří, že ho považova
li za ctnost boží.

V příštím století, r. 178 a 179 křesťanského letopočtu, ob
jevil se za vlády Hadrianovy lži-Mesiáš Barcho-Khéba v čele 
armády. Císař vyslal proti němu Julia Severa, jenž po několika 
srážkách sevřel povstalce ve městě Bitheru; město bylo dlouho 
obléháno a konečně dobyto; Barcho-Khéba byl v něm jat a vy
dán na smrt. Hadrian se domníval, že se nejlépe zabezpečí pro
ti neustálým revoltám Židů, zakáže-li jim zvláštním ediktem

*) Skutky apoštolské, kap. V. verš 34., 35., 36.
**) Skutky apoštolské, kap. VIII. verš 9. Pozn. aut. 



pobyt v Jerusalemě. Ustanovil dokonce i stráže u bran toho 
města, aby znemožnily zbytkům lidu israelského vstup dovnitř.

V Sokratovi, církevním historikovi,*) čteme, že r. 434 ob
jevil se na ostrově Kandii lži-Mesiáš, nazývající se Mojžíš. 
Vydával se za bývalého osvoboditele Hebrejů, jenž vstal 
z mrtvých, aby je opět osvobodil.

O sto let později, r. 530, byl v Palestýně lži-Mesiáš, jmé
nem Julian; prohlašoval se za velikého dobyvatele, který v čele 
svého národa zničí se zbraní v ruce všechen křesťanský lid; 
zlákáni jeho sliby, ozbrojení Židé pobili mnoho křesťanů. Cí
sař Justinian vyslal vojsko proti němu. Byla svedena bitva 
s nepravým Kristem, jenž byl jat a odsouzen k smrti.

Začátkem Vlil, století Serenus, španělský Žid, se vydával 
za Mesiáše, kázal, měl učedníky a zemřel jako oni v bídě.

Několik lži-Mesiášů povstalo ve XII. století. Jeden se obje
vil ve Francii za Ludvíka Mladého; byl oběšen i se svými stou
penci, ajméno jeho i jeho žáků zůstalo neznámo.

Století XIII. bylo plodné na lži-Mesiáše; je jich napočítáno 
asi sedm neb osm, kteří se objevili v Arábii, Persii, Španělsku 
a na Moravě. Jeden z nich, nazývající se David el Re, byl prý 
veliký čaroděj; získal si Židy a stál v čele značné strany. Avšak 
tento Mesiáš byl zavražděn.

Jakub Zieglerne z Moravy, jenž žil v polovici XVI. století, 
hlásal brzké vystoupení Mesiáše, narozeného, jak tvrdil, před 
čtrnácti lety. Viděl ho prý ve Štrasburku a choval pečlivě meč 
a žezlo, aby mu je odevzdal, až Mesiáš dosáhne věku, kdy by 
mohl vyučovati.

Roku 1624 jiný Zieglerne potvrdil předpověď prvního.
Roku 1666 Sabbathai-Sevi, zrozený v Alepu, vydával se za 

Mesiáše, předpověděného Zieglerny. Začal tím, že kázal na sil-

*) Sokrates, Dějiny Církevní, kniha II., kap. XXXVIII. Pozn. aut.



nicích a v polích; Turci se mu vysmívali, kdežto jeho učedníci 
ho obdivovali. Zdá se, že si s počátku nezískal většinu židov
ského národa, ježto starší smyrnské synagogy vynesli nad 
ním ortel smrti. Odpykal to však jen pouhým strachem a vypo
vězením.

Uzavřel třikrát sňatek, ale tvrdí se, že žádného neuskuteč
nil, řka, že je to pod jeho důstojnost. Učinil si společníkem ja
kéhosi Nathana-Leviho; ten se vydával za proroka Eliáše, jenž 
měl býti předchůdcem Mesiášovým. Odebrali se do Jerusalema 
a Nathan tam ohlašoval Sabbathaie-Seviho jako osvoboditele 
národů. Židovská luza se prohlásila pro ně, ti však, kdož měli 
co ztratiti, je dali do klatby.

Sevi, chtěje uniknouti bouři, uchýlil se do Cařihradu a od
tamtud do Smyrny. Nathan-Levi poslal k němu čtyři vyslance, 
kteří ho uznali a veřejně pozdravili jako Mesiáše; toto posel
ství zaslepilo lid, ba i některé doktory, kteří prohlásili Sabbat
haie-Seviho za Mesiáše a krále hebrejského. Avšak smyrnská 
synagoga odsoudila svého krále k nabodnutí na kůl.

Sabbathai dal se pod ochranu smymského kadiho a měl zá
hy na své straně všechen židovský lid. Dal postaviti dva trůny, 
jeden pro sebe, druhý pro svou nejmilejší choť, přijal jméno 
krále králů a Josefu Sevimu, svému bratru, udělil název krále 
judského. Slíbil Židům jisté dobytí otomanské říše. Byl dokon
ce tak opovážíiv, že dal z židovské liturgie vypustiti jméno cí
sařovo a nahraditi je svým.

Byl vsazen do vězení v Dardanelách. Židé šířili pověsti, že 
Turci šetří jeho života jen proto, že dobře vědí, že je nesmrtel
ný. Velitel dardanelský se obohatil dary, jimiž ho Židé zahrno
vali, aby směli navštíviti svého uvězněného krále, svého Me
siáše, který i v okovech si zachoval veškeru důstojnost a dával 
si líbati nohy.



Než sultán, jenž sídlil se svým dvorem v Adrianopoli, chtěl 
učiniti konec této komedii; dal přivésti Saviho a pravil mu, že, 
je-li Mesiášem, je jistě nezranitelný; Sevi přisvědčil. Sultán dal 
ho postaviti za terč šípů svých ičoglanů. Mesiáš se přiznal, 
že není nezranitelný, a prohlásil, že Bůh ho seslal jen za tím 
účelem, aby vydal svědectví o svaté víře musulmanské. Zbičo
ván služebníky zákona, stal se mohamedánem, a žil i zemřel 
jsa v opovržení jak u Židů, tak u moslemínů, což tak zdiskredi
tovalo postavení lži-Mesiášů, že Sevi je poslední, který se ob
jevil.

METAMORFOSA, METEMPSYCHOSA — Není zcela 
přirazeno, že všechny metamorfosy, jimiž je země pokryta, 
vzbudily v Orientě, zemi představ, představu, že naše duše pře
cházejí z těla do těla? Téměř nepozorovatelný bod se stane čer
vem, z červa se stane motýl; žalud změní se v dub, vejce v ptá
ka; voda stane se mrakem a hromem, dřevo se promění v oheň 
a popel; slovem vše v přírodě zdá se býti metamorfosou, pro
měnou. Duším, jež byly považovány za vzdušné zjevy, bylo zá
hy přičítáno to, co bylo jasně viditelno v hrubých tělech. Před
stava metempsychosy je snad nej starším dogmatem známého 
světa a panuje dosud ve velké části Indie a Cíny.

Je rovněž velmi přirazeno, že všechny metamorfosy, jichž 
jsme svědky, daly vznik oněm starým pověstem, jež Ovidius 
sebral ve svém obdivuhodném díle. I Židé měli své proměny. 
Byla-li Niobé proměněna v mramor, byla Edith, žena Lothova, 
obrácena v solný sloup. Zůstala-li Eurydiké v pekle za to, že se 
ohlédla, byla ona žena Lothova pro tutéž zvědavost zbavena 
své lidské přirozenosti. Víska, již obývali Baucis a Filemon ve 
Frygii, byla proměněna v jezero; totéž se stalo i se Sodomou. 
Dcery Aniovy změnily vodu v olej; v Písmě nacházíme podob



nou proměnu, avšak pravdivější a posvátnější. Kadmus byl 
proměněn v hada; hůl Aronova stala se rovněž hadem.

Bohové se často měnili v lidi; Židé neviděli nikdy andělů 
jinak než v lidské podobě: andělé požívali pokrmu u Abraha
ma. Pavel ve své Epištole ke Korinthským praví, že anděl Sata
nův ho spoličkoval: Angelos Satana me kolafisei.

MEZE LIDSKÉHO DUCHA — Jsou všude, ubohý dok
tore. Chceš věděti, jak to, že tvá ruka a noha jest poslušná tvé 
vůle, kdežto tvoje játra nikoli? Pátráš, jak se tvoří myšlenka 
v tvém chatrném rozumu a toto dítě v děloze této ženy? Pone
chávám ti dosti času k odpovědi. Co je to hmota? Tobě podob
ní popsali deset tisíc svazků o té věci; našli několik vlastností 
té látky; děti je znají právě tak jako ty. Ale co je ta látka 
v podstatě? A co je to, co jsi nazval latinsky spiritus, což je po 
našem tolik, jako dech, a co jsi nemohl nazvati lépe, neboť 
o tom nemáš ani představy?

Pohleď na toto obilné zrno, jež házím na zemi, a pověz mi, 
jak se zvedne a vytvoří stéblo, obtížené klasem. Pouč mne, jak 
táž půda zplodí jablko na tomto stromě a kaštan na vedlejším. 
Mohl bych ti napsati foliant otázek, na něž bys byl s to odpově- 
děti jen slovem Nevím.

A přece jsi byl promován a říkají ti mistře. A tamten opo- 
vážlivec, který si koupil úřad, myslí, že si koupil i právo soudi- 
ti a odsuzovati, čemu nerozumí!

Montaigneovo heslo bylo: Co vím? a tvé jest: Co nevím?

MILOST BOŽI — Duchovní rádcové moderního Říma, 
slavní a neomylní teologové, nikdo nemá větší úcty k vašim 
božským výrokům než já. Avšak kdyby Paulus Aemilius, Sci- 
pio, Cato, Cicero, Caesar, Titus, Trajan, Marcus Aurelius přišli 



opět do tohoto Říma, kterému kdysi získali jakousi váhu, 
uznáte, že by se trochu podivichu podivili vašemu usnesení 
o milosti boží. Co by říkali, kdyby slyšeli o milosti boží zdra
votní podle svátého Tomáše a o milosti podle Kajetána; o mi
losti vnější a vnitřní, o nezasloužené, posvěcující, působivé, 
obvyklé, podporující; o milosti účinné, která jest někdy bez 
účinku, a o dostatečné, která někdy nestačí; o nestálé a o sou
hlasné? Upřímně, rozuměli by tomu lépe než vy a já?

Co by těm ubohým lidem bylo plátno vaše hlubokomyslné 
poučení? Připádá mi, jako bych je slyšel mluviti:

„Ctihodní Otcové, jste strašní geniové; my jsme se hloupě 
domnívali, že Věčná Bytost neřídí se nikdy jednotlivými záko
ny jako obyčejní lidé, nýbrž svými všeobecnými zákony, jež 
jsou věčné jako ona. Nikomu z nás ani nenapadlo, že by se Bůh 
podobal nerozumnému pánu, který jednomu otroku dá celé ma
lé jmění a jinému odepře potravu, který poručí bezrukému, aby 
hnětl těsto, němému, aby mu předčítal, a beznohému, aby mu 
sloužil za posla.

Vše, co od Boha pochází, jest milost: světu, jejž obýváme, 
prokázal milost tím, že ho stvořil, stromy z jeho milosti rostou, 
zvířata jeho milostí nacházejí potravu. Když však jeden vlk na
jde na své cestě beránka k večeři, a jiný vlk zahyne hladem, 
může se proto říci, že Bůh prokázal onomu prvnímu vlku 
zvláštní milost? Zabýval se z jakési laskavé milosti tím, aby je
den dub vzrostl mohutněji než jiný, kterému se nedostávalo 
mízy? Jsou-li všichni tvorové v celé přírodě podrobeni vše
obecným zákonům, jak je možno, že jediný druh živočišstva by 
jim podroben nebyl?

Proč by se svrchovaný pán všeho měl více zabývati řízením 
nitra jediného člověka, než správou veškeré ostatní přírody? 
Z jakého vrtochu by měnil něco v srdci nějakého Kuronce ne



bo Biskajce, zatím co nic nemění v zákonech, daných všem 
hvězdám?

Jaká ubohost domnívati se, že neustále rozdělává a předělá
vá city v nás! A jaká smělost považovati se za výjimku všeho 
tvorstva! A ještě ke všemu jsou tyto změny vymyšleny jen pro 
ty, kdož chodí k zpovědi. Nějaký Savojan nebo Bergaman dá 
v pondělí ve stavu milosti boží dvanáct sous na mši; v úterý 
půjde do hospody a milost mu bude odňata; ve středu dostane 
se mu milosti boží podporující, jež ho dovede ke zpovědi, 
avšak k dokonalé kajícnosti mu bude chybět milost účinná; ve 
čtvrtek to bude milost dostatečná, která mu nepostačí, jak již 
bylo řečeno. Bůh bude nepřetržitě pracovati v hlavě tohoto 
Bergamana, hned s úsilím, hned zase slabě, a na ostatním světě 
mu nesejde! Nezlíbí se mu mísiti se do vnitřních věcí Indů 
a Číňanů! Zbylo-li vám jen ještě za mák rozumu, ctihodní ot
cové, nezdá se vám tato soustava krajně směšnou?

Nešťastníci, pohleďte na tento dub, jenž tyčí svou korunu 
k oblakům, a na tuto třtinu, plazící se mu u paty. Neřeknete 
přece, že milost účinná byla dubu dána, kdežto třtině se nedo
stávala! Vzhlédněte k nebi a vizte věčného Tvůrce, stvořivšího 
miliony světů, jež krouží kolem sebe, řízeny všeobecnými 
a věčnými zákony. Vizte, jak totéž světlo odráží se od Slunce 
k Saturnu a od Saturnu k nám, a v tomto souladu tolika hvězd, 
unášených rychlým pohybem, v této všeobecné poslušnosti 
veškeré přírody odvažte se věřiti, můžete-li, že Bůh se zaměst
nává udělováním milosti nestálé sestře Tereze a milosti spolu
působící sestře Anežce!

Atome, kterému hloupý atom řekl, že Věčný má zvláštní 
zákony pro několik atomů v tvém sousedství, že uděluje svou 
milost onomu a odpírá ji tomuto, že ten a ten, jenž neměl mi
losti včera, obdrží ji zítra — neopakuj této hlouposti! Bůh 



stvořil svět a nevytvoří nové větry, aby pohnuly nějakými sté
bly slámy v jednom koutě toho světa. Teologové jsou jako bo
jovníci u Homéra, kteří věřili, že bohové chápají se zbraně 
hned proti nim, hned zase v jejich prospěch. Kdyby Homér ne
byl považován za básníka, byl by považován za rouhače.”

To mluví Marcus Aurelius, nikoli já, neboť Bůh, jenž vás 
osvěcuje, udělil mi milost věřiti všemu, co říkáte, co jste řekli 
a co řeknete.

MODLA, MODLÁŘ, MODLÁŘSTVÍ — Sluší zde po- 
znamenati, že Slovník Trévouxský začíná tento článek tvrze
ním, že všichni pohané byli modláři a že Indové jsou dosud 
modlářský národ. Předně nebyl nikdo nazýván pohanem před 
dobou Theodosia Mladšího. Toto jméno bylo dáno obyvatelům 
italských vesnic, pagorum incolae, pagani, kteří podrželi svou 
starou víru. Za druhé je Hindustan mohamedánský, a mohame- 
dáni jsou zapřisáhlí nepřátelé obrazů a modlářství. Za třetí ne
lze nazvat modláři mnohé indické národy, hlásící se k starému 
náboženství parskému, ani jisté kasty, jež nemají model.

ZKOUMÁNÍ,
existovala-li kdy jaká modlářská vláda.

Zdá se, že nikdy nebyl na světě národ, který by se byl sám 
nazýval modloslužebným. To slovo jest nadávka, urážlivý vý
raz, asi jako slovo gavacho, lotr, jímž Španělé kdysi přezdívali 
Francouzům, nebo marrano, zrádce, jímž Francouzové přezdí
vali Španělům. Kdyby se byl někdo zeptal římského senátu, 
athénského areopagu nebo na dvoře perských králů: „Jste mod
láři?” snad by ani nikdo té otázce nebyl rozuměl. Nikdo by ne
byl řekl: „Klaníme se obrazům, modlám.” Slova modlář, mod
lářství nenacházíme ani v Homérovi, ani v Hesiodovi, ani 



v Herodotovi, ani v žádném jiném autoru pohanské víry. Nikdy 
nebyl vydán žádný edikt, žádný zákon, přikazující, že se mají 
uctívati modly, že se jim má sloužiti jako bohům, že mají býti 
pokládány za bohy.

Když římští a kartaginští vojevůdcové uzavírali smlouvy, 
brali všecky své bohy za svědky. „V jejich přítomnosti slibuje
me pod přísahou mír,” říkali. Nuže, sochy všech těch bohů, 
jichž byla velmi dlouhá řada, nebyly ve stanech vojevůdců. 
V jejich představě byli bohové přítomni lidským počinům jako 
svědci, jako soudcové. A jistě to nebylo pouhé vyobrazení, jež 
tvořilo podstatu božstva.

Jak tedy pohlíželi na sochy svých falešných božstev v chrá
mech? Právě tak, je-li dovoleno se tak vyjádřiti, jak my pohlí
žíme na obrazy předmětů svého uctívání. Omyl nebyl v tom, 
klaněl-li se člověk kusu dřeva nebo mramoru, nýbrž v tom, kla- 
něl-li se falešnému božstvu, zobrazenému tím dřevem nebo 
mramorem. Rozdíl mezi nimi a námi není ten, že oni měli 
obrazy a my že je nemáme, nýbrž ten, že jejich obrazy zpodo- 
bovaly fantastické bytosti nepravého náboženství, kdežto naše 
představují skutečné bytosti pravého náboženství. Řekové měli 
sochu Herkula, my svátého Krištofa; oni měli Aeskulapa s jeho 
kozou, my svátého Rocha se psem; oni měli Jupitera, ozbroje
ného hromem, my zase svátého Antonína Padovanského a svá
tého Jakuba Compostellského.

Když konsul Plinius vzývá nesmrtelné bohy v úvodu ke 
svému Panegyriku na Trajana, nevzývá obrazů. Tyto obrazy 
nebyly nesmrtelné.

Ani v posledních, ani v nejstarších dobách pohanství nena
cházíme ani jediného fakta, z něhož by se dalo souditi, že byla 
kdy uctívána nějaká modla. Homér mluví jen o bozích, obýva
jících vrchol Olympu. I palladium, ačkoliv spadlé s nebe, bylo



jen posvátnou zárukou Palladiny ochrany; ona to byla, již Ře
kové v palladiu uctívali.

Avšak Římané a Řekové poklekali před sochami, obětovali 
jim věnce, kadidlo, květiny a nosili je v triumfu po ulicích. My 
jsme posvětili tyto obyčeje a přece nejsme modláři.

V dobách sucha ženy se postily a pak nosily sochy bohů, 
kráčejíce bosy, s rozpuštěnými vlasy, a ihned pršelo jen se lilo, 
jak praví Petronius, et statím urceatim pluebal. Neposvětili 
jsme my tento zvyk, neoprávněný u pohanů a samozřejmě zce
la oprávněný u nás? V kolika městech se nosí ostatky svátých, 
aby se získalo jejich působením požehnání nebes! Kdyby něja
ký Turek nebo nějaký vzdělaný Číňan byl svědkem těchto 
obřadů, mohl by nás ve své nevědomosti s počátku viniti, že 
věříme v bůžky, které nosíme v procesí; avšak stačilo by jediné 
slovo, aby byl vyveden z klamu.

Překvapuje nás, co toho bylo ve všech dobách namluveno 
proti modlářství Římanů a Řeků, a pak nás ještě více překvapu
je, když vidíme, že vůbec modloslužebníky nebyli.

Některé chrámy těšily se větší přízni než jiné. Veliká Diana 
Efesská byla slavnější než nějaká vesnická Diana. V Aeskula
pově chrámě v Epidauru dálo se více zázraků než v kterémkoli 
jiném jeho chrámě. Sošce Jupitera Olympského bylo přinášeno 
více obětí než soše Jupitera Paflagonského. Když však zde již 
musíme stále stavětí obyčeje pravého náboženství proti obyče
jům náboženství nepravého, neměli jsme i my po několik stole
tí větší úctu k některým oltářům než k jiným? Neobětujeme ví
ce ofer Panně Marii Loretáriské než Panně Marii Sněžné? Řek
něme sami, možno-li nás pod touto záminkou viniti z modlář
ství.

Staří si představovali jen jednu Dianu, jednoho Apollona, 
jednoho Aeskulapa, nikoli tolik Apollonů, Dian a Aeskulapů,



kolik měli chrámů a soch. Je tedy dokázáno, pokud vůbec mů
že nějaký historický moment býti dokázán, že staří nevěřili, že 
by socha byla božstvem, že jejich uctívání nemohlo se vztaho- 
vati k té soše, k té modle, a že proto nebyli modloslužebníky.

Hrubá a pověrčivá luza, jež neuvažovala, jež nedovedla ani 
pochybovati, ani popírati, ani věřiti, jež běhala do chrámů 
z dlouhé chvíle, a protože malí jsou tam rovni velkým, jež při
nášela oběti ze zvyku, jež mluvila neustále o zázracích, nepro
zkoumavši z nich žádného, a jež nebyla duševně mnohem výše 
než oběti, které přiváděla — tato luza mohla ovšem býti při po
hledu na velikou Dianu a Jupitera hromovládného zachvácena 
posvátnou hrůzou a klaněti se nevědomky samotné soše. Totéž 
se někdy přihodilo i v našich chrámech našim nevzdělaným 
venkovanům, kteří byli ihned poučeni, že mají se obraceti 
o přímluvu k blahoslaveným, k nesmrtelným, přijatým do ne
bes, nikoli však k dřevěným a kamenným sochám, a že se mají 
klaněti pouze Bohu.

Rekové a Římané zvětšili počet svých bohů nadšeným uctí
váním lidí. Řekové vzdávali božskou úctu dobyvatelům, jako 
Bakchovi, Herkulovi, Perseovi. Řím stavěl oltáře svým císa
řům. Naše pocty jsou jiného druhu; my máme svaté místo je
jich polobohů a bohů podružných, avšak nebéřeme ohled ani 
na hodnosti, ani na vítězství. Stavíme chrámy lidem pouze 
ctnostným, kteří by byli většinou neznámí na světě, kdyby ne
byli vzati do nebes. Uctívání starých dálo se z pochlebenství, 
u nás děje se tak z úcty k ctnosti. Ale i toto starobylé uctívání 
je novým přesvědčivým důkazem, že Řekové a Římané nebyli 
vlastně modláři. Je jasno, že jako nepřipisovali božskou moc 
mincím Augustovým nebo Claudiovým, tak ji také nepřipiso
vali jejich sochám.



Cicero ve svých filosofických spisech nepřipouští ani do
mněnky, že by se někdo mohl mýliti sochami bohů a zaměňo- 
vati je za bohy samé. Jeho osoby hřímají proti ustanovenému 
náboženství, avšak žádné z nich ani nenapadne viniti Římany, 
že považují mramor a bronz za božstva. Lukrecius nikomu ne- 
vytýká tuto hloupost, on, jenž všecko pověrčivcùm vytýká. Te
dy ještě jednou: toto mínění neexistovalo, nikdo o něm neměl 
ani potuchy, nebylo modloslužebníků.

Horác dává mluviti soše Priapově; vkládá jí do úst tato slo
va: „Byl jsem kdysi kmenem fíkovníku; tesař, nevěda, má-li ze 
mne udělati boha nebo lavici, konečně se rozhodl a udělal ze 
mne boha,” atd. Co vyplývá z tohoto žertu? Priapos byl z drob
ných podřadných božstev, vydaných posměváčkům na pospas, 
a sám tento žert jest nejpádnějším důkazem, že dřevěná socha 
Priapova, stavěná do zelinářské zahrady na postrašení ptáků, 
nebyla valně ctěna.

Dacier, pouštěje se do vykladačství, neopomenul pozname- 
nati, že Baruch předpověděl tuto příhodu, řka: „Budou jen tím, 
co budou dělníci chtíti.” Ale mohl také poznamenati, že lze to
též říci o všech sochách.

Z kusu mramoru může se právě tak vytesati umyvadlo jako 
socha Alexandrova či Jupiterova nebo něco úctyhodnějšího. 
Látka, z níž byli vytvořeni cherubové svatostánku, mohla právě 
tak dobře sloužiti i k nejnižším účelům. Je trůn nebo oltář mé
ně ctěn proto, že dělník z něho mohl udělati kuchyňský stůl?

Dacier, místo aby vyvodil, že Římané se klaněli soše Pria
pově a že Baruch to předpověděl, měl vyvoditi, že se mu Říma
né posmívali. Prohlédněte všecky autory, kteří mluví o sochách 
svých bohů, nenajdete ani jednoho, jenž by mluvil o modlář
ství: říkají pravý opak. Budete čisti v Martialovi:



Qui finxit sacros auro vel marmore vultus, non facit Hle 
deos;...

V Ovidiovi:
Colitur pro Jove forma Jovis.

V Statiovi:
Nulla autem effigies, mdli commissa metallo forma Dei; 

mentes habitare et pectora gaudet.

V Lukanovi:
Estne Dei sedes, nisi terra et pontus et aer?

Byl by celý svazek z citátů dosvědčujících, že obrazy byly 
pouhými obrazy.

Jedině případy, kdy sochy dávaly věštecká znamení, mohly 
vzbuzovati domněnku, že tyto sochy mají v sobě cosi božské
ho. Ale jistě převládalo přesvědčení, že bohové zvolili si jisté 
oltáře, jistá zpodobení, do nichž někdy sestoupili, aby vyslechli 
lid a dali mu odpověď. V Homérovi a v chórech řeckých trage
dií nacházíme jen prosby k Apollonovi, jenž vydává svá oraku- 
la na horách, v nějakém chrámě, v některém městě; v celém 
starověku není ani stopy po modlitbě, platící soše.

Ti, kdož provozovali magii, kdož v ni věřili, nebo se tvářili, 
že v ni věří, tvrdili, že znají tajemství, jak příměti bohy, aby se
stoupili do soch; nikoli velké bohy, avšak bohy podřadné, du
chy. To bylo, čemu Hermes Trismegistos říkal dělati bohy, 
a co svátý Augustin vyvrací ve svém De civitate Dei. Avšak to 
právě zřejmě dokazuje, že sochy neměly do sebe nic božského, 
když je musil kouzelník oživovati. Myslím, že se asi velmi 
zřídka přihodilo, že by kouzelník byl tak obratný, aby dal soše 
duši, aby ji přiměl mluviti.

Slovem, obrazy bohů nebyly bohy. Jupiter, nikoli jeho 
obraz, sesílal hrom a blesk; moře nevzdouvala socha Neptuno-



va, právě jako Apollonova nenosila světlo. Řekové a Římané 
byli pohany, polyteisty, nebyli však modláři.

BYLI-LI PERŠANÉ, SABEJŠTÍ, EGYPŤANÉ, 
TATAŘI A TURCI MODLÁŘI, 

a jak starý je původ bůžků, zvaných modly.
Dějiny jejich kultu.

Velikým omylem jest nazývati modloslužebnými národy, 
klanící se slunci a hvězdám. Tito národové dlouho neměli ani 
bůžků, ani chrámů. Mýlili-li se, bylo to v tom, že vzdávali 
hvězdám, čím byli povinni stvořiteli hvězd. Nad to učení Za- 
rathustrovo nebo Zerduštovo, obsažené v Sadderu, hlásá Nej- 
vyšší Bytost, trestající a odměňující, což je velice vzdáleno 
modlářství. Čínská vláda neměla nikdy žádné modly, zachová
vala vždycky prostý kult pána nebes, Kingtiena. Džengizchan 
u Tatarů nebyl modlář, neměl žádné modly. Musulmané, obý
vající Řecko, Malou Asii, Sýrii, Persii, Indii a Afriku, nazývají 
křesťany modloslužebníky, giaury, protože se domnívají, že se 
křesťané klaní obrazům. Rozbili mnoho soch, jež našli v chrá
mě svaté Sofie, svátých Apoštolů a jiných, které změnili v me
šity. Zdání je oklamalo, jako vždycky klame lidi, a vzbudilo 
v nich domněnku, že chrámy, zasvěcené svátým, kteří byli kdy
si lidmi, jakož i obrazy těchto svátých, vzývané na kolenou, 
a zázraky, konané v těch chrámech, jsou nezvratnými důkazy 
naprostého modlářství. A přece tomu tak není. Křesťané se ve 
skutečnosti klaní jen jedinému Bohu a v blahoslavených uctí
vají právě jen božskou moc; jež se v těch světcích projevuje. 
Obrazoborci a protestanté učinili církvi tutéž výtku modlářství, 
a dostalo se jim stejné odpovědi.

Ježto lidé měli velmi zřídka přesné ideje a ještě méně často 
vyjádřili své ideje přesnými a neobojetnými slovy, nazývali



jsme modláři pohany a hlavně polyteisty. Byly napsány 
ohromné svazky a vysloveny různé názory o původu tohoto 
kultu Boha neb bohů viditelné podoby: toto množství knih 
a mínění jest důkazem pouhé nevědomosti.

Nevíme, kdo vynašel šaty a obuv, a chceme věděti, kdo 
první vynašel modly? Co nám sejde na tom, co psal Sanchoni- 
athon, jenž žil před válkou trojskou? Oč jsme moudřejší, po- 
učí-li nás, že chaos, duch, což je totéž jako dech, našed zalíbe
ní v svém počátku, vydobyl z něho hlínu, že učinil vzduch jas
ným, že vítr Colp a jeho manželka Bau zplodili Aeona, že 
Aeon zplodil Gena, že Chronos, jejich potomek, měl dvě oči 
vzadu a dvě napřed, že se stal bohem a že dal Egypt svému sy
nu Thotovi? To je jedna z nejúctyhodnějších památek starově
ku.

Orfeus, starší než Sanchoniathon, nepoučí nás více ve své 
Theogonii, již nám Damaskios zachoval. Líčí počátek světa 
v podobě draka o dvou hlavách, jedné býčí, druhé lví, s tváří 
uprostřed, kterou nazývá tvář-bůh, a se zlatými křídly na rame
nou.

Avšak z těchto bizarních představ můžete vyvoditi dvě ve
liké pravdy: první, že viditelné obrazy a hieroglyfy sahají do 
nejstarší dávnověkosti, a druhou, že všichni staří filosofové 
uznávali jistý prapůvod.

Co se týče polyteismu, pouhý rozum vám řekne, že byli-li 
tu jednou lidé, to jest tvorové slabí, schopní rozumu i šílenství, 
podléhající všem náhodám i nehodám, nemoci i smrti, tito lidé 
cítili svou slabost a odvislost; poznali snadno, že existuje cosi 
mocnějšího než oni; vycítili zvláštní sílu v zemi, jež je zásobu
je potravou, zvláštní sílu ve vzduchu, jež je často ničí, v ohni, 
jenž je stravuje, i ve vodě, která je zatopuje. Může býti něco 
samozřejmějšího, než že nevědomí lidé si vybájili bytosti, 



vládnoucí těmto živlům? Může býti něco samozřejmějšího, než 
že uctívali neviditelnou sílu, jež dávala zářiti slunci a hvěz
dám? A jakmile si chtěli utvořiti představu o těchto vyšších by
tostech, může opět býti něco samozřejmějšího, než že je zpo- 
dobovali viditelným způsobem? Mohli si vůbec počínati jinak? 
Náboženství židovské, předcházející našemu a diktované sa
mým Bohem, bylo plné obrazů, v nichž byl Bůh předváděn. 
V ohnivém keři ráčí mluviti lidskou řečí; zjevuje se na hoře; 
nebeští duchové, které vysílá, přicházejí vesměs v lidské podo
bě, a konečně svatostánek jest naplněn cherubíny o lidských tě
lech, křídlech a zvířecích hlavách. To také bylo příčinou, že 
Plutarch, Tacitus, Appian a tolik jiných omylem vytýkalo Ži
dům, že se klaní oslí hlavě. Hospodin, přestože zakázal zobra- 
zovati štětcem i dlátem jakoukoli podobu, ráčil se přizpůsobiti 
lidské slabosti, jež si žádá, aby se mluvilo obrazy k smyslům.

Izaiáš v VI. kapitole vidí Hospodina, jak sedí na trůně 
a lem jeho roucha naplňuje chrám. Hospodin vztáhne ruku 
a dotkne se Jeremiášových úst v 1. kapitole tohoto proroka. 
Ezechiel ve III. kapitole vidí safírový trůn a Bůh se mu zjeví 
jako člověk, sedící na tom trůně. Tyto obrazy neporušují čisto
ty židovského náboženství, jež nikdy nepoužívalo obrazů, 
soch, ani model, aby představilo Boha očím lidu.

Vzdělaní Číňané, Parsové, staří Egypťané neměli vůbec 
model, avšak Isis a Osiris byli záhy zobrazováni, Baal v Baby
lóně byl ohromný kolos, Brahma na poloostrově Indickém byl 
bizarní netvor. Řekové zvláště oplývali množstvím bohů, soch 
a chrámů, při tom však připisovali svrchovanou moc svému 
Zevovi, pánu bohů i lidí, jejž Latinci nazývali Jupiterem. Ří
mané napodobili Řeky. Tito národové umisťovali všecky bohy 
do nebes, nevědouce, co vlastně rozumějí nebem a Olympem; 
nezdálo se pravděpodobným, že by tyto vyšší bytosti obývaly 



oblaka, jež jsou pouhou vodou. S počátku jich umístili sedm na 
sedm planet, mezi něž bylo počítáno slunce; později však byl 
pobytem bohů celý prostor nebes.

Římané měli dvanáct hlavních bohů, šest mužského a šest 
ženského pohlaví, které nazývali Dii majorům gentium; byli to: 
Jupiter, Neptun, Apollo, Vulcan, Mars, Mercur; Juno, Vesta, 
Minerva, Ceres, Venuše, Diana. Pluto byl tehdy zapomenut; je
ho místo zaujala Vesta.

Pak přišli bohové minorum gentium, bohové místní, herc
ové jako Bakchus, Herkul, Aeskulap; bohové podzemí, Pluto 
a Proserpina; bohové moře jako Tethys, Amfitrité, Nereidy, 
Glaucus; pak Dryady a Najady; dále bohové zahrad a stád. 
Každé zaměstnání, každá životní činnost měla svého boha; byl 
bůh pro děti, pro dívky na vdávání, pro ženy vdané, pro těhot
né; byl i bůh Bzdění. Konečně byli divinisováni císaři. Ani tito 
císařové, ani bůh Bzdění, ani bohyně Pertunda, ani Priapos, ani 
Rumina, bohyně prsů, ani Stercutius, bůh šatnice, nebyli ve 
skutečnosti považováni za pány nebes a země. Císařové měli 
někdy chrámy, malí bohové, penáti, jich nikdy neměli; všichni 
však měli své podoby, své sošky.

Byly to malé, ze dřeva vyřezané figurky, jimiž lidé zdobili 
své příbytky; byly to hračky starých žen i dětí, nepředepsané 
veřejným kultem. Pověrčivost každého jednotlivce měla tu pl
nou zvůli. Ve zříceninách starých měst nacházejí se ještě tito 
malí bůžkové. Není-li nikomu známo, kdy si lidé začali dělati 
modly, ví se aspoň, které sahají do nejstarších dob. Thare, otec 
Abrahamův, je vyráběl v městě Ur v Chaldeji. Ráchel odcizila 
a odnesla modly svého tchána Labana. Dále nemožno postou- 
piti.

Ale jaký přesný pojem měli ti staří národové o všech těchto 
modlách? Jakou vlastnost, jakou moc jim připisovali? Věřili, 



že bohové sestupují s nebes a přicházejí se ukrýt do těch soch, 
nebo že s nimi sdělují část své božské podstaty, nebo že s nimi 
vůbec nic nesdělují? I o tom bylo již velmi zbytečně mnoho 
psáno. Je jasno, že každý člověk o tom soudil podle stupně 
svého rozumu, nebo své důvěřivosti, nebo svého fanatismu. 
Kněží samozřejmě přikládali svým sochám co největší božskou 
moc, aby získali více obětí. Je známo, že filosofové zavrhovali 
tyto pověry, že bojovníci se jim posmívali, úřady je trpěly 
a lid, vždycky nesmyslný, nevěděl, co činí. To jsou v několika 
slovech dějiny všech národů, kterým se Bůh nedal poznati.

Tutéž představu možno si učiniti i o božské úctě, již celý 
Egypt prokazoval býku a již různá města prokazovala psu, opi
ci, kočce nebo cibulím. Je velice pravděpodobno, že to byly 
s počátku symboly. Později byl uctíván nějaký určitý býk Apis 
a určitý pes, jménem Anubis; hovězí maso a cibule byly stálým 
pokrmem. Těžko však lze uhodnouti, jak smýšlely egyptské 
stařeny o posvátných cibulích a o býcích.

Modly dosti často mluvívaly. V den Kybelina svátku v Ří
mě byla v modlitbách připomínána krásná slova, jež socha pro
nesla při přenesení paláce krále Attala:

Ipsa pěti volui; ne sit mora, mitte volentem: Dignus Roma 
locus quo deus omnis eat.

Chtěla jsem býti přenesena; odveďte mne rychle; Řím je 
hoden, aby všichni bohové se tam usídlili.

Fortunina socha rovněž mluvila: pravda, Scipionové, Cice- 
ronové, ani Caesarové tomu nevěřili, avšak stařena, které En- 
colpus dal tolar, aby nakoupila hus a bohů, mohla tomu zcela 
dobře věřiti.

Modly také pronášely oracula, a kněží, ukrytí uvnitř soch, 
mluvili jménem bohů.



Čím to, že při tolika bozích, tolika různých teogoniích 
a zvláštních kultech nikdy nedošlo u národů, zvaných modlář
ských, k náboženské válce? Tento mír byl dobrem, zrodivším 
se ze zla, ze samého bludu, neboť každý národ, uznávaje řadu 
nižších bohů; shledával zcela správným, že i sousedé mají bo
hy své. S výjimkou Kambysa, jemuž se vytýká, že zabil býka 
Apise, nenacházíme ve světských dějinách žádného vítěze, kte
rý by byl urážel bohy poraženého lidu. Pohané neměli žádného 
výlučného náboženství a kněží se jen starali, aby získali co nej
více obětí a darů.

Původní obětinou bylo ovoce. Brzy na to bylo potřebí zví
řat pro kněžský stůl; kněží je sami poráželi; stávali se řezníky 
a ukrutníky. A konečně zavedli příšerný zvyk obětování lidí, 
hlavně chlapců a dívek. Ani Číňané, ani Parsové, ani Indové se 
nikdy neprovinili podobnou ohavností; avšak v egyptské Hie- 
ropoli byly podle zprávy Porfyriovy přinášeny lidské oběti.

V Tauridě bývali obětováni cizinci; na štěstí neměli v tom 
asi tauridští kněží velké prakse. Také první Rekové, Cypřané, 
Foiničané, Tyřané a Karthagiňané provozovali tuto ohavnou 
pověru. Dokonce i Římané dopustili se toho náboženského zlo
činu, a Plutarch zaznamenává, že obětovali dva Řeky a dva Ga- 
lly na odpykání milostného poměru s třemi vestálkami. Proko- 
pios, současník franckého krále Theodeberta, praví, že Franko
vé obětovali bohům lidi, když vnikli s tímto králem do Itálie. 
Gallové a Germáné konali všeobecně tyto strašné oběti. Probí- 
ráme-li se dějinami, neubráníme se hrůze z lidí.

Pravda jest, že u Židů Jefte obětoval svou dceru, a Saul byl 
hotov obětovati svého syna; pravda také jest, že ti, kdož byli 
klatbou zaslíbeni Hospodinu, nemohli býti vykoupeni, jako by
la vykupována dobytčata, a že musili zahynouti. Samuel, ži
dovský kněz, rozsekal na kusy posvátným nožem krále Agaga, 



válečného zajatce, kterému Saul odpustil, a Saul byl zavr
žen, že zachoval vůči tomuto králi mezinárodní právo. Bůh, 
pán lidí, může jim odníti život kdy chce, jak chce a kým chce, 
avšak lidem nepřísluší zaujímati místo Pána nad životem 
a smrtí, a osvojovati si práva Nejvyšší Bytosti.

Aby se lidstvo utěšilo z tohoto strašlivého obrazu a z těchto 
zbožných zločinů, je důležito věděti, že téměř u všech národů, 
tak zvaných modloslužebných, existovalo posvátné bohosloví 
a lidový blud, tajný kultus a veřejné obřady, náboženství mudr
ců a náboženství prostého lidu. V mystériích zasvěcenců byl 
hlásán jediný Bůh; stačí přečisti si jen hymnus, připisovaný 
Orfeovi a zpívaný o mystériích Gerery Eleusinské, tak slavné 
v Evropě i v Asii: „Pozoruj božskou přírodu; osvěť svého du
cha, ovládej své srdce, kráčej po stezce spravedlnosti; nechť 
Bůh nebes země je stále před tvýma očima: on jest jediný a tr
vá sám ze sebe; všichni tvorové mají své bytí od něho; on je 
udržuje všecky; nikdy nebyl viděn smrtelníky a sám vidí všec
ky věci.”

Stačí také čisti tato slova filosofa Maxima z Madaury v je
ho Listě k svátému Augustinu: „Kdo by mohl býti tak hrubého 
a tupého ducha; aby pochyboval o existenci svrchovaného, 
věčného a nekonečného Boha, jenž nezplodil nic podobného 
sobě samému a jenž jest společným otcem všech věcí?”

Z tisícerých svědectví jest patrno, že mudrcové měli v oš
klivosti nejen modlářství, ale i polyteismus.

Epiktét, tento vzor odevzdanosti a trpělivosti, tento ve 
svém ponížení tak veliký muž, mluví vždycky jen o jediném 
Bohu. Zde jest jedna z jeho zásad: „Bůh mne stvořil, Bůh je ve 
mně, nosím jej všude s sebou. Mohl bych jej poskvmiti necud- 
nými myšlenkami, nesprávnými skutky, hanebnými tužbami? 
Mou povinností jest děkovati Bohu za vše, chvalořečiti mu za



vše a nepřestati mu žehnati, dokud nepřestanu žiti.” Všecky 
Epiktetovy myšlenky vycházejí z této zásady.

Marcus Aurelius, snad právě tak veliký na trůně římské ří
še, jako Epiktét v otroctví, mluví sice často o bozích, buďto 
aby se přizpůsobil běžné mluvě, nebo aby označil bytosti, nalé
zající se uprostřed mezi Bytostí Nejvyšší a lidmi, ale na kolika 
místech napovídá, že uznává jen jednoho věčného, nekonečné
ho Boha! „Naše duše,” praví, Jest emanace Božství. Mé děti, 
mé tělo, můj duch, vše pochází mi od Boha.”

Stoikové a platonikové připouštěli božskou a všeobecnou 
podstatu; epikurejci ji popírali. Velekněží mluvili v mystériích 
jen o jediném bohu. Kde tedy byli modláři?

Ostatně jedním z velikých omylů Moreriho Slovníku je do
mněnka, že za Theodosia mladšího nebylo již modlářů, kromě 
ve vzdálených krajích Asie a Afriky. Ještě v sedmém století 
bylo v Itálii mnoho pohanských kmenů. Německo od Vesery 
na sever nebylo křesťanské ještě za Karla Velikého. Polsko 
a celý sever zůstalo ještě dlouho po něm v tak zvaném modlář
ství. Polovina Afriky, všechny říše za Gangem, Japonsko, čín
ský lid a sta tatarských hord zachovaly si své starobylé nábo
ženství. V Evropě je to už jen několik Laponců, několik Samo- 
jedů, několik Tatarů, kteří setrvali ve víře svých předků.

Končíme poznámkou, že v dobách, jež jsou u nás nazývány 
středověkem, říkali jsme mohamedánské zemi Paganie; lidu, 
který má obrazy v ošklivosti, přezdívali jsme modlářů, viníce 
jej, že se klaní obrazům. Přiznejme si poznovu, že Turci jsou 
spíše v právu, mají-li nás za modloslužebníky, když vidí naše 
oltáře, plné obrazů a soch.

MOJŽÍŠ — Mnozí učenci se domnívali, že Pentateuch ne
mohl býti napsán Mojžíšem. Podle nich je prý dokázáno sa



mým Písmem, že první známý exemplář byl nalezen za časů 
krále Josiáše, a tento jediný exemplář byl králi přinesen zapi
sovatelem Sofoniášem. Nuže, mezi Mojžíšem a touto příhodou 
zapisovatele Sofoniáše uplynulo tisíc sto šedesát sedm let po
dle hebrejského počtu. Neboť Bůh se zjevil Mojžíšovi v podo
bě ohnivého keře r. 2213 od počátku světa, a zapisovatel Sofo- 
niáš objevil knihu Zákonů r. 3380 od počátku světa. Tato kni
ha, nalezená za Josiáše, byla až do návratu ze zajetí babylon
ského neznáma, a je řečeno, že to byl Ezra, jenž osvícen Hos
podinem, napsal všechna Písma svátá.

Ať již to je Ezra nebo někdo jiný, je naprosto lhostejno, 
kdo tu knihu vytvořil, jen když se tak stalo z vnuknutí božího. 
V Pentateuchu není řečeno, že by Mojžíš byl jeho původcem; 
je tedy dovoleno připisovati jej jinému člověku, kterému jej 
vnukl duch boží.

Někteří odpůrcové dodávají, že žádný prorok necituje 
knih Pentateuchu, že o nich není zmínky ani v Žalmech, ani 
v knihách připisovaných Šalamounovi, ani v Jeremiášovi, ani 
v Isaiášovi, vůbec v žádné knize kanonické. Slova, odpovídají
cí názvům Genese, Exodu, Numeri, Leviticu, Deuteronomia, 
nenacházejí se v žádném jiném písmě ani Starého ani Nového 
Zákona.

Jiní, smělejší, položili si tyto otázky:
1. Jakou řečí by byl Mojžíš psal na divoké poušti? Mohla to 

býti jen egyptská, neboť ze samé té knihy jest patrno, že Moj
žíš i všechen jeho lid se narodil v Egyptě. Pravděpodobně ani 
jiným jazykem nemluvili. Tehdy ještě nebyl papyros v Egyptě 
znám; Egypťané ryli hieroglyfy do mramoru nebo do dřeva. Je 
také známo, že desatero přikázání bylo vryto do kamenných 
desek. Bylo by tedy bývalo nutno vrýti pět svazků do hlazené



ho kamene, což by bylo vyžadovalo neslýchané námahy 
i spousty času.

2. Je pravděpodobno, že na poušti, kde židovský národ ne
měl krejčího ani obuvníka, a kde Pán všehomíru byl nucen ko- 
nati nepřetržitý zázrak, aby zachoval staré šaty a obuv Židů, by 
se byli našli dosti obratní lidé, aby vyryli pět knih Pentateuchu 
do mramoru nebo do dřeva? Lze snad namítnouti, že se také 
našli dělníci, kteří zhotovili zlaté tele a pak zlato rozmělnili 
v prach, kteří zbudovali Archu úmluvy, ozdobili ji čtyřiatřicíti 
bronzovými sloupy se stříbrnými hlavicemi, kteří lemovali 
a vyšívali lněné, hyacintové, purpurové a šarlatové závoje — 
ale to právě sesiluje tvrzení odpůrců. Odpovídají, že není mož
no, aby na poušti, kde se všeho nedostávalo, byla tvořena tak 
umělá díla, tu že by byly měly být nejprve zhotoveny střevíce 
a tuniky, že ti, kdož postrádají nezbytného, nestarají se o pře
pych, a že si zřejmě odporuje, kdo tvrdí, že tam byli slévači, 
rytci, sochaři, barvíři a vyšívači, když nebylo ani šatů, ani san
dálů, ani chleba.

3. Kdyby byl Mojžíš napsal první kapitolu Genese, bylo by 
bývalo zakázáno všem mladým lidem čisti tuto první kapitolu? 
Tak málo úcty by bylo prokazováno zákonodárci? Kdyby byl 
Mojžíš řekl, že Bůh trestá hříchy otců až do čtvrtého pokolení, 
byl by se Ezechiel odvážil to popírati?

4. Kdyby byl Mojžíš napsal Leviticus, byl by si mohl od- 
porovati v Deuteronomiu? Leviticus zapovídá pojmouti ženu 
bratrovu za manželku, Deuteronomion to přikazuje.

5. Byl by Mojžíš mluvil ve své knize o městech, jež za jeho 
dob neexistovala? Byl by řekl, že města, položená od něho na 
východ od Jordánu, jsou na západě?

6. Byl by vykázal levitům čtyřicet osm měst v zemi, kde ni
kdy nebylo ani deset měst, a k tomu na poušti, po níž bloudil, 
nemaje ani domu?



7. Byl by předepsal pravidla pro židovské krále, když tehdy 
židovský národ králů nejen neměl, ale cítil k nim dokonce od
por a nebylo pravděpodobno, že by je vůbec kdy měl? Jakže, 
Mojžíš že by byl ustanovil předpisy pro krále, kteří přišli až asi 
pět set let po něm, a nebyl by se zmínil o soudcích a velekně
zích, již hned po něm následovali? Nevede tato úvaha k do
mněnce, že Pentateuch byl napsán za dob králů a že obřady, 
ustanovené Mojžíšem, byly pouhou tradicí?

8. Je možno, aby byl řekl Židům: „Vyvedl jsem vás v počtu 
šesti set tisíc bojovníků ze země egyptské pod ochranou vašeho 
Boha?” Nebyli by mu Židé odpověděli: ‚‚Zajisté jsi byl velice 
bázlivý, když jsi nás nevedl proti Faraónu egyptskému, který 
nemohl proti nám postaviti ani armádu o dvou stech tisících 
mužů. Egypt neměl nikdy tolik vojska pohotově; byli bychom 
jej bez nesnází porazili a stali se pány jeho země. Jakže, Bůh, 
jenž s tebou mluví, usmrtil k vůli nám všecky egyptské prvoro
zené, a je-li v té zemi tři sta tisíc rodin, činí to tři sta tisíc mu
žů, mrtvých za jedinou noc, abychom byli pomstěni, a ty ses 
neřídil příkladem svého Boha, tys nám nedal tu úrodnou zemi, 
jíž nikdo nemohl brániti! Vyvedl jsi nás z Egypta jako zbaběl
ce a bídáky, abys nám dal zahynouti v poušti mezi horami 
a propastmi! Mohl jsi nás aspoň uvésti přímou cestou do té ze
mě Kanaan, na niž nemáme žádného práva a kterou jsi nám slí
bil a do níž jsme se ještě nemohli dostati.

Bylo správné, že ze země Gošen jsme se ubírali k Tyru 
a Sidonu podél Středozemního moře, ale pak jsi nás vedl téměř 
přes celou úžinu suezskou, vrátil jsi se s námi do Egypta, až za 
Memfidu; prošedše osmdesát mil po Egyptě, kterému jsme se 
chtěli vyhnouti, jsme teď u Beel-Sefornu na břehu Rudého mo
ře, zády obráceni k zemi Kanaan a odsouzeni k zahynutí mezi 
mořem a armádou Faraónovou.



Kdybys nás byl chtěl vydati našim nepřátelům, byl bys vo
lil jiné cesty a jiné prostředky? Pravíš, že Bůh nás zachránil zá
zrakem; moře se otevřelo, abychom mohli projiti. Ale bylo tře
ba po takové milosti dáti nám zahynouti hladem v hrozných 
pouštích Ethamu, Kadeš-Barné, Mara, Elimu, Horebu a Sina
je? Všichni naši otcové zahynuli v těch strašlivých pustinách 
a ty nám po čtyřicíti letech přicházíš říci, že Hospodin zahrnul 
naše otce zvláštní péčí?”

Toto vše mohli oni reptající Židé, ony nespravedlivé děti 
bloudících Židů, zahynuvších na poušti, říci Mojžíšovi, kdyby 
jim byl přečetl Exodus a Genesi. A co by asi byli měli říci 
a dělati vzhledem k zlatému teleti? „Jakže, ty se odvažuješ nám 
povídat, že tvůj bratr zhotovil zlaté tele pro naše otce, když tys 
byl s Bohem na hoře, ty, jenž hned říkáš, že jsi hovořil s Bo
hem tváří v tvář, a hned zase, že jsi jej mohl viděti pouze ze za
du? Ať však tomu bylo jakkoli, hovořil jsi s tímto Bohem, 
a tvůj bratr zatím ulije za jediný den zlaté tele a dá nám je, 
abychom se mu klaněli; ty pak, místo abys potrestal svého ne
hodného bratra, učiníš ho naším veleknězem a rozkážeš svým 
levitům, aby usmrtili dvacet tisíc lidí z tvého národa! Byli by 
to naši otcové snesli? Byli by se dali povražditi krvelačnými 
kněžími jako obětní dobytčata? Pravíš nám dále, že nemaje do
sti na těchto neuvěřitelných jatkách, dal jsi ještě pobiti čtyři
advacet tisíc svých ubohých následovatelù, protože jeden 
z nich spal s Madianitkou, zatím co ty sám jsi pojal Madianitku 
za manželku. A to říkáš, že jsi nejmírnějším z lidí! Ještě něko
lik takových mírných skutků a nebylo by nic z těch lidí zbylo.

Nikoliv, kdybys byl býval schopen takové krutosti, kdybys 
byl s to ji vykonávati, byl bys největším barbarem na světě 
a všechna muka by nestačila na odpykání tak jedinečného zlo
činu.”



To jest asi všecko, co učenci namítají těm, kdož se domní
vají, že Mojžíš jest autorem Pentateuchu. Na to však se jim od
povídá, že boží cesty nejsou cestami lidskými, že Bůh ve své 
moudrosti, jež nám je neznáma, zkoušel, vedl i opouštěl svůj 
národ, že sami Židé věří po více než dva tisíce let, že Mojžíš 
jest původcem těchto knih, že církev, jež následovala po syna
goze a jež je právě tak neomylná jako ona, rozhodla tento spor
ný bod, a že učenci musí mlčeti když církev mluví.



Náboženství

PRVNÍ OTÁZKA
Biskup glocesterský, Warburton, autor jednoho z nejuče

nějších děl, jež kdy byla napsána, vyjadřuje se takto na str. 8. 
svazku II.

„Náboženství, jež není založeno na víře v jiný život, je nut
ně podporováno obzvláštní prozřetelností. Židovská víra není 
založena na víře v jiný život, tedy židovská víra byla podporo
vána obzvláštní prozřetelností.”

Mnoho teologů povstalo proti němu, a ježto lze každý ar
gument obrátiti na ruby, stalo se tak i s jeho argumentem. Bylo 
mu řečeno:

„Každé náboženství, jež nespočívá na dogmatu o nesmrtel
nosti duše a o věčných trestech i odměnách, je nutně nepravé; 
židovská víra neznala těchto dogmat; nuže, židovská víra, na
prosto nejsouc podporována Prozřetelností, je podle vašeho 
pravidla náboženstvím nepravým a barbarským, jež naopak 
Prozřetelnost uráží.”

Tento biskup měl i jiné odpůrce, kteří mu tvrdili, že ne
smrtelnost duše byla Židům známa již za časů Mojžíšových. 
On však jim co nejpádněji dokázal, že ani Desatero, ani Leviti- 
cus, ani Deuteronomium neříkají ani slova o této víře a že je 
směšno chtít překrucovati některá místa ostatních knih, aby se 
z nich získala pravda, jež není obsažena v knize zákonů.

Pan biskup, popsav čtyři svazky, aby dokázal, že židovské 
náboženství neslibovalo ani odměn, ani trestů po smrti, nebyl 
nikdy s to odpověděti řádným způsobem svým odpůrcům. Pra
vili mu totiž: „Mojžíš buď znal to dogma, a pak klamal Židy, 



nezjeviv jim ho, nebo ho neznal, a v tom případě nebyl dosti 
schopen založiti dobré náboženství. A skutečně, kdyby to ná
boženství bylo bývalo dobré, proč by bylo zrušeno? Pravé ná
boženství má býti vhodné pro všecky časy a všecka místa; má 
býti jako sluneční světlo, ozařující všecky národy a všecky ge
nerace.”

Při veškeré své osvícenosti měl tento duchovní hodnostář 
mnoho práce, aby se dostal ze všech těchto nesnází. Ale který 
systém jich nemá?

DRUHÁ OTÁZKA
Jiný učenec, mnohem větší filosof, jeden z nejhlubších me- 

tafysiků našich dnů, snaží se úsilovně dokázati, že polyteismus 
byl prvním lidským náboženstvím, že člověk s počátku věřil 
v mnoho bohů, a teprve když jeho rozum byl dostatečně vyvi
nut, počal uznávati jedinou Nejvyšší Bytost.

Já naopak odvažuji se míti za to, že člověk s počátku uzná
val jediného Boha a že teprve později slabost lidská si jich vy- 
bájila více. Přišel jsem k tomu názoru takto:

Je nepochybno, že dříve než byla zbudována velká města, 
byly malé osady, a že všichni lidé se dělili v malé republiky, 
dokud se nespojili ve veliké říše. Když taková vesnice byla po
děšena hromem, sklíčena zkaženou úrodou, poražena sousední 
vesnicí, když každodenně cítila svou slabost a všude tušila ne
viditelnou moc, je zcela samozřejmo, že si záhy řekla: „Nad 
námi je nějaká bytost, jež nám činí dobro i zlo.”

Zdá se mi vyloučeno, že by si byla řekla: „Jsou dvě moc
nosti.” Neboť k čemu několik? V každé věci začíná se vždycky 
prostým, pak přijde složité, a často se člověk konečně opět vrá
tí k prostému z vyššího vnuknutí. Takový jest postup lidského 
ducha.



Jaká bytost byla asi nejprve vzývána? Slunce? Či měsíc? 
Nemyslím. Zkoumejme, co se děje v dětech; ty jsou asi na tém- 
že stupni jako nevědomí lidé. Děti nejsou dotčeny ani krásou, 
ani užitečností planety, jež dodává přírodě života, ani pravidel
nými změnami měsíčního běhu, ani výhodami, jež tím získává
me; na to nemyslí, protože jsou tomu příliš zvyklé. Člověk vě
ří, vzývá a uctívá jen to, čeho se bojí; všecky děti pohlížejí na 
nebe lhostejně, jakmile se však ozve hrom, třesou se a schová
vají se. První lidé počínali si nepochybně právě tak. Jen jacísi 
filosofové asi pozorovali běh hvězd, vzbuzovali obdiv k nim 
a nabádali k uctívání jich; avšak prostí rolníci, lidé neosvícení, 
nebyli dosti uvědomělí, aby si osvojili tak ušlechtilý blud.

Taková vesnice si tedy asi jen řekla: „Jest nějaká moc, kte
rá na nás sesílá hrom, kroupy a usmrcuje naše děti: usmiřme ji. 
Ale jak ji usmířiti? Víme, že jsme drobnými dárky uchlácholili 
rozhněvané lidi; přinesme tedy nějaké dárky i té mocnosti. Jest 
také nutno dáti jí nějaké jméno.” První, jež se naskytlo, bylo 
jméno velitel, mistr, pán: je tedy ona mocnost nazvána svrcho
vaným pánem. Z toho důvodu nejspíš označovali první Egypťa
né svého boha jménem Knef, obyvatelé Sýrie jménem Adonai, 
sousední národové Baal, nebo Bel, nebo Melch, či Moloch, 
Skythové Pape; všecka tato jména znamenají pán, velitel.

Tak i celá Amerika byla rozdělena ve spoustu nárůdků, 
z nichž všichni měli svého ochranného boha. Ba i Mexičané 
i Peruané, oba velké národy, měli jen jednoho boha; tito se kla
něli bohu jménem Manko Kapac, oni bohu války. Mexičané 
nazývali svého bojovného boha Vitzliputzli, jako Hebreové 
jmenovali svého pána Sabaoth.

Nebylo to z vyššího a cvičeného rozumu, že všichni tito ná
rodové uznávali takto s počátku jediné božstvo. Kdyby byli bý
vali filosofy, byli by se klaněli bohu celé přírody a ne bohu 
jedné vesnice; byli by zkoumali ony nekonečné vztahy všeho 



tvorstva, jež dokazují jsoucnost stvořitele a zachovatele; oni 
však nezkoumali nic, oni cítili. To jest pokrok našeho chabého 
úsudku. Každá osada cítila svou slabost a potřebu silného 
ochránce. Představovala si, že tato strážná a strašlivá bytost 
sídlí v sousedním lese, nebo na nějaké hoře, nebo v oblacích. 
Představovala si ji jen jedinou, poněvadž osada měla jen jedi
ného vůdce ve válce. Představovala šiji tělesnou, poněvadž ji
nak nebylo možno si ji představiti. Samozřejmě věřila, že 
i sousední osada má svého boha. Proto také pravil Jefte Moabi- 
tùm: „Vlastníte právem, co vám váš bůh Chamos dal dobýti; 
nechte tedy i nás užívati toho, co nám náš bůh získal svým ví
tězstvím.

Tato řeč cizince k cizincům jest velmi zajímavá. Židé 
i Moabité vypudili původní obyvatele ze země, ti i oni neměli 
jiného práva než právo silnějšího, a jeden z nich praví druhé
mu: „Tvůj bůh tě chránil ve tvém násilnictví, nepřekážej, aby 
i můj mne chránil v mém.”

Jeremiáš i Amos se táží, „jaký důvod měl bůh Melchom 
zmocniti se země Gadu.” Z těchto slov jasně vysvítá, že staro
věk připisoval každé zemi ochranného boha. Stopy této teolo
gie lze najiti i v Homérovi.

Je zcela pochopitelno, že jakmile se lidská obrazotvornost 
rozpoutala a duch nabyl zmatených znalostí, lidé si brzy roz
množili své bohy a určili ochránce živlům, mořím, lesům, pra
menům, luhům. Čím více zkoumali hvězdy, tím větším obdi
vem byli jati. A může se člověk neklaněti slunci, když se klaní 
božstvu potoka? Jakmile jest učiněn první krok, je brzy celá 
země pokryta bohy, a konečně se sestoupí od hvězd ke kočkám 
a k cibulím.

Než zatím se rozum zdokonaluje, jak ani jinak býti nemů
že; čas vytváří filosofy, kteří vidí, že ani cibule, ani kočky, ba 
ani hvězdy nevytvořily přírodního řádu. Všichni tyto babylon



ští, perští, egyptští, skythští, řečtí i římští filosofové uznávají 
jediného svrchovaného Boha, odměňujícího a trestajícího.

Neříkají to s počátku lidu, neboť kdo by byl špatně mluvil 
před stařenami a kněžími o cibulích a kočkách, byl by býval 
ukamenován; kdo by byl některým Egypťanům vytkl, že jedí 
své bohy, byl by býval sám sněden, jak skutečně Juvenal sdělu
je, že jistý Egypťan byl v náboženské rozepři zabit a sněden za 
syrová.

Co se tedy udělá? Orfeus a jiní zavedou mystéria a zasvě
cenci zaváží se strašlivou přísahou, že neprozradí těchto 
mystérií, jichž hlavní podstatou je vzývání jediného Boha. Tato 
veliká pravda pronikne do poloviny země, počet zasvěcenců 
vzrůstá ohromně. Staré náboženství sice trvá stále, ale ježto se 
nepříčí nauce o jediném Bohu, není zrušeno. A proč by mělo 
býti rušeno? LJ Římanů byl uznáván Deus optims maximus, 
Řekové měli svého Zeva, svého nejvyššího boha. Ostatní bož
stva jsou jen bytosti, nacházející se uprostřed mezi nejvyšším 
bohem a lidmi: hrdinové a císaři jsou zařazováni mezi bohy, to 
jest mezi blahoslavené, jest však jisto, že Claudius, Octavius, 
Tiberius ani Caligula nejsou pokládáni za stvořitele nebe i ze
mě.

Slovem, zdá se býti dokázáno, že za časů Augustových 
každý, kdo měl víru, uznával jednoho boha nejvyššího, věčné
ho a několik řádů bohů podružných, jejichž uctívání bylo poz
ději nazváno modlářstvím.

Židé nebyli nikdy modloslužebníky, neboť uznávali sice 
malachim, anděle, nebeské bytosti nižšího řádu, avšak jejich 
zákon jim nenařizoval uctívati tato podřadná božstva zvláštní
mi obřady. Pravda, klaněli se andělům, což znamená, že před 
nimi poklekali, když je spatřili, ježto však se to nepřiházelo 
často, nebyly k tomu zákonem určeny žádné obřady, ani uctí
vání. Cherubínům u Archy úmluvy se nedostávalo žádných 



poct. Je jisto, že Židé veřejně vyznávali jediného Boha, jako 
nesčetné množství zasvěcených ho tajně vyznávalo ve svých 
mystériích.

TŘETÍ OTÁZKA
Křesťanství vzniklo v době, kdy kult jediného svrchované

ho Boha byl všeobecně ustálen u všech mudrců Asie, Evropy 
i Afriky.

Učení Platonovo velice napomáhalo k chopení křesťan
ských dogmat. Logos, jenž u Platona znamená moudrost, ro
zum Nejvyšší Bytosti, stal se u nás Slovem a druhou božskou 
osobou. Hluboká, nad lidskou chápavost povznešená metafysi- 
ka byla nepřístupným sanktuariem, do něhož bylo náboženství 
zahaleno.

Nebudeme zde opakovati, jak Maria byla později prohláše
na za matku boží, jak byla stanovena soupodstatnost Otce se 
Slovem, a vycházení Pneumatu, božského prostředníka božské
ho Loga, což jsou dvě přirozenosti a dvě vůle, vyplývající 
zhypostaze, a konečně, jak bylo stanoveno přijímání, to jest 
živení duše, právě tak jako těla, tělem a krví Boha-člověka, 
jenž jest uctíván a požíván v podobě chleba, jsa viditelný 
achutnatelný a při tom nepostřehnutelný. Všechna tajemství 
byla vznešená.

Již ve druhém století byli ďáblové vymetáni jménem Ježí
šovým; před tím se to dálo ve jménu Jehovově nebo Ihahově, 
neboť svátý Matouš zaznamenává, že když Ježíšovi nepřátelé 
tvrdili, že vyhání ďábly jménem knížete ďáblů, on jim odpově
děl: „Vyháním-li ďábly Belzebubem, kým je vyhánějí vaši 
synové?”

Není známo, v které době uznali Židé Belzebuba, jenž byl 
cizím bohem, za knížete ďáblů, je však známo (Josephus nás 
o tom poučuje), že byli v Jerusalemě ustanoveni zaklínači na 



vyhánění ďáblů z těl posedlých, to jest lidí, stižených podivný
mi nemocemi, jež byly tehdy ve velké části světa přičítány 
zlým duchům.

Tito ďáblové byli tedy vyháněni pomocí správně vyslove
ného slova Jehova, kteráž správná výslovnost je dnes ztracena, 
a jiných dnes zapomenutých obřadů.

Toto zaklínání Jehovou nebo jinými božími jmény bylo 
v obyčeji ještě v prvních stoletích církve. Origenes, disputuje 
s Celsem, mu praví v č. 262: „Kdo vzývaje Boha nebo zaklína
je se jím, nazývá jej Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jako
bovým, dokáže jistých věcí pomocí těchto jmen, jejichž povaha 
a sílaje taková, že ďáblové uposlechnou těch, kteří je pronáše
jí; je-li však Bůh nazýván jiným, náhradním jménem, jako Bůh 
hučícího moře; taková jména jsou bezmocná. Řecký překlad 
jména Israel pranic nezmůže, avšak proneste je po hebrejsku 
zároveň s jinými patřičnými slovy a způsobíte zaklínání.”

Týž Origenes v čís. XIX. pronáší tato pozoruhodná slova: 
„Jistá jména mají přirozenou moc, jako ta, jichž užívají mudrci 
u Egypťanů, mágové v Persii a brahmani v Indii. Tak zvaná 
magie není planým a jalovým uměním, jak to tvrdí stoikové 
a epikurejci. Ani jméno Sabaoth ani Adonai nebylo dáno by
tostem stvořeným, nýbrž náleží tajemné teologii, vztahující se 
k Stvořiteli; odtud pochází síla těch jmen, když jsou upravena 
a pronesena podle předpisů atd.”

Mluvě takto, Origenes nevyslovuje svého vlastního mínění, 
nýbrž tlumočí všeobecný názor. Všechna tehdejší náboženství 
připouštěla jakousi magii; rozeznávala se magie nebeská a ma
gie pekelná, dále zaklínání dobrých i zlých duchů: bylo plno 
zázraků, věšteb, orakulí. Peršané nepopírali egyptských zázra
ků, ani Egypťané perských; Bůh dopustil, aby první křesťané 
věřili sibylským věštbám, a ponechal jim i několik nedůleži
tých bludů, jež nerušily základů víry.



Další velice pozoruhodnou věcí jest, že křesťané prvních 
dvou století měli odpor ke chrámům, oltářům a sochám. Orige
nes to přiznává v č. 374. Vše se potom změnilo zároveň se 
správou, když církev nabyla trvalého tvaru.

ČTVRTÁ OTÁZKA
Je-li jednou nějaké náboženství zákonem ustanoveno ve 

státě, hledí úřady všemožně zabrániti, aby nebyla obnovena 
většina věcí, jež se v tom náboženství dály, prvé než bylo ve
řejně uznáno. Zakladatelé se shromažďovali tajně, nedbajíce 
úředních zákazů; nyní jsou dovolena jen veřejná shromáždění 
před očima zákona, a všechny spolky, skrývající se před záko
nem, jsou zakázány. Starou zásadou bylo, že je lépe posloucha- 
ti Boha než lidí; teď je přijata opačná zásada, že poslušnost 
k Bohu se projevuje poslušností státních zákonů. Dříve se mlu
vilo jen o posedlých a pokoušených, ďábel byl tehdy puštěn se 
řetězu na zemi; dnes ďábel nevychází ze svého příbytku. Ten
krát byly zázraky a předpovědi nutný; nyní nejsou již dovole
ny. Kdyby někdo na veřejné ulici předpovídal pohromy, byl by 
zavřen do blázince. Zakladatelé dostávali tajně peníze od věří
cích; dnes kdyby někdo sbíral peníze a disponoval jimi bez zá
konitého dovolení, byl by postaven před soud. A tak se již ne
používá žádného z lešení, jež pomáhalo stavětí budovu.

PÁTÁ OTÁZKA
Po našem svátém náboženství, jež je nesporně jediné do

bré, které asi náboženství by bylo nejméně špatné?
Nebylo by jím to nejprostší? Nebylo by jím to, jež by učilo 

především morálce a jen velmi málo dogmatům? Jež by se sna
žilo učiniti lidi spravedlivými a nikoli směšnými? Jež by nenu
tilo věřiti v nemožné a protichůdné věci, Boha urážející a lid
stvu škodlivé, a jež by se neodvážilo hroziti věčnými tresty to
mu, kdo by měl zdravý rozum? Nebylo by jím to, jež by neudr



žovalo svou moc pomocí katů a jež by nezaplavovalo zemi krví 
pro nesrozumitelná sofismata? To, v němž dvojsmysl, slovní 
hříčka a dvě nebo tři nezaručené listiny by nemohly učiniti svr
chovaného vládce a boha z lecjakého, často krvesmilného, vra
žedného a travičského kněze? To, jež by nepodrobilo krále 
a knížata tomuto knězi? To, jež by učilo jen uctívání Boha, 
spravedlnosti, snášenlivosti a lidskosti?

ŠESTÁ OTÁZKA
Bylo řečeno, že pohanské náboženství bylo v mnohých bo

dech směšné, protikladné a škodlivé. Avšak nebylo mu přičítá
no více zla, než způsobilo, a více nesmyslů, než hlásalo?

Když Jupiter se v hada mění, 
či v bílou labuť nebo v býka, 
nic pěkného to právě není, 
myslím si já, a svět to říká.

(Prolog k Amphitryonu.')
To je ovšem velmi impertinentní, ale ať mi někdo ukáže je

diný chrám v celém starověku, zasvěcený Ledě, spící s labutí 
nebo s býkem. Bylo v Athénách nebo v Římě proneseno kázá
ní, kde by se dívkám domlouvalo, aby měly děti se svými do
mácími labutěmi? Jsou snad bajky, sebrané a okrášlené Ovidi- 
em, náboženství? Nepodobají se naší Zlaté legendě a Výkvětu 
svátých? Kdyby nějaký bramín nebo derviš nám předhodil pří
běh svaté Marie egyptské, která, nemajíc čím zaplatiti námoř
níkům za to, že ji dopravili do Egypta, projevila každému 
z nich, jak nyní říkáme, svou přízeň místo jiného vyrovnání, 
odpověděli bychom bramínovi: „Ctihodný otče, mýlíte se, Zla
tá legenda není naše náboženství.”

Vytýkáme starým jejich oracula a zázraky. Kdyby se však 
vrátili na svět a kdyby bylo možno spočítati zázraky Panny Lo
retánské a zázraky Panny Efesské, která z nich by zvítězila?



Lidské oběti byly dovoleny téměř u všech národů, avšak 
docházelo k nim velmi zřídka. U Židů byli obětováni jen dcera 
Jeftova a král Agag, neboť Izák a Jonáš obětováni nebyli. Pří
běh Ifigeniin není v řecké historii zcela dokázán, a u starých 
Římanů byli lidské oběti velmi vzácné. Slovem, pohanské ná
boženství prolilo velmi málo krve a naše pokrylo jí svět. Naše 
jest ovšem jedině dobré, jedině pravé, avšak způsobili jsme pro 
ně tolik zlého, že mluvíme-li o jiných, musíme být skromní.

SEDMÁ OTÁZKA
Chce-li někdo obrátiti na svou víru cizince nebo krajany, 

nemá si při tom počínati s nejkrajnější umírněností a nejlicho
tivější vlídností? Začne-li tvrditi, že to, co hlásá, je prokázáno, 
najde samé nevěřící; odváží-li se jim říci, že odmítají jeho na
uku jen proto, že poutá jejich vášně, že jejich srdce porušilo je
jich ducha a že jejich rozum je klamný a pyšný, pobouří je, po
pudí je na sebe a sám zničí, co chce zbudovati.

Je-li víra, kterou hlásá, pravá, učiní ji hněv a hrubost pra
vější? Dáte se unésti zlostí, hlásaje, že je nutno být mírným, tr
pělivým, dobrým, spravedlivým a plniti všecky společenské 
povinnosti? Nikoli, neboť každý s vámi souhlasí. Proč tedy 
urážíte svého bratra, kázaje mu tajemnou metafýsiku? Poně
vadž jeho zdravý rozum dráždí vaši samolibost. Vaše pýcha 
vyžaduje, aby váš bratr podřídil svou inteligenci vaší; pokořená 
pýcha budí hněv, jiného pramene tu není. Muž, utrživší si 
v bitvě dvacet ran, se nerozzlobí, avšak doktor, uražený odep
řením souhlasu, rozběsní se nesmiřitelně.

NEBE STARÝCH — Kdyby bourec hedvábníkový nazý
val nebem chmýří, ovíjející jeho kokon, usuzoval by právě jako 
všichni staří, kteří nazývali nebem atmosféru, jež, jak velmi 
dobře praví pan de Fontenelle ve svých Světech, jest obalem 
naší skořápky.



Páry, vystupující z moří a ze země a tvořící oblaka, dále 
meteory a hromy byly zpočátku považovány za příbytek bohů. 
Bohové u Homéra sestupují vždy na zlatých oblacích; proto 
ještě dnes je malíři zobrazují sedící na oblaku. Ježto však vlád
ce bohů měl vším právem nárok na větší pohodlí, nosil ho orel, 
protože orel vzlétá výše než ostatní ptáci.

Staří Řekové, vidouce, že vladaři měst sídlívají v citade
le na některé hoře, soudili, že i bohové mohou míti citadelu, 
i umístili ji v Thessalii na horu Olymp, jejíž vrchol ztrácí se 
někdy v mracích, takže jejich palác byl v rovné čáře s jejich 
nebem.

Hvězdy a planety, jež se zdají připevněny k modré klenbě 
naší atmosféry, staly se později sídlem bohů; sedm bohů mělo 
každý pro sebe svou planetu, ostatní se ubytovali, kde mohli. 
Porady se konaly ve velké síni, k níž vedla mléčná dráha; bo
hové přece musili míti nějakou síň ve vzduchu, když lidé měli 
na zemi radnice.

Když Titáni, jacísi tvorové mezi bohy a lidmi, vypověděli 
oněm bohům dosti oprávněnou válku, dožadujíce se svého dě
dického podílu se strany otcovské, neboť byli syny Nebe a Ze
mě, nakupili jen asi dvě nebo tři hory na sebe a usoudili, že to 
stačí, aby se stali pány nebe i olympského hradu.

Neve foret terris securior arduus aether, affectasse ferunt 
regnum coeleste gigantes, altaque congestos struxisse ad side- 
ra montes.

Tato fysika dětí a starých bab byla úžasně stará; přesto 
však je zcela jisto, že Chaldejci měli právě tak zdravé názory 
jako my o tom, čemu se říká nebe; umístili slunce do středu 
planetárního světa, asi do téže vzdálenosti od naší zeměkoule, 
jakou i my jsme určili; dávali zemi i všem planetám otáčeti se 
kolem slunce, jak nás o tom poučuje Aristarchos Samosský. To 



je skutečný světový systém, jejž Koperník později obnovil. 
Avšak filosofové ponechávali si to tajemství pro sebe, aby 
nabyli větší úcty u králů i u lidu; nebo spíše aby ušli pronásle
dování.

Mluva bludu je lidem tak běžná, že ještě dnes nazýváme 
zemské výpary a prostor mezi měsícem a zemí nebem; říká
me vstoupit na nebesa, jako říkáme, že se slunce otáčí, ačkoli 
dobře víme, že se neotáčí. My možná jsme nebem pro obyva
tele měsíce, a každá planeta umísťuje své nebe na planetu 
sousední.

Kdyby se někdo byl otázal Homéra, do kterého nebe vstou
pila duše Sarpedonova a kde dlela Herkulova, byl by Homér 
býval ve velikých rozpacích; odpověděl by asi melodický
mi verši.

Kde byla jaká jistota, že vzdušné duši Herkulově se lépe 
líbilo na Venuši nebo na Saturnu než na naší zeměkouli? 
Či snad by byla na slunci? Pobyt v té výhni nezdá se možným. 
Co vůbec rozuměli staří slovem nebe? Oni sami nevěděli. Mlu
vili neustále o nebi a zemi; to je totéž, jako by se říkalo neko
nečno a atom. Správně řečeno, není vlastně žádného nebe: je 
úžasné množství světů, kolotajících v prázdném prostoru, a náš 
kolotá jako ostatní.

Staří se domnívali, že jiti do nebe znamená stoupati, avšak 
s jednoho světa na jiný se nemusí stoupati; nebeská tělesa jsou 
buď nad naším horizontem nebo pod ním. Dejme tomu tedy, že 
když Venuše přišla do Pafu a vracela se odtamtud zase na svou 
planetu v době, když tato planeta zapadla, bohyně nestoupala 
vzhledem k našemu obzoru, nýbrž sestupovala, a v tom případě 
se mělo říci sestoupiti do nebe. Avšak staří to nebrali tak přís
ně; měli mlhavé, nejisté, protikladné názory o všem, co se tý
kalo fysiky. Ohromné svazky byly napsány, aby se zjistilo, co 



myslili o mnohých otázkách toho druhu. Postačilo by jediné 
slovo: nemyslili.

Nutno vždycky vyjmouti malý počet mudrců, než ti přišli 
pozdě; málokteří z nich objasnili své myšlenky, a když to uči
nili, pozemští šarlatáni poslali je do nebe nejkratší cestou.

Jistý spisovatel, jemuž říkají tuším Pluche, tvrdil, že Moj
žíš byl velikým fysikem; jiný před tím smířil Descartesa s Moj
žíšem a vydal spis Cartesius mosaizans; podle něho Mojžíš 
první objevil otáčivý pohyb oběžnic kolem osy a éter. Je však 
dostatečně známo, že Bůh, jenž z Mojžíše učinil velikého, 
z něho nechtěl mít profesora fysiky; Mojžíš poučil Židy o je
jich povinnosti, ale neřekl jim ani slova o filosofii. Calmet, 
který mnoho kompiloval, ale nikdy neusuzoval, mluví o systé
mu Hebrejů; než tento hrubý národ byl dalek toho, míti nějaký 
systém; neměl ani geometrické školy, ba i to jméno mu bylo 
neznámo. Jeho jedinou vědou bylo dohazovačství a lichva.

V jejich knihách nachází se několik nejasných, nesouvi
slých myšlenek, jež jsou zcela hodny barbarského lidu, o sesta
vení nebe. Jejich první nebe byl vzduch, druhé firmament, na 
němž byly připevněny hvězdy. Tento firmament byl pevný 
a nesl hořejší vody, jež unikaly z této nádrže vraty, jezy a v do
bě potopy katarakty.

Nad tímto firmamentem, neboli těmito vrchními vodami, 
bylo třetí nebe, plamenné, kam byl unesen svátý Pavel. Firma
ment byl jakási polooblouková klenba, objímající zemi. Slunce 
se nepohybovalo kolem zeměkoule, jež nebyla známa. Když 
došlo k západu, vracelo se k východu neznámou cestou. Neby
lo ho vidět, a to proto, jak praví baron de Foeneste, že se vrace
lo v noci.

A i tyto myšlenky přijali Hebreové od jiných národů. Vět
šina národů, kromě chaldejské školy, považovala nebe za pev



nou hmotu; země, jež stála pevně a bez pohybu na svém místě, 
byla od východu k západu o dobrou třetinu delší, než od jihu 
k severu; odtud vznikly i názvy zeměpisné délky a šířky, jež 
jsme přejali. Jak je vidět, toto mínění nepřipouštělo protinožců. 
Proto také svátý Augustin pokládá představu o protinožcích za 
nesmysl, a Lactantius praví doslovně: „Může být někdo tak 
bláhový, že by věřil v existenci lidi, kteří mají hlavu níže než 
nohy?” atd.

Svatý Chrysostomos volá ve své čtrnácté homelii: „Kde 
jsou ti, kdož tvrdí, že nebesa jsou pohyblivá a že jejich tvar je 
kulatý?”

Lactantius také praví v lil. knize svých Výroků: „Mohl 
bych dokázati mnohými argumenty, že je nemožno, aby nebe 
obklopovalo zemi.”

Autor Divadla přírody může panu rytíři sebe více dokazo- 
vati, že Lactantius a svátý Chrysostomos byli velcí filosofové; 
odpoví se mu, že to byli velcí světci, a že k tomu, aby někdo 
byl světcem, naprosto není nutno býti dobrým astronomem. 
Každý uvěří, že jsou v nebi, ale nutno přiznati, že nikdo přesně 
neví, v které části nebe.



Obřízka — Když Herodot vypráví, co mu sdělili bar
baři, mezi nimiž cestoval, vypráví nesmysly; většina cestovate
lů to činí. Proto také Herodot nežádá, aby se mu věřilo, když lí
čí příhodu Gygovu a Kandaulovu, když vypráví, jak delfín nesl 
Ariona na hřbetě, nebo jak oraculum, otázané, co dělá Kroesus, 
odpovědělo, že vaří želvu v hrnci pod pokličkou, nebo jak Da- 
riův kůň první ze všech zařehtal a tím prohlásil svého pána za 
krále, a sto jiných takových pověstí, dobrých k pobavení dětí 
a k tomu, aby byly opisovány rhétory. Když však líčí, co viděl, 
mravy národů, jež seznal, a jejich minulost, již prozkoumal, tu 
mluví k lidem.

„Zdá se,” praví v knize Euterpé, „že obyvatelé Kolchidy 
pocházejí z Egypta; došel jsem k tomu názoru spíše vlastním 
úsudkem než z doslechu, neboť jsem shledal, že v Kolchidě 
jsou vzpomínky na staré Egypťany v mnohém živější paměti, 
než v Egy ptě vzpomínky na staré obyčeje kolchické.

Tito obyvatelé pobřeží Euxinského moře tvrdili, že jsou 
osadou, založenou Sesostriem; já sám jsem se toho dohadoval 
nejen proto, že jsou snědé pleti a kučeravých vlasů, ale i proto, 
že obyvatelé Kolchidy, Egypta a Etiopie jsou jediní na světě, 
kteří se ve všech dobách dávali obřezávati. Neboť Foiničané 
a lidé z Palestýny přiznávají, že přijali obřízku od Egypťanů. 
Syřané, obývající dnes břehy Thormodonu a Parthenie, jakož 
i Macronové, jejich sousedé, přiznávají, že teprve před nedáv
ném se přizpůsobili tomuto egyptskému obyčeji; a hlavně z to
hoto důvodu jest uznáván jejich egyptský původ.

Co se týče Etiopie a Egypta, jest tento obřad velmi staroby
lý u obou těchto národů, takže nemohu říci, který z obou pře



vzal obřízku od druhého. Přesto však je pravděpodobno, že Et- 
hiopové ji přijali od Egypťanů, jako zase naopak Foiničané 
zrušili obyčej obřezávání novorozeňat od doby, kdy se více 
stýkali s Řeky.”

Z těchto Herodotových slov je zřejmo, že mnozí národové 
přijali obřízku od Egypťanů; než žádný národ nikdy netvrdil, 
že ji přijal od Židů. Komu tedy lze přičítati původ tohoto oby
čeje: národu, od něhož podle vlastního doznání jej přijalo pět 
nebo šest jiných, nebo jinému národu, mnohem méně mocné
mu, méně bojovnému, s menšími styky, schovanému kdesi 
v Skalnaté Arábii a nesdělivšímu ani nejmenší ze svých zvyků 
žádnému jinému lidu?

Židé praví, že byli kdysi z milosrdenství přijati v Egyptě. 
Není tedy pravděpodobno, že malý nárůdek napodobil obyčeje 
velkého národa a že Židé osvojili si některé zvyky svých pánů?

Klement Alexandrijský sděluje, že Pythagoras, cestuje po 
Egyptě, musil se dáti obřezati, aby byl připuštěn k egyptským 
mystériím; každý tedy musil býti bezpodmínečně obřezán, 
měl-li se dostati mezi egyptské kněží. Tito kněží již existovali, 
když Josef přišel do Egypta; ústava byla velmi starobylá a staré 
egyptské obřady byly zachovávány s největší přesností.

Židé doznávají, že zůstali po dvě stě pět let v Egyptě; pra
ví, že se v té době nedávali obřezati; je tedy jasno, že Egypťané 
za těchto dvě stě pět let nepřijali obřízku od Židů. Byli by ji od 
nich přijali, když Židé podle svého vlastního svědectví jim 
ukradli všecky nádoby, které jim Egypťané půjčili, a uprchli se 
svou kořistí na poušť? Přijme velitel hlavní znamení víry svého 
otroka, který ho okrade a uteče? To není v lidské povaze.

V knize Josuově je psáno, že Židé byli obřezáni na poušti: 
„Zbavil jsem vás toho, co bylo vaší potupou u Egyptských.” 
Nuže, co jiného mohlo býti potupou pro lid, žijící mezi náro



dem foinickým, arabským a egyptským, ne-li to, proč byli 
u těch tří národů v opovržení. Jak byli zbaveni té potupy? Tím, 
že jim bylo odňato kousek předkožky. Není to zřejmý smysl 
oněch slov?

Genese praví, že Abraham byl obřezán již dříve. Avšak 
Abraham cestoval po Egyptě, který byl ode dávna kvetoucí říší, 
spravovanou mocným králem. Nic nevyvrací domněnku, že 
v tomto tak starobylém království byla obřízka v obyčeji již 
dávno před tím, než národ židovský vznikl. Kromě toho Abra
hamovo obřezání bylo ojedinělým případem; jeho potomstvo 
bylo obřezáno až za časů Josuových.

1 před Josuou osvojili si Israelité podle svého vlastního při
znání mnohé egyptské zvyky; napodobili některé jejich oběti 
i obřady, jako: posty, zachovávané v předvečer Isidiných svát
ků, očišťování a obyčej holiti kněžím hlavu; kadidlo, svícen, 
obětování ryšavé krávy, omývání yzopem, zdržování se vepřo
vého masa, ošklivost před kuchyňským náčiním cizinců, vše 
nasvědčuje tomu, že malý národ hebrejský, přes svůj odpor 
k velkému národu egyptskému, podržel množství obyčejů 
svých bývalých pánů. Kozel Azazel, jenž byl vyháněn na 
poušť, obtížen hříchy lidu, byl zřejmým napodobením egypt
ského způsobu; rabínové dokonce uznávají, že Azazel není 
hebrejské slovo. Nic tedy nevyvrací domněnku, že Hebreové 
napodobili Egypťany v obřízce, jako to činili i jejich sousedé 
Arabové.

Není nic neobyčejného, že Bůh, posvětiv křest, tak staroby
lý obyčej Asiatů, posvětil i obřízku, neméně starobylý obyčej 
Afričanů. Poznamenali jsme již, že Bůh může věnovati svou 
milost znamením, která si ráčí zvoliti.

Ostatně od doby Josuovy, kdy byl židovský lid obřezán, za
choval si ten zvyk až po naše časy; i Arabové zůstali mu vždy 



věrni. Avšak Egypťané, kteří v prvních dobách obřezávali 
chlapce i dívky, přestali časem prováděti tu operaci na dívkách 
a konečně ji vyhradili kněžím, astrologům a prorokům. O tom 
nás poučují Klement Alexandrijský a Origenes. Není skutečně 
viditelno, že by Ptolemaiovci byli kdy obřezáni.

Latinští autorové, kteří pohlížejí na Židy s takovým opovr
žením, zeje posměšně nazývají curtus Apella, credat Judaeus 
Apella, curti Judaei, nedávají těchto jmen Egypťanům. Vše
chen egyptský národ jest dnes obřezán, ale z jiné příčiny, poně
vadž mohamedánství přijalo starou obřízku z Arábie.

Tato arabská obřízka přešla k Ethiopùm, kde jsou ještě 
dnes obřezáváni hoši i dívky.

Nutno uznati, že tento obřad obřízky zdá se zpočátku znač
ně podivným; je však známo, že kněží z východu zasvěcovali 
se ve všech dobách svým božstvům zvláštními odznaky. Kně
žím Bacchovým byl jehlou vyryt na tělo břečťanový list. Luki- 
an praví, že ctitelé bohyně Isidy vtiskovali si odznaky na zá
pěstí a na krk. Kněží Kybelini stávali se eunuchy.

Zdá se velice pravděpodobno, že Egypťané, již uctívali ná
stroj k zachování generací a nosili slavnostně jeho podobu při 
průvodech, usmyslili si obětovati Isidě a Osiridovi, bohům ro- 
dění a plození, maličkou částečku údu, kterým se z vůle těchto 
božstev lidské pokolení udržovalo. Staré orientálské mravy liší 
se tak úžasně od našich, že tomu, kdo trochu četl, nic nepřipa
dá neobyčejným. Pařížan je všechen překvapen, řekne-li se mu, 
že Hotentotové dávají odníti svým dětem mužského pohlaví 
jedno varle. Hotentoti se možná diví, proč si Pařížané necháva
jí dvě.

OSUD — Ze všech knih, jež se dochovaly až po naše časy, 
nejstarší jest Homér; tam vylíčeny jsou mravy starověku, hrubí 



heroové a hrubí bohové, utvoření podle obrazu lidského; tam 
však se nacházejí i zárodky filosofie a zvláště představa osudu, 
jenž jest pánem bohů, jako bohové jsou pány světa.

Jupiter chce marně zachrániti Hektora; béře na potaz osud; 
váží na vahách úděl Hektorův i Achillův a shledá, že Trojan 
nutně musí být ubit Řekem; vládce světa nemůže se tomu sta
větí na odpor, a od toho okamžiku Apollo, Hektorův strážný 
duch, jej musí opustiti.*) Tím není řečeno, že by Homér ve své 
básni často nevyjadřoval právě opačné myšlenky, řídě se výsa
dou starověku, ale přece jen je první, u něhož se setkáváme 
s představou osudu. Byla tedy v jeho dobách značně vžita.

Fariseové v malém židovském národě začali uznávati osud 
až o několik století později, neboť sami tito farizeové, první to 
vzdělanci mezi Židy, byli velmi nedávní. V Alexandrii smísili 
část stoických dogmat se starobylými ideami židovskými: Sva
tý Jeroným dokonce tvrdí, že jejich sekta není mnohem starší
ho data, než naše křesťanská éra.

Filosofové nepotřebovali ani Homéra ani fariseů, aby na
byli přesvědčení, že vše se děje podle nezměnitelných zákonů, 
že vše je ustanoveno, vše je nutným následkem.

Svět trvá buď svou vlastní přirozeností, svými fysickými 
zákony, nebo jej stvořila Nejvyšší Bytost podle svých svrcho
vaných zákonů: v tom i onom případě jsou tyto zákony nezmě
nitelný; v tom i onom případě je vše nutno; těžká tělesa směřu
jí ke středu země, nemohouce zůstati ve vzduchu. Hrušně 
nikdy nemohou ploditi ananasy. Pud křepeláře nemůže se 
shodovati s pudem pštrosa. Vše je ustanoveno, uspořádáno, 
obmezeno.

Člověk může míti jen jistý počet zubů, vlasů a myšlenek; 
přijde čas, kdy nutně ztrácí zuby, vlasy i myšlenky.

*) Ilias, kniha XXII. Pozn. aut.



Přímou kontradikcí je tvrzení, že to, co bylo včera, nebylo, 
a co je dnes, není; rovněž tak je kontradikcí tvrzení, že to, co 
má býti, by mohlo nemíti býti.

Kdybys mohl změniti osud mouchy, nebylo by důvodu, 
proč bys nemohl být pánem osudu všech ostatních much, všech 
ostatních zvířat, všech lidí, celé přírody; konec konců bys byl 
mocnější než Bůh.

Hlupáci říkají: „Můj lékař uzdravil mou tetu ze smrtelné 
nemoci, přidal mé tetě deset let života.” Jiní hlupáci, kteří se 
dělají chytrými, říkají: „Moudrý člověk je sám strůjcem svého 
osudu.”

Nullum numen abest, si sit prudentia, sed te
nos facimns, fortuna, deam, coeloque locamus.

Hlubocí politikové tvrdí, že kdyby Cromwell, Ludlow, lre- 
ton a asi tucet jiných členů sněmovny bylo zavražděno týden 
před tím, než byl Karel 1. sťat, mohl tento král žiti dál a zemřít 
na svém loži; mají pravdu; mohou ještě dodati, že kdyby celá 
Anglie se byla propadla do moře, nebyl by ten mocnář zahynul 
na popravišti u Whitehallu, neboli bílého sálu. Bylo však usta
noveno, aby Karlovi byla sťata hlava.

Kardinál ď Ossat byl jistě moudřejší, než nějaký blázen 
z ústavu choromyslných. Není však zřejmo, že ústrojí moudré
ho ď Ossata jest jinak zařízeno, než ústrojí onoho pomatence, 
právě tak jako ústrojí lišky se liší od ústrojí jestřába nebo skři
vánka?

Tvůj lékař zachránil tvou tetu; než jistě se v tom neprotivil 
zákonům přírody, nýbrž byl jich poslušen. Je jasno, že tvoje te
ta nemohla zabrániti svému zrození v jistém městě, že nemohla 
zabrániti, aby se v jistém čase neroznemohla na jistou nemoc, 
že lékař nemohl býti nikde jinde, než ve městě, kde právě byl, 



že tvoje teta ho musila zavolati, a že on jí musil předepsati lék, 
který ji uzdravil.

Sedlák se domnívá, že kroupy náhodou potloukly jeho po
le, avšak filosof ví, že není náhody a že v řádu tohoto světa ne
bylo možno, aby onoho dne na onom místě nepadaly kroupy.

Někteří lidé, děsíce se této pravdy, připouštějí jí jen polo
vinu, jako dlužníci, kteří nabízejí svým věřitelům polovinu dlu
hu a žádají, aby jim byl zbytek sleven. „Některé události jsou 
nutný,” praví tito lidé, „a jiné nejsou.” Bylo by zábavné, kdyby 
část tohoto světa byla ustanovena a druhá část ne; kdyby část 
toho, co se děje, se mělo státi, a druhá část toho, co se děje, se 
nemělo státi. Pohlédneme-li na to z blízka, vidíme, že nauka, 
popírající osud, je absurdní. Avšak jsou mnozí lidé osudem ur
čení k tomu, aby uvažovali špatně, jiní zas, aby vůbec neuvažo
vali, a jiní, aby pronásledovali ty, kdo uvažují.

Tážete se mne, kam se potom poděje svoboda. Nerozumím 
vám. Nevím, co je vlastně ta svoboda, o níž mluvíte; hádáte se 
tak dlouho o její podstatu, že ji jistě neznáte. Chcete-li, či 
vlastně můžete-li se mnou klidně uvažovati, co to jest, přejděte 
k písmenu S.



PEKLO — Od dob, kdy počali žiti pospolitě, lidé zajisté 
pozorovali, že mnozí vinníci unikli spravedlnosti zákona. Zná
mé zločiny byly trestány; než bylo nutno stanovití uzdu i pro 
zločiny tajné. Touto uzdou mohlo býti jedině náboženství. Per- 
šané, Chaldejci, Egypťané i Řekové věřili v posmrtné tresty, 
a ze všech starých národů, jež známe, jedině Židé připouštěli 
pouze časné tresty. Je směšno věřiti, nebo se tvářiti, jako by
chom na základě několika velmi nejasných míst věřili, že staré 
židovské zákony, Leviticus nebo Desatero, připouštěly peklo, 
když autor těchto zákonů nepraví ani slova, jež by mohlo míti 
nejmenšího vztahu k trestům v budoucím životě. Právem by se 
mohlo říci pořadateli Pentateuchu: „Jsi nedůsledný člověk, bez 
poctivosti i bez rozumu, velmi nehodný názvu zákonodárce, 
jejž si osobuješ. Jakže, znáš dogma o pekle, dogma nesmírně 
působivé a lidu potřebné, a nehlásáš ho jasně? A zatím, co toto 
dogma je uznáváno všemi okolními národy, ty máš dosti na 
tom, že se ho bude dohadovati několik vykladačů, kteří přijdou 
čtyři tisíce let po tobě a budou úsilovně překrucovat některá 
tvoje slova, aby v nich našli, co jsi neřekl? Jsi buď nevědomec, 
který neví, že tato víra byla všeobecně rozšířena v Egyptě, 
vChaldeji i v Persii, nebo, je-li ti to známo, jsi velmi málo dů
myslný člověk, když jsi z tohoto dogmatu neučinil základ své
ho náboženství.”

Původci židovských zákonů by mohli nanejvýš odpovědíti: 
„Víme, že jsme nesmírně nevědomí, že jsme se naučili velmi 
pozdě psáti, že náš národ byl hordou divokých barbarů, potu
lujících se podle vlastního doznání téměř po půl století po 
neschůdných pouštích, a že konečně nejpustším lupem a nej



ohavnějšími ukrutnostmi, o jakých kdy bylo v dějinách slýchá
no, zmocnil se malé zemičky. Neměli jsme žádných styků s ci- 
vilisovanými národy: jak chcete, abychom byli vynašli (my 
nejpřízemnější ze všech lidí), takový naprosto duchovní sy
stém?

Používali jsme slova, znamenajícího í/mšz, jen na označení 
života; svého Boha a jeho posly, jeho anděle, jsme znali jen ja
ko bytosti tělesné: rozlišování duše a těla i představa života po 
smrti může býti jen výsledkem dlouhých meditací a velmi hlu
boké filosofie. Otažte se Hotentotů a negrů, kteří obývají sto
krát rozsáhlejší zemi než je naše, znají-li budoucí život. Zdálo 
se nám, že jsme učinili dosti, když jsme přesvědčili svůj lid, že 
Bůh trestá vinníky až do čtvrtého pokolení buď malomocen
stvím, nebo náhlou smrtí, nebo ztrátou onoho malého majetku, 
jejž lze nashromážditi.”

Na tuto obhajobu dalo by se říci: „Vynašli jste systém, je
hož směšnost přímo křičí, neboť vinník, jemuž se dobře vedlo 
a jehož rodina byla zdráva, se vám jistě vysmíval.” Na to odvě
til by obhájce židovského zákona: „Mýlíte se, neboť na jedno
ho zločince, usuzujícího správně, připadalo jich sto, kteří ne- 
usuzovali vůbec. Ten, jenž dopustiv se zločinu, nebyl potrestán 
ani na sobě, ani na svém synu, obával se o vnuka. Kromě toho, 
nebyl-li dnes stižen nějakým zapáchajícím vředem, jimiž jsme 
byli velice pronásledováni, jistě jej dostal během let; v každé 
rodině se přihodí nějaké neštěstí, a my jsme snadno vzbudili 
přesvědčení, že tato rána byla seslána božskou rukou, trestající 
tajné viny.”

Tato odpověď dala by se snadno vyvrátiti a sice takto: 
„Vaše výmluva nemá ceny, neboť se přihází denně, že velmi 
řádní lidé ztratí zdraví i jmění. A není-li rodiny, kde by se ne
přihodilo neštěstí, a je-li každé toto neštěstí božím trestem, pak 
byly všecky vaše rodiny rodinami darebáků.”



Židovský kněz by mohl namítnouti, že některá neštěstí jsou 
spjata s lidskou přirozeností a jiná zúmyslně seslaná Bohem. 
Ale tu by se tomu rezonéru ukázalo, jak je směšné domnívati 
se, že horečka a krupobití jsou hned božským trestem a hned 
zase přirozeným důsledkem.

Fariseové a esseané připustili konečně u Židů víru v peklo 
podle své představy; tato nauka vnikla již od Řeků k Římanům 
a byla přijata i křesťany.

Mnozí Církevní Otcové nevěřili ve věčné tresty; zdálo se 
jim nesmyslem páliti po celou věčnost nějakého chudáka za 
to, že ukradl kozu. Virgil marně praví v šestém zpěvu své 
Aeneidy:

... Sedet aeternumque sedebit infelix Theseus.

Marně tvrdí, že Theseus sedí na věky na židli a tato posice 
že je jeho trestem. Jiní věřili, že Theseus je hrdina, který na
prosto nesedí v pekle a který naopak dlí na Polích Elysejských.

Není tomu dlouho, co jistý dobrý a poctivý hugenotský 
kněz kázal a psal, že zatraceným dostane se jednoho dne milos
ti, že je nutná úměrnost mezi hříchem a trestem, a že hřích je
diného okamžiku nemůže si zasloužiti nekonečný trest. Jeho 
duchovní kolegové sesadili toho shovívavého soudce. Jeden 
z nich mu pravil: „Milý příteli, nevěřím ve věčné peklo o nic 
více než vy, aleje dobře, když vaše služka, váš krejčí, ba i váš 
správce v ně věří.”

PETR — Italsky Piero nebo Pietro, Španělsky Pedro, latin
sky Petrus, řecký Petros, hebrejsky Kefa. Proč měli nástupci 
Petrovi tolik moci na západě a na východě žádnou? Právě tak 
se můžeme tázati, proč biskupové würzburský a salzburský 
osobovali si panovnická práva v dobách anarchie, zatím co řeč
tí biskupové zůstali vždycky poddanými. Doba, příležitost, cti



žádost jedněch a slabost druhých způsobily a způsobí vše na 
tomto světě.

K anarchii připojilo se i přesvědčení, a přesvědčení je krá
lem lidí. Ne že by ve skutečnosti měli nějaké pevně ustálené 
přesvědčení, ale slova jsou jim za ně náhradou.

V evangeliu stojí, že Ježíš pravil Petrovi: „Dám ti klíče od 
království nebeského.” Stoupenci římského biskupa tvrdili asi 
v jedenáctém století, že kdo dá nejvíce, dá nejméně, dále že ne
besa obklopují zemi, a že Petr, maje klíče od obalu, máje i od 
obsahu. Rozumíme-li nebem všecky hvězdy a planety, je podle 
Thomasia zřejmo, že klíče, dané Simonu Bar Jonovi, nazvané
mu Petr, byly universální otvírače. Rozumíme-li nebem oblaka, 
vzduch, éter, prostor, v němž se pohybuji planety, souhlasíme 
s Meursiem, že by asi sotva se našel zámečník, jenž by zhoto
vil klíče k takovým dveřím.

Klíči rozuměly se v Palestýně dřevěné kolíčky, svázané ře
mínkem. Ježíš pravil Bar Jonovi: „Cokoli svážeš na zemi, bude 
svázáno i na nebi.” Papežští teologové z toho vyvodili, že pa
pežové obdrželi moc zavazovati národy přísahou věrnosti, slo
ženou králům, i zprošťovati je té přísahy a tak rozhodovati po
dle své vůle o všech říších. Byl to báječný závěr. Tři stavy 
francouzské, svolané r. 1302, pravily ve své žádosti ku králi, že 
„Bonifác Vlil, je h.... ‚ který se domnívá, že Bůh váže a uvěz-
ňuje v nebi, co Bonifác váže na zemi.” Známému německému 
lutheránu (byl to, tuším, Melanchthon) dalo mnoho práce, než 
strávil, co Ježíš řekl Šimonu Bar Jonovi neboli Kefovi: „Ty jsi 
Petr (skála) a na té skále zbuduji svůj sbor, svou církev.” Onen 
muž nemohl pochopiti, že by Bůh byl použil takové pointy, ta
kového divného vtipu, a že by papežská moc byla založena na 
slovní hříčce.



Panuje domněnka, že Petr byl římským biskupem; je však 
známo, že v oné době a ještě dlouho potom nebylo žádného 
zvláštního biskupství. Křesťanská obec nabyla jakéhosi tvaru 
až koncem druhého století. Je možno, že Petr podnikl cestu do 
Říma; je také možno, že byl ukřižován hlavou dolů, ačkoli to 
nebylo obyčejem; avšak není žádného důkazu o tom všem. Má
me dopis, podepsaný jeho jménem, v němž praví, že je v Baby
lóně; důmyslní kanonisté tvrdili, že Babylonem dlužno rozu- 
měti Řím. Kdyby byl ten dopis psán v Římě, bylo by se právě 
tak mohlo vyvoditi, že je odeslán z Babylonu. Podobné závěry 
byly dlouho vyvozovány a takovým způsobem byl svět ovlá
dán.

Byl jeden svátý muž, který musil velmi draze zaplatiti jisté 
beneficium v Římě, což se nazývá simonií; byl otázán, my- 
slí-li, že Simon Petr byl v tom městě; odpověděl: „Nevím, 
byl-li tam Petr, ale Simon tam byl jistě.”

Co se týče osoby Petrovy, nutno uznati, že Pavel nebyl je
diný, jenž byl pohoršen jeho chováním; často mu byl kladen 
odpor tváří v tvář, jemu i jeho nástupcům. Tento Pavel mu ost
ře vyčítal, že jí zapovězená masa, totiž vepřové, jelita, zajíce, 
úhoře, ixiona a supa. Petr se hájil, řka, že asi v šest hodin viděl 
otevřená nebesa a veliký ubrus, splývající se čtyř úhlů nebes, 
naplněný úhoři, čtyrnožci a ptáky, a že slyšel hlas anděla, vola
jícího: „Zabijte a jezte.” Je to asi týž hlas, praví Wollaston, 
který volal k tolika papežům: „Zabijte vše a snězte výdělek 
lidu.”

Casaubon neschvaloval způsob, jakým Petr jednal s chudá
kem Ananiášem a jeho ženou Safirou. Jakým právem, praví 
Casaubon, nějaký Žid, otrok Římanů, mohl nařizovati nebo vů
bec trpěti, aby všichni, kdož by věřili v Krista, prodali své dě
dictví a složili stržený peníz k jeho nohoum? Kdyby nějaký



anabaptista v Londýně si dal přinášeti všecky peníze svých 
bratří, byl by jistě zatčen jako odbojný štváč, jako lotr, a po
slán do Tyburnu. Není hrozné, nechat zemřít Ananiáše za to, že 
prodav svůj majetek a dav peníze Petrovi, podržel si tajně pro 
sebe a svou ženu několik tolarů na nejnutnější potřeby? Sotva 
Ananiáš zemřel, přijde jeho žena. Petr, místo aby ji šetrně 
zpravil, že seslal na jejího muže smrtící mrtvici za to, že si po
držel několik obolů, a aby jí řekl, aby na sebe dala pozor, na
stražil jí léčku. Otázal sejí, odevzdal-li její manžel všecky pe
níze svátým. Milá žena odpoví, že ano, a zemře na místě. To je 
necitelné.

Conringius se táže, proč Petr, který takto usmrcoval ty, 
kdož mu přinášeli almužnu, nezabil raději všecky doktory, již 
poslali Ježíše Krista na smrt a jeho samého dali nejednou zbi- 
čovati? O Petře, usmrtil jsi dva křesťany, kteří ti poskytli 
almužny, a necháš žiti ty, již ukřižovali tvého Boha?

Conringius nedlel patrně v zemi inkvisice, když pronesl ty
to odvážné otázky. Erazmus činí o Petrovi velmi zvláštní po
známku: že totiž Petr, hlava křesťanského náboženství, začal 
svoje apoštolství popíráním Ježíše Krista a že první velekněz 
Židů začal tím, že dal zhotoviti zlaté tele a klaněl se mu se 
svým lidem.

Nechť je tomu jakkoli, Petr je nám líčen jako chudý muž, 
kážící chudým lidem. Podobá se oněm zakladatelům řádů, kteří 
žili v chudobě a jejichž nástupci se stali velkými pány.

Papež, nástupce Petrův, někdy vyhrál a někdy zase prohrál; 
přesto však mu zbývá na světě ještě asi padesát milionů lidí, 
poslušných v mnoha bodech jeho zákonů, kromě jeho bezpro
středních poddaných.

Zvoliti si vládce tři nebo čtyři sta mil vzdáleného, sečkati 
s myšlením, až se zdá, že ten muž myslí, neodvážiti se bez zá- 



stupeň onoho cizince rozsouditi v poslední instanci při mezi 
několika svými spoluobčany, neodvážiti se ujmouti se vlastnic
tví polí a vinic, darovaných vlastním králem, bez zaplacení 
značné sumy onomu cizímu vládci, porušiti zákony vlastní ze
mě, zapovídající oženiti se s neteří, a pojinouti ji za legitimní 
choť po zaplacení ještě značnější sumy onomu cizímu vládci, 
neodvážiti se pracovati na poli v den, kdy onen cizinec si přeje, 
aby se slavila památka nějakého neznámého člověka, kterého 
ze své soukromé moci umístil do nebe, to je z části to, čemu 
se říká uznávati papeže, to je svoboda katolické církve fran
couzské.

Některé jiné národy zabíhají ve svém poddanství ještě dále. 
Byli jsme v poslední době svědky, jak mocnář žádal papeže 
o dovolení, aby směl pohnati před svůj královský soud mnichy, 
obviněné z otcovraždy, a když toho dovolení neobdržel, ne
odvážil seje souditi.

Je známo, že práva papežů sahala kdysi ještě dále. Byli 
mnohem výše než starověcí bohové, neboť o těch se jen mysli
lo, že rozhodují o osudech říší, kdežto papežové o nich rozho
dovali skutečně.

Sturbinus praví, že je možno odpustiti těm, kdo pochybují 
o božství a neomylnosti papežově, když se uváží:

že čtyřicet rozkolů zneuctilo stolici svátého Petra a sedma
dvacet jich žeji poskvrnilo krví;

že Štěpán VII., syn kněze, dal vynésti z hrobu tělo svého 
předchůdce Formosa a utnouti mrtvole hlavu;

že Sergius III., usvědčený z vraždy, měl s Marozií syna, 
jenž zdědil jeho papežskou hodnost;

že Jan X., milenec Theodořin, byl zardoušen ve svém loži; 

že Jan XI., syn Sergiův, byl znám jen svým obžerstvím;



že Jan XII. byl zavražděn u své milenky;

že Benedikt IX. koupil a opět prodal svou papežskou hod
nost;

že Řehoř VII. byl původcem občanských válek, udržova
ných jeho nástupci a trvajících pět set let.

A že konečně mezi tolika ctižádostivými, krvelačnými 
a prostopášnými papeži byl i jeden Alexandr VI., jehož jméno 
je pronášeno právě s takovou ošklivostí, jako jméno Neronovo 
a Caligulovo.

Říká se, že prý to právě jest důkazem božské síly jejich 
důstojenství, že vydrželo i při tolika zločinech. Kdyby tedy ka- 
lifové byli měli ještě horší způsoby, byli by ještě božštější. 
Takto usuzuje Dermius. Ale jezuité mu odpověděli.

POCITY, ČITÍ — Ústřice prý mají dva smysly; krtci čty
ři; ostatní živočichové pět jako lidé. Některé osoby připouštějí 
i šestý, je však zřejmo, že pocit rozkoše, jejž mají na mysli, je 
odvozen od smyslu hmatu, a že pět smyslů jest naším údělem. 
Není možno představiti a přáti si jich více.

Možná, že na jiných planetách existují smysly, o nichž ne
máme ponětí; možná, že počet smyslů vzrůstá od planety k pla
netě a že bytost, jež má nesčetné a dokonalé smysly, jest vyvr
cholením a koncem všech bytostí.

Avšak jakou moc máme my se svými pěti smysly? Vnímá
me pocity vždycky bez své vůle a nikdy proto, že bychom to 
chtěli: nemůžeme nemíti pocit, jejž nám příroda určila, když 
nás předmět udeří. Cit jest v nás, ale nemůže od nás záviseti. 
Přijímáme jej. A jak jej přijímáme? Je dostatečně známo, že 
není žádného vztahu mezi vzduchovými vlnami a zpívanými 
slovy a dojmem, jejž ta slova v mém mozku vyvolávají.



Podivujeme se myšlence, avšak cit jest právě tak podivu
hodný. Božská moc se jeví v pocitu nejnepatrnějšího hmyzu 
právě tak jako v mozku Newtonově. Při tom však může tisíc ži
vočichů zahynouti před vašima očima a vy se nestaráte, co se 
stane s jejich cítící schopností, ačkoli tato schopnost jest dílem 
Bytosti bytostí; pohlížíte na nějako na nástroje přírody, stvoře
né proto, aby zahynuly a učinily místo jiným.

Proč a jak by mohlo trvati jejich čití, když jich už není? 
K čemu by původce veškerenstva potřeboval zachovávati vlast
nosti, jejichž příčina je zničena? Právě tak by se mohlo říci, že 
vlastnost rostliny, zvané citlivka, stahovati lístky k větvičkám, 
trvá ještě i když rostliny již není. Otážete se nepochybně, jak 
to, když pocity živočichů hynou zároveň s nimi, že lidská myš
lenka nehyne. Nemohu odpověděti na tuto otázku, nejsem dosti 
moudrý, abych ji rozluštil. Jedině věčný původce pocitu i myš
lenky ví, jak ji dává a jak ji zachovává.

Celý starověk věřil, že nic není v našem rozumu, co by ne
bylo v našich smyslech. Descartes tvrdil ve svých románech, že 
máme metafysické myšlenky dříve ještě, než jsme poznali prs 
kojné; jistá teologická fakulta dala to učení do klatby, ne proto
že to byl omyl, nýbrž protože to byla novota; později ten omyl 
přijala, poněvadž byl vyvrácen Lockem, anglickým filosofem, 
a poněvadž Angličan musil býti v neprávu. Konečně, když se 
již tak často rozmyslila, zatratila opět onu starou pravdu, že 
smysly jsou branou rozumu. Počínala si jako zadlužené vlády, 
které hned dají bankovky do oběhu a hned je zase zbaví hodno
ty; ale o poukázky oné fakulty již dávno nikdo nestojí.

Všecky fakulty světa nikdy filosofům nezabrání věděti, že 
my nejdříve ze všeho cítíme a že naše paměť jest jen pokračo
váním pocitu. Člověk, jenž by se narodil beze všech pěti smy
slů, byl by neschopen jakékoli myšlenky, kdyby mohl žiti. Me
tafysické pojmy vznikají jen pomocí smyslů. Neboť jak by



chom mohli změřiti kruh nebo trojúhelník, neviděli-li nebo ne- 
ohmatali-li jsme kruh i trojúhelník? Jak si můžeme utvořiti 
nedokonalou představu o nekonečnu, než když posuneme hra
nice? A jak odstraniti hranice, když jsme je neviděli nebo ne
vycítili?

Čití obaluje všecky naše schopnosti, praví jistý veliký 
filosof.*)

Co z toho usouditi? Vy, kteří čtete a myslíte, usuzujte.

PODVOD —Je-li nutno klamati lid nevinnými podvody? 
— Fakir Bambabef setkal se jednoho dne s jedním ze žáků 
Konfutsiho, kterého nazýváme Konfucius; ten žák se jmenoval 
Uang. Bambabef tvrdil, že lid musí býti klamán, a Uang doka
zoval, že netřeba nikdy nikoho klamati. Zde jest stručný obsah 
jejich rozepře.

Bambabef:
Nutno napodobiti Nejvyšší Bytost, která nám také neuka

zuje věci, jak jsou; slunce se nám jeví, jako by mělo dvě nebo 
tři stopy v průměru, ačkoli je miliónkrát větší než naše země; 
měsíc a hvězdy se nám jeví, jako by byly připevněny na téže 
modré klenbě, a zatím jsou od nás nestejně vzdáleny. Z vůle 
Nejvyšší Bytosti zdá se nám čtyřhranná věž z dálky kulatou; 
z její vůle se nám zdá oheň horký, ačkoli není horký ani stude
ný; slovem, Bůh nás obklopuje samými klamy, přizpůsobenými 
naší povaze.

Uang:
Co nazýváte klamem, není klamem. Slunce tak jak je, 

vzdálené na miliony milionů liů**) od naší planety, není to, 
které vidíme. My ve skutečnosti pozorujeme a můžeme pozo-

*) Condillac, Pojednání o pocitech, sv. II. str. 128.
**) Li měří 124 kroky. Pozn. aut.



rovati jen to slunce, jež se obráží v určitém úhlu na naší sítnici. 
Naše oči nám nebyly dány, aby rozeznávaly velikost a vzdále
nosti; chceme-li je poznati, potřebujeme k tomu jiných pomů
cek a výkonů.

Bambabef se zdál velice překvapen touto řečí. Uang, člo
věk velmi trpělivý, vyložil mu teorii optiky, a Bambabef, člo
věk chápavý, dal se přesvědčiti důkazy Konfuciova žáka. Pak 
ujal se opět slova a pokračoval v disputaci.

Bambabef:
Neklame-li nás Bůh prostřednictvím našich smyslů, jak 

jsem se domníval, uznejte aspoň, že lékaři vždycky klamou dě
ti k jejich dobru. Řeknou jim, že jim dávají cukr a ve skuteč
nosti jim dají rebarboru. Mohu tedy i já, fakir, klamati lid, kte
rý je právě tak nevědomý jako děti.

Uang:
Mám dva syny a nikdy jsem je neoklamal. Když byli ne

mocni, řekl jsem jim: „Tento lék je velmi hořký, ale musíte mít 
odvahu spolknouti jej; kdyby byl sladký, uškodil by vám.” Ni
kdy jsem nestrpěl, aby jejich vychovatelky nebo učitelé je stra
šili duchy, strašidly, skřítky nebo čarodějnicemi. Také jsem 
z nich udělal statečné a moudré mladé občany.

Bambabef:
Lid není tak ušlechtilý jako vaše rodina.

Uang:
Všichni lidé jsou si podobni; mají stejné nadání. Avšak fa- 

kirové kazí lidskou povahu.

Bambabef:
Klameme je, přiznávám, než činíme to pro jejich dobro. 

Namlouváme jim, že nekoupí-li naše posvěcené hřebíky a ne



vykoupí-li své hříchy penězi, jež nám dají, stanou se v budou
cím životě poštovními koňmi, psi nebo ještěrkami: to jim naže
ne strachu a hned jsou z nich hodní lidé.

Uang;
Nevidíte, že ty ubohé lidi kazíte? Je jich mezi nimi mno

hem více než si myslíte, kteří zdravě usuzují, kteří se posmívají 
vašim hřebíkům, vašim zázrakům, vašim pověrám, a kteří vel
mi dobře vědí, že nebudou proměněni v ještěrky ani v poštovní 
koně. Co se tedy děje? Mají dosti zdravého rozumu, aby po
znali, že jim hlásáte nesmyslné náboženství, avšak nemají ho 
tolik, aby se povznesli k. náboženství čistému, zbavenému 
všech pověr, jako jest naše. Jejich náruživosti vzbuzují v nich 
domněnku, že není žádného náboženství, poněvadž jediné, kte
ré se jim vštěpuje, je směšné. Stáváte se příčinou všech hříchů, 
v nichž tonou.

Bambabef:
Naprosto ne, vždyt’jim vštěpujeme čistou morálku.

Uang:
Byli byste lidem ukamenováni, kdybyste mu chtěli vštípiti 

morálku nečistou. Lidé jsou již takoví, že se sice rádi dopou
štějí zla, ale nechtějí, aby jim bylo hlásáno. Je pouze třeba ne- 
mísiti moudré učení s nesmyslnými báchorkami, neboť svými 
podvody, bez nichž byste se mohli obejiti, seslabujete morálku, 
již jste nuceni hlásati.

Bambabef:
Jakže, vy se domníváte, že je možno říci lidem pravdu, čis

tou pravdu, neupravenou báchorkami?

Uang:
Jsem o tom pevně přesvědčen. Naši vzdělanci jsou ze stej

ného těsta jako naši krejčí, tkalci a rolníci. Vzývají Boha stvo



řitele, jenž dobré odměňuje a zlé tresce. Neposkvrňují svou ví
ru nesmyslnými systémy, ani roztodivnými obřady. A při tom 
je mnohem méně zločinů mezi vzdělanými než mezi lidem. 
Proč tedy nepoučovati dělníky, jako poučujeme vzdělance?

Bambabef:
To byste se dopustil veliké hlouposti. Právě tak byste mohl 

chtíti, aby byli stejně uhlazení a aby byli vesměs právníky. Ne
ní to ani možné, ani žádoucí. Musí být bílý chléb pro pány 
a černý pro služebníky.

Uang:
Uznávám, že všichni lidé nemohou býti stejně učení, ale 

jisté věci jsou nutný všem. Je nutno, aby každý byl spravedliv, 
a nejjistější způsob, jak vštípiti lidem spravedlnost, jest, vštípi
ti jim náboženství bez pověry.

Bambabef:
Krásný záměr, ale neproveditelný. Myslíte, že lidem stačí 

věřiti v jednoho Boha, jenž trestá a odměňuje? Pravil jste mi, 
že se často stane, že nejchytřejší z lidu se vzpouzejí mým bá
chorkám; vaší pravdě se budou právě tak zpěčovati. Řeknou: 
„Kdo mne o tom přesvědčí, že Bůh trestá a odměňuje? Kde je 
toho důkaz? Jaké oprávnění máte? Jaký zázrak jste způsobil, 
abych vám věřil?” Vysmějí se vám ještě víc než mně.

Uang:
V tom právě jste na omylu. Myslíte, že lid by setřásl jho 

dobré, pravdě podobné, všemu lidstvu užitečné myšlenky, s níž 
jest lidský rozum ve shodě, protože zavrhuje špatné, směšné, 
neužitečné a nebezpečné věci, jimž se zdravý rozum vzpírá.

Lid jest velice ochoten věřiti svým úřadům. Když mu tyto 
úřady navrhnou rozumnou víru, přijme ji s radostí. Není třeba 



zázraků k tomu, aby se uvěřilo ve spravedlivého Boha, který 
čte v srdci člověka; tato myšlenka je příliš přirozená, aby byla 
potírána. Není nutno podrobně líčiti, jak bude Bůh trestat a od
měňovat; stačí věřiti v jeho spravedlivost. Ujišťuji vás, že jsem 
viděl celé obce, které téměř neměly jiného učení, a že jsem 
právě tam našel nejvíc ctnosti.

Bambabef
Dejte pozor; v těch obcích najdete filosofy, kteří vám po

přou i tresty i odměny.

Uang:
Uznejte, že oni filosofové budou ještě mnohem silněji po

pírati vaše výmysly; nezískáte tím tedy pranic. 1 kdyby se ně
kteří filosofové neshodovali s mými zásadami, byli by to přesto 
řádní lidé; vedli by přesto ctnostný život, neboť ctnosti se má
me věnovati z lásky a nikoli z bázně. Kromě toho však nepře
stávám tvrditi, že žádný filosof by nikdy nebyl přesvědčen, že 
Prozřetelnost nechystá tresty zlým a odměny dobrým, neboť 
kdyby se mne otázali, kdo mi řekl, že Bůh trestá, otázal bych se 
opět já jich, kdo jim řekl, že Bůh netrestá. Vůbec tvrdím, že fi
losofové naprosto nebudou proti mně, naopak, že mi budou ná
pomocni. Chcete býti filosofem?

Bambabef:
S radostí, ale neříkejte to fakirům.

POVĚRA — Kapitola, čerpaná z Cicerona, Seneky a Plu- 
tarcha — Téměř vše, co sahá za hranice uctívání Nejvyšší By
tosti a podřízení se jejímu věčnému řádu, jest pověra. A velmi 
nebezpečnou pověrou jest odpouštění zločinů, připisované jis
tým obřadům.



Et nigras mactant pecudes, et manibu ’ divis inferias mit- 
tunt.

Ah! nimium faciles qui tristitia crimina caedis fluminea fo
lii posse putatis aqua!

Myslíte, že Bůh zapomene, že jste zavraždili člověka, když 
se vykoupete v řece, nebo když obětujete černou ovci a když 
se nad vámi pronesou jistá slova. Druhá vražda vám tedy bu
de odpuštěna za tutéž cenu, rovněž tak i třetí, a sto vražd 
vás bude stát jen sto černých ovcí a sto očišťujících koupelí. 
Buďte moudřejší, bídní smrtelníci: žádné vraždy a žádné čer
né ovce!

Jaká hanebnost představovati si, že Isidin nebo Kybelin 
kněz vás usmíří s Božstvem, hraje na cymbály a kastaněty! 
A kdo je ten Kybelin kněz, ten potulný eunuch, tyjící z vašich 
slabostí, kdo je, že se může prohlašovati za prostředníka mezi 
nebem a vámi? Jaké doklady obdržel od Boha? Dostává od vás 
peníze, aby mumlal nějaká slova, a vy myslíte, že Bytost bytos
tí potvrzuje slova toho šarlatána?

Jsou i nevinné pověry: tančíte v den, zasvěcený Dianě nebo 
Pomoně, nebo některému z oněch podřadných bohů, jichž máte 
plný kalendář: proč ne? Tanec je velmi příjemný, prospívá tě
lu, obveseluje duši a nikomu neškodí; nemyslete si však, že Po- 
mona a Vertumnus vám jsou nějak obzvláště povděčni, že jste 
skákali na jejich počest, nebo že vás potrestají, neučinili-li jste 
to. Není jiné Pomony ani jiného Vertumna než zahradníkův rýč 
a motyka. Nebuďte tak hloupí, abyste věřili, že vaši zahradu 
potlukou kroupy, nebudete-li tančiti pyrrhichu nebo kordax.

Jest snad i jistá odpustitelná, ba k ctnostem nabádající po
věra, a sice řaditi mezi bohy znamenité lidi, kteří se zasloužili 
o lidské pokolení. Ovšem, bylo by lépe pohlížeti prostě na ně 
jako na úctyhodné lidi a hlavně se snažiti napodobiti je. Proka-



zujte Solonovi, Thaletovi, Pythagorovi nejvyšší možnou úctu, 
jakou lze člověku projeviti, ale neklaňte se Herkulovi za to, že 
vyklidil Augiášův chlév a že spal s padesáti ženami za jedinou 
noc. Hlavně se chraňte zaváděti uctívání darebáků, kteří neměli 
jiné zásluhy než nevědomost, blouznění a špínu a kteří si ze za
hálky a žebroty učinili svou povinnost a slávu. Ti, již byli při 
nejmenším zbyteční za živa, zaslouží si oslavu po smrti?

Pozorujte, že v dobách, kdy panovala největší pověrčivost, 
dály se též nejhorší zločiny.

PŘÁTELSTVÍ — Je to mlčenlivá smlouva mezi dvěma 
citlivými a ctnostnými osobami. Pravím citlivými, poněvadž 
mnich, nebo samotář nemusí býti zlý člověk, a přece žije, aniž 
poznal přátelství. Pravím ctnostnými, poněvadž zlí mají jen 
spoluvinníky, rozkošníci mají veselé tovaryše, zištní lidé mají 
společníky, politikové shromažďují straníky, zahaleči mají 
známosti, králové mají dvořany; jedině ušlechtilí lidé mají přá
tele. Cethegus byl spoluvinníkem Catilinovým, Maecenas dvo
řanem Octaviovým, avšak Cicero byl přítelem Atticovým.

K. čemu zavazuje tato smlouva mezi dvěma jemnocitný- 
mi a čestnými dušemi? Její závazky jsou silnější nebo slabší, 
podle stupně jejich citlivosti, podle počtu prokázaných slu
žeb atd.

Cit přátelství byl mnohem vřelejší u Reků a Arabů než 
u nás. Povídky o přátelství, jež si tito národové vybájili, jsou 
obdivuhodné; my takových nemáme, na to jsme příliš suší.

Přátelství bylo článkem víry a zákonodárství u Řeků. Thé- 
bané měli i pluk milenců... Krásný pluk! Někteří ho pokládali 
za pluk sodomitů, ale mýlili se; považovali příslušenství za 
hlavní věc. U Řeků bylo přátelství předepsáno zákonem i nábo
ženstvím. Paederastie byla bohužel trpěna, avšak hanebný zlo-



řád nesmí býti přičítán na vrub zákonům. Mluvili jsme již 
o tom jinde.

PŘEDSUDKY — Předsudek jest mínění bez soudnosti. 
Tak na celém světě se vštěpuje dětem jakékoli libovolné míně
ní, dokud ještě nejsou s to usuzovati.

Existují všeobecné a nutné předsudky, jež tvoří samu ct
nost. Po celé zemi hlásá se dětem, že mají vyznávati Boha od
měňujícího a trestajícího, ctíti a milovati otce i matku, považo- 
vati krádež za zločin a zištnou lež za nepravost, dříve ještě než 
mohou rozeznati, co jest nepravost a co ctnost.

Některé předsudky jsou tedy velmi správné, a sice ty, jež 
rozum schválí, když začne usuzovati.

Cit není pouhý předsudek, je to něco mnohem silnějšího. 
Matka nemiluje syna jen proto, že jí bylo řečeno, že ho má mi
lovati: má ho na štěstí ráda zcela bezděky. Není to z předsud
ku, když běžíte na pomoc neznámému dítěti, již již padajícímu 
do propasti, nebo ohroženému divokým zvířetem.

Předsudek však je, prokazujete-li úctu muži, jenž nosí jistý 
šat, vážně chodí a právě tak i mluví. Vaši rodiče vám řekli, že 
se máte tomu muži klaněti, a vy ho ctíte dříve ještě než seznáte, 
je-li vaší úcty hoden; pak vyrostete a s léty nabudete znalostí; 
tu shledáte, že ten muž je šarlatán, plný pýchy, vypočítavosti 
a falše; začnete pohrdati tím, co jste ctili: předsudek ustoupí 
soudnosti. Z předsudku jste věřili pověstem, jež jste od dětství 
slýchali; bylo vám řečeno, že Titáni vypověděli válku bohům 
a že Venuše se zamilovala do Adonise; ve dvanácti letech po
važujete tyto pověsti za pravdu a ve dvacíti na ně pohlížíte jako 
na důmyslné alegorie.

Probeřme několika slovy různé druhy předsudků, abychom 
uvedli své záležitosti do pořádku. Možná, že budeme jako ti,



kdož za časů Lawova systému zpozorovali, že počítali s imagi
nárním bohatstvím.

SMYSLOVÉ PŘEDSUDKY

Není to divné, že naše oči nás vždy klamou, i když velmi 
dobře vidíme, kdežto uši nás neklamou nikdy? Slyší-li vaše 
zdravé ucho: „Jste krásná, miluji vás,” je zcela jisto, že vám 
nebylo řečeno: „Nenávidím vás, jste ošklivá.” Avšak pohleďte 
na hladké zrcadlo: je dokázáno, že se mýlíte, neboť jeho 
povrch je velmi drsný. Pozorujete slunce a vidíte, že má dvě 
stopy v průměru, a při tom je dokázáno, že je miliónkrát větší 
než naše země.

Zdá se, že Bůh vám dal pravdu do uší a klam do očí, avšak 
prostudujte optiku a shledáte, že vás Bůh neoklamal a že před
měty se vám nemohou jeviti jinak, než jak je za nynějších 
okolností vidíte.

FYSICKÉ PŘEDSUDKY
Slunce vychází, měsíc také, země je nehybná: to jsou přiro

zené fysické předsudky. Ale že jsou raci dobří pro krev, proto
že uvařeni jsou červení jako ona, dále že úhoři pomáhají od 
mrtvice, poněvadž jsou pohybliví a neposední, že měsíc má 
vliv na lidské nemoce, protože si kdosi jednoho dne všiml, že 
se nemocnému zhoršila horečka při ubývání měsíce — tyto 
myšlenky a tisíce jiných byly omyly starých šarlatánů, kteří 
usuzovali bez rozumu a kteří, byvše oklamáni, klamali jiné.

HISTORICKÉ PŘEDSUDKY

Mnohým příběhům bylo uvěřeno bez zkoumání a tato dů
věřivost jest předsudek. Fabius Pictor vypráví, že několik sto
letí před ním jistá vestálka z města Alby byla znásilněna, když 
šla se džbánem pro vodu, že porodila Romula a Rema, kteří 



byli odkojeni vlčicí atd. Římský lid věřil této pověsti; nezkou
mal, byly-li v oné době v Latiu vestálky, je-li pravděpodobno, 
že by královská dcera vyšla ze svého kláštera se džbánem, 
a je-li možno, aby vlčice kojila dvě děti, místo aby je sežrala. 
Předsudek se vžil.

Jistý mnich napsal, že Chlodvík, ocitnuv se v bitvě u Zülpi- 
chu ve velikém nebezpečí, učinil slib, že vyvázne-li, stane se 
křesťanem. Je však pravděpodobno, že by se někdo obrátil 
k cizímu bohu za takových okolností? Nepůsobí právě tehdy 
víra, v níž jsme se zrodili, nej mocněji? Který křesťan by se ne
obrátil v bitvě s Turky spíše k Panně Marii než k Mohamedo
vi? Sděluje se dále, že holubice přinesla v zobáku nádobku se 
svěceným olejem na pomazání Chlodvíkovo a anděl že přinesl 
hedvábný praporec pro královský průvod. Předsudek věří všem 
povídačkám tohoto druhu. Kdo zná lidskou povahu, ví dobře, 
že uchvatitel Chlodvík a uchvatitel Rol nebo Rolo se stali křes
ťany, aby mohli křesťany lépe ovládnouti, jako turečtí uchvati
telé se stali musulmany, aby lépe ovládli musulmany.

NÁBOŽENSKÉ PŘEDSUDKY

Řekla-li vám vaše chůva, že Ceres je bohyně obilí, že Viš- 
nu a Xaca se stali několikráte lidmi, že Sammonocodom přišel 
pokáceti les, nebo že Odin vás očekává ve své síni u Jutska, 
nebo že Mohamed či někdo jiný jel do nebe — a když pak váš 
učitel vám ještě hlouběji vryje do mozku, co tam vaše chůva 
vštípila, stačí vám to na celý život. Chce-li se váš rozum vze- 
příti těmto předsudkům, začnou vaši sousedé a zvláště soused
ky křičet, že to je bezbožnost, a zastraší vás; váš derviš, boje 
se, aby mu neubylo příjmů, bude na vás žalovat kadimu, a ten
to kádi vás dá nabodnouti na kůl, bude-li to v jeho moci, neboť 
chce poroučeti hlupákům, jsa přesvědčen, že hlupáci pošlou- 



chají lip než ostatní! A to bude trvat tak dlouho, dokud vaši 
sousedé i derviš i kádi nezačnou chápat, že hloupost neprospí
vá nikomu a že pronásledování je ohavné.

PŘEPYCH — Po dva tisíce let se psalo a řečnilo veršem 
i prosou proti přepychu, a přece jej lidé vždycky milovali.

Jak se mluvilo a psalo o prvních Římanech? Když tito lupi
či zpustošili a uloupili žeň svých sousedů, když, chtíce zvětšiti 
svou ubohou vesnici, zničili ubohé vesnice Volsků a Samnitù, 
byli to nezištní a šlechetní lidé: nemohli ukrásti ani zlato, ani 
stříbro, ani drahokamy, protože nic takového nebylo ve vy
drancovaných osadách. Jejich lesy a bažiny neplodily koroptví 
ani bažantů, a my chválíme jejich střídmost.

Když krok za krokem všecko vyloupili, všecko ukradli od 
Jaderského moře až po Eufrat a když byli tak chytří, že užívali 
ovoce svého lupu po sedm nebo osm století, dále když pěstova
li všecko umění, užívali všech slastí a dokonce naučili i pod
maněné jich užívati, pak prý přestali býti řádnými a hodnými 
lidmi.

Všecko toto krasořečnění jen dokazuje, že zloděj nikdy ne
má snísti oběd, jehož se zmocnil, ani nositi kabát, který odcizil, 
ani se ozdobiti prstenem, jejž ukradl. To všecko prý by se mělo 
hoditi do vody, aby to nepřekáželo počestnému životu. Řekněte 
raději, že by se nemělo krásti! Odsuďte lupiče, když loupí, ale 
nepokládejte je za pomatence, když svých lupů užívají. Upřím
ně řečeno, jednali nesprávně angličtí námořníci, obohativší se 
při dobytí Pondichery a Havany, když se pak pobavili v Londý
ně za výtěžek své námahy v Asii a Americe?

Přáli by si krasořečníci, aby se zakopalo všecko bohatství, 
nashromážděné výboji, rolnictvím, obchodem a průmyslem? 
Uvádějí za příklad Lakedaimon; proč neuvádějí i republiku 
San Marino? Čím prospěla Sparta Řecku? Zplodila nějakého 



Demosthena, Sofokla, Apella nebo Fidia? Přepychové Athény 
měly vynikající muže všech oborů; Sparta měla několik voje
vůdců, ale i těch měla méně než jiná města. Ale ať si taková 
malá republika jako Lakedaimon zachovala svoji chudobu, to 
bylo jen správné. Postrádaje všeho, zemře člověk právě tak, 
jako když je obklopen vším, co život zpříjemňuje. Kanadský 
divoch sestáme nejinak než anglický občan, mající padesát 
tisíc guineí důchodu. Ale kdo by přirovnával zemi Irokésů 
k Anglii?

Nechť dubrovnická republika a zugský kanton vydávají zá
kon proti přepychu, mají pravdu; chudý nesmí utráceti více, 
než dovolují jeho prostředky. Ale četl jsem kdesi:

Vězte, že ničí-li přepych malý stát, 
obohacuje zato velký.

Rozumíte-li přepychem překročení míry, víte zajisté, že 
každé překročení míry je škodlivé: ve zdrženlivosti jako v ob
žerství, v šetrnosti jako ve štědrosti. Nevím, jak se stalo, že 
v mých vesnicích, kde je neúrodná země, těžké daně a k tomu 
ještě zakázáno vyvážeti obilí, přece není takřka ani jediného 
nevolníka, který by neměl dobrých soukenných šatů, dobrých 
bot a jenž by se do sytá nenajedl. Kdyby ten nevolník pracoval 
na poli ve svém krásném kabátě, bílém prádle a s nakadeřený
mi a napudrovanými vlasy, byl by to jistě největší a nejvyzýva
vější přepych; kdyby se však pařížský nebo londýnský měšťan 
objevil v divadle v šatech onoho sedláka, bylo by to svrchova
ně sprosté a směšné skrblictví.

Est modus in rébus, šunt čerti denigue fines, quos ultra ci- 
traque nequit consistere rectum.

Když byly vynalezeny nůžky, které jistě nesahají příliš da
leko do minulosti, co se asi říkalo o prvních, kteří si zastřiho- 



váli nehty a ustřihovali část vlasů, spadajících jim až na nos? 
Jistě byli prohlašováni za hejsky a marnotratníky, kupující dra
ze nástroj marnivosti, aby pokazili dílo Stvořitelovo. Jaký 
ohromný hřích zkrátiti rohovinu, jíž Bůh dává růsti na konci 
našich prstů! Byla to urážka Božstva. A ještě mnohem horší to 
bylo, když byly vynalezeny košile a lehké střevíce. Je známo, 
s jakou zuřivostí vystupovali staří radní, kteří jich nikdy neno
sili, proti mladým úředníkům, holdujícím tomu zhoubnému 
přepychu.



ROVNOST — Čím je povinen pes psu, nebo kůň koni? 
Ničím; žádný živočich nezávisí od svého druha. Ale člověk, 
jemuž se dostalo božské jiskry, zvané rozum, co z toho má? 
Že je otrokem téměř celého světa.

Kdyby tento svět byl tím, čím, jak se zdá, měl býti, to jest, 
kdyby tam člověk všude našel snadnou a zajištěnou obživu 
i vhodné podnebí, je jasno, že by si žádný člověk nemohl zot- 
ročiti jiného člověka. Kdyby tato země byla pokryta výživným 
ovocem, kdyby vzduch, jenž nám má dodávati zdraví, nám ne
působil nemoce a smrt, kdyby člověk nepotřeboval jiného pří
bytku a lože, než jaké stačí daňkům a srncům, — pak by Džen- 
gischánové a Tamerlánové neměli jiných sloužících kromě 
svých dětí, jež by byly dosti řádní lidé, aby o ně pečovaly v je
jich stáří.

V tomto tak přirozeném stavu, kterému se těší všichni čtyr
nožci, ptáci i plazové, byl by i člověk tak šťasten jako oni, nad
vláda by byla pouhou chimérou, nesmyslem, na nějž by nikdo 
ani nepomyslil. Neboť k čemu hledat služebníky, nepotřebuje- 
me-li žádných služeb?

Kdyby nějakému jednotlivci despotické mysli a svalnatých 
paží napadlo zotročiti si svého méně silného souseda, bylo by 
to nemožné: dříve než by se utiskovatel připravil, byl by utis
kovaný na sto mil daleko.

Všichni lidé by si tedy byli nutně rovni, kdyby neměli žád
ných potřeb. Bída, jež jest údělem našeho pokolení, podřizuje 
člověka jinému člověku; skutečným neštěstím není nerovnost, 
nýbrž závislost Velmi málo záleží na tom, říká-li se jednomu 
člověku Jeho Výsost a jinému Jeho Svatost, ale krušné je slou
žit tomu nebo onomu.



Četná rodina vzdělává úrodnou půdu; dvě malé sousední 
rodiny mají neúrodná, nepoddajná pole: samo sebou se rozumí, 
že ty dvě chudé rodiny musí sloužiti rodině bohaté, nebo že 
ji vyvraždí. Jedna z nuzných nabídne se bohaté do práce, aby 
si vydělala chleba, druhá ji přepadne a je poražena. Z rodiny 
sloužící vzešli služebníci a dělníci, z rodiny poražené vzešli 
otroci.

Na naší neblahé zeměkouli to není jinak možno, než že po
spolitě žijící lidé musí být rozděleni ve dvě třídy, ve třídu utis
kovatelů a utiskovaných; tyto dvě třídy se opět dělí na tisíc dal
ších, a těch tisíc opět má různé odstíny.

Všichni utištění naprosto nejsou nešťastni. Většina jich se 
v tom stavu narodila a nepřetržitá práce jim nedovoluje nésti 
jejich postavení příliš těžce; když však se jim stane nesnesitel
ným, dochází k válkám, jako byla válka lidové strany proti se
nátu v Římě a velká válka v Německu, Anglii a Francii. Všech
ny tyto války končí dříve nebo později zotročením lidu, poně
vadž mocní mají peníze, a peníze jsou pánem všeho ve státě. 
Pravím ve státě, poněvadž mezi národy tomu tak není. Národ, 
který lépe vládne železem, podrobí si vždycky národ, jenž má 
více zlata, ale méně odvahy.

Všichni lidé se rodí s dosti silnou touhou po panování, bo
hatství a rozkoších a s velikým sklonem k lenosti; následkem 
toho by všichni lidé chtěli míti peníze a ženy nebo dcery jiných 
lidí, býti jejich veliteli, podrobiti je všem svým rozmarům a nic 
nedělati, nebo aspoň dělati jen samé velmi příjemné věci. Vidí
me, že za těchto okolností je právě tak nemožno, aby si lidé by
li rovni, jako jest nemožno, aby dva kazatelé nebo dva profeso
ři teologie na sebe nežárlili.

Lidstvo za současných poměrů nemůže existovati beze 
spousty užitečných lidí, kteří nemají zhola ničeho, neboť zá
možný člověk jistě neopustí svou půdu a nepůjde orat vaši, 



a potřebujete-li pár střevíců, nebude to jistě státní rada, který 
vám je udělá. Rovnost jest tedy nejpřirozenější a při tom záro
veň i nejutopističtější věc.

Ježto lidé všecko přehánějí, je-li jim to možno, přehnali 
i tuto nerovnost; usmyslili si v některých zemích, že žádný ob
čan nesmí opustiti kraj, v němž se náhodou narodil; smysl to
hoto zákona je viditelný: Tato země je tak špatná a tak bídně 
spravovaná, že každému zapovídáme odejiti z ní ze strachu, že 
by z ní všichni odešli. Učiníte lépe, budete-li si počínati tak, 
aby všichni vaši poddaní tam rádi zůstali a cizinci dostali chuť 
tam přijíti. Každý člověk má právo považovati se v hloubi 
srdce za zcela rovného jiným lidem. Z toho nenásleduje, že by 
měl kardinálův kuchař poroučeti svému pánu, aby mu uvařil 
oběd, ale kuchař si může říci: „Jsem člověk jako můj pán, na
rodil jsem se s pláčem jako on, on zemře jako já v těchže úz
kostech a za týchž obřadů; oba dva máme tytéž živočišné po
třeby. Kdyby se Turci zmocnili Říma a kdybych já byl v té do
bě kardinálem a můj pán kuchařem, přijal bych ho do svých 
služeb.” Tato řeč je zcela rozumná a správná; nežli však se tu
recký sultán zmocní Říma, musí zatím kuchař konati svou po
vinnost, neboje všecka lidská společnost zničena.

Pokud jde o člověka, který není ani kardinálovým kucha
řem, ani nezastává žádný jiný státní úřad, pokud jde o sou
kromníka, jenž na nikom nezávisí, ale kterého mrzí, že je všude 
přijímán protektorsky nebo přezíravě, jenž jasně vidí, že mnozí 
monsignoři nemají více znalosti, ani více ducha, ani více zá
sluh než on, a jenž k své mrzutosti musí někdy čekati v jejich 
předpokoji — co by měl takový člověk činiti? Odejiti.



V

R.ETĚZ TVORSTVA — Když jsem po prvé četl Platona 
a sledoval ten postup tvorstva od nejmenšího atomu až po Nej
vyšší Bytost, naplnila mne tato stupnice obdivem. Když však 
jsem k tomu přihlédl pozorněji, zmizel tento veliký přelud, ja
ko kdysi všecky přízraky prchaly při ranním zpěvu kohouta.

Obrazotvornost si zpočátku libuje v pozorování nepostřeh
nutelného přechodu od hrubé hmoty k ústrojné látce, od rostlin 
k zoofytům, od těchto zoofytù k živočichům, od nich k člově
ku, od člověka k duchům, od těchto duchů lehkého, vzdušného 
těla k nehmotným podstatám, jež dělíce se rovněž na tisíce růz
ných řádů, postupují od krásy k dokonalosti, až konečně do
stoupí k samému Bohu. Tato hierarchie se velice zamlouvá do
brým lidem, kteří se domnívají viděti papeže a jeho kardinály, 
sledované arcibiskupy a biskupy; pak přijdou faráři, vikáři, 
prostí kněží, jáhnové a podjáhnové; pak následují mniši a řada 
je zakončena kapucíny.

Avšak mezi Bohem a jeho nejdokonalejšími tvory je větší 
vzdálenost, nežli mezi svátým otcem a nejstarším kardinálem 
kolegia; tento kardinál se může státi papežem, ale nejdokona
lejší duch, stvořený Nejvyšší Bytostí, nemůže se státi Bohem. 
Mezi Bohem a jím je nekonečno.

Tento řetěz, toto domnělé stupňováni rovněž neexistuje ani 
u rostlinstva a živočišstva; důkazem toho jest, že některé druhy 
rostlin a živočichů vymizely. Tak není již ostranky. Židé měli 
zakázáno jisti noha a ixiona; oba tyto druhy zmizely s toho
to světa, nechť o tom Bochart praví cokoliv. Kde je zde tedy 
řetěz?

A i když jsme některé druhy neztratili nadobro, je zřejmo, 
že jsou na vymření. Lvi a nosorožci jsou stále vzácnější.



Jest velice pravdèpodobno, že byly jisté lidské rasy, s ni
miž se již nesetkáváme. Mně však by bylo vhod, kdyby byly 
všecky existovaly, jako běloši, negři, Kafři, jimž příroda uštěd
řila zástěru z jejich vlastní kůže, visící jim s břicha až do polo
vic stehen, a Samojedi, jejichž ženy měly jediné ňadro nejkrás
nější ebenové barvy' atd.

Což není viditelná mezera mezi opicí a člověkem? Nelze si 
snadno představiti dvounohého živočicha bez peří, který by byl 
inteligentní, postrádaje však naší tváře i daru mluvy, kterého 
bychom mohli ochočiti a jenž by nám sloužil, jsa poslušen na
šich pokynů? A nebylo by možno představiti si mezi tímto no
vým druhem a člověkem ještě jiné druhy?

Nad člověka stavíš, božský Platone, řadu nebeských bytos
tí; co se nás týče, my věříme v některé z těch bytostí, neboť 
nám to víra ukládá. Ale z jakého důvodu ty jsi v ně věřil? Jistě 
jsi nemluvil s duchem Sokratovým, a dobrák Heres, který 
schválně vstal z mrtvých, aby s tebou sdělil tajemství onoho 
světa, neřekl ti nic o těch bytostech.

Domnělý řetěz je právě tak přerušen i ve viditelném ves
míru.

Jaká je, prosím tě, stupnice mezi tvými planetami? Měsíc 
je čtyřicetkrát menší než naše země. Když jsi cestoval s měsíce 
do prázdna, našel jsi Venuši; taje asi tak veliká, jako náš svět. 
Odtamtud jsi se odebral na Merkur; ten obíhá v elipse, jež se 
velice liší od kruhu, který opisuje Venuše; Merkur je sedma- 
dvacetkrát menší než my, slunce miliónkrát větší, Mars pětkrát 
menší; ten proběhne svou dráhu za dvě léta, Jupiter, jeho sou
sed, za dvanáct, Saturn za třicet; a to ještě Saturn, nejvzdále
nější od nás, není tak veliký jako Jupiter. Kde je to tak zvané 
stupňování? A pak, jak, prosím tě, může být v těch velkých, 
prázdných prostorách řetěz, jenž prý všecko spojuje? Kdyby 



nějaký byl, byl by to ten, jejž objevil Newton; on dává všem 
těm tělesům planetárního světa přitahovati se navzájem v tom 
ohromném prázdnu.

Ó, tolik obdivovaný Platone! Tys vyprávěl pouhé bajky, 
ale na ostrově kassiteridském, kde za tvých časů chodili lidé 
nazí, narodil se filosof, který zjevil světu tak veliké pravdy, jak 
dětinské byly tvoje fantasie.

ŘETĚZ UDÁLOSTÍ — Již dávno bylo hlásáno, že všech
ny události jsou spolu spojeny nezměnitelnou osudovostí: je to 
Osud, jenž jest u Homéra silnější než sám Jupiter. Tento pán 
bohů i lidí prohlašuje výslovně, že nemůže zabrániti, aby Sar- 
pedon, jeho syn, nezemřel v ustanovený čas. Sarpedon se naro
dil ve chvíli, kdy se musil naroditi; nemohl se naroditi jindy; 
nemohl zemříti jinde, než před Trojou; nemohl býti pohřben 
jinde, než v Lykii; jeho tělo mělo v určité době dáti vznik zele
ninám, které se musily proměniti v podstatu několika Lykij- 
ských; jeho dědicové musili zavěsti nový řád v jeho státě, tento 
nový řád musil míti vliv na sousední říše, z toho vzniklo nové 
zřízení války i míru se sousedy lykijských sousedů, a tak pone- 
náhlu osud celého světa se stal závislým od smrti Sarpedonovy, 
jež opět závisela od jiné události, jež byla spojena s jinými až 
k počátku všech věcí.

Kdyby jediné z těchto fakt bylo bývalo zařízeno jinak, byl 
by vznikl jiný svět; než nynější svět nemohl existovati i neexis- 
tovati: proto také nemohl Jupiter zachrániti svému synu život, 
i kdyby byl desetkrát Jupiterem.

Tento systém nutnosti a osudovosti byl prý za našich dnů 
vynalezen Leibnizem pode jménem dostatečného důvodu; je 
však velmi starý: není teprve ode dneška známo, že každý ná
sledek má svou příčinu a že často nejmenší příčina mívá nej
větší následky.



My lord Bolingbroke se přiznává, že drobné hádky vévod
kyně z Marlborough a lady Mashamové poskytly mu příležitost 
zprostředkovati tajnou smlouvu mezi královnou Annou a Lud
víkem XIV.; tato smlouva měla za následek mír Utrechtský; 
tento Utrechtský mír upevnil Filipa V. na španělském trůně; 
Filip V. odňal Neapol a Sicílii rakouskému domu, a tak španěl
ský panovník, jenž je dnes neapolským králem, děkuje zřejmě 
za svou říši lady Mashamové; nebyl by jí dosáhl, nebyl by se 
snad ani vůbec narodil, kdyby vévodkyně z Marlborough byla 
bývala laskavější k anglické královně. Nějaká hloupost, přiho
divší se na londýnském dvoře, rozhodla o jeho panování 
v Neapoli. Prozkoumejte postavení všech národů světa: je vy
voláno řetězem událostí, jež zdánlivě nesouvisejí s ničím a za
tím souvisejí se vším. Všecko je kolečkem, šroubkem, řeme
nem, pérem v tom ohromném stroji.

Právě tak tomu jest i v řádu přírodním. Vítr, vanoucí k nám 
z Afriky a s australských moří, přináší s sebou část africké at
mosféry, jež padá v podobě deště do alpských údolí; tyto deště 
zúrodňují naši půdu. Naproti tomu náš severní vítr zanáší vý
pary od nás k černochům; my prospíváme Guinei a Guinea 
opět nám. Řetěz se táhne s konce světa na konec.

Zdá se mi však, že pravda tohoto principu bývá značně pře
háněna. Vyvozuje se z něho, že není sebemenšího atomu, jehož 
pohyb by neměl nějaký vliv na nynější uspořádání celého svě
ta, že není sebemenší události, ať mezi lidmi nebo mezi zvířa
ty, jež by nebyla důležitým článkem velkého řetězu osudu.

Abychom si rozuměli: každý následek má samozřejmě 
svou příčinu, sahající od příčiny k příčině nazpět do propasti 
věčnosti, avšak každá příčina nemá následku, jenž by se jevil 
až do konce věků. Všechny události jsou vyvolány jinými udá
lostmi, uznávám; zplodila-1 i minulost přítomnost, plodí přítom
nost budoucnost; všecko má otce, ale všecko nemá dětí. Je to



mu zde právě tak jako v nějakém rodokmenu: každý rod sahá, 
jak známo, k Adamovi, ale v rodině je dosti lidí, zemřevších 
bez potomků.

Existuje rodokmen událostí tohoto světa. Je nesporno, že 
obyvatelé Galie a Španělska pocházejí od Gomera a Rusové od 
jeho mladšího bratra Magoga; tato genealogie je zaznamenána 
v tolika velkých knihách! Za těchto okolností nelze popříti, že 
máme Magogovi co děkovati za šedesát tisíc Rusů, stojících 
dnes ve zbrani před Pomořanskem, a za šedesát tisíc Francou
zů, ležících u Frankfurtu.*) Ale plivl-li Magog pod Kavkazem 
vpravo nebo vlevo, udèlala-li jeho slina ve studni dvě kola či 
tři, spal-li na pravém boku nebo na levém — to vše, myslím, 
nemělo velkého vlivu na rozhodnutí ruské císařovny Alžběty, 
poslati římské císařovně Marii Terezii armádu na pomoc.**) 
Má-li můj pes nějaké sny ve spaní či ne, nevím, jaký vztah by 
mohla tato důležitá záležitost míti k záležitostem velkého Mo- 
gula.

Nutno pamatovati, že vše není v přírodě úplné a že každý 
pohyb se nesděluje od předmětu k předmětu až oběhne celý 
svět. Hoďte do vody těleso stejné specifické váhy a vypočítáte 
si snadno, že pohyb toho tělesa i pohyb, jejž sdělilo vodě, po 
jisté době ustane a zmizí. Pohyb se ztrácí a obnovuje; proto te
dy pohyb, jejž Magog způsobil, plivnuv do studně, nemohl míti 
žádného vlivu na to, co se dnes děje v Rusku a Prusku. Proto 
tedy přítomné události nejsou dětmi všech událostí minulých; 
mají své přímé linie, ale tisíce malých pobočních linií jim není 
ničím. Ještě jednou: každý tvor má otce, ale každý tvor nemá 
dětí. Řekli jsme toho více, když jsme mluvili o Osudu.

*) Tento článek byl zřejmě napsán asi r. 1759—1760 neboť 13. dubna 
1759, na velký pátek. ujal se vévoda de Broglie vedeni Rýnské armády 
a porazil Prusy u Bergenu, asi míli od Frankfurtu. Pozn. vyd.

**) Rakušané a Rusové vtrhli do Berlína začátkem října 1760. Tento článek, 
později přepracovaný, byl psán před dobytím Berlína. Pozn. vyd.



SAMOLIBOST — Jakýsi žebrák v okolí Madridu žádal 
důstojně o almužnu. Jistý mimojdoucí mu pravil: „Nestydíte se 
provozovati toto nečestné zaměstnání, když můžete pracovat?” 
— „Pane,” odpověděl žebrák, „žádám vás o peníze a nikoliv 
o radu.” Nato se k němu obrátil zády, zachovávaje veškeru 
svou kastilskou důstojnost. Byl to hrdý pán, ten nuzák, jeho 
marnivost byla maličkostí uražena. Žádaje o almužnu, vážil si 
sebe a nesnesl, aby mu někdo, kdo si rovněž sebe vážil, činil 
výtky.

Jeden misionář, cestující po Indii, viděl jednoho dne fakira, 
spoutaného řetězy a nahého jako opice, jenž ležel na břiše 
a dával se bičovati za hříchy svých krajanů, kteří mu dávali ně
kolik tamních haléřů. „Jaké to sebezapření!” zvolal jeden z di
váků. — „Sebezapření?” odvětil fakir. „Vězte, že si dávám na- 
práskati na tomto světě, jen abych vám to mohl oplatit na 
onom, až vy budete koňmi a já jezdcem.”

Ti, kdož pravili, že samolibost je základem všech našich ci
tů i všech našich činů, měli tedy úplně pravdu v Indii, Španěl
sku i v celém obydleném světě. A jako nikdo lidem nedokazu
je, že mají obličej, tak také není třeba jim dokazovati, že mají 
samolibost. Tato samolibost jest nástrojem našeho zachování; 
podobá se ústrojí, zachovávajícímu lidské pokolení: jest nutná, 
je nám drahá, působí nám rozkoš a musíme ji ukrývati.

SLÁVA — Ben-al-Betif, důstojný náčelník dervišů, pravil 
jim jednoho dne: „Milí bratři, je velmi záhodno, abyste často 
užívali posvátné formule našeho Koránu: Ve jménu Boha nej
výš milosrdného, neboť Bůh prokazuje milosrdenství, a vy na



učíte seje konati, opakujíce často slova, jež doporučují ctnost, 
bez níž by zůstalo málo lidí na světě. Avšak, milí bratři, střežte 
se napodobiti ony smělce, kteří se při každé příležitosti vy
chloubají, že pracují k boží slávě. Když mladý hlupák hájí tezi 
o oborech pojmových, při čemž předsedá nevědomec v kožiši- 
ně, neopomene napsati v čelo své teze velikými písmeny: Ek 
Alláh abron doxa: ad majorem Dei gloriam. Dá-li si dobrý 
musulman vymalovati salon, jistě si napíše tu hloupost na dve
ře; chudý saka nosí vodu pro větší slávu boží. Je to bezbožný 
zvyk, který byl zbožně uveden do zvyku. Co byste řekli malé
mu čaušovi. jenž by volal, vyprazdňuje sultánovu noční stolici: 
»Pro větší slávu našeho nepřemožitelného vládce!«? A od sul
tána k Bohu je jistě větší vzdálenost, než od sultána k malému 
čaušovi.

Co máte, bídní pozemští červové, zvaní lidmi, společného 
se slávou Nekonečné Bytosti? Může milovati slávu? Může ji 
od vás dostati? Může se z ní těšiti? Jak dlouho ještě budete, 
dvounozí živočichové bez peří, tvořiti Boha podle svého obra
zu? Jakže, protože vy jste marniví, protože vy milujete slávu, 
chcete aby ji Bůh miloval také? Kdyby bylo více bohů, každý 
z nich by možná chtěl obdržeti hlasy ostatních. To by pak bylo 
slávou boha. Lze-li srovnati nekonečnou velikost s krajní níz
kostí, byl by tento bůh jako král Alexander neboli Skander, 
který se nechtěl utkávati v zápase s nikým než s králi. Ale vy, 
ubozí lidé? Přestaňte již zneuctívati jeho svaté jméno. Jistý cí
sař, jménem Octavianus Augustus, zakázal si veškeré chvály 
v římských školách, boje se, aby jeho jméno tím nebylo poní
ženo. Vy však nemůžete Nejvyšší Bytost ani snížiti, ani poctíti. 
Pokořte se, klaňte se a mlčte.”

Tak mluvil Ben-al-Betif. A dervišové zvolali: „Budiž Bohu 
sláva! Ben-al-Betif dobře mluvil.”



SNÁŠENLIVOST — Co je snášenlivost? Je to úděl lid- 
skosti. Jsme všichni plni slabostí a omylů;^odpusťme si navzá
jem své zpozdilosti, to jest prvním zákonem přírody. |

Ať na tržišti v Amsterodamě, Londýně, Suratu nebo Basře 
gebar, banián, žid, mohamedán, čínský uctívatel Boha, bramín, 
řecký křesťan, římský křesťan, protestantský křesťan, kveker- 
ský křesťan pospolu obchodují: nevytasí na sebe vzájemně dý
ku, aby získali duše své víře. Proč jsme se tedy vraždili téměř 
bez ustání od prvního koncilu nikejského?

Konstantin započal svou vládu vydáním ediktu, jímž byla 
dovolena všecka náboženství, a skončil ji pronásledováním. 
Před ním bylo zakročeno proti křesťanům jen proto, že začali 
tvořiti stranu ve státě. Římané dovolovali všem národům jejich 
vyznání, i Židům i Egypťanům, jimiž tak pohrdali. Proč trpěl 
Řím ta vyznání? Protože ani Egypťané, ba ani Židé nesnažili se 
vyhladiti staré státní náboženství, nechodili po zemi i za moře 
získávat stoupence: hleděli jen vydělávati peníze. Je však nes- 
porno, že křesťané chtěli, aby jejich víra zatlačila ostatní. Židé 
nechtěli, aby Jupiterova socha byla v Jerusalémě, avšak křesťa
né nechtěli, aby byla na Kapitolu. Svatý Tomáš upřímně do
znává, že nezbavili-li křesťané císaře trůnu, bylo to jen proto, 
že k tomu neměli dostatečné moci. Jejich názorem bylo, že ce
lý svět má být křesťanský. Musili tedy nutně býti nepřáteli ce
lého světa, dokud nebyl obrácen.

Byli nepřáteli i mezi sebou, potírajíce se ve všech bodech 
sporných článků víry. Má býti Ježíš Kristus pokládán za Boha? 
Ti, kdož to popírají, jsou stiženi klatbou pode jménem ebioni- 
tù, a ti zase dají do klatby vyznavače Ježíšovy.

Někteří z nich chtějí, aby všecko jmění bylo společné, jak 
prý to podle některých tvrzení bývalo za časů apoštolských, 
a za to nazvou je jejich odpůrci Mikulášenci a obviní je z nej-



hanebnějších zločinů. Jiní vyžadují mystickou zbožnost, čímž 
vzbudí zuřivý odpor a jsou nazýváni gnostiky. Marcion, pochy
bující o Trojici, je prohlášen za modloslužebníka.

Tertullianus, Praxeas, Origenes, Novatus, Novatian, Sabe- 
llius, Donatus, všichni byli pronásledováni svými bratry před 
Konstantinem; sotva křesťanské náboženství nabylo z Kon
stantinovy vůle vrchu, začali se rváti athanasiané s eusebiány. 
A od těch dob je křesťanská církev zaplavována krví až po na
še časy.

Neváhám dosvědčiti, že židovský národ byl národem velmi 
barbarským. Povraždil bez milosrdenství všecky obyvatele 
ubohé malé země, na kterou neměl o nic větší právo, než má 
dnes na Paříž nebo Londýn. Když však Naaman se uzdravil 
z malomocenství, ponořiv se sedmkráte do Jordánu, a když ve 
snaze projeviti svou vděčnost Eliášovi, jenž s ním sdělil to ta
jemství, řekl mu, že chce na poděkování za to vyznávati Boha 
Židů, vyhradil si, že smí při tom vyznávati i boha svého krále; 
žádal Eliáše o dovolení, a prorok mu je bez váhání dal. Židé 
vyznávali svého Boha, ale nikdy se nedivili, že každý národ má 
svého. Shledávali zcela správným, že Kemoš dal jisté území 
Moabským, jen když jejich Bůh dal i jim nějaké. Jakob nevá
hal oženiti se s dcerami modláře. Laban měl svého boha a Ja
kob zase svého. To jsou příklady snášenlivosti u nejnesnášenli
vějšího a nej ukrutnějšího lidu celého starověku: my jsme jej 
napodobili v jeho nesmyslné zběsilosti, nikoli však v jeho sho
vívavosti.

Je jasno, že každý jednotlivec, který pro jiné mínění proná
sleduje člověka, svého bratra, je netvor. Proti tomu není námi
tek. Ale jak si počínají vůči lidem jiného vyznání vlády, úřady, 
panovníci? Jsou-li to mocní cizinci, je jisto, že panovník se 
s nimi spojí. František 1., vysoce křesťanský král, spojí se 



s mohamedány proti Karlu V., vysoce křesťanskému králi. 
František I. dá peníze německým lutheránům, aby je posílil 
v jejich odboji proti císaři, ale podle zvyku dá upáliti lutherány 
doma. V Šaškuje uplácí z politiky a z politiky je v Paříži dává 
spáliti. Ale co se stane? Pronásledováním se získávají stoupen
ci; Francie je záhy plna protestantů. Z počátku se dávají věšet 
a pak věší sami. Jsou z toho občanské války, pak přijde Barto- 
lomějská noc, a tento kout světa je horší, než jak si kdy staří 
i moderní představovali peklo.

Blázni, kteří jste se nikdy nezmohli na čisté uctívání Boha, 
jenž vás stvořil! Ubožáci, s nimiž příklad noachovců, čínských 
učenců, parsů a všech mudrců ničeho nedokázal! Netvoři, již 
potřebují pověry, jako vole krkavců potřebuje zdechliny! Již 
vám to bylo řečeno a nic jiného se vám nemusí říkat: budete-li 
mít ve své říši dvě vyznání, budou se vzájemně vraždit, bude
te-li jich míti třicet, budou žiti v míru. Pohleďte na tureckého 
sultána: vládne gebarům, baniánům, řeckým křesťanům, nesto- 
riánům, římanům. Kdokoli by chtěl vyvolati vzbouření, je vra
žen na kůl, a tak je všude pokoj.

SNY
Somnia, quae mentes ludunt volitantibus umbris, non delu- 

bra deum nec ab aethere mimina mittunt, sed sibi quisque fa- 
cit.

Ale jak to, že když všechny smysly ve spánku odumrou, 
zůstane jistý vnitřní smysl na živu? Jak to, že když vaše oči ne
vidí a uši neslyší, vy přece ve snu vidíte i slyšíte? Psu se zdá, 
že je na honbě; štěká, pronásleduje kořist, je puštěn na droby. 
Básník ve spaní skládá verše, matematik vidí geometrické ob
razce, metafysik koná dobré nebo špatné závěry: máme toho 
překvapující příklady.



Jsou tu v činnosti pouze samotné tělesné orgány? Je to 
pouhá duše, jež zbavena nadvlády smyslů užívá svobody?

Kdyby tělesné orgány vyvolávaly samy od sebe sny v noci, 
proč by nevyvolávaly samy od sebe i myšlenky ve dne? Kdyby 
pouhá duše, klidná a neovlivněná odpočívajícími smysly, byla 
jedinou příčinou, jediným zdrojem všech myšlenek, které má
me v noci, proč by byly všecky tyto myšlenky téměř vždycky 
nesouvislé, nesmyslné, nepravidelné? Jak to, že když je tato 
duše nejméně rušena, je nejvíce zmatku v jejích představách? 
Je na svobodě a šílí! Kdyby se byla zrodila s metafysický- 
mi idejemi, jak to tvrdilo tolik spisovatelů, kteří snili s otev
řenýma očima, čisté, nadsmyslné ideje o jsoucnu, nekonečnu 
a o všech základních principech měly by se v ní probuditi 
s nejvyšší energií, když její tělo odpočívá ve spánku: jen spící 
člověk by byl dobrým filosofem.

Přikloňte se k jakémukoliv systému, namáhejte se sebevíce 
dokázati si, že paměť uvádí v pohyb váš mozek a mozek že 
uvádí v pohyb duši, musíte uznati, že všechny vaše myšlenky 
vám přicházejí ve spánku ať chcete nebo nechcete: vaše vůle tu 
nehraje žádnou úlohu. Je tedy jisto, že můžete mysliti nepřetr
žitě sedm nebo osm hodin, nemajíce ani nejmenší chuti mysliti 
a nejsouce si ani jisti, myslíte-li, či ne. Uvažujte o tom a hleďte 
uhodnouti, z čeho se živočich skládá.

Sny byly vždycky důležitým činitelem v pověrách. Je to ta
ké velice pochopitelno. Člověku, hluboce sklíčenému milenči- 
nou nemocí, se zdá, že ji vidí umírati; druhého dne milenka 
skutečně zemře: tedy bohové mu předpověděli její smrt.

Vojevůdce vyhraje ve snu bitvu; pak ji vyhraje skutečně: 
bohové mu oznámili, že bude vítězem.

Pamatují a připomínají se jen sny, jež se splnily; na ostatní 
se zapomíná. Sny hrají velikou úlohu v dějinách starověku, 
právě tak jako orakula.



Vulgata překládá konec 26. verše XIX. kap. Leviticu takto: 
„Nebudete dbáti snů.” Avšak slovo sen není hebrejské, a bylo 
by skutečně značně divné neschvalovat pozorování snů v kni
ze, v níž je psáno, že Josef se stal dobrodincem Egypta a své 
rodiny tím, že vyložil tři sny.

Vykladačství snů bylo tak běžné, že ani nebylo dost na té 
znalosti a někdy bylo nutno i uhodnouti, co se jinému člověku 
zdálo. Nabuchodonosor, zapomněv na svůj sen, rozkázal svým 
mágům uhodnouti jej, a pohrozil jim smrtí, nedokáží-li toho; tu 
Žid Daniel, jenž byl ze školy mágů, jim zachránil život, uhod
nuv králův sen a vyloživ jej. Tento příběh a mnoho jiných by 
mohlo dokázati, že židovský zákon nezapovídal oneiromancii 
neboli nauku o snech.

STÁTY, VLÁDY — Který jest nejlepší? — Nepoznal 
jsem až do dneška nikoho, kdo by nebyl spravoval nějaký stát. 
Nemluvím o pánech ministrech, kteří ve skutečnosti vládli, ti 
dva nebo tři roky, oni šest měsíců, jiní šest týdnů, — mluvím 
o všech ostatních lidech, již při večeři nebo ve své pracovně 
vykládají svůj systém vlády, reformujíce armády, církev, soud
nictví i finance.

Abbé de Bourzeis pustil se do správy Francie asi r. 1645 
pode jménem kardinála de Richelieu a napsal onu Politickou 
závěť*), v níž chce odvést všecku šlechtu na tři roky k jízdec- 
kým plukům, podrobiti vrchní účtárnu i parlament berním 
azbaviti krále výtěžku z daně ze soli; dále ujišťuje, že je-li 
nutno vytrhnouti s padesáti tisíci muži do pole, musí se jich

*) V dopise ď Olivetovi v březnu r. 1739 Voltaire praví, že abbé Bourzeis 
nemá žádné účasti na tom díle. Později se jeho názor o té věci změnil. 
— Politická závěť Armanda du Plessis, kardinála knížete de Richelieu, 
je obecněji připisována Paulu Hayovi markýzi du Chastelet. Ale „nikdo 
již nepochybuje”, praví p. Toumeux, „že kardinál není autorem Závěti”. 

Pozn. vyd.



z úspory povolati do zbraně sto tisíc. Tvrdí také, že sama Pro
vence má mnohem více krásných přístavů, než Španělsko a Itá
lie dohromady.

Abbé de Bourzeis necestoval. Ostatně se jeho dílo hemží 
anachronismy a omyly. Kardinálu Richelieuovi dává se podpi- 
sovati způsobem, jakým se kardinál nikdy nepodpisoval, a rov
něž mu dává mluviti, jak nikdy nemluvil. Kromě toho učinil 
objev, že s/ár má býti spravován rozumem, a v celé jedné kapi
tole se snaží to dokázati. Toto dílo temnoty, tento bastard 
abbého de Bourzeis platil dlouho za legitimní dítě kardinála de 
Richelieu, a žádný člen Akademie při své vstupní řeči neopo
menul do nebe vychváliti toto politické arcidílo.

Jistý pan Gatien de Courtilz, vida úspěch Politické závěti 
Richelieuovy, dal v Haagu vytisknouti Závěť Colbertovu 
s krásným dopisem p. Colberta králi. Je jasno, že kdyby byl 
tento ministr napsal podobnou závěť, bylo by bývalo nutno ji 
zakázati; přesto však byla tato kniha několika autory' citována.

Jiný darebák neznámého jména neopomněl vydati Závěť 
Louvoisovu*), ještě horší možno-li než Colbertova. A jakýsi 
abbé de Chevremont dal psáti poslední pořízení i Karlovi vé
vodovi Lotrinskému.**)

Pan de Bois-Guillebert, autor Podrobného popisu Francie 
vydaného r. 1695, podal pode jménem maršála de Vauban ne
proveditelný návrh královského desátku.

Jistý blázen jménem La Jonchère, který neměl ani na chléb, 
vydal finanční plán o čtyřech svazcích, a někteří hlupáci se 
dovolávali tohoto výrobku jako díla generálního pokladníka 
La Jonchèra v domněnce, že pokladník nemůže napsat špatnou 
knihu o financích.

*) Rovněž od Gatiena Sandrase de Courtilz.
**) Politická závěť Karla V., vévody Lotrinského a Barského, ve prospěch 

krále Uherského, byla vydána abbéem de Chevremont; jejím autorem 
jest Jindřich von Straatman. člen císařské dvorní rady. Pozn. vyd.



Nutno však uznati, že i lidé velmi moudří a možná i velmi 
schopní vlády psali o správě států, a to jak ve Francii, tak i ve 
Španělsku a Anglii. Jejich knihy vykonaly mnoho dobrého: ne 
že by byly napravily ministry, kteří byli v úřadě, když ty knihy 
vyšly, neboť ministr se nezlepší nikdy a nemůže se zlepšiti: je 
již vytvořen, a poučení, rady nejsou nic platný; nemá kdy jich 
poslouchati, neboť proud událostí ho unáší. Ale tyto dobré kni
hy vytvářejí mladé lidi, určené pro úřad, dále vytvářejí i prince, 
a tak je druhá generace poučena.

Silné i slabé stránky všech vlád byly v poslední době pro
zkoumány zblízka. Povězte mi tedy vy, kteří jste cestovali, kte
ří jste četli a viděli, v kterém státě a za jakého způsobu vlády 
byste si přáli býti narozeni? Chápu, že aristokrat, vládnoucí 
rozsáhlými pozemky, by se nehněval, kdyby se byl narodil 
v Německu: tam by byl vládcem, místo poddaným. Francouz
ský pair by byl velmi rád, kdyby měl privilegia anglických 
pairů: byl by zákonodárcem.

Právníkům a finančníkům je ve Francii lépe než kdekoli 
jinde.

Ale jakou vlast by si zvolil moudrý, volný člověk průměr
ného jmění a bez předsudků?

Člen rady v Pondichety, dosti učený muž, vracel se po sou
ši do Evropy s bramínem, jenž byl vzdělanější, než bramínové 
obyčejně bývají. „Co soudíte o vládě Velkého Mogula?” tázal 
se člen rady. — „Je ohavná,” odvětil bramín; ‚jak by stát mohl 
být dobře spravován Tatary? Naši rajahové, omrahové a nabo- 
bové jsou velmi spokojeni, ale občané tuze ne. A miliony ob
čanů něco znamenají.”

Člen rady s bramínem prošli rozmlouvajíce celou horní 
Asií. „Všiml jsem si,” pravil bramín, „že v celé této rozsáhlé 
části světa není jediné republiky.” — „Kdysi zde bývala repub



lika Tyrská,” poznamenal člen rady, „ale netrvala dlouho; pak 
byla ještě jedna směrem ke Skalnaté Arábii, v malém koutě, 
zvaném Palestýna, možno-li poctíti jménem republiky hordu 
zlodějů a lichvářů, ovládanou hned soudci, hned jakýmisi králi 
a hned zase velekněžími, pak asi sedmkrát nebo osmkrát zotro
čenou a konečně vyhnanou ze země, jíž se neprávem zmocni
la.” — „Chápu,” pravil bramín, „že na světě lze najít jen velmi 
málo republik. Lidé jsou zřídka hodni vésti sami správu svých 
věcí. To štěstí má býti údělem jen malých národů, kteří se 
skrývají na ostrovech nebo mezi horami jako králíci, schováva
jící se před dravými zvířaty. Ale za čas jsou přece objeveni 
a pohlceni.”

Když oba cestovatelé dorazili do Malé Asie, děl člen rady 
bramínovi: „Uvěřil byste, že v jednom cípu Itálie se utvořila 
republika, jež trvala přes pět set let a jež ovládala tuto Malou 
Asii, Asii, Afriku, Řecko, Galii, Španělsko a celou Itálii?” — 
„Změnila se tedy velmi brzy v monarchii?” poznamenal bra
mín. — „Uhodl jste,” zněla odpověď, „ale tato monarchie pa
dla, a my denně píšeme i pronášíme krásná pojednání o příči
nách jejího úpadku a pádu.” — „Zbytečně se namáháte,” pravil 
Ind; „ta říše padla, poněvadž existovala. Všecko musí padnout; 
doufám, že se to stane i s říší Velikého Mogula.”

„Poslyšte,” tázal se Evropan, „myslíte, že člověk potřebuje 
míti v despotickém státě více cti a v republice zase více ctnos
ti?” Ind, dav si vysvětliti, co se rozumí slovem čest, odpověděl, 
že čest je potřebnější v republice a ctnost že je mnohem nut
nější v monarchistickém státě. „Neboť,” vysvětloval, „člověk, 
volitelný národem, nebude zvolen, je-li beze cti; kdežto při 
dvoře může snadno obdržeti místo podle zásady velikého kní
žete, že dvořan, má-li se vyšinouti, nemá míti kousku cti v tě
le.*) Co se týče ctnosti, je jí nutno nesmírně mnoho při dvoře,

*) Vévoda Orleánský. Pozn. Volt.



aby se člověk odvážil říci pravdu. Ctnostnému, ušlechtilému 
člověku je mnohem volněji v republice: tam nepotřebuje niko
mu lichotit.”

„Myslíte,” pravil Evropan, „že zákony a náboženství řídí se 
podnebím, tak jako v Moskvě se nosí kožišiny a v Delhi gázo
vé látky?” — „Ano, ovšem,” odvětil bramín; „všechny zákony, 
vztahující se k životním podmínkám, jsou stanoveny podle po
ledníku, jejž obýváme; Němec potřebuje jen jednu ženu, kdež
to Peršan musí míti tři nebo čtyři. Náboženský ritus je téhož rá
zu. Jak bych, prosím vás, mohl, kdybych byl křesťanem, slou- 
žiti mši ve svém kraji, kde není chleba ani vína? Co se týče 
dogmat, je to něco jiného; podnebí tu nehraje žádnou úlohu. 
Vždyť i vaše náboženství vzniklo v Asii, odkud bylo vypuzeno, 
a je rozšířeno u Baltického moře, kde ho nikdo neznal.”

„V kterém státě, pod kterou vládou byste nejraději žil?” 
zeptal se člen rady. — „Všude jinde, jen ne doma,” odtušil je
ho druh, „a setkal jsem se s mnohými Siamci, Tonkiňany, Per- 
šany i Turky, kteří právě tak mluvili.” — „Ale ještě jednou: 
který stát byste si zvolil?” naléhal Evropan. Bramín odpověděl: 
„Ten, v němž nutno poslouchati jen zákonů.” +— „To je stará 
odpověď,” poznamenal člen rady. — „Není proto horší,” odtu
šil bramín. — „Kde je ta země?” tázal se člen rady, a bramín 
odpověděl: „Musíme ji hledat,”

SVOBODA

A.
Hle, dělová střelba hřmí nám přímo v sluch. Máte možnost 

ji slyšet nebo neslyšet?

B.
Samozřejmě nemohu zabránit, abych ji neslyšel.



A.
Chcete, aby toto dělo vám i vaší ženě a dceři, které se s vá

mi procházejí, urazilo hlavu?

B.
Jaké otázky mi to kladete? Při zdravých smyslech si nemo

hu něco takového přáti. Je mi to nemožno.

A.
Dobrá. Jste nucen slyšeti toto dělo a jste nucen nechtíti se 

dát zastřeliti i s rodinou na procházce; není ve vaší moci nesly- 
šeti, právě jako není ve vaší moci chtít zůstati zde.*)

B.
To je jasné.

A.
Učinil jste proto asi třicet kroků, abyste se ocitl mimo do

střel, mohl jste tedy se mnou ujiti těch několik kroků?

B.
To je také zcela jasné.

A.
A kdybyste měl paralysu, nemohl byste se vyhnouti té 

střelbě; neměl byste možnost býti tam, kde jste: byl byste nu
cen slyšeti výstřel a dostati ránu, a byl byste nucen zemříti, že 
ano?

*) Jistý duševní ubožák namítá v malém, slušném, uhlazeném a nesmírně lo
gickém spisku, že kdyby král rozkázal, aby B. zůstal v dostřelu děla, B. 
prý' by tam zůstal. Ano, zajisté, má-li více odvahy, vlastně strachu před 
hanbou, než lásky k životu, což se velmi často stává. Předně tu jde o do
cela odlišný případ. Zadruhé, když pud strachu před hanbou zvítězí nad 
pudem sebezáchovám', je člověk právě tak nutkán zůstati vystaven dělové 
střelbě, jako je nutkán prchnouti, když se nestydí prchnouti. Onen dušev
ní ubožák je nutkán činiti směšné námitky a pronášeti urážky, kdežto fi
losofové jsou nutkáni vysmáti se mu trochu a odpustiti mu.

Pozn. l’oltairova



B.
To je svrchovaně pravdivé.

A.
V čem tedy spočívá vaše svoboda, ne-li v tom, míti mož

nost vykonati, co vaše vůle vyžaduje od absolutní nutnosti?

B.
Uvádíte mne do rozpaků. Svoboda není tedy nic jiného, 

než možnost činiti, co chci?

A.
Uvažujte o tom a přesvědčte se, může-li býti svoboda chá

pána jinak.

B.
Pak tedy je můj honící pes právě tak svobodný jako já; má 

nutně vůli běžeti, když vidí zajíce, a má možnost běžeti, má-li 
zdravé nohy. Nejsem tedy o nic výše než můj pes: stavíte mne 
na roveň zvířatům.

A.
To jsou ubohá sofismata ubohých sofistů, kteří vás učili. 

To by bylo neštěstí, kdybyste byl tak svoboden jako váš pes! 
Což se nepodobáte svému psu v tisíci věcech? Nemáte jako on 
hlad, žízeň, spánek, bdění i pět smyslů? Chtěl byste čichati ji
nak než nosem? Proč tedy chcete mít svobodu jinak než on?

B.
Ale mám duši, jež mnoho uvažuje, kdežto můj pes takřka 

nepřemýšlí. Má takřka vesměs jen prosté myšlenky, kdežto já 
mám tisíce myšlenek metafysických.

A.
Nuže, jste tedy tisíckrát svobodnější než on, to znamená, že 

máte tisíckrát větší možnost mysliti než on, avšak nejste jinak 
svobodný než on.



B.
Jakže, není mi možno chtít, co chci?

A.
Co tím myslíte?

B.
Myslím totéž, co každý. Což se denně neříká: „Vůle je svo

bodna”?

A.
Přísloví není důvod; vyjádřete se lépe.

B.
Chci říci, že mohu chtíti, jak mi bude libo.

A.
Dovolte mi poznamenati, že to nemá smyslu. Nevidíte, že 

je směšno říkat: „Chci chtít”? Vy nutně chcete v důsledku 
myšlenek, jež se ve vás zrodily. Chcete se oženit, nebo ne?

B.
Což kdybych vám odpověděl, že nechci ani to, ani ono.

A.
Odpověděl byste jako ten, jenž pravil: „Jedni věří, že kar

dinál Mazarin je mrtev, jiní, že je živ; já nevěřím tomu ani 
onomu.”

B.
Nuže, chci se oženiti.

A.
Nu, tomu se říká odpověď. Proč se chcete oženiti?

B.
Protože jsem zamilován do krásné, hodné, dobře vychova

né a dosti zámožné dívky, která velmi pěkně zpívá a je z velmi



dobré rodiny, kde jsem rád viděn, do dívky, o níž se domní
vám, že i ona mne miluje.

A.
To je důvod. Vidíte, že nemůžete chtíti bez důvodu. Pro

hlašuji, že vám je volno se oženiti, to jest, máte možnost po- 
depsati smlouvu.

B.
Jakže, já že nemohu chtít bez důvodu? Kam se potom po

děje druhé přísloví: Sít pro ratione voluntas: má vůle jest mým 
důvodem, chci, protože chci?

A.
To je absurdní, milý příteli; pak by to u vás byl následek 

bez příčiny.

B.
A což, když hraji sudou nebo lichou? Mám nějaký důvod 

vybrati si sudou spíš než lichou?

A.
Zajisté.

B.
A jaký je, prosím, ten důvod?

A.
Ten, že myšlenka na sudou se ve vaší mysli zrodila dříve, 

než myšlenka opačná. Bylo by směšné, aby byly případy, kdy 
byste chtěl, poněvadž je příčina k chtění, a jiné případy, kdy 
chtěl byste bez příčiny. Když se chcete oženit, cítíte samozřej
mě silný důvod; necítíte ho, hrajete-li sudou nebo lichou, ale 
proto přece nějaký jistě je.

B.
Táži se však ještě jednou: nejsem tedy svobodný?



A.
Vaše vůle není svobodná, ale skutky jsou. Je vám volno či- 

niti, máte-li možnost činiti.

B.
Ale všecky spisy, jež jsem četl o svobodě rozhodnutí bez 

důvodu...

A.
Jsou nesmysl: není žádného svobodného rozhodnutí bez 

důvodu; to jsou slova, postrádající rozumného smyslu, vynale
zená lidmi, kteří ho nikdy mnoho neměli.



V

Šalamoun — Mohl býti Šalamoun tak bohat, jak se 
zato má?

Paralipomenon tvrdí, že melk David, jeho otec, mu zane
chal podle nejskromnějšího dohadu peníz asi dvaceti miliard 
dnešní měny. Tolik hotových peněz není na celém světě, a Da
vidovi by bylo dosti obtížno nashromážditi ten poklad v malé 
palestýnské zemi.

Podle třetí knihy králů měl Šalamoun čtyřicet tisíc stájí pro 
své vozové koně. Kdyby každá stáj byla pojala jen deset koní, 
bylo by jich již čtyři sta tisíc, a připočte-li se k nim ještě dva
náct tisíc jízdeckých, činí to dohromady čtyřistadvanácttisíc 
válečných koní. To je mnoho pro židovského melka, jenž nikdy 
neválčil. Tato nádhera nemá příkladu v kraji, který plodí jen 
osly, a kde dnes není jiného tažného ani jízdeckého zvířete. 
Ale možná, že se časy změnily. Ovšem, takový moudrý král, 
jenž měl tisíc žen, mohl také docela dobře míti čtyřistadva
nácttisíc koní, ne-li pro nic jiného, tedy aspoň proto, aby se 
svými ženami mohl jezdit na procházku buď na březích jezera 
Genezaretského, nebo Sodomského, nebo podél potoka Cedro- 
nu, což prý jest z nejrozkošnějších míst na světě, ačkoli ve sku
tečnosti je tento potok devět měsíců v roce vyschlý a půda vů
kol něho poněkud kamenitá.

Avšak vytvořil ten to moudrý Šalamoun skutečně díla, jež 
se mu připisují? Je na příklad pravděpodobno, že by byl auto
rem židovské pastorály, zvané Píseň písni?

Může být, že panovník, mající tisíc žen, řekne jedné z nich: 
„Ať mne políbí polibkem svých úst, neboť tvoje ňadra jsou 
lepší než víno.” Jde-li o políbení na ústa, mohou se král i pas



týř vyjadřovati stejně. Ovšem, je poněkud zvláštní, že podle 
jistých tvrzení je prý to dívka, jež na tomto místě mluví, vych
valujíc ňadra milencova.

Také bych nepopíral, že zamilovaný král by dal své milen
ce takto mluviti: „Můj milovaný je jako kytice myrhy, zůstane 
mezi mými ňadry.” Nerozumím sice dobře, co to je kytice myr
hy, ale když milenka vyzve milence, aby jí položil levou ruku 
na šíji a pravou rukou ji objal, tomu rozumím velmi dobře.

Bylo by záhodno, požádati autora Písně písní o vysvětlení, 
co tím myslí, když praví: „Tvůj pupek je jako číše, v níž je 
vždy co piti; tvé břicho jest jako míra pšenice, tvá ňadra jsou 
jako dvě srnčí mláďata a tvůj nos je jako věž na hoře Libano
nu.”

Uznávám, že Virgilovy eklogy jsou jiného stylu, ale každý 
má svůj sloh a Žid není povinen psáti jako Virgil.

Krásným obratem orientálské výmluvnosti je nejspíš i tento 
výrok: „Naše sestřička je ještě malá, nemá ňader. Co učiníme 
se svou sestrou? Je-li to zeď, stavme na ní, jsou-li to dveře, za
vřeme je.”

Dobrá, ať si Šalamoun, nejmoudřejší z lidí, mluví takto ve 
svých popěvcích; proč ne. Byla prý to jeho svatební píseň při 
svatbě s dcerou Faraónovou. Avšak je pravděpodobno, že by 
Faraónův zeť opustil v noci svou milovanou a odešel do své 
ořechové zahrady, že královna by sama za ním bosa běžela a že 
by ji městské stráže zbily a odňaly jí šaty?

Mohla by královská dcera říci: „Jsem hnědá, ale jsem krás
ná jako Šalamounovy kožišiny?” Takové výrazy by byly po
chopitelný u pastýře, třebaže krása dívky nemá mnoho společ
ného s kožišinami. Přesto však Šalamounovy kožichy mohly 
svého času buditi veliký obdiv, a nějaký Žid z nízkých lido
vých vrstev, skládající verše pro svou milenku, mohl jí ve 



svém židovském jazyce velmi dobře říci, že žádný židovský 
král nikdy neměl tak krásných kožišinových šatů, aby sejí vy
rovnaly krásou. Avšak král Šalamoun by byl býval musil být 
nesmírně nadšen svými kožišinami, aby k nim přirovnával mi
lenku. Král, který by za našich dnů složil takovou svatební pí
seň k svému sňatku s dcerou sousedního krále, rozhodně by ne
byl pokládán za nej lepšího básníka své říše.

Mnozí rabínové tvrdili, že tato malá rozkošnická ekloga 
nejen není od krále Šalamouna, ale že vůbec není autentická. 
Theodor Mopsueste byl toho názoru, a slavný Grotius nazývá 
Píseň písni nemravným dílem, flagitiosus: přesto však je pro
hlášena za posvátnou a pohlíží se na ni jako na stále se opaku
jící alegorii sňatku Ježíše Krista s jeho církví. Nutno uznati, že 
alegorie je poněkud silná a že není jasno, jak tomu asi církev 
rozuměla, když autor praví, že její sestřička nemá ňader a že, 
je-li to zeď, má se na ní stavět.

Kniha Moudrosti je vážnějšího tónu, ale proto není o nic 
více Šalamounským dílem než Píseň písní. Někteří ji připisují 
Ježíšovi, synu Sirachovu, jiní Filonovi z Byblu. Ale nechť byl 
kdokoli jejím autorem, zdá se, že za jeho časů nebylo ještě 
Pentateuchu, neboť praví v kapitole X., že Abraham chtěl obě- 
tovati Isáka v době potopy, a na jiném místě mluví o patriar
chovi Josefovi jako o egyptském králi.

Přísloví byla připisována Isaiášovi, Elziovi, Sobnovi, Elia- 
kinovi, Joachazovi a mnohým jiným. Ale ať kdokoli sestavil 
tuto sbírku orientálních sentencí, nezdá se, že by se tím král 
byl zabýval. Byl by řekl, že „hněv králův je jako řev lví”? Tak
to mluví poddaný nebo otrok, třesoucí se před rozhněvaným 
pánem. Byl by Šalamoun tolik mluvil o nestoudné ženě? Byl 
by řekl: „Nepohlížejte na víno, když se zdá jasné a když jeho 
barva svítí ve sklenici?”



Pochybuji velice, že v dobách Šalamounových by byly již 
existovaly sklenice. To je velmi nedávný vynález. Za starověku 
se pilo z dřevěných nebo kovových pohárů. A toto místo samo 
nasvědčuje, že tato kniha byla napsána nějakým Židem v Ale
xandrii, dlouho po Alexandrovi.

Zbývá kniha Kazatel, o níž Grotius tvrdí, že byla sepsána 
za Zerubabela. Je známo, jak volně se autor Kazatele vyjadřu
je; je známé jeho tvrzení, že „lidé nejsou o nic více než zvířata, 
že je lépe nenaroditi se než žiti, že není jiného života a že není 
nic dobrého než tělesně se těšiti s tou, jíž milujeme.”

Mohlo se státi, že Šalamoun mluvil tímto způsobem k ně
které ze svých žen. Tvrdí se, že si to sám sobě namítá, avšak 
tyto zásady, vypadající poněkud nemravně, nepodobají se ni
kterak námitkám, a připisovati autorovi pravý opak toho, co ří
ká, to zní jako výsměch.

Ostatně mnozí Otcové ujišťovali, že Šalamoun činil poká
ní; může se mu tedy odpustiti.

Ale co nám na tom sejde, byly-li tyto knihy napsány Ži
dem? Naše křesťanské náboženství je založeno na židovském, 
ale nikoli na všech knihách, jež Židé napsali. Proč nám má býti 
Píseň písní posvátnější než báchorky Talmudu? Protože prý 
jsme ji pojali do kanonických spisů hebrejských. A co jsou 
ty kanonické spisy? Sbírka autentických děl. Nu, a je-li dílo 
autentické, musí proto už být božské? Jsou dějiny králů jud- 
ských a sichemských něčím jiným než dějinami? Je to zvláštní 
předsudek: Židy máme v ošklivosti, a při tom chceme, aby vše, 
co bylo jimi napsáno a námi sebráno, mělo na sobě pečeť bož
ství. Nikdy nebylo nápadnějšího rozporu.

ŠÍLENSTVÍ — Neběží zde o obdobu Erasmovy knihy, jež 
by dnes byla jen dosti nevkusnou a otřepanou věcí.



Šílenstvím nazýváme nemoc mozkového ústrojí, jež člově
ku nedovoluje mysliti a jednati jako ostatní lidé. Takový člo
věk nemůže sám spravovati své jmění, je mu tedy dán opatrov
ník; nemůže míti myšlenky, vhodné pro lidskou společnost, 
je z ní tedy vyloučen; je-li nebezpečný, je zavřen; zuří-li, 
je svázán.

Co však si zvláště zaslouží pozornosti, je, že tento člověk 
není zbaven myšlenek; má je jako všichni ostatní lidé ve bdě
lém stavu a někdy i ve spánku. Jak to, že jeho nehmotná, ne
smrtelná duše, sídlící v jeho mozku a přijímající všechny před
stavy zcela přesnými a jasnými smysly, přece z těchto představ 
nikdy nevyvodí zdravého závěru? Vidí předměty, jak je viděla 
duše Aristotelova i Platonova, Lockeova i Newtonova; slyší ty
též zvuky, má týž smysl hmatu. Jak to tedy, že vnímajíc totéž, 
co zažívali největší mudrci, nemůže si pomoci a činí z toho 
zmatenou směsici?

Má-li tato prostá a věcná podstata tytéž nástroje k svému 
konání, jako duše nejmoudřejších mozků, musí uvažovati jako 
ony. Kdo jí v tom může zabrániti? Chápal bych konečně, kdy
by blázen viděl červeně, co moudří vidí modře, kdyby moudří 
slyšeli hudbu, kdežto blázen oslí hýkání, kdyby, jsa na kázání, 
myslil, že je na komedii, a když moudří rozumějí ano, on by 
rozuměl ne —jeho duše by pak usuzovala právě opačným způ
sobem než duše ostatních lidí. Ale blázen přijímá tytéž vjemy 
jako oni; není žádného viditelného důvodu, proč jeho duše, ob
drževši od svých smyslů všechno potřebné, nemůže toho vy
užiti. Říká se, že je čirá; nepodléhá sama o sobě žádnému ne
duhu; je opatřena veškerou nutnou pomocí; ať se děje v jejím 
těle cokoli, nic nemůže změniti její podstaty; a přece je dopra
vena ve své schránce do ústavu choromyslných.

Tato úvaha vede k domněnce, že schopnost myšlení, daná 
člověku od Boha, podléhá poruchám jako jiné smysly. Blázen 



má chorý mozek, jako člověk stižený dnou má choré nohy a ru
ce; myslil mozkem právě tak jako chodil nohama, nevěda nic 
o své nepochopitelné schopnosti choditi, ani o své neméně ne
pochopitelné schopnosti mysliti. Je možno míti dnu na mozku 
jako v nohách. Konečně po mnohých úvahách mohla by nás 
snad jedině víra přesvědčiti, že prostá, nehmotná podstata mů
že býti nemocna.

Učenci a doktoři řeknou bláznovi: „Milý příteli, ačkoli jsi 
ztratil rozum, je tvoje duše právě tak nadsmyslná, čistá a ne
smrtelná jako naše; ale naše duše je ubytována dobře, kdežto 
tvoje špatně; okna domu jsou pro ni ucpána; chybí jí vzduch, 
dusí se.” Blázen ve svém jasném okamžiku by jim odpověděl: 
„Milí přátelé, pokládáte jako obyčejně věc pochybnou za jisto
tu. Moje okna jsou právě tak otevřena jako vaše, ježto vidím 
tytéž předměty a slyším táž slova: není tedy jiné možnosti, než 
že moje duše špatně užívá svých smyslů, nebo že je sama po
kaženým smyslem, porušenou schopností. Slovem, buď je mo
je duše sama sebou šílená, nebo nemám vůbec žádné duše.”

Jeden z doktorů může odpovědít: „Milý kolego, snad Bůh 
stvořil šílené duše, jako stvořil rozumné duše.” Na to blázen 
namítne: „Kdybych věřil, co mi povídáte, byl bych ještě větším 
bláznem, nežli jsem. Povězte mi, proboha, vy, jenž toho tolik 
víte, proč jsem blázen?”

Budou-li doktoři míti ještě trochu rozumu, řeknou mu: 
„Nevím.” Nepochopí, proč jeden mozek má myšlenky nesouvi
slé; nepochopí o nic lépe, proč jiný mozek má myšlenky pravi
delné a logické. Budou si o sobě myslit, že jsou moudří, a bu
dou právě takovými blázny jako on.



Tělesa — Právě tak, jako nevíme, co to je duch, neví
me ani, co je tělo: vidíme některé vlastnosti, ale jaký je před
mět, v němž ony vlastnosti sídlí? Jsou pouze tělesa, říkali 
Demokritos a Epikur; není vůbec těles, hlásali žáci Zenona 
Eleatského.

Biskup cloyneský Berkeley je poslední, kdo sterými klam
nými sofismaty zamýšlel dokázati, že tělesa neexistují. Nemají, 
jak pravil, ani barvy, ani zápachu, ani teploty; tyto způsobo- 
vosti jsou prý v našem vnímání a ne v předmětech. Mohl si 
ušetřiti práci s dokazováním této pravdy, byla dosti známa. Ale 
odtud přechází k rozměrům a k pevnosti, jež jsou podstatnými 
vlastnostmi tělesa, a chce dokázati, že kus zeleného sukna ne
má rozměrů, poněvadž to sukno není skutečně zelené; dojem 
zeleně jest jen v nás, tedy dojem rozměrů je také jen v nás. 
A vyvrátiv takto rozměr, dovodil, že pevnost, souvisící s ním; 
padá sama sebou, a že tedy jsou na světě jen naše myšlenky. 
Takže podle tohoto doktora deset tisíc lidí, zabitých desíti tisíci 
ranami z děl, jest v jádře jen deset tisíc našich duševních před
stav.

Záleželo jen na cloyneském panu biskupovi nedèlati se do 
té míry směšným. Protože těleso se mu jevilo pod zvětšovacím 
sklem čtyřikrát větším, než když se na ně díval pouhým okem, 
a pod drobnohledem opět čtyřikrát menším — zdá se mu to dů
kazem jeho tvrzení, že není rozměrů. Vyvodil z toho, že ježto 
těleso nemůže měřiti současně čtyři stopy, šestnáct stop a jed
nu stopu, není žádných rozměrů; není tedy vůbec nic. Potřebo
val jen vžiti míru a říci: Nechť se mi zdá objem tělesa jakýkoli, 
měří tolik a tolik těchto měr.



Mohl snadno viděti, že s rozměry a pevností se to nemá ja
ko se zvuky, barvami, chutěmi, vůněmi atd. Je jasno, že to jsou 
v nás jen pocity, vzbuzené naším ústrojím, avšak rozměr není 
pocit. Uhasne-li toto hořící dřevo, nebude mi již teplo; přesta- 
ne-li se tento vzduch viniti, neuslyším už nic; uvadne-li tato rů- 
že, nebudu již cítiti její vůni. Ale toto dřevo, ten vzduch, ta rů- 
že mají i beze mne své rozměry. Berkeleyův paradox nestojí 
ani za vyvrácení.

Je zajímavo věděti, jakým způsobem došel k tomuto para
doxu. Mluvil jsem s ním několikrát před dávným časem; řekl 
mi, že jeho názor vznikl tím, že není možno pochopiti, co je 
ten předmět, jenž má rozměr. A skutečně triumfuje ve své kni
ze, když se táže Hylase, co je ten předmět, ono substrátům, ona 
podstata. „Je to rozměrné těleso,” odpovídá Hylas. A tu biskup 
v zastoupení Philonoa se mu vysmívá; ubohý Hylas, vida, že 
řekl, že rozměr je předmět rozměru, a že pronesl hloupost, je 
všecek zmaten a přizná se, že se v tom nevyzná, že není žádné
ho tělesa, že hmotný svět neexistuje a že je jen duševní svět.

Hylas měl Philonoovi pouze říci: Nevíme nic základního 
o tom předmětu, o té rozměrné, pevné, dělitelné, pohyblivé, 
tvarové podstatě; neznám jí o nic lépe než předmět myslící, cí
tící a chtějící. Ale tento předmět proto přece existuje, neboť 
má základní vlastnosti, jichž nemůže být zbaven.

Jsme všichni jako většina pařížských dam: jedí s chutí a rá
dy, aniž by věděly, co všechno je smícháno v ragú; právě tak 
i my užíváme těles, nevědouce, z čeho se skládají. Z čeho je tě
leso sestaveno? Z částí, a tyto části se rozpadávají v jiné části. 
Čím jsou tyto poslední částečky? Stále tělesy; dělíte neustále 
a nepřijdete nikdy kupředu.

Konečně jeden bystrý filosof,*) všimnuv si, že obraz se 
skládá ze součástek, z nichž žádná není obrazem, a dům ze sta- 

*) Leibniz. Pozn vyd.



viva, z něhož žádné není domem, utvořil si představu, (poně
kud jiným způsobem), že tělesa jsou vytvořena z nekonečné 
spousty malých bytostí, jež nejsou těly; toto se nazývá monady. 
Tento systém má něco do sebe, a kdyby byl zjevením, pokládal 
bych jej za docela možný; všecky tyto malé bytůstky by byly 
matematickými body, jakýmisi dušemi, jež by jen čekaly na 
nějaký šat, aby do něho vklouzly: bylo by to nepřetržité stěho
vání duší; taková monada by byla hned ve velrybě, hned ve 
stromě, hned zase v nějakém kejklíři. Tento systém se vyrovná 
každému jinému; nelíbí se mi o nic hůře než deklinace atomů, 
integrující součástky, milost boží nestálá a upíři dona Calmeta.

TYRANSTVÍ — Tyranem nazýváme panovníka, který' ne
zná zákonů kromě svých rozmarů, který béře svým poddaným 
jmění a pak z nich činí vojáky, aby brali jmění jeho sousedům. 
Takových tyranů v Evropě vůbec není.

Rozeznáváme tyranii jednoho a tyranii několika. Tato tyra
nie několika je totéž, jako když jeden sbor osvojí si práva ji
ných sborů a provádí despotickou vládu pod záštitou poruše
ných zákonů.

Pod kterou tyranií byste raději žili? Pod žádnou, ale kdyby 
nebylo jiné volby, protivilo by se mi méně tyranství jednoho, 
nežli několika. Jeden despota má vždycky tu a tam dobré chví
le; sbor despotů je nemá nikdy. Dopustí-li se tyran bezpráví 
proti mně, mohu na něho pùsobiti prostřednictvím jeho milen
ky, jeho zpovědníka, nebo pážete, avšak společnost vážných 
tyranů není přístupna žádným svodům. Není-li právě nesprave
dlivá, je aspoň tvrdá a nikdy neuděluje milostí.

Při jednom despotovi potřebuji se jen uhnout ke zdi, set- 
kám-li se s ním, nebo pokleknout, nebo se dotknout čelem ze
mě, podle místního obyčeje, ale za vlády sta despotů jsem nu



cen opakovati ten obřad stokrát denně, což se za čas velice 
zmrzí, nemá-li člověk ohebná kolena. Mám-li statek v soused
ství panství, jsem pohlcen; soudím-li se s příbuzným příbuzné
ho své vrchnosti, jsem zničen. Co dělat? Bojím se, že člověku 
na tomto světě nezbývá, než být kovadlinou nebo kladivem; 
šťasten, kdo se vyhne těmto dvěma možnostem!



Válka — Hlad, mor a válka jsou tři nejznámèjší sou
částky tohoto pozemského života. Do třídy hladu lze započísti 
všecku špatnou potravu, k níž nás dohání drahota a nedostatek 
a jíž si zkracujeme život v domnění, že jej udržujeme.

Morem rozumíme všecky nakažlivé nemoci, jichž jsou asi 
dva nebo tři tisíce. Těmito dvěma dary nás obmyslila Prozře
telnost. — Avšak válka, která zahrnuje v sobě všecky tyto da
ry, přichází nám z libovůle tří nebo čtyř set lidí, rozptýlených 
po povrchu zemském pode jménem králů a ministrů. A z toho
to důvodu snad bývají tyto osoby v mnohých dedikacích nazý
vány živoucími obrazy Božství.*)

I nejvášnivější pochlebník uzná bez obtíží, navštívil-li jen 
vojenské nemocnice v Německu a prošel-li několika vesnice
mi, kde došlo ke srážce, že válka vleče vždycky za sebou mor 
a hlad.

Je to krásné umění ničit role, bořit domy a zabíjet ze sta ti
síc lidí průměrně čtyřicet tisíc. Tento vynález byl národy zpo
čátku pěstován pro jejich společné dobro. Na příklad řecký 
sněm prohlásil národu frygickému a jeho sousedům, že proti 
nim vytáhne na tisíci rybářských loďkách a potře je, bude-li 
moci.

Římský lid zase usoudil, že je v jeho zájmu biti se přede 
žněmi s Volsky nebo s Vejany. A o několik let později všichni 
Římané, rozhněvavše se na všechny Kartagince, bojovali s ni
mi dlouho na moři i na suchu. Dnes již tomu tak není.

Genealog dokáže králi, že pochází v přímé linii od nějaké
ho hraběte, jehož příbuzní uzavřeli asi před třemi nebo čtyřmi

*) Pro toto místo nazval Larcher Voltaira „dravou šelmou, od níž nutno se 
všeho obávati”. Pozn. vyd.



sty lety rodinnou smlouvu s jistým rodem, na který se už nikdo 
ani nepamatuje. Tento rod měl daleké nároky na jistý kraj, je
hož poslední majitel zemřel mrtvicí; král i jeho rada snadno 
usoudí, že tento kraj mu božským právem náleží. Tento kraj, 
ležící několik set mil daleko, může jak chce prohlašovati, že ho 
nezná, že nemá žádné chuti dát se jím spravovati a že kdo chce 
lidem dávati zákony, musí mít aspoň jejich souhlas: veškeré ty
to řeči nedojdou ani ke sluchu krále, jehož právo je nepopira
telné. Tento panovník ihned sežene značný počet lidí, nemají
cích co dělat, ani co ztratit, oblékne je do hrubého modrého 
sukna po sto desíti sous loket, olemuje jim klobouky hrubým 
bílým prýmkem, poručí jim otáčet se vpravo a vlevo, a kráčí 
ku slávě.

Ostatní panovníci, uslyševše o této výpravě, zúčastní sejí 
každý podle své moci a pokryjí kus země větším počtem ná
mezdných vražedníků, nežli jich táhlo za Džengizchánem, Ta- 
merlanem a Bajazidem.

Dosti vzdálení lidé slyší, že dojde k válce a že si mohou 
vydělati pět nebo šest sous denně, zúčastní-li se jí; rozdělí se 
ihned na dvě tlupy jako ženci a jdou prodat své služby tomu, 
kdo jich chce upotřebiti.

Tyto tlupy vrhají se navzájem zuřivě na sebe, nemajíce 
nejen žádného zájmu na rozepři, ale nevědouce vůbec ani, 
oč běží.

Někdy se tak utká pět až šest válčících mocností, tu tři pro
ti třem, nebo dvě proti čtyřem, či jedna proti pěti; všechny se 
navzájem stejně nenávidí, jsouce hned spojenci, hned zase od
půrci, a shodují se jen v jednom bodě, aby totiž způsobily co 
nejvíce zla.

Nejlepší na tom ďábelském podniku je, že každý vůdce 
vrahů dává své prapory posvětiti a vzývá slavnostně Boha, než 
jde usmrtit svého bližního. Podařilo-li se některému vůdci po- 



vražditi pouze dva nebo tři tisíce lidí, neděkuje za to Bohu, ale 
bylo-li jich usmrceno ohněm a mečem asi deset tisíc a bylo-li 
ke všemu i nějaké město do základů zničeno, tu zpívá se čtyř- 
hlasně dosti dlouhý zpěv cizím jazykem, jemuž nikdo z bojují
cích nerozumí a jenž jest nad to ještě pln barbarismů. Téhož 
zpěvu užívá se při svatbách, při narození i při vraždách, 
což není odpustitelno, zvláště u národa, jenž slyne novými 
písněmi.

Všude jest jistý počet řečníků, kteří jsou placeni, aby osla
vovali tyto vražedné dny, Jedni nosí dlouhý, úzký černý hábit 
s krátkým pláštíkem, jiní mají na sobě košili přes šaty a jiní za
se mívají přes tu košili dva díly strakaté látky. Všichni mluví 
dlouze; strhla-li se bitva ve Veteravii, uvádějí, co se kdysi stalo 
v Palestýně.

V jiných dobách tito lidé řeční proti neřestem. Dokáží tře
mi články i antitesí, že dámy, natírající své svěží líce troškou 
karmínu, budou Věčnému věčným předmětem věčných trestů, 
dále, že Polyeukt a Athalie jsou díla ďáblova, a že ten, kdo si 
dává v postní den předkládati za dvě stě tolarů mořských ryb, 
pracuje rozhodně k své spáse, kdežto chudáček, jenž sní za 
pùltřetího sou skopového masa, bude na věky poslán ke všem 
čertům.

Z pěti nebo šesti tisíc těchto deklamací jsou sotva tři nebo 
čtyři, a to z pera jistého Gala jménem Massillona, které může 
slušný člověk čisti bez ošklivosti. Avšak ve všech těch řečech 
není ani jediné, kde by se řečník odvážil ozvati se proti metle 
a zločinu války, jež jest souhrnem všech metel a zločinů. Ne
šťastní řečníci mluví neustále proti lásce, jež jest jedinou útě
chou lidstva a jediným prostředkem k jeho zachování. Ale pro
ti našim ohavným snahám vyhladiti je neříkají nic.

Proslovil jsi hodně špatných kázání o nestoudnosti, ó Bour- 
daloue, ale ani jedno o tolika různých způsobech vražd, 



o všech těch loupežích, drancování a vůbec o veškeré té vše
obecné zběsilosti, jež hubí svět. Souhrn všech hříchů, spácha
ných za všech časů a na všech místech, nevyrovná se zlu, způ
sobenému jedinou válkou.

Bídní lékaři duší, křičíte pět čtvrtí hodiny o nějakém pích
nutí špendlíkem, ale o nemoci, trhající nás na tisíc kusů, ne
mluvíte! Mravokární filosofové, spalte všecky své knihy! Po
kud několik lidí dá z rozmaru zákonitě vraždit tisíce našich 
bratří, bude část lidstva, zasvěcená hrdinství, nejhroznějším 
produktem celé přírody.

Kam se poděla a co mi je platna lidskost, dobročinnost, 
skromnost, zdrženlivost, mírnost, moudrost a zbožnost, když 
půl libry' olova, vystřeleného na šest set kroků ode mne, mi 
roztříští tělo, a když umru ve dvacíti letech za nevýslovných 
bolestí mezi pěti nebo šesti sty umírajícími, zatím co mé oči, 
otevřevší se naposled, vidí mé rodné město, zničené ohněm 
i mečem, a zatím, co poslední zvuk, jejž mé uši vnímají, je křik 
a pláč žen i dětí, zmírajících v ssutinách — a to vše pro do
mnělé zájmy člověka, kterého ani neznáme?

Nejhorší jest, že válka je nevyhnutelné zlo. Věnujeme-li 
tomu pozornost, vidíme, že všecky národy uctívaly boha Mar
ta: Sabaoth u Židů znamená bůh zbraní. Avšak Minerva nazývá 
u Homéra Marta bohem zuřivým, nesmyslným, pekelným.

VLAST — Vlast je složenina několika rodů. A jako pod
porujeme ze samolibosti svůj rod, nemáme-li právě opačného 
zájmu, tak podporujeme z téže samolibosti i své město nebo 
vesnici, již nazýváme vlastí.

Čím větší je tato vlast, tím méně ji milujeme, neboť rozdě
lená láska slábne. Není možno vřele milovati příliš rozvětvěné 
příbuzenstvo, které sotva známe.



Kdo hoří ctižádostí být aedilem, tribunem, praetorem, kon- 
sulem, diktátorem, volá, že miluje svou vlast a zatím miluje jen 
sebe. Každý chce mít jistotu, že může spáti ve svém domě, aniž 
by si jiný člověk osoboval právo poslati ho spát jinam; každý si 
chce být jist svým jměním i životem. Když takto všichni mají 
tatáž přání, stane se soukromý zájem zájmem veřejným; modlí
me se za republiku, modlíce se za sebe.

Není možno, aby byl na světě nějaký stát, který by s počát
ku nebyl spravován republikánským způsobem. To je přiroze
ný postup lidské povahy. Několik rodin se s počátku spojí proti 
medvědům a vlkům; ta, jež má obilí, poskytne je výměnou těm, 
které mají jen lesy.

Když jsme objevili Ameriku, našli jsme všecko obyvatel
stvo rozdělené v republiky; v celém tom díle světa byla pouze 
dvě království. Z tisíce národů našli jsme jen dva podrobené.

Právě tak tomu bylo i se starým světem; před římskými 
a etruskými králíky byly v Evropě samé republiky. Ještě dnes 
vidíme republiky v Africe. Tripolis, Tunis, Alžír od nás na jih, 
jsou republikami lupičů. Hotentoti, ještě dále k jihu, žijí po
dnes, jak prý se žilo v prvních dobách světa, svobodni, rovni 
mezi sebou, bez pánů, bez poddaných, bez peněz a téměř bez 
potřeb. Živí se masem svých ovcí, odívají se jejich kožemi 
a bydlí v dřevěných a hliněných chatrčích; zapáchají ze všech 
lidí nejvíc, ale necítí toho; žijí a umírají pokojněji než my.

V naší Evropě zbývá ještě osm republik bez panovníků: 
Benátky, Holandsko, Švýcary, Janov, Lucca, Dubrovník, Žene- 
va a San Marino.*) Můžeme pokládati Polsko, Švédsko a An
glii za republiky, spravované králem, ale jedině Polsko si dává 
to jméno.

A nyní, co je lepší: aby vaše vlast byla monarchickým nebo 
republikánským státem? Již čtyři tisíce let je tato otázka pro-

*) Toto bylo psáno r. 1764. Pozn. 1'oltairova



jednávána. Zeptejte se bohatých, všichni mají raději aristokra
cii; otažte se lidu, chce demokracii: jedině králové dávají před
nost království. Jak je tedy možno, že téměř celý svět jest ovlá
dán panovníky? Zeptejte se myší, které navrhovaly, aby se koč
ce zavěsila na krk rolnička. Ale skutečným důvodem podle 
pravdy jest, že lidé jsou velmi zřídka hodni vésti sami správu 
svých věcí.

Je smutné, že dobrý vlastenec je často nepřítelem ostatních 
lidí. Starý Cato, ten dobrý občan, říkal stále při poradách v se
nátě: „Takový jest můj názor, a ať je Karthago zničeno.” Býti 
dobrým vlastencem znamená přáti si, aby se obec obohatila ob
chodem a nabyla moci zbraněmi. Je jasno, že jedna země ne
může vydělati, aby jiná neprodělala, a nemůže zvítěziti, aniž 
způsobila jiným neštěstí.

Taková je tedy lidská povaha, že přáti své vlasti prospěch 
znamená přáti jejím sousedům zlé. Kdo by přál své vlasti, aby 
nebyla nikdy větší ani menší, bohatší, ani chudší, byl by světo- 
občanem.

VZKŘÍŠENI — Vypráví se, že Egypťané stavěli své pyra
midy jen jako hroby, kde jejich uvnitř i vně nabalsamovaná tě
la čekala, až jejich duše se do nich po tisíci letech zase vrátí. 
Ale měla-li jejich těla vstáti z mrtvých, proč bylo první starostí 
balsamovačů proraziti jim lebku háčkem a vytáhnouti z ní mo
zek? Myšlenka vstáti z mrtvých bez mozku vzbuzuje podezření 
(lze-li užiti toho výrazu), že Egypťané ho za živa mnoho nemě
li, avšak sluší uvážiti, že většina starých věřila, že duše sídlí 
v prsou. A proč je duše v prsou spíše než kde jinde? Protože 
při všech prudčích citových hnutích skutečně cítíme v krajině 
srdeční jakési dmutí nebo sevření, jež vzbuzovalo domněnku, 
že tam je sídlo duše. Tato duše byla cosi vzdušného, byl to leh
ký tvar, jenž bloudil tak dlouho, až našel zase své tělo.



Víra ve vzkříšení je mnohem starší nežli historická doba. 
Athalis, dcera Merkurova, mohla zemříti a vzkřísiti se podle li
bosti; Aeskulap vrátil život Hippolytovi, Herkul Alkestidě; Pe- 
lops, rozsekaný svým otcem na kusy, byl opět bohy vzkříšen. 
Platon vypráví, že Heres vstal z mrtvých pouze na čtrnáct dní.

Farizeové u Židů přijali učení o vzkříšení teprve velmi 
dlouho po Platonovi.

Ve Skutcích apoštolských je jistý velmi zvláštní a pozoru
hodný fakt. Svatý Jakub a několik jeho soudruhů radí svátému 
Pavlovi, aby šel, přesto že byl křesťan, do chrámu jerusalem- 
ského zachovat všecky obřady starého zákona, „aby,” jak pra
vili, „všichni viděli, že co se o tobě mluví, není pravda, a že 
stále zachováváš zákon Mojžíšův.”

Svatý Pavel chodil tedy po sedm dní do chrámu, ale sedmé
ho dne byl poznán. Byl obžalován, že tam vešel s cizinci a že 
chrám znesvětil. Pomohl si z nesnází takto:

„Tu Pavel, věda, že někteří z přítomných jsou saduceové 
a jiní farizeové, zvolal ve shromáždění: »Bratři, jsem farizej 
a syn farizejův; mám býti odsouzen, protože doufám v jiný 
život a ve vzkříšení z mrtvých.«”*) V celé té věci nešlo vůbec 
o vzkříšení z mrtvých; Pavel to řekl jen proto, aby farizeje a sa
ducejské poštval navzájem proti sobě.

Verš 7. „Když Pavel takto promluvil, vznikla mezi farizeji 
a saducejskými různice, a shromáždění bylo rozděleno.”

Verš 8. „Neboť saduceové praví, že není vzkříšení, ani an
dělů, ani duchů, kdežto farizeové uznávají to i ono, atd.”

Tvrdilo se, že Job, který žil velmi dávno, znal učení 
o z mrtvýchvstání. Jsou citována tato slova: „Vím, že můj vy
kupitel je živ, a že jeho spasení bude na mne vznešeno, nebo že 
povstanu z prachu, že má kůže se mi vrátí a že opět uzřím Boha 
ve svém těle.”

*) Skutky apoštolské, kap. XXIII., verš 6. Pozn. aut.



Avšak mnozí vykladači rozumějí těm slovům tak, že Job 
doufá, že brzy opět povstane z nemoci a že nebude stále ležet 
na zemi, jako až do té doby. Další citát je dostatečným důka
zem, že tento výklad je správný, neboť Job volá hned nato ke 
svým falešným a bezcitným přátelům: „Proč pravíte: Pronásle
dujme ho?” nebo: „Poněvadž řeknete: Protože jsme ho proná
sledovali.” To znamená nesporně: „Budete litovati, že jste mne 
uráželi, až mne opět uzříte v mém původním zdraví a blaho
bytu.” Nemocný, jenž praví: „Vstanu,” nepraví: „Budu vzkří
šen.” Připisovati násilný smysl jasným místům, je jistý prostře
dek, jak se nedorozuměti.

Svatý Jeroným klade vznik sekty farizeů do velmi krátké 
doby před Kristem. Rabbi Hillel platí za zakladatele sekty fari
zeů a tento Hillel byl současník Gamaliele, učitele svátého 
Pavla.

Mnozí z těchto farizeů věřili, že pouze Židé vstanou 
z mrtvých, ostatní lidé že za to nestojí. Jiní tvrdili, že jen v Pa- 
lestýně budou mrtví vzkříšeni, a že těla těch, kdož budou pohř
beni jinde, budou tajně přenešena k Jerusalemu, aby se tam 
spojila se svými dušemi. Ale svátý Pavel ve svém listě k oby
vatelům Thessaloniky praví, že „druhé příští Ježíše Krista je 
pro ně a pro něho, že budou jeho svědky.”

Verš 16. „Neboť jakmile bude dáno znamení archandělem 
a zvukem trouby boží. Pán sám sestoupí s nebes, a ti, kdož ze
mřeli v Ježíši Kristu, vstanou první.”

Verš 17. „Pak my, kteří jsme živi a kteří budeme žiti až do 
té doby, budeme s nimi vznešení do oblak, Pánu vstříc, a tak 
budeme navždy žiti s Hospodinem.”*)

Není toto důležité místo zřejmým důkazem, že první křes
ťané čekali, že spatří konec světa, který skutečně byl svátým 

*) Epištola k Thessalským, kap. IV. Pozn. aut.



Lukášem předpověděn na dobu, kdy on, svaty Lukáš, bude ješ
tě živ?

Svatý Augustin má za to, že děti, i děti mrtvě narozené, 
vstanou z mrtvých ve věku dospělosti. Origenové, Jeronýmové, 
Athanášové, Basiliové nevěřili, že by ženy vstaly z mrtvých 
i se svým pohlavím.

Slovem, diskutovalo se vždycky o tom, co jsme byli, co 
jsme a co budeme.



Zákony — Za Vespasiána a Tita, když Římané zařezá
vali Židy, jistý velmi bohatý Izraelita, který nechtěl být zaříz
nut, uprchl se vším zlatém, jež nabyl svým lichvářským řeme
slem, a s celou rodinou, pozůstávající ze staré manželky, syna 
a dcery, k Ezjongeberu. V jeho průvodu byli dva eunuchové, 
z nichž jeden sloužil za kuchaře, druhý pak byl rolníkem a vi
nařem. Dobrý esseán, znající Pentateuch nazpaměť, sloužil mu 
za almužníka. Ti všichni vstoupili v přístavu enzjongeberském 
na loď, přepluli moře, jež se nazývá Rudé, ale není, a vpluli do 
Perského zálivu, hledajíce zemi Ofir, o níž nevěděli, kde jest. 
Jistě uhodnete, že se strhla strašná bouře, která zahnala hebrej
skou rodinu k indickému pobřeží; loď ztroskotala u jednoho 
z ostrovů Maledivských, zvaného dnes Padrabranca, jenž byl 
tehdy pustý.

Starý bohatec a jeho žena utonuli; syn, dcera, oba eunucho
vé i almužník se zachránili. Odnesli si s lodě, co mohli, zbudo
vali si na ostrově malé chatrče a žili tam dosti pohodlně. Víte, 
že ostrav Padrabranca leží jen pět stupňů od rovníku a že tam 
rostou největší kokosy a nejlepší ananasy světa. Žilo se tam 
velmi příjemně v době, kdy na jiném místě byl vyvražďován 
zbytek vyvoleného národa. Ale esseán plakal, uvažuje, že oni 
jsou snad jediní Židé na světě a že sémě Abrahamovo zajde.

„Záleží jen na tobě, oživiti je,” pravil mladý Žid; „ožeň se 
s mou sestrou.” — „Učinil bych to s radostí,” odvětil almužník, 
„ale zákon se tomu staví na odpor. Jsem esseán, složil jsem 
slib, že se nikdy neožením; zákon káže plniti sliby; ať židovské 
plémě zajde, chce-li, ale já se s tvojí sestrou rozhodně neože
ním, třebaže je hezká.”



„S mými dvěma eunuchy nemůže mít dětí,” odtušil Žid, 
„bude je mít tedy se mnou, chceš-li, a ty požehnáš našemu 
sňatku.”

„Raději bych se dal stokrát rozpárati římskými vojáky,” 
pravil almužník, „než bych ti byl nápomocen v krvesmilstvu; 
ještě kdyby to byla tvá sestra po otci, to zákon dovoluje, aleje 
to tvoje sestra po matce, a to je ohavné.”

„Chápu,” odvětil jinoch, „že by to byl zločin v Jerusalemě, 
kde bych našel jiné dívky, ale na ostrově Padrabrance, kde jsou 
jen kokosy, ananasy a ústřice, myslím, že to je dovoleno.”

Žid tedy pojal svou sestru za manželku a měl s ní dceru 
přese všecky esseánovy protesty: byl to jediný plod manželství, 
které jeden považoval za zcela oprávněné a druhý za ohavné. 
Po čtrnácti letech matka zemřela. Otec pravil almužníku: „Zba
vil jsi se konečně svých starých předsudků? Chceš se oženiti 
s mojí dcerou?” — „Bůh chraň!” bránil se esseán. — „Dobrá, 
vezmu si ji tedy sám,” pravil otec. „Ať se stane co stane, nech
ci, aby Abrahamovo sémě zašlo.” Esseán, zděšen tím hrozným 
úmyslem, nechtěl zůstati na jednom místě s mužem, který hře
šil proti zákonu, i uprchl. Marně za ním novomanžel křičel: 
„Zůstaň, příteli, zachovávám zákon přírody, sloužím vlasti, ne
opouštěj svých přátel.” Uprchlík ho nechal křičet, maje stále 
plnou hlavu zákona, a plul kvapně k sousednímu ostrovu.

Byl to velký Attolský ostrov, velmi lidnatý a velmi civili- 
sovaný; jakmile se esseán dostal na břeh, stal se otrokem. Na
učil se lámaně attolskému jazyku a trpce si stěžoval do nehos
tinného způsobu, jímž byl přijat. Bylo mu řečeno, že takový je 
zákon a že od doby, kdy by byl ostrov málem býval přepaden 
obyvateli ostrova Ady, bylo moudře ustanoveno, aby všichni 
cizinci, objevivší se na Attolu, byli jati do otroctví. „To nemů
že být zákon,” pravil esseán, „protože nic takového není v Pen- 
tateuchu, ” Na to mu bylo odpověděno, že to je v místních pan- 



dektech, a on zůstal otrokem. Na štěstí měl velmi dobrého a při 
tom nesmírně bohatého pána, jenž s ním jednal laskavě a k ně
muž opravdově přilnul. Jednoho dne vtrhli tam vrahové, chtějí
ce pána zabít a uloupit jeho poklady. Tázali se otroků, je-li do
ma a má-li mnoho peněz. „Přisaháme,” odpovídali otroci, „že 
nemá vůbec peněz a že není doma.” Avšak esseán pravil: „Zá
kon nedovoluje lháti; já přisahám, že je doma a že má mnoho 
peněz.” Tak byl pán oloupen a zabit. Otroci obžalovali esseána 
před soudem, že zradil svého velitele; esseán pravil, že nechtěl 
lháti a že nebude lhát za nic na světě. 1 byl oběšen.

Vyslechl jsem tento příběh a mnoho jiných podobných za 
své poslední cesty z Indie do Francie. Když jsem přijel, ode
bral jsem se do Versailles za jistými záležitostmi; viděl jsem 
tam krásnou ženu, provázenou jinými krásnými ženami. „Kdo 
je ta krásná žena?” tázal jsem se advokáta, jenž šel se mnou, 
neboť jsem vedl u nejvyššího pařížského soudu proces o šaty, 
jež jsem si dal zhotovit v Indii, a chtěl jsem stále míti svého 
advokáta u sebe. „To je králova dcera,” odpověděl; ‚je rozto
milá a dobročinná; škoda, že nemůže být v žádném případě 
francouzskou královnou.” - „Jakže,” zvolal jsem, „kdyby se 
stalo to neštěstí, že by ztratila všecky své příbuzné, všecky 
prince z královského rodu (čehož Bůh nedopouštěj!), nemohla 
by zděditi říši po svém otci?” — „Ne,” odtušil advokát, „salic- 
ký zákon se tomu výslovně staví na odpor.” — „A kdo ustano
vil ten salický zákon?” táži se advokáta. — „Nevím,” odvětil; 
„ale tvrdí se, že u jistého starého národa, zvaného salický, jenž 
neuměl číst ani psát, existoval psaný zákon, podle něhož v sa- 
lické zemi dcera nikdy nedědila statek. A tento zákon byl poz
ději přijat i v zemi nesalické.” — „A já prohlašuji ten zákon za 
neplatný. Ujistil jste mne, že ta princezna je laskavá a dobro
činná, měla by tedy nesporné právo na korunu, kdyby se stalo 
to neštěstí, že by zůstala samojediná z královské krve; moje



matka dědila po svém otci, chci tedy, aby i tato princezna dědi
la po svém.”

Nazítří byl můj proces projednáván u soudu, a já ho všemi 
hlasy prohrál; můj advokát mi řekl, že u jiného soudu bych jej 
byl všemi hlasy vyhrál. „To je podivné,” řekl jsem mu. „Což 
každý soud má svůj zákon?” — „Ano,” přisvědčil; „existuje 
pětadvacet výkladů pařížského práva, čímž je pětadvacetkrát 
dokázáno, že pařížské právo je nejasné. A kdyby bylo pětadva
cet soudních dvorů, bylo by pětadvacet různých nálezů. Asi 
patnáct mil od Paříže,” pokračoval, „máme provincii jménem 
Normandie, kde byste byl zcela jinak souzen nežli zde.” To ve 
mně vzbudilo touhu poznati Normandii. Odebral jsem se tam 
s jedním ze svých bratří. V prvním hostinci jsme se setkali 
s mladým mužem, jenž byl všecek zoufalý; tázal jsem se ho, ja
ká rána ho stihla, a on mi řekl, že má staršího bratra. „Což je to 
nějaké neštěstí, mít bratra?” divil jsem se. „Můj bratr je také 
starší než já, a přece vycházíme spolu velmi dobře.” — „Ach, 
pane,” pravil mi, „zákon tu dává všecko nejstarším a mladším 
nenechává nic.” — „Nedivím se, že vás to mrzí,” řekl jsem mu; 
„u nás se rozdělí všichni stejně, a někdy se proto bratří nemají 
o nic více rádi.”

Tyto drobné příhody mne přiměly k mnohým hlubokým 
úvahám o zákonech, i viděl jsem, že to s nimi je jako se šaty: 
v Cařihradě jsem musil nositi dolman, kdežto v Paříži kabát.

Jsou-li všecky lidské zákony úmluvami, řekl jsem si, stačí 
jen uzavírat dobré smlouvy. Obyvatelé Delhi a Agaru praví, že 
velmi špatně pochodili s Tamerlánem; obyvatelé Londýna se 
zase radují; že uzavřeli velmi výhodnou smlouvu s králem Vi
lémem Oranským. Jeden Londýňan mi jednou řekl: „Nutnost 
dělá zákony a síla nutí je zachovávati.” Tázal jsem se ho, nedě- 
lá-li někdy také síla zákony a zdali Vilém Levoboček a Doby
vatel jim nikdy neudílel rozkazů bez jakékoli úmluvy. „Ano,”



přisvědčil, „tehdy jsme byli volové; Vilém nám dal chomout 
a bodcem nás pobízel do kroku; později se z nás stali lidé, ale 
rohy nám zůstaly, a těmi trkáme každého, kdo nás chce nutit, 
abychom pracovali pro něho a ne pro sebe.”

Pod vlivem těchto úvah rád jsem myslil na to, že je jistý 
přirozený zákon, neodvislý od všech lidských ujednání: ovoce 
mé práce má připadnouti mně; mám ctíti otce i matku; nemám 
nižádného práva na život svého bližního, a můj bližní nemá 
práva na můj, atd. Když však jsem si pomyslil, že od Chodorla- 
homora*) až po Mentzela**), husarského plukovníka, každý 
zákonitě zabíjí a olupuje svého bližního s dekretem v kapse, 
velmi jsem se zarmoutil.

Bylo mi řečeno, že zloději mají své zákony a že jsou i vá
lečné zákony. Tázal jsem se, jaké jsou ty válečné zákony. „Vá
lečný zákon poroučí,” zněla odpověď, „oběsiti statečného dů
stojníka, který čelí na nevýhodném místě, bez děl, královské 
armádě, dále dáti pověsiti nepřátelského zajatce, byl-li pově
šen jeden z vašich, a zapáliti a vybiti vesnice, které nepřinesly 
v ustanovený den všecky své zásoby podle rozkazů sousedního 
milostivého panovníka.” — „Nu.” pravil jsem, „takový je ten 
Duch zákonů. ”

Obdržev dobré informace, zjistil jsem, že existují moudré 
zákony, jež odsuzují pastýře k devíti letům na galejích za to, že 
dal trochu cizí soli svým ovcím. Můj soused byl přiveden na 
mizinu procesem o dva duby, které mu patřily a které dal ská- 
ceti ve svém lese, při čemž však nemohl zachovati jistých for
malit, jichž nemohl znáti; jeho žena zemřela v bídě a syn vede 
žalostnou existenci. Uznávám, že tyto zákony jsou spravedlivé, 
třebaže jejich provádění je trochu bezcitné, ale nechválím zá
konů, které dovolují, aby sto tisíc mužů šlo usmrtit sto tisíc

*) Chodorlahomor, král Elamitù, současník Abrahamův.
**) Mentzel, jeden z rakouských velitelů za války v r. 1741. Pozn. vyd. 



sousedů. Zdálo se mi, že většina lidí obdržela od přírody dosti 
rozumu na dělání zákonů, ale že všichni nejsou tak spravedliví, 
aby mohli dělat dobré zákony.

Shromážděte prosté, klidné zemědělce ze všech koutů svě
ta: všichni se velmi snadno shodnou, že má býti dovoleno pro- 
dati sousedům přebytek obilí a že opačný zákon je nelidský 
a nesmyslný; že peníze, jako hodnota zboží, nemají býti falšo
vány, právě tak jako nemají býti falšovány plody zemské; že 
otec rodiny má býti doma pánem; že náboženství má lidi spojo- 
vati a ne z nich dělat fanatiky a pronásledovatele; že ti, kdož 
pracují, nemají se připravovati o ovoce své práce a děliti se 
o ně s pověrou a zahálčivostí — za hodinu udělají třicet záko
nů tohoto druhu, vesměs užitečných lidstvu.

Přijde-li však Tamerlán a podrobí si Indii, uvidíte jen samé 
libovolné zákony. Jeden sklíčí celou jednu provincii, aby obo
hatil Tamerlanova výběrčího, jiný odsoudí pro zločin urážky 
majestátu každého, kdo špatně promluví o milence prvního ko
morníka radžova, třetí uloupí polovinu rolníkovy sklizně a zby
tek mu upře; konečně budou i takové zákony, že přijde tatarský 
vykonavatel, vezme pacholata z kolébky, ze silnějšího udělá 
vojáka, ze slabšího eunucha a nechá otce i matku bez pomoci 
a bez útěchy.

Co je tedy lepší: býti Tamerlanovým psem nebo podda
ným? Je jasno, že postavení jeho psa je mnohem výhodnější.

ZÁKONY OBČANSKÉ A CÍRKEVNÍ —V listinách jis
tého právníka byly nalezeny tyto poznámky, jež si snad zaslou
ží trochy pozornosti:

Nechť žádný církevní zákon nemá platnosti, leč by se mu 
dostalo výslovného schválení od vlády. Tímto způsobem Athé
ny i Řím neměly nikdy náboženských různic. Tyto různice jsou 



údělem národů barbarských nebo těch, jež se staly barbar
skými.

Nechť jen úřady smějí dovoliti nebo zakázati práci v den 
sváteční, neboť kněžím nepřísluší zapovídati lidem pracovati 
na poli.

Nechť vše, co se týče sňatků, závisí jedině od úřadů, a kně
žím ať jest zůstaven jejich vznešený výkon žehnání sňatků.

Nechť půjčování na úroky jest pouze a výhradně věcí ob
čanského zákona, neboť jedině on spravuje obchod.

Nechť všichni duchovní jsou ve všech případech podřízeni 
vládě, protože jsou poddanými státu.

Nechť nikdy nedojde k směšnému a hanebnému zlozvyku 
vypláceti cizímu knězi první rok důchody z pozemku, jejž ob
čané dali knězi, svému krajanu.

Nechť žádný kněz nemůže odejmouti žádnému občanu ani 
nejmenšího práva pod záminkou, že tento občan je hříšník, 
poněvadž kněz, sám hříšník, má se za hříšníky modliti a ne 
je souditi.

Nechť úředníci, zemědělci i knèží platí státní dávky stejnou 
měrou, neboť všichni stejně patří státu.

Nechť jest jen jedna váha, jedna míra, jedno právo.
Nechť tresty zločinců jsou užitečný. Oběšený člověk ne

slouží k ničemu, avšak odsouzený k veřejným pracím slouží 
ještě vlasti a jest živým naučením.

pNechť všecky zákony jsou jasné, stejné, přesné; vykládati 

je1 znamená téměř vždycky překrucovati je.^J.
Nechť nic není potupou, kromě neřesti.
Nechť jsou daně vždycky jen úměrné. Nechť zákon není 

nikdy v odporu k obyčeji, neboť je-li obyčej dobrý, není zákon 
k ničemu.*)

*) Včtäina tčchto Voltairových přání je obsažena v usnesení třetího stavu 
z r. 1789. Pozn. vyd.



ZÁTOPA — Byla někdy doba, kdy svět byl úplně pod vo
dou? To je fysicky nemožno.

Možné jest, že moře postupně pokrývalo všechen zemský 
povrch kus po kuse, což se mohlo státi jen pozvolným postu
pem za nepřehlednou řadu století. Za pět set let stáhlo se moře 
u Aigues-Mortes, Fréjus a Ravenny, bývalých to velkých pří
stavů, o dvě míle dále od břehu. Při takovémto pohybu je zřej- 
mo, že by potřebovalo dva miliony dvě stě padesát tisíc let, než 
by postoupilo kolem celé zeměkoule. Velmi pozoruhodné jest, 
že tato doba je velmi blízka oné, již potřebuje zemská osa, aby 
se vztyčila a kryla s rovníkem; tento pohyb, tušený již od pade
sáti let, je velmi pravděpodobný a mohl by býti proveden až za 
dobu dvou milionů a více než tři sta tisíc let.

Ložiska, vrstvy lastur, objevené na všech stranách na šede
sát, osmdesát, až sto mil daleko od moře, jsou nesporným dů
kazem, že moře pozvolna ukládalo své produkty na půdu, jež 
byla kdysi pobřežím oceánu. Ale že by voda byla pokrývala ce
lou zeměkouli najednou, je fysická chiméra a nesmysl, jehož 
nemožnost dokazují zákony gravitace, zákony o kapalinách 
i nedostatečné množství vody. Tím nechceme ani v nejmenším 
útočiti na velikou pravdu o všeobecné potopě, zaznamenané 
v Pentateuchu: naopak, to je zázrak, nutno mu tedy věřiti; je to 
zázrak, nemohl tedy být proveden fysickými zákony.

Všecko je zázrak v historii potopy: zázrakem je, že čtyřice- 
tidenní déšt zatopil čtyři díly světa a že voda vystoupila patnáct 
loktů nade všecky nejvyšší hory; zázrakem je, že byly v nebi 
katarakty, vrata a otvory; zázrakem je, že všecka zvířata ze 
všech dílů světa se dostavila do archy; zázrakem je, že je Noe 
měl čím živiti po deset měsíců; zázrakem je, že všichni živoči
chové se vešli do archy i se svými zásobami; zázrakem je, že 
jich tam většina nezašla; zázrakem je, že se měli čím živiti,



když vyšli z archy; a konečně je zázrakem, ale jiného druhu, že 
jistý Le Pelletier se domníval, že vysvětlil, jak se všichni živo
čichové mohli vejiti do archy Noemovy a uživiti se tam.

Nuže, ježto tedy historie potopy je nejzázračnější věc, o níž 
jsme kdy slyšeli, bylo by šílenstvím ji chtít vysvětlovati: to 
jsou tajemství, jimž se věří náboženskou vírou; víra pak spočí
vá v tom, že se věří v to, čemu rozum nevěří, což jest opět 
novým zázrakem.

A tak příběh o všeobecné potopě je jako příběh o věži 
babylonské, a oslici Balaamově, o pádu Jericha za zvuku 
trub, o vodě proměněné v krev, o přechodu přes Rudé moře 
a o všech zázracích, jež Bůh ráčil učiniti ve prospěch svého vy
voleného národa; jsou to hlubiny, jež lidský duch nemůže zbá
dat i.

ZÁZRAKY — Zázrak podle síly toho slova je cosi podi
vuhodného. Pak aleje všecko zázrakem. Podivuhodný řád pří
rodní, obíhání sta milionů světů kolem milionů sluncí, působi
vost světla, život tvorstva, to vše jsou vesměs zázraky.

Podle ustálených názorů nazýváme zázrakem porušení 
těchto božských a věčných zákonů. Stane-li se zatmění slunce 
za měsíčního úplňku, nebo ujde-li mrtvý dvě míle cesty pěšky, 
nesa svou hlavu v náručí, nazýváme to zázrakem.

Mnozí íysikové tvrdí, že v tomto smyslu není zázraků, 
a dokládaj i to takto:

Zázrak je porušení matematických, božských, nezměnitel
ných, věčných zákonů. Pouhý tento výklad stačí dokázati, že 
pojem zázraku si sám odporuje. Zákon nemůže býti nezměni
telný i porušený současně. Avšak, namítne se jim, což nemůže 
býti zákon, ustanovený samým Bohem, přerušen svým původ
cem? Ve své smělosti odpovídají, že ne a že Bytost nejvýš 



moudrá nemohla ustanoviti zákony, aby je porušovala. Praví, 
že Bůh nemůže předèlávati svůj svět, leč by jej chtěl napraviti, 
že však je jasno, že, jsa Bohem, učinil tento nesmírný vesmír 
pokud možno nejlepším; našel-li nějakou nedokonalost, vyplý
vající z povahy hmoty, postaral se o to hned na začátku; ne
změní tedy nikdy nic.

Kromě toho Bůh nemůže činiti nikdy nic bez příčiny. Nu
že, z jaké příčiny by znetvořoval na nějaký čas své vlastní dílo?

Pro dobro lidí, řekne se jim. Pak by to tedy aspoň musilo 
být pro dobro všech lidí, namítnou; neboť nelze pochopiti, že 
by božská síla pracovala pro několik jednotlivců a nikoli pro 
veškeré lidstvo; vždyť i veškeré lidstvo jest pouhá maličkost: 
znamená mnohem méně než malé mraveniště u porovnání se 
všemi tvory, jež naplňují nekonečné prostory. Nuže, domýšleti 
se, že věčná Bytost zvrátí k vůli třem nebo čtyřem stům mra
venců na této malé hroudě bláta věčný běh oněch nesmírných 
sil, jež pohybují celým vesmírem, je nejnesmyslnější šílenství.

Připusťme však, že Bůh by chtěl prokázati malému hloučku 
lidí svou zvláštní přízeň. Musil by měniti, co ustanovil pro 
všecky časy a pro všechna místa? Není mu jistě naprosto potře
bí této změny, této vrtkavosti, chce-li prospěti svým tvorům: 
jeho přízeň jest obsažena v samých jeho zákonech. On všecko 
předvídal a všecko pro ně zařídil; všechny jsou nezměnitelně 
podřízeny síle, již navždy sdělil přírodě.

Proč by Bůh konal zázrak? Aby dosáhl nějakého cíle, týka
jícího se lidských tvorů. Tím by tedy řekl: „Nejsem s to dosíci 
svým vesmírným řádem, svým božským řízením, svými věčný
mi zákony jistého cíle; změním své věčné ideje, své nezměni
telné zákony, abych vykonal to, čeho jsem nemohl docíliti ji
mi.” To by bylo doznání slabosti, nikoli moci. Nelze pochopiti, 
jak by si mohl tak odporovati. Takže dovoliti si připisovati Bo



hu zázraky, znamená ve skutečnosti urážeti ho (mohou-Ii lidé 
uraziti Boha); je to totéž, jako říci mu: „Jsi slabá a nedůsledná 
bytost.” Je tedy nesmysl věřiti v zázraky; je to jakési zlehčová
ní Božství.

Odpůrcové budou hnáti filosofy do úzkých a řeknou jim: 
„Můžete si vynášeti jak chcete neproměnnost Nejvyšší Bytosti, 
věčnost jejích zákonů, řád jejích nesčetných světů; naše malá 
koule bláta byla plna zázraků; dějiny zaznamenávají tolik divů 
jako přirozených událostí. Dcery velekněze Ania proměnily 
všecko, co chtěly, v obilí, víno nebo olej; Athalis, dcera Mer- 
kurova, vstala několikráte z mrtvých; Aeskulap vzkřísil Hippo- 
lyta; Herkul vyrval Alkestu z náruče smrti; Heres se vrátil na 
svět, ztráviv čtrnáct dní v pekle; Romulus a Remus se narodili 
z boha a vestálky; Palladium spadlo s nebe do Tróje; vlasy Be- 
reničiny se staly skupinou hvězd; chata Filemonova a Baucidi- 
na byla proměněna v nádherný chrám; hlava Orfeova pronášela 
po jeho smrti orakula; thébské hradby se zbudovaly samy se
bou za zvuků flétny v přítomnosti Řeků; v chrámě Aeskulapo
vě udála se nesčetná uzdravení a ještě teď stojí pomníky s vy
rytými jmény očitých svědků zázraků Aeskulapových.

Jmenujte nám jediný národ, v němž by se nebyly udály ne
uvěřitelné divý, zvláště v dobách, kdy se sotva umělo číst 
a psát.”

Na tyto námitky odpovědí filosofové jen smíchem a krče
ním ramen; avšak křesťanští filosofové řeknou: „Věříme v zá
zraky, vykonané v našem svátém náboženství; věříme v ně 
z víry a ne z rozumu, který se chráníme poslouchati, neboť 
když víra mluví, je známo, že rozum nesmí říci ani slova. Má
me naprostou a pevnou víru v zázraky Ježíše Krista a apoštolů, 
ale dovolte nám pochybovati poněkud o mnohých jiných; do
volte, abychom na příklad odložili svůj úsudek o tom, co se 



vztahuje k jistému prostému člověku, jemuž bylo dáno příjmí 
veliký. Ten tvrdí, že jistý nepatrný mnich byl tak velice zvyklý 
dělati zázraky, že převor mu konečně zakázal užívati toho na
dání. Mnich uposlechl; uzřev však jednou pokrývače padat se 
střechy, zakolísal mezi touhou zachrániti mu život a svátou po
slušností. Nařídil tedy prozatím ubohému pokrývači, aby zůstal 
ve vzduchu až do nového rozkazu, a běžel sděliti s převorem, 
jak se věci mají. Převor mu udělil rozřešení hříchu, kterého se 
dopustil, začav bez dovolení zázrak, a dovolil mu ukončiti jej 
s podmínkou, že na tom bude míti dost a už to víckrát neudělá. 
Přiznáváme filosofům, že tomuto příběhu nelze zcela věřiti.”

Ale jak se odvážíte popříti, namítne se jim, že svátý Gerva- 
sius a Protasius se ve snu zjevili svátému Ambroži, že mu 
označili místo, kde byly jejich ostatky, že svátý Ambrož je vy
kopal a že uzdravily slepce? Svatý Augustin byl tehdy v Milá
ně; on sám zaznamenává ten zázrak; Immenso populo teste pra
ví ve svém De civitate Dei, kniha XXII. To je co nejlépe zjiště
ný zázrak. Filosofové řeknou, že tomu vůbec nevěří, že Gerva- 
sius a Protasius se nikomu nezjevili, že lidstvu velmi málo na 
tom sejde, kde jsou jejich kosti, že tomu slepci nevěří o nic víc 
než Vespasiánovu, že to je zbytečný zázrak a že Bůh nedělá nic 
zbytečného; a tak setrvají pevně ve svém přesvědčení. Moje 
úcta k svátému Gervasi a Protasi mi nedovoluje sdíleti názor 
těchto filosofů: tlumočím jen jejich nedůvěru. Přikládají veli
kou důležitost tomuto výroku Lukianovu, obsaženému ve Smrti 
Peregrinově: „Stane-li se obratný kejklíř křesťanem, může být 
jist, že zbohatne.” Ježto však Lukianos je světský autor, nesmí 
míti u nás žádné váhy.

Filosofové nemohou se rozhodnouti uvěřiti v zázraky, vy
konané ve druhém století. Marně píší očití svědkové, že když 
smyrenský biskup svátý Polykarp byl odsouzen k smrti upále



ním a uvržen do plamenů, uslyšeli hlas s nebe, jenž volal: „Od
vahu, Polykarpe, buď sílen, ukaž se mužem!” Nato prý plame
ny hranice oddálily se od jeho těla, utvořily ohnivou stříšku 
kolem jeho hlavy a ze středu hranice vylétla holubice; konečně 
prý bylo nutno stíti Polykarpovi hlavu. „K čemu byl ten zá
zrak?” táží se nevěřící. „Proč plameny ztratily svou sílu a proč 
ji neztratila katova sekyra? Proč tolik mučedníků vyšlo bez 
úrazu z vroucího oleje, avšak neodolalo ostří meče?” Nato se 
jim odpoví, že taková byla vůle boží. Avšak filosofové by to 
všecko chtěli vidět vlastníma očima, než tomu uvěří.

Ti, kdož podpírají své tvrzení vědecky, vám řeknou, že sa
mi církevní Otcové doznávají, že za jejich dob se již zázraky 
nedějí. Svatý Chrysostomos praví výslovně: „Neobyčejné dary 
ducha byly dány i nehodným, poněvadž tehdy církev potřebo
vala zázraků, ale dnes nejsou dány ani hodným, protože církev 
jich už nepotřebuje.” Dále přiznává, že již nikdo nekřísí 
mrtvých, ba ani neuzdravuje nemocných.

Sám svátý Augustin, nehledě k zázraku Gervasiovu a Pro- 
tasiovu, praví ve své Boži obci: „Proč se ty zázraky dály kdysi 
a nedějí se již dnes?” A uvádí týž důvod: „Cur inquiunt, nunc 
illa miracula quae praedicatis facta esse non fiunt? Possem 
quidem dicere necessaria prius fuisse quam crederet mundus, 
ad hoc ut crederet mundus. ”

Namítá se filosofům, že svátý Augustin, třebaže učinil toto 
doznání, mluví přece o starém příštipkáři z Hippu, který, přišed 
o kabát, šel še modlit do kaple dvaceti mučedníků, a vrátiv se, 
našel rybu, v jejímž těle byl zlatý kroužek. Kuchař, který rybu 
pekl, pravil prý příštipkáři: „To ti dalo dvacet mučedníků.”

Na to filosofové odpovídají, že tento příběh v ničem neod
poruje přírodním zákonům, že není nijak proti přírodě, spol-



kne-li ryba zlatý kroužek a dá-li kuchař tento kroužek příštip- 
káři; to že není žádný zázrak.

Připomeneme-li filosofům, co svátý Jeroným píše ve svém 
Životě poustevníka Pavla, že totiž tento poustevník několikráte 
rozmlouval se satyry a fauny, dále že havran mu denně po tři
cet let přinášel polovinu chleba k obědu, a v den, kdy ho přišel 
svátý Antonín navštívit, celý chléb, mohou opět odvětiti, že ani 
to naprosto není proti přírodním zákonům, že satyrové a fauni 
mohli existovati a že, je-li tato povídka dětinstvím, nemá to 
v žádném případě nic společného s pravými zázraky Spasitelo
vými a jeho apoštolů. Mnozí dobří křesťané popírali historii 
svátého Šimona Stylity, psanou Theodoretem. Četné zázraky, 
jež církev řecká prohlásila za pravé, byly uváděny mnohými 
příslušníky římské církve v pochybu, jako zase římské zázraky 
byly podezřelé církvi řecké; pak přišli protestanté, kteří naklá
dali velmi zle se zázraky té i oné církve.

Jistý učený jesuita*), jenž dlouho kázal v Indii, naříká si, 
že ani jeho bratří ani on nikdy nebyli s to konati zázraky. Xa
ver si naříká v několika listech, že nemá dar jazyků; praví, že 
je mezi Japonci jen jako němá socha. A přece jesuité psali, 
že vzkřísil osm mrtvých — to je mnoho; nutno ovšem uvážiti, 
že je vzkřísil šest tisíc mil daleko odtud. Později se vyskytli 
lidé, kteří tvrdili, že zrušení jesuitského řádu ve Francii je 
mnohem větší zázrak, než zázraky Xaverovy a Ignácovy.

Buď jak buď, všichni křesťané se shodují, že zázraky Ježí
še Krista a apoštolů jsou nesporně pravdivý, že však konečně 
možno pochybovati o některých zázracích, jež se staly v po
slední době a jež nejsou zaručeně prokázány.

Aby byl zázrak plně dokázán, bylo by si na příklad přáti, 
aby se udál v přítomnosti pařížské Akademie věd nebo Králov- 

*) Ospiniam, str. 230. Pozn. aut.



ské Společnosti v Londýně, spolu s medicínskou fakultou a za 
účasti vojenských oddílů, udržujících v pořádku zástupy lidu, 
jež by mohly svou dotěrností zázrak překaziti.

Jednou byl jistý filosof otázán, co by říkal, kdyby viděl, že 
se slunce zastavilo, to jest, kdyby ustal pohyb země kolem této 
stálice, dále kdyby mrtví vstali z hrobů a všechny hory se spo
lečně vrhly do moře — to všechno proto, aby byla dokázána 
nějaká důležitá pravda, na příklad milost boží nestálá. „Co 
bych říkal?” odvětil filosof. „Stal bych se manichejcem; řekl 
bych, že jsou dva principy a že jeden z nich ruší, co druhý vy
tvořil.”

ZLÝ ČLOVĚK — Volá se, že lidská povaha je v jádře 
zkažená, že člověk je syn ďáblův, od přirozenosti zlý. To je 
velmi špatně vymyšleno, neboť ty, milý příteli, jenž mi kážeš, 
že človèk jest od přirozenosti zkažený, oznamuješ mi tím, že 
i ty jsi takový a že se musím před tebou míti na pozoru jako 
před liškou nebo krokodilem. — „Och, kdepak!” namítneš mi. 
„Já jsem obrozený, nejsem ani kacíř ani nevěřící, mně lze dů- 
věřovati.” — Ale ostatní lidstvo, sestávající z kacířů nebo ne
věřících, jak ty to nazýváš, je tedy směsicí netvorů; a pokaždé, 
kdykoli přijdeš do styku s lutheránem nebo Turkem, máš asi 
jistotu, že tě okradou nebo zavraždí, neboť jsou to synové ďá
blovi, od přirozenosti zlí: jeden není obrozen a druhý je obro
zen. Mnohem rozumější, mnohem krásnější by bylo říci lidem: 
Všichni jste se narodili dobrými: hleďte, jak hrozné by bylo, 
kdybyste porušili čistotu svých bytosti. Bylo by záhodno jedna
ti s lidstvem, jako se jedná s každým člověkem zvlášť. Vede-li 
kanovník pohoršlivý život, řekne se mu: „Jak můžete tak 
zneuctívati důstojnost kanovnickou?” Úředníku se připomene, 
že má čest býti královským radou a že má sloužiti za příklad.



Vojákovi dodává se odvahy slovy: „Pamatuj, že jsi ze cham- 
pagneského pluku.” A zatím by se každému jednotlivci mělo 
říci: „Nezapomeň na svou lidskou důstojnost.”

Skutečně, nechť to béřeme jakkoli, přicházíme vždycky 
k témuž výsledku: neboť co by jinak znamenalo rčení, tak čas
to užívané u všech národů: jděte do sebe, zahloubejte se v se- 
be? Kdybyste byli synové ďábla, kdyby váš původ byl zločin- 
ný, vaše krev utvořená ze šťávy pekelné, to úsloví jděte do se
be by znamenalo: řiďte se svou ďábelskou povahou, poddejte 
sejí, buďte podvodníky, zloději, vrahy, neboť takový je zákon 
našeho otce.

/~CÎověk se nerodí zlým; stává se jím tak, jako onemocňujy^ 

Lékaři se dostaví a řeknou mu: „Narodil jste se nemocným.” 
On dobře ví, že tito lékaři ho neuzdraví, ať říkají a dělají, co 
chtějí, je-li nemoc součástí jeho podstaty. A oni posuzovatelé 
jsou sami hodně nemocnu/

Shromážděte děti z celého světa, najdete v nich jen nevin
nost, mírnost a bázeň; kdyby se narodily zlými, zlomyslnými, 
krutými, projevovaly by to nějakým znamením, jako malá há
ďata se snaží uštknouti a tygří mláďata trhati. Ježto však příro
da nedala člověku o nic více útočných zbraní než holubům 
a králíkům, nemohla mu také vštípiti ničivý pud.

Člověk tedy není od narození špatný. Ale proč potom jsou 
mnozí nakaženi oním morem zloby? Protože ti, kdo jsou v je
jich čele, byli zachváceni tou nemocí a sdělili ji ostatním li
dem, jako žena, nakažená nemocí, již Krištof Kolumbus přive
zl z Ameriky, rozšíří ten jed od konce Evropy ke konci. První 
ctižádostivec zamořil celou zemi.

Řeknete mi, že tento první netvor přivedl k rozvoji sémě 
pýchy, loupeže, podvodu a ukrutnosti, jež je ve všech lidech. 
Přiznávám, že většina našich bratří může nabýti těch vlastností,



avšak dostane celý svět sněť, kámen a ječné zrno z toho důvo
du, že celý svět je tomu vystaven?

Známe celé národy, již nejsou zlí. Filadelfové a Baniané 
nikdy nikoho nezabili; Číňané a národové z Tonkinu, Laa, Sia- 
mu, ba i Japonska neznají války již po více než sto let. Ve měs
tech, jako jsou Řím, Benátky, Paříž, Londýn, Amsterodam, 
kde přece hrabivost, matka všech zločinů, je největší, jsme sot
va jednou za deset let svědky velkých zločinů, jež plní lidstvo 
úžasem.

Kdyby lidé byli v jádru zlí, kdyby přicházeli na svět pode 
jhem bytosti zlomyslné a při tom i nešťastné, jež, aby se po
mstila za své utrpení, vnukla by jim všecku svou zběsilou zlo
bu, nacházeli bychom každého rána muže zavražděné manžel
kami a otce dětmi, jako vídáme za úsvitu kuřata zadávená ku
nami, jež přicházejí ssáti jejich krev.

Je-li na světě miliarda lidí, je to mnoho; z toho je asi pět 
set milionů žen, které šijí, předou, živí své děti, udržují dům 
nebo chatrč v čistotě a pomlouvají trochu své sousedky. Nevi
dím, že by tyto ubožačky působily na světě nějaké velké zlo. 
Z tohoto počtu obyvatelstva celého světa je nejméně dvě stě 
milionů dětí, jež jistě nevraždí ani neloupí, a přibližně asi toli
kéž starců a lidí nemocných, kteří k tomu nemají síly. Zbývá 
tedy nejvýš sto milionů mladých, statných mužů, schopných 
zločinu. Z tohoto sta milionů je jich devětadevadesát milionů 
nepřetržitě zaměstnáno tím, že v potu tváře nutí zemi, aby jim 
dala potravu a oděv; ti věru nemají kdy na páchání zla.

V oněch zbývajících desíti milionech jsou zahrnuti zahálči- 
ví lidé z dobré společnosti, kteří se chtějí v klidu těšiti ze živo
ta, dále umělci, zabývající se svým uměním, pak úředníci 
a kněží, mající zřejmě zájem na tom, vésti spořádaný, čistý ži
vot, aspoň na venek. Zbude tedy, co do skutečně zlých lidí, jen 



několik politiků, ať již světských nebo duchovních, kteří 
vždycky chtějí svět připraviti o klid a pokoj, a pak několik tisíc 
povalečů, již propůjčují za plat své služby oněm politikům. 
Než nikdy není milion těchto dravých šelem zaměstnáno najed
nou; a to mezi ně počítám i zloděje a zákeřníky Máme tedy na 
světě i za nejbouřlivějších dob nanejvýš jednoho člověka z tisí
ce, kterého můžeme nazvati zlým. A ještě takový není stále.

Je tedy na světě nekonečně méně zla, než se říká a než se 
za to má. Je ho ovšem ještě až příliš mnoho: vídáme velká ne
štěstí, hrozné zločiny, ale naříkáme a přeháníme tak rádi, že 
při nejmenším škrábnutí už křičíme, že země je zbrocena krví. 
Oklamal-li nás někdo, hned jsou všichni lidé křivopřísežníky. 
Člověku melancholického ducha, jemuž bylo ukřivděno, zdá se 
svět pln zatracenců, kdežto zase mladý požitkář, večeřící po 
odchodu z Opery se svou dámou, ani si nepomyslí, že jsou na 
světě také nějací nešťastní lidé.

ZVÍŘATA — Jaká ubohost, jaká chudoba ducha tvrditi, že 
zvířata postrádají vědomostí a citu, že provádějí své výko
ny stále týmž způsobem, že se ničemu nenaučí, nic nezdoko- 
nalí atd.!

Jakže, tento pták, jenž staví své hnízdo v půlkruhu, připev- 
ní-li je ke zdi, ve čtvrtkruhu, je-li v rohu, a v celém kruhu, sta- 
ví-li si je na stromě, ten pták že dělá všecko stejně? Tento 
honící pes, kterého jsi po tři měsíce cvičil, neví toho po uply
nutí té doby více, než když jsi ho začal učiti? Učíš-li čížka 
písni, opakuje její nápěv okamžitě? Nepotřebuješ dosti dlou
hou dobu, než hojí naučíš? Nepozoroval jsi, že se mýlí a opra
vuje?

Z toho, že k tobě mluvím, soudíš, že mám cit, paměť, myš
lenky? Nuže, nemluvím k tobě; vidíš mne vracet se domů se 



zarmoucenou tváří, hledat neklidně nějakou listinu, otevřít psa
cí stůl, kam, jak se pamatuji, jsem ji dal, a radostně ji čisti, 
když jsem ji našel. Soudíš, že jsem zakusil cit zármutku a pak 
radosti, a že mám paměť i vědomí.

Přenes tedy týž soud i na psa, jenž ztratil svého pána a jenž 
ho hledá na všech cestách s bolestným kňučením; pak se vrátí 
domů pln nepokoje a rozčilení, běhá nahoru, dolů, z pokoje do 
pokoje, konečně najde milovaného pána v pracovně a projevu
je mu svou radost veselým štěkotem, skákáním, lichocením.

Barbaři zmocní se tohoto psa, jenž tak zázračně zvítězí nad 
člověkem v přátelství; přibijí ho na stůl a rozřezají ho za živa, 
aby ti ukázali jeho okružní cévy. Objevíš v něm totéž citové 
ústrojí, jež je v tobě. Odpověz mi, strojaři, uspořádala příroda 
všecky citové orgány v tomto živočichu, aby necítil? Má nervy, 
aby byl bezcitný? Nehledej v přírodě takovou nesmyslnou pro- 
tichůdnost.

Avšak učení mistři se táží, jaká je duše zvířat. Nerozumím 
té otázce. Strom má schopnost přijímati do svých vláken kolu
jící mízu, nasazovati pupence listí a ploditi ovoce: otážete se, 
jaká je duše toho stromu? Jemu dostalo se těch darů; zvíře ob
drželo dar citu, paměti a jistého počtu myšlenek. Kdo dal ty 
dary? Kdo stvořil ty schopnosti? Ten, jenž dává růsti polní trá
vě a jenž káže zemi obíhati kolem slunce.

Duše zvířat jsou integrující součástky, pravil Aristoteles 
a po Aristotelovi arabská škola, po arabské škole škola anděl
ská, po andělské škole Sorbonna a po Sorbonně už nikdo 
na světě.

Duše zvířat jsou hmotné, volají jiní fdosofové. Tito ne
jsou pravdě blíže než oni. Byli marně dotazováni, co je to 
hmotná duše: musili uznati, že to je hmota, jež má vjemy. Ale 
kdo jí dal ty vjemy? Hmotná duše; to znamená, že je to hmota, 



jež dodává vjemů hmotě; z tohoto bludného kruhu se nedos
tanou.

Poslyšte, jak jiní hlupáci soudí o zvířatech: jejich duše je 
duchová bytost, umírající zároveň s tělem. Ale máte toho něja
ký důkaz? Jakou představu máte o té duchovní bytosti, která 
má ovšem cit, paměť a i jisté množství myšlenek a dohadů, ale 
která toho nikdy nemůže znáti tolik, co zná desítileté dítě? 
Na jakém zákládě se domníváte, že tato bytost, jež není tělem, 
hyne zároveň s tělem? Největší hlupáci jsou ti, kteří vyslovili 
mínění, že ta duše není ani tělo ani duch. To je krásný systém. 
Duchem můžeme rozuměti jen něco neznámého, co není tělem: 
a tak podle systému těchto pánuje duše zvířat podstata, jež ne
ní tělo, ani cosi jiného, co není tělo.

Z čeho mohlo vzniknouti tolik protichůdných omylů? Z to
ho, že lidé měli vždycky zvyk zkoumati, co je jistá věc, prvé 
než zjistili, zdali ta věc existuje. Klapce, záklopce měchové se 
říká duše měchu. Co je ta duše? Je to jméno, jež jsem dal oné 
záklopce, která spadne, vpustí vzduch, pak se zvedne a vytlačí 
jej výduchem, když se měch stiskne.

Není tu žádné určité duše toho nástroje. Ale kdo pohybuje 
měchem zvířat? Řekl jsem to již: Ten, jenž pohybuje hvězda
mi. Filosof, který řekl: Deus est anima brutorum, měl pravdu.( 
Ale měl jiti ještě dále. C_______________________

KONEC
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Sotva byl Voltairúv filosofický slovník vytištěn, vzbudil ta
kový rozruch mezi vzdělanci a odpor ve vládních a kněž
ských kruzích, že tím byl Voltaire zastrašen a neváhal své 
autorství zapřít. V jednom svém dopise paní de Deffand 
píše: „Kdybych měl býí obviněn, že jsem napsal Filosofic
ký slovník, bylo by mi lépe, kdybych se byl nenarodil.“ 
A na jiném místě ďAlembertovi: „A když již mluvíme 
o morálce: v tom zpropadeném slovníku je jí tolik, že se 
třesu, aby dílo i autor nebyli upáleni přičiněním nepřátel 
morálky a literatury."

V září r. 1764 byl Filosofický slovník v Ženevě soáien 
rukou katovou, jako kniha bezbožná, nemorální a svato
krádežná, jež uvádí v posměch mystéria, dogmata, ká
zeň, autoritu božskou i lidskou atd. Rok nato byl dán 
papežem na index a téhož roku byl z nařízení polského 
parlamentu spálen zároveň s Rousseauovými Lettres écri- 
tes de la Montagne.

Voltaire, chtěje od sebe odvrátit podezření, vydával 
slovník za společné dílo několika fingovaných autorů, 
jehož on sám se zúčastnil jen nepatrně. Přes toio popírá
ní připravoval jeho nové, rozšířené vydání- „Tato strašná 
kniha," píše jednomu ze svých přátel, „učí od začátku 
až do konce, ze se máme v pokoře klanět Bohu, věsti 
ctnostrv život a věřit, že dvé a dvě jsou čtyři."

Z předmluvy Emir.y Horké


