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Úvod

Philosofia perennsis - tento výraz razil Leibnitz (1), ale věc
sama - metafyzika, která poznává Božskou skutečnost za světem
věcí, život a lidského ducha, psychologie, která nachází v duši
něco, co je této Božské skutečnosti podobno nebo dokonce je s ní
totožné, etika, která spatřuje konečný cíl člověka v poznání
imanentního a transcendentálního základu každého bytí - tato věc
existuje od nepamětných dob a je universální. Základní pojmy
věčné filosofie lze objevit v ústním podání primitivních národů ve
všech částech zeměkoule. V plně rozvinuté formě mají své místo v
každém z vyšších náboženství. Jedna verze tohoto největšího
společenského činitele byla zapsána poprvé před více než
pětadvaceti stoletími. Od té doby bylo toto nevyčerpatelné téma
probíráno stále znovu, a to z hlediska každé náboženské tradice a
ve všech hlavních jazycích Asie a Evropy. Následující stránky
obsahují určitý počet vybraných výroků z oněch spisů. Citáty byly
vybrány hlavně pro jejich důležitost - protože účinně vysvětlují
některý významný bod věčné filosofie, - ale též pro jejich krásu a
pamětihodnost. Jsou zařazeny do různých rubrik a do určité míry
vloženy do mého komentáře. Poslední má za úkol spojovati a
poskytovati příklady, rozvíjeti myšlenkové pochody a kde je toho
zapotřebí, vysvětlovati.
Poznání je funkcí bytí. Změna v bytí poznávajícího je
doprovázena odpovídající změnou v podstatě a rozsahu
poznávaného. Na příklad dětská bytost vzrůstem a výchovou se
mění v muže. Výsledkem této změny (proměny) je převratná
změna poznání, jakož i rozsahu a podstaty poznávaných věcí.
Čím více jednotlivec roste, tím je jeho vědění přesnější a
srovnalejší. Upotřebitelný věcný obsah tohoto vědění se mocně
zvětšuje. Ale tento zisk doznává určitou újmu zhoršením jakosti
bezprostředního vnímání a ztrátou intuitivní síly. Pro příklad této
změny jeho bytosti můžeme si jít k vědci, který mechanickou
cestou dokáže provésti změnu pomocí svých nástrojů. Opatřen
spektroskopem a šedesátipalcovým refraktorem, stává se
astronom co do zřivé schopnosti nadpřirozenou bytostí. A jak se
dá přesně očekávat, liší se vědění této nadpřirozené bytosti jak
velikostí, tak hodnotou od vědění někoho, kdo je opatřen jen
kukátkem nebo se dívá prostým okem.
Avšak změny ve fyziologické a intelektuální bytosti
poznávajícího nejsou vůbec tím jediným, co působí na jeho
vědění. Pokud víme, záleží také na tom, čím přispěje naše etická
složka. "Praxe," abychom mluvili s Williamem Jamesem, "může
změnit náš teoretický obor, a to dvojím způsobem: může nás vésti
do nových světů a může nám dobýti novou moc. Vědění, k němuž

nemůžeme nikdy dospěti, pokud zůstaneme takovými, jakými
jsme, je však dosažitelné dík vyšším silám a vyššímu životu, k
nímž dospějeme mravní cestou." Kratším způsobem se dá věc
vyjádřit slovy: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti
budou." A tutéž myšlenku vyjádřil sufijský básník Džalal ladin Rumi
vědeckou metaforou: Astrolabium tajemství Božího je láska."
Tato kniha je - to opakuji - anthologií věčné filosofie. Ačkoliv
je to anthologie, obsahuje málo výtažků ze spisů literátů z
povolání, a přestože se tu vysvětluje filosofie, téměř nic z pera
filosofa z povolání. Důvod pro to je jednoduchý. Věčná filosofie se
zabývá v první řadě Božskou skutečností, nacházející se za
mnohostí světa věcí, života a lidského ducha. Avšak podstata této
skutečnosti je takového druhu, že ji mohou bezprostředně
postihnout jen ti, kdo dají přednost tomu, aby splnili určité
podmínky, že totiž milujíce se navzájem, učiní své srdce čisté a
stanou se chudými duchem. Proč tomu tak má být? To nevíme (2).
Jsou to prostě takové skutečnosti, že je musíme přijmouti, ať se
nám líbí nebo ne a ať se nám zdají být pravděpodobné nebo
nepravděpodobné. Nic z dennodenní zkušenosti nás nepřivádí k
tomu, že se voda skládá z vodíku a kyslíku. Přece, podrobíme-li
vodu jistým značně drastickým procesům, projeví se povaha jejich
součástek. Podobně je málo toho v denní skutečnosti, co nás
přivádí k tomu, abychom přijali za své mínění, že duch člověka
smyslově postřehnutelného (homme moyen sensuel) jako jednu
ze svých složek vlastní též něco, co se rovná skutečnosti za
mnohostí světa, nebo něco, co je s ní totožné. A přece, je-li duch
podroben jistým značně drastickým procedurám, projeví se v něm
Božská pralátka, z níž aspoň z části pozůstává, a to nikoliv jen
duchu samému, avšak odrazem v zevním chování též ostatním
duchům. Jen fyzikálními pokusy můžeme odhaliti nejvnitřnější
podstatu hmoty a její možnosti. Za obvyklých okolností
průměrného smyslového života zůstávají tyto možnosti ducha
skryty, neprojevují se. Chceme-li je uskutečniti musíme splnit
určité podmínky a dbát určitých pravidel, jejichž platnost dokázala
zkušenost získaná empirickou cestou.
U málo filozofů z povolání a literátů se shledáme s důkazy
toho, že hodně učinili, aby splnili podmínky, na nichž závisí
bezprostřední duchovní poznání. Pojednávají-li básníci a
metafysikové o obsahu věčné filosofie, činí to většinou z druhé
ruky, ne z vlastní zkušenosti. Ale v každém věku bylo několik
mužů a žen, jež z vlastního rozhodnutí splnili podmínky, za nichž
jediných, jak učí holá zkušenost, dá se dosáhnout takové
bezprostřední poznání. A zas málokteří z těchto lidí zanechali po

sobě popisy skutečnosti, kterou se jim podařilo tímto způsobem
vnímat. Pokoušeli se také, aby dané skutečnosti těchto svých
zkušeností uvedli v soulad s danými skutečnostmi svých ostatních
zkušeností a vytvořili tak dohromady ucelený myšlenkový systém.
Tyto zastánce věčné filosofie z první ruky jejich současníci
obyčejně nazývali svatými nebo proroky, mudrci nebo zasvěcenci.
A hlavně v dílech takových lidí, a ne filosofů z povolání a literátů,
jsem hledal své citáty, neboť se dá předpokládat, že oni znali věci
o nichž mluvili.
V Indii se uznávají dva druhy svatých Písem: Šruti neboli
Bohem zjevená Písma, která čerpají autoritu sama ze sebe, neboť
jsou výslednicí bezprostředního nazírání na poslední skutečnost;
a Smriti, která vycházejí ze Šruti a opírají se o jejich autoritu. Jak
praví Šankara: "Šruti vzniká z bezprostředního pochopení. Smriti
má podobnou roli jako indukce, neboť jako ona odvozuje svou
autoritu od jiné autority než ze sebe." Tato kniha je tedy
vysvětlujícím komentářem opatřená anthologie míst ze Šruti a
Smriti mnohých věků a mnohých zemí. Bohužel zběhlost v tradičních svatých Písmech způsobuje, nikoliv sice pohrdání, ale něco,
co je téměř stejně tak špatné - jakýsi druh neuctivého bezvědomí,
omámení duše, vnitřní hluchotu vůči významu posvěcených slov
(3). Z toho důvodu jsem při výběru příkladů, jak je přinesly nauky
věčné filosofie na Západě, téměř vždycky sáhl po jiných pramenech než po Bibli. Křesťanské Smriti, které jsem použil, spočívají
na Šruti kanonických Písem, mají však velkou přednost, že jsou
méně známé, a proto poutavější - jistým způsobem slyšitelnější než ony. Ostatně tyto Smriti napsali většinou muži a ženy opravdu
svatého smýšlení, kteří sami učili, aby se poznalo to, o čem
mluvili. Z toho důvodu tyto spisy je třeba považovat za jakýsi druh
vnuknutých a sebe potvrzujících Šruti - a to v daleko větší míře
než mnohé z nynějších kanonických knih Bible.
V posledních dnech se porůznu činily pokusy vypracovati
systém empirické theologie. Pokus ten vedl jen k částečnému
úspěchu přes ostrovtip spisovatelů jako Sorley, Oman a Tennant.
Dokonce v rukou jejich nejschopnějších zastánců není empirická
theologie příliš přesvědčující. Důvod toho, podle mého soudu,
nutno hledati v tom, že empiričtí theologové upřeli svou pozornost
více či méně výlučně na zkušenost těch, které theologové starší
školy nazývali neznovuzrozenými - tj. na zkušenost lidí, kteří se při
splňování předpokladů duchovního poznání nedostali příliš daleko.
Je však skutečností, která byla stále znovu dokazována během
dvou až tří tisíciletí náboženské tradice, že poslední skutečnost
byla jasně a bezprostředně vnímána jen těmi, kdo se vzájemně

milovali, byli čistého srdce a chudí duchem. Protože tomu tak je,
nemělo by překvapovat, že theologie, která je založena na
dobrých, průměrných, neznovuzrozených lidech, je málo
přesvědčující. Tento druh empirické theologie se přesně podobá
empirické astronomii, vybudované na zkušenosti pozorovatele
pouhým okem. Bez pomůcek lze v souhvězdí Orionu pozorovat
malou, slabou skvrnu. Není pochyb o tom, že by se dala
vybudovat na podkladě pozorování této skvrny impozantní teorie
kosmologická. Ale žádné sebebystřejší teoretizování by nám
neposkytlo nikdy tolik vědění o galaktických a mimogalaktických
mlhovinách jako bezprostřední poznání pomocí dobrého
dalekohledu, fotoaparátu a spektroskopu. Obdobným způsobem
nemůže nám žádné sebeobsáhlejší teoretizování přinésti poučení
o tom, co v rámci obvyklé, neznovuzrozené zkušenosti ze světa
mnohosti se jeví jen jako temné tušení o Božské skutečnosti, neboť tu může vnímati jen lidský duch ve stavu osvobození,
milosrdenství a pokory. Přírodní vědy jsou empirické, ale
neomezují se na zkušenost lidí v jejich čistě lidském nezměněném
stavu. Je hádankou, proč empiričtí theologové považují za nutné
podřizovat se tomuto omezení. Přirozeně, pokud vězní své
zkušenosti v těchto přísně lidských mezích, potud odsuzují své
nejlepší snahy k neustálé neplodnosti. Z materiálu, který si
usmyslili pozorovat a posuzovat, nemůže ani nejnadanější duch
odvoditi nic jiného než řadu možností nebo v nejlepším případě,
věrohodně se jevící pravděpodobnosti. Sebepotvrzující jistotu
přímého vnímání nelze dosáhnout z přirozeného běhu věcí, nýbrž
jen pomocí onoho mravního astrololabia tajemství Božích. Pokud
sami nejsme mudrci nebo světci, učiníme na poli metafysiky to
nejlepší, když studujeme spisy těch, kdo jimi byli. Ti změnili svou
lidskou podstatu tak, že se stali schopnými hodnotou i množstvím
dosáhnouti poznání přesahující běžné lidské možnosti.

I. kapitola
To jsi ty
Studium věčné filozofie můžeme začít buď u praxe a
morálky, nebo potom u rozjímání o metafyzických pravdách, nebo
konečně uprostřed, v onom ohnisku, kde se setkává duch s
hmotou a jednáním a myšlením na poli lidské psychologie.
Dolní bráně dávají přednost přísně praktičtí učitelé - mužové
jako Gautama Buddha neponechávají místa spekulacím a
především jim záleží na tom, aby vyhladili z lidského srdce hrozné
plameny lakoty, mstivosti a zaslepenosti. Horní branou kráčejí

naproti tomu ti, kteří jsou povoláni k tomu, aby myslili a přemýšleli
- rození filozofové a theologové. Prostřední brána slouží jako
vchod zastáncům tzv. duchovního náboženství. Jsou to nazíraví
zbožní lidé Indie, sufiové islamu, katoličtí mystikové pozdějšího
středověku a v protestantské tradici takoví mužové jako Denck a
Fanck a Castellic, jako Everard a John Smith a první kvekři a
William Law. Prostřední branou, právě proto, že je ústřední,
vejdeme nyní do obsahu této knihy.
Psychologie věčné moudrosti vychází z metafysiky a ústí
logicky do charakteristického životního postoje a do etického
systému. Z tohoto základu učení může se duch lehce pohybovati
oběma směry.
V této kapitole však věnujeme pozornost jen jedinému
základnímu rysu tradicí uchované psychologie. Tento rys, který
zdůrazňují všichni zastánci věčné filozofie s největším důrazem je
nejdůležitější - a při nejmenším má co dělat s psychologií. Avšak
učení, které je v této kapitole ukázáno, náleží spíše sebepoznání
než psychologii - vědě, nikoliv o osobním já, nýbrž o onom
věčném Já, v hloubce oddělené, individualizované bytosti. Toto já
je totožné s Božským prazákladem nebo přinejmenším je s ním
spřízněno. Tato poučka, vyplývající z bezprostřední zkušenosti
lidí, kteří splnili podmínky pro dosažení onoho poznání, je
vyjádřena nejstručněji v sanskritské formuli tat tvam asi ("To jsi
ty.").
Atman, věčné, imanentní Já, jest jedno s Brahmanem, absolutním
původem veškerého bytí; a konečným cílem každého člověka, je,
aby sám odhalil tuto skutečnost, aby přišel na to, kým vlastně je.
Bůh je ve všech věcech. Čím více je ve věcech, tím více je
mimo věci; čím více je uvnitř, tím více je vně.
Eckhart (4)
Jen transcendentní, dokonale jiné, může být zároveň
imanentní, aniž by změnilo vývoj toho, v čem sídlí. Philosophia
perennsis učí, že je žádoucí, ba nutné, abychom poznávali
duchovní prazáklad věcí, a to nikoliv jen uvnitř duše, nýbrž také
vně ve světě a mimo svět a duši, v jeho transcendentním jiném
stavu - "v nebi".
Ačkoliv je Bůh všude přítomen, v tobě je přítomen v nejhlubší a nejústřednější části tvé duše. Přirozené smysly nemohou
Boha ani vlastnit, ani se s ním spojit. Nikoliv, tvé vnitřní dary
porozumění, vůle a vzpomínky mohou jen toužit po Bohu, ale
nemohou být místem Jeho pobytu v tobě. V tobě však je kořen

neboli hloubka tvé bytosti, z níž všechny tyto dary vycházejí jako
čáry z jediného průsečíku nebo větve z jediného kmene stromu.
Tato hloubka je jednota, věčnost - dno duše. Vždyť je tak
nekonečná, že jí nic nemůže uspokojiti, nebo nic dodati klidu
kromě nekonečnosti Boží,
William Law (5)
Tento výrok zdá se odporovati tomu, co bylo nahoře řečeno,
ale rozpor není skutečný. Bůh uvnitř a Bůh vně - to jsou dvě
pojmové představy přechovávané rozumem a vyjádřené slovy. Ale
skutečnosti, z nichž se tyto představy odvozují, mohou se zkusit a
prožít jenom v "nejhlubší a nejústřednější části duše". A to neplatí
méně o Bohu uvnitř než o Bohu vně. Avšak přestože obě abstraktní představy, (abychom užili prostorové metafory), musí býti
uskutečněny na témže místě, je podstatná složka zpřítomnění
Boha uvnitř kvalitativně rozdílná od téže u Boha vně, a tato sama
o sobě je rozdílná od zpřítomnění prazákladu zároveň vnitřního i
zevního - jakožto já vnímajícího a zároveň (slovy Bhagavadgity)
jako "toho, čím je svět proniknut."
Když bylo Svataketovi dvanáct let, poslali ho k učiteli, u
něhož studoval až do svých čtyřiadvaceti let. Když se naučil všem
Védám, vrátil se domů každého káraje a velmi se vynášeje, neboť
byl přesvědčen, že nabyl výtečného vzdělání. Jeho otec mu řekl:
"Svataketu, mé dítě, když jsi tak naplněn učeností a každého
káráš, nalezls ono vědění, jímž neslyšitelné slyšíme, nevnímatelné vnímáme a nepoznatelné poznáváme?" "Jaké je to vědění
otče?" ptal se Svataketu. Otec odpověděl: "Hromadou hlíny je
poznáváno všechno, co z hlíny pochází, rozdíl je jenom ve jménu,
zatímco pravda jest, že všechno pozůstává z hlíny. Toto, mé dítě,
jest vědění, které nás činí schopnými, abychom všechno věděli."
(6)
"Avšak moji úctyhodní učitelé jistě neznali toto vědění, neboť
jinak by mi je sdělili. Nauč mě proto, otče, tomuto vědění." "Budiž,"
řekl otec....A pravil: "Přines mi plod stromu nyadgrodha."
"Tu jest jeden, otče."
"Rozlom jej:"
"Je rozlomen."
"Co vidíš uvnitř?"
"Několik semen, otče. Jsou mimořádně malá."
"Rozlom jedno z nich!"
"Rozlomil jsem je, otče."

"Co vidíš uvnitř?"
"Vůbec nic."
Pak řekl otec: "Můj synu, z oné esence, kterou uvnitř
nemůžeš spatřit - z té pozůstává podstata nesmírně velikého
stromu nyagrodha. V jemné esenci má všechno, co vzniká, své
Já. To je to pravé, to je to Já; a ty, Svataketu, tys to."
"Prosím tě, otče," řekl syn, "řekni mi o tom více."
"Budiž, mé dítě," odpověděl otec a pravil:
"Vlož tuto sůl do vody a přijď ke mně brzo ráno."
Syn učinil, jak mu bylo poručeno. Příštího rána řekl otec:
"Přines mi sůl, kterou jsi vložil do vody."
Syn hledal sůl, nemohl ji však nalézti, neboť ta se přirozeně
rozpustila.
Otec řekl: "Vezmi něco vody z povrchu a ochutnej ji. Jak
chutná?"
"Slaně."
"Okus vodu z prostředka. Jakou má chuť?"
"Slanou."
"Ochutnej trochu zespodu. Jaké je chuti?"
"Slané."
Otec řekl: "Vylej vodu a pak přijď ke mně."
(7)
Prak pravil otec. "Také zde v tomto svém těle, můj synu,
nepoznáváš pravé. Avšak přece tu je. V tom, co je jemnou esencí,
všechno má své Já. To je to pravé, to je Já, a ty, Svataketu, jsi
to."
Ze Chandogya - upanišady.
Kdo touží poznati "TO", kterým "ty" jsi, může nastoupit jednu ze tří cest. Nechť začne s tím, že nahlíží do nitra, na vlastní,
zvláštní "Ty", umrtvováním já - já uvažujícího, já volního, já
pocitového, - nakonec může poznati Já, království Boží, které je
uvnitř. Nebo, chce-li, může začít s těmi Ty, které jsou mimo jeho
já, a pokoušeti se, aby si představil jejich podstatnou jednotu s
Bohem a skrze Boha mezi sebou a s jeho poznávající bytostí.
Nebo konečně (a to je bezpochyby nejlepší cesta), může se pokoušeti, aby se k nejzákladnějšímu "TO" přiblížil jak z vnitřku, tak z
vnějšku, takže dojde k tomu, že si představí Boha experimentální

cestou jako původ zároveň vlastního Ty i všech jiných Ty,
oduševnělých či neoduševnělých. Úplně osvícená lidská bytost ví
s Lawem, že Bůh "je přítomen v nejhlubší a nejústřednější části
vlastní duše." Je však také a zároveň bytost, která dle slov
Plotinových
všechny věci vidí, a to nejen ve vývojovém stavu, nýbrž i v
existenci, vidí sebe v ostatních. Každá bytost obsahuje v sobě
celý pochopitelný svět. Proto je vesmír všudypřítomný. Každý je
tam vesmírem, a vesmírem je každý. Člověk, jakým je nyní,
přestal být vesmírem. Ale když přestává být individuem, znovu se
pozdvihuje a proniká celý svět. (8)
Více nebo méně temné nazírání jednoty, která je
prazákladem a původem veškeré mnohosti, tvoří základ každé
filozofie. A nejenom filozofie, nýbrž také zároveň přírodní vědy.
Každá věda, jak praví Meyerson, převádí mnohost na jednotu.
Když tušíme jediné uvnitř mnohého a za mnohým, považujeme
každé vysvětlení různého jediným původem samo o sobě za
hodnověrné.
Filozofie upanišad, objevuje se znovu, rozvinuta a
obohacena v Bhagavadgítě a dostává konečně v devátém století
naší éry u Šankary logickou stavbu. Šankarovo učení - zároveň
teoretické i praktické, jako každé všech pravých zastánců věčné
filozofie - bylo krátce shrnuto ve veršovaném pojednání VivekaČudamani ("Ozdoba přilby moudrosti."). Všechny následující
odstavce jsou převzaty z tohoto pohodlně krátkého a lehce
srozumitelného díla.
Atman je to, čím je promítnut vesmír. Jej však nic neproniká.
Způsobuje lesk všech věcí, jemu však žádná věc lesku
nepřidává...
Podstata jediné skutečnosti musí být pochopena vlastním
jasným duchovním poznáním člověka; nemůže ji za někoho
poznat pandit (Učenec). Podobně může člověk spatřit tvar Měsíce
vlastníma očima. Jak jej může uvidět cizíma očima? Kdo, ne-li
Atman může strhnout okovy nevědomosti, vášní a zištného
jednání?...Osvobození nelze dosáhnouti jinak než poznání jednoty
jednotlivé duše s vesmírovou duší. Nelze jí dosáhnout ani jogou
(tělesným cvičením), ani sankhyjou (spekulativní filozofií), ani
prováděním náboženských obřadů, ani pouhou učeností...Nemoc
se nevyléčí vyslovováním jména léku, nýbrž užíváním léku. Spásy
se nedosáhne opakováním slova "Brahman" (Bůh), nýbrž
bezprostředním vnímáním Brahmána (Boha)..... (9)

Brahman je svědkem individuálního lidského ducha a jeho
působení. Je dokonalým poznáním...Mudrcem je ten, kdo ví, že
podstatou Brahmana a Atmana je čisté vědomí, a přesvědčí se o
jejich dokonalé totožnosti. Totožnost Brahmana a Atmana je
potvrzena stovkami svatých Písem...
Kasta, náboženské vyznání, rodina a původ nejsou v Brahmanu.
Brahman nemá ani jméno, ani tvar, je nad zásluhami a
proviněním, je mimo čas, prostor a předměty smyslově
vnímatelné. Takové povahy je atman a "to jsi ty". Přemýšlej ve
svém vědomí o této pravdě. Ačkoliv je vznešený a nepopsatelný,
může být Brahman vnímán okem čistého osvícení. Čistá,
absolutní a věčná skutečnost - takový je Brahman a "to jsi ty".
Přemýšlej ve svém vědomí o této pravdě...Ačkoliv je jediný, je
Brahman příčinou mnohosti. Není jiné příčiny. A přesto není
Brahman podroben příčinnosti. Takový je Brahman a "to jsi ty".
Přemýšlej ve svém vědomí o této pravdě...Pravdu o Brahmanu lze
pochopiti rozumem. Avšak dokonce i u těch, kteří mu takto
rozumějí je touha po osobním odloučení hluboká a mocná, neboť
trvá již od času bez začátku, to vytváří zdání "já jsem jednající, já
jsem ten, kdo prožívá." Toto zdání je příčinou zotročení
podmíněnou existencí, zrozením a smrtí, a může být vymýceno
jen vážnou snahou po životě neustále spojeném s Brahmanem.
Mudrci jmenují vymýcení tohoto zdání a touhy po osobním
odloučení osvobozením. Je to nevědomost, která dává podnět k
tomu, abychom se ztotožňovali s tělem, s já, se smysly nebo s
něčím co není Atmanem. Kdo tuto nevědomost překoná
odevzdaností Atmanovi, je moudrým člověkem. Ubírá-li se člověk
světskou cestou, nebo cestou masa, nebo cestou tradic (tj. jestliže
spatřuje svou spásu v náboženských obřadech a ve slabikách
svatých Písem, jako by tyto samy o sobě byly svaté), nemůže
poznati skutečnost.
Mudrci praví, že tato trojí cesta se podobá řetězu kolem
nohou člověka, který se pokouší, aby se dostal z vězení tohoto
světa. Kdo se zbaví řetězu, dosáhne osvobození.
Šankara
V taoistických formulacích věčné filozofie není vyzdvihována
méně důrazně než v upanišádách, v Gítě a ve spisech
Šankarových všeobsahující imanence duchovního základu všeho
bytí.
Co zde následuje je výňatek z jednoho z klasických spisů taoistické literatury, z knihy od Čuang - Tse (10), která podle všeho z
větší části byla napsána na sklonku čtvrtého století před Kristem.

Neptej se, zda je původ v tom či onom. Je ve všech
bytostech. Proto je nazýváme nejvyšším, všeobsahujícím,
úplným...Zařídil, že všechny věci mají být omezené, on jediný je
však neomezený, nekonečný. Pokud se týče projevení, způsobuje
původ, že všechno postupně vzniká, ne však tomuto postupu
nepodléhá. Je tvůrcem příčin a následků, avšak není těmito
příčinami a následky. Je tvůrcem zhuštění a rozpouštění (zrození
a smrt, změny stavu), není však těmito zhuštěními a
rozpouštěními. Všechno z něho pochází, on však nepodléhá
žádnému vlivu. Je ve všech věcech, není však s nimi totožný,
neboť není ani diferencovaný, ani omezený.
Üang - Tse.
Od taoismu přejdeme k mahajánskému buddhismu, který se
na dálném Východě ponenáhlu tak spojoval ve vzájemném
přejímání prvků s taoismem, že nakonec oba směry splynuly.
Výslednici tohoto spojení známe dnes pod jménem Zen.
Lenkavatara sutra, z níž je vzat následující výňatek, byl svatý spis,
který zakladatel Zen - buddhismu výslovně doporučil svým
učedníkům.
Ti, kdo marně usuzují, aniž rozumí pravdě, jsou ztraceni v
pralese vidžnan (různé druhy relativního vědění) a pobíhají sem a
tam, pokoušejíce se, aby ospravedlnili svůj názor na podstatu já.
Ve tvém nejvnitřnějším vědomí vnímané Já se jeví ve své čistotě.
Je to Tathagata - Barbha (doslova Buddha - děloha), který není
říší pouhého rozumového člověka... Čistý ve své vlastní podstatě
a prost všeho konečného a nekonečného, všechno obsahující
Duch je Tathagata - Barbha, který je vnímavým člověkem
nesprávně vnímán.
Z Lankevatara - sutra
Přirozenost dokonalá a pronikavá obíhá ve všech přirozenostech,
skutečnost všechno obsahující obsahuje v sobě samé všechny
skutečnosti.
Měsíc se zrcadlí všude, kde je nějaká vodní plocha,
a všechny Měsíce ve vodách pocházejí z jediného Měsíce.
Dharmické tělo (Absolutno) všech Buddhů vstupuje do mé vlastní
bytosti.
A má vlastní bytost je spojena s jejich...
Vnitřní světlo je nad chválou a pohanou,
jako prostor nezná hranic,

avšak přece jest i zde, v nás, přebývající vždycky ve svém klidu a
plnosti.
Jenomže, když se za ním ženeš, ztrácíš je.
(11)
Nemůžeš je uchopiti, ale zároveň se jej nemůžeš zbavit,
a zatímco nic z toho obojího nemůžeš učinit, ono jde svou cestou.
Mlčíš a ono mluví, mluvíš a ono zůstává němé.
Velká brána milosrdenství jest široko otevřena
před ní není překážek.
Jung - cis Ta - ših.
Ani se necítím povolán, ani zde není k tomu místa, abych
se zabýval rozdílem mezi učením buddhismu a hinduismu. Zde
stačí podotknouti, že zdůrazňoval-li Buddha, že lidské bytosti svou
přirozeností nejsou v Atmanu, mluvil zřejmě o já osobním, nikoliv o
universálním Já. Brahmanští polemikové, kteří se objevují v určitých Písmech Pali, nezmiňují se ani jedenkrát o vedantickém
učení, o jednotě Atmana s Božstvím a o nejednotě já s Atmanem.
Co oni tvrdí a Gautama popírá, to je látková podstata a věčná setrvačnost individuální duše.
"Jako omezený člověk si myslí, že hudba přebývá ve dřevě loutny,
tak hledá duši uvnitř skandhas (ve hmotných a duševních
shlucích, z nichž pozůstává individuální duch a tělo)." O existenci
Atmana, který je Brahmanem, jakož i o většině jiných
metafyzických věcech, odmítá Buddha mluviti s poukazem na to,
že takové úvahy nepodporují povznesení mysli nebo duchovní
pokrok příslušníků takového mnišského řádu, jaký založil. Ačkoliv
je v tom nebezpečí, protože je ze všech nejvážnější a
nejvznešenější, přece jen metafysické myšlení zůstává
nevyhnutelné a konec konců nepostradatelné. Dokonce hinajani
přišli k tomu závěru a později nahajani ve spojení s praxí svého
náboženství, rozvinuli skvělý a účinný systém kosmologického,
etického a psychického myšlení. Tento systém se opíral o postulát
přísného idealismu a obešel se domněle bez představy Boha.
Avšak mravní a duchovní zkušenost předčila filosofickou teorii.
Pod vlivem bezprostředních zkušeností tvůrci mahajánských suter
brzy se začali zabývati s veškerou vynalézavostí vysvětlováním
nekonečného milosrdenství, jak je rozvinul Tathagata a
Bodhisattvové, protože toto milosrdenství se připisuje bytostem,
které vlastně vůbec neexistují. Zároveň rozšířili rámec
subjektivního idealismu, aby učinili místo pro všeobsahujícího

ducha. Omezili představu bezduševna učením, že individuální lidský duch, jestliže je očištěn, může se ztotožniti se všeobsahujícím
Duchem nebo s Tathagata - Barbhou. Dále, ačkoliv trvali na
bezbožectví, byl podle nich všechno obsahující Duch, který se dá
vnímati vnitřním vědomím věčného Buddhy a Buddha - Duch se
spojuje "s velkým, soucitným srdcem," které si přeje osvobození
každé vnímavé bytosti a věnuje Božskou milost všem, kdo se
vážně snaží, aby dosáhli konečného lidského cíle. Krátce řečeno,
nejlepší mahajánské směry obsahují přes svou nešťastnou
zásobu slov pravou formulaci věčné filozofie - formulaci, která v
některých ohledech (jak uvidíme v kapitole "Bůh ve světě") je
úplnější než kterákoliv jiná.
V Indii jako v Persii bylo mohamedánské myšlení
obohaceno učením, že je Bůh zároveň imanentním i
transcendentním, přičemž mohamedánská praxe přidala mravní
discipliny a "duchovní cvičení", jimiž se duše připravuje na
ponoření neboli na spojivé poznání Božství. Je to důležitá
historická skutečnost, že světce - básníka Kabira považují jak
mohamedáni, tak hindové za souvěrce. Kdo má svůj cíl nad
časem, jest v politice vždy pacifistou. Jsou to uctivatelé minulosti
nebo budoucnosti, reakčních vzpomínek nebo utopistických snů,
kteří způsobují pronásledování nebo vedou války.
Měj na zřeteli jen jediné ve všech věcech, neboť druhé tě
klame.
Kabir
Že tento pohled na podstatu věcí a původ dobra a zla není
vyhrazen jen pro světce, nýbrž že se k němu nutně dopracovává i
každý člověk, o tom máme důkaz dokonce ve stavbě naší řeči.
Vždyť řeč, jak už dávno ukázal Richard Trench, je často "moudřejší nejen než obecný lid, ale dokonce než nejmoudřejší, kteří jí
mluví. Mnohdy do sebe pojímá pravdy, které kdysi byly všeobecně
známé, ale pak byly zapomenuty. V jiných případech obsahuje
zárodek pravd, které, ačkoliv nikdy nebyly jasně poznávány,
genius tvůrců slov ve šťastném okamžiku tušil po krátkou dobu.
Jak je na příklad významné, že v indoevropských jazycích, podle
poukazů Darmateterových, kmeny s významem "dvě" zároveň
znamenají špatně. Řecká předpona dys- (jak v dyspepsii) nebo
latinský dis- (jako v distorze) jsou odvozeny od duo (dvě).
Příbuzné bis- způsobuje u moderních francouzských slov jako
bevue (přehmat, na klavíru chybný hmat, vlastně "dvojvid")
zhoršovací význam. Stopy onoho "druhého, který tě klame" lze

nalézti v dubious, doubt a "Zweifel" (pochybnost), neboť když
pochybně jsme "dvojací". Bunyan má svého Mr. Pacing-both-ways
(Pana Hleď na obě strany) a moderní americký slang své twotimers. Temně a nevědomky moudře potvrzuje naše řeč poznání
mystiků a prohlašuje, že division (dělení, rozdvojení) - slovo,
mimochodem řečeno, obsahující opět onoho naše nepřítele "dvě"
- svou podstatou musí ukazovat na zlo.
Zde je třeba podotknout, že kult politické jednoty představuje
pouhou náhražku modlářovu za pravé náboženství jednoty na
osobním a duchovním stupni. Totalitní režimy ospravedlňují svou
existenci filosofií politického monismu, podle níž stát je Bohem na
zemi, spojení pod podpatkem božského státu znamená spásu a
všechny sebenečestnější prostředky k takovému sjednocení jsou
správné a oprávněné a mají být použity bez hnutí svědomí. V
praxi dává tento politický monismus malému počtu lidí přílišná
privilegia a nesmírnou moc. Naproti tomu vede k potlačení
mnohých, k neklidu ve vnitrozemí a k válce za hranicemi. Přílišná
privilegia a moc trvale pokoušejí k hrdosti, k lakotě, k ješitnosti a
krutosti. Utlačování způsobuje strach a závist. Válka způsobuje
nenávist, bídu a zoufalství. Všechny záporné city tohoto jsou pro
duchovní život osudné. Jen ti, kdo jsou čistého srdce a chudí
duchem, mohou dospěti ke spojivému poznání Boha. Pokus vnutiti
společnosti více jednoty, než kolik jí jsou ochotni jednotlivci
přijmouti, psychologicky jednotlivci téměř znemožňuje spojení s
Božským základem a vzájemně mezi sebou.
Křesťané a sufiové, k jejichž spisům se nyní vracíme, starají
se hlavně o lidského ducha a jeho Božskou podstatu.
Mé já je Bůh a neuznávám jiné já kromě mého Boha.
Sv. Kateřina Janovská.
V oněch vztazích, v nichž duše není rovna Bohu není rovna
ani sama sobě.
Sv. Bernard.
Já".

Šel jsem od Boha k Bohu, až ze mě ve mně křičeli: "Ó ty
Bajazid al Bistami.

Dvě, tradicí dochované anekdoty o tomto sufistickém světci
si zasluhují, aby zde byly uvedeny. "Když se Bajazida ptali, jak je
stár, odpověděl: "Čtyři roky." Řekli mu: "To není možné." Odpověděl: "Svět mi zastíral Boha po sedmdesát let, ale během posledních čtyř let jsem ho viděl. Období zastření nepatří do našeho
života." Jindy někdo klepal na světcovy dveře a křičel: "Je tam

Bajazid?" Bajazid odpověděl: "Může tu být někdo jiný kromě
Boha?"
Kdo chce měřiti duši, má ji měřiti podle Boha, neboť základ
Boží a základ duše jsou téže podstaty.
Eckhart (12)
duši.

Duše vlastní Boha podstatně v nahé přirozenosti, a Bůh
Ruysbroeck (13)

Neboť ačkoliv tam klesá, sestupujíc úplně do jednoty Boží
podstaty, přece nikdy nemůže dostihnouti dna...Neboť taková je
všeobecně povaha duše, že nedokáže probádati svého Tvůrce.
Nechci už dále mluviti o duši, neboť tam ona v jednotě Boží
podstaty ztratila své jméno. Proto se tam již nenazývá duší nýbrž
nekonečnou bytostí.
Eckhart (14)
Poznávající a poznávaný jsou jedno...Pošetilí lidé si
představují, že mají Boha vidět, jakoby stál tam a oni zde. Tak
tomu není. Bůh a já jsme jedno v poznání.
Eckhart (15)
"Žiji, ale už ne já, nýbrž živ je ve mně Kristus." (16)
Nebo by snad bylo přesnější, kdybychom užili Slova a řekli:
"Žiji, ale už ne já, neboť je to Slovo, které mě žije", - mě žije, jako
herec žije svou roli. V takovém případě přirozeně herec
nekonečně vyniká nad svou roli. Kde jde o denní život, tam nejsou
Shakespearovské figury, nýbrž jen Katonové a la Addison nebo
častěji groteskní páni Perrichonové a Karlovy tety, kteří se
považují za Julia Caesara nebo za knížete dánského. Ale dík
milostiplnému řízení každá dramatis persona má vždycky
možnost, aby se její obyčejná, hloupá role dala přednášet a
vykládat jejím božským protějškem nějakého Garricka.
Ó, můj Bože, co se děje v tomto bídném a zvráceném světě,
že Tys tak veliký a nikdo Tě nenalézá; tak hlasitě mluvíš a nikdo
Tě neslyší; každému jsi tak blízko a nikdo Tě nevidí; každému se
dáváš poznati a nikdo nezná Tvé jméno...Zvrácení utíkají od Tebe
a říkají, že Tě nemohou nalézti; obrací se k Tobě zády a praví, že
Ty se jim nechceš ukázat; zacpali si uši a říkají, že neslyší Tvůj
hlas.
Hans Denck (17)

Mezi katolickými mystiky čtrnáctého a patnáctého století a
kvakry sedmnáctého století zeje velká časová mezera, která byla
v náboženském ohledu znetvořena válkami o náboženské vyznání
a pronásledováním. Ale tato mezera byla překlenuta řadou mužů,
které Rufus Jones v jedinečně přístupném anglickém díle o jejich
běhu života a učení nazval duchovními reformátory. Denck,
Franck, Castellic, Weigel, Everard, Cambridští - Platonikové - přes
masové vraždy a šílenství apoštolská posloupnost nebyla
přerušena. Pravdy obsažené v Theologie Deutsch - v oné knize,
kterou údajně Luther tak mocně miloval a z níž, soudíc podle jeho
životní dráhy, se tak málo naučil, - byly znovu vysloveny Angličany
během anglické občanské války a Cromvellovy diktatury. Mystická
tradice, dále nesená reformátory protestantismu, do určité míry
vešla do náboženské atmosféry doby, když Jiří Fox zažil své první
velké zjevení a dověděl se z bezprostřední zkušenosti: .....že
každý muž byl osvícen Božským Světlem Kristovým, a viděl jsem
je všemi prosvítati; a že v ně věřící z odsouzení a do Světla života
šli, a stali se jeho dětmi; a že ti, kteří je nenáviděli a na ně nevěřili,
Světlem byli odsouzeni, přestože se neznali ke Kristu. To jsem
viděl v jasných zjeveních Světla, bez pomoci kteréhokoliv člověka.
Tehdy jsem také nevěděl, kde bych o něm (o Světle) něco mohl
nalézti ve svatých Písmech, avšak dodatečně jsem o tom tam
našel psáno.
Z deníku Jiřího Foxe (18)
Učení o vnitřním světle bylo jasněji formulováno ve spisech
druhé generace kvakrů. "Jest něco", psal William Penn," co je
nám bližší než Písmo svaté a to je Slovo v srdci, z kteréhožto
Slova povstala svatá Písma." (19) O něco později pokoušel se
Robert Barclay vysvětliti bezprostřední poznání tat tvam asi řečí
augustiniánské theologie, která musela být samozřejmě
dalekosáhle rozšířena a přizpůsobena, aby se shodovala se
skutečnostmi. Člověk, tvrdí ve svých slavných thesích, jest padlou
bytostí, dobrého neschopnou, dokud se nespojí s Božským
Světlem. Toto Božské Světlo jest Kristus v lidské duši a je tak
universální jako semeno hříchu. Ospravedlnění budou ti, kdo se
neprotiví vnitřnímu Světlu a tak umožňují nové zrození svatosti v
sobě samých.
Jediné též nepotřebuje vejít do duše, protože je nyní v ní,
ale nepoznáno.
Theologia Deutsch (20)
Rozjímáme-li o desetitisících věcech v jejich jednotě,
vrátíme se k původu a pobýváme tam, kde jsme odevždy byli.

Sen T sen.
Protože nevíme kým jsme, protože netušíme, že království
Boží je v nás samých, chováme se hloupě, bláznovsky a mnohdy
zločinně, jak je charakteristické pro člověka. Budeme spaseni,
osvobozeni a osvíceni poznáním dosud neznámého, už v nás
existujícího dobra, návratem ke svému věčnému prazákladu a
přebýváním tam, kde jsme vždycky byli, aniž jsme o tom věděli.
Platon rozvíjí stejné myšlenky, když praví ve své Republice, že
"ctnost moudrosti více než všechny ostatní obsahuje Božský
prvek, který je trvalý." A v Theistetai se zmiňuje o bodu, který
praktikové duchovního náboženství tak často zdůrazňují, že totiž
můžeme Boha poznat jen tehdy, když se mu připodobníme - a
státi se podobným Bohu znamená ztotožniti se s Božským
prvkem, který je ve skutečnosti naší pravou podstatou, i když my
raději, hlavně vlivem z vlastní vůle zvolené nevědomosti, tuto
skutečnost ponecháváme mimo své vědomí.
Jste na cestě k pravdě, která jest, vnímati Boha Bohem,
Světlo Světlem.
Philo.
Philo byl zastáncem helenistického tajného náboženství,
které, jak ukázal profesor Goodenough, povstalo mezi Židy v
disspoře mezi rokem 200 po Kr. a 100 po Kr. Tím, že nově vyložil
Pentateuch pojmy metafyzického systému, který pocházel od
Platona, novopythagorejců a stoiků, změnil Philo dokonale
transcendentního a téměř antropomorfně-osobního Boha Starého
Zákona na imanentně-transcendentního, všechno obsahujícího
Ducha věčné filosofie. Ale dokonce se strany ortodoxních znalců
Písma a farizeů onoho osudného století, které zažilo zároveň s
rozšířením Philova učení první začátky křesťanství a zboření
Jerusalema; dokonce ze strany strážců Zákona slyšíme významné
mystické projevy. Hiller, velký rabín, jehož učení o pokoře a lásce
k Bohu a k lidem se čte jako dřívější hrubší verze kázání z
evangelií, měl říci při shromáždění ve dvoře chrámovém tato
slova: "Jsem-li Já zde (Jehova mluví ústy svého proroka), jsou tu
všichni. Nejsem-li tu, nikdo tu není."
Milovaný je všechno ve všem; pouze milující Je zastírá.
Milovaný je všechno, co žije, milující je mrtvá věc.
Džalal al-din Rumi.
V duši je síla, jíž se čas a maso nedotýká, která vychází z
Ducha, v Duchu zůstává, sama je duchovní. V této síle je Bůh,

stále svěží, stále kvetoucí ve veškeré radosti a cti svého pravého
Já...Mnohdy jsem nazval tuto sílu - chýší Ducha, mnohdy Světlem
Ducha, mnohdy jiskřičkou. Nyní však pravím, ...že je vznešenější
než všechno to, a výše než nebe nad zemí. Proto ji nyní nazývám
ušlechtilejším způsobem...Je prostá všech jmen a všech
tvarů...tak zcela prostá a jednoduchá, jako je Bůh jediný a jednoduchý, že na ni nemůžeme vůbec pohlédnouti.
Eckhart (21)
Hrubé formulace některých pouček věčné filozofie lze
nalézti v myšlenkových soustavách necivilizovaných a tak zvaných
"primitivních" národů země. Na příklad u kmene Maori každá
lidská bytost je považována za směs čtyř prvků - z Božského,
věčného principu, zvaného toiora, z já, které při smrti zmizí, ze
stínu Ducha (neboli duše), který přečká smrt; a konečně z těla.
Mezi indiány Oglala se jmenuje Božský prvek sican, a ten se
považuje za totožný s tou nebo s Božskou podstatou světa. Jiné
prvky já jsou nagi čili osobnost, a nija neboli žijící duše. Po smrti
se sican znovu spojí s Božským prazákladem všech věcí, nagi
zůstává naživu v říši duchů psychických projevů a nija zmizí ve
hmotném vesmíru.
U žádné z "primitivních" společností dvacátého století
nemůžeme vylučovat možnost, že by nebyla ovlivněna nějakou
vyšší kulturou. Následkem toho by bylo neoprávněné činiti z
přítomnosti závěry o minulosti. Protože mnozí divoši mají
monotheistickou filosofii, a ten monotheismus mnohdy je typu "to
jsi Ty", nesmíme z toho bez dalšího vyvozovat, že také neolitický a
paleolitický člověk měl stejné názory.
Spolehlivější a svou povahou věrohodnější jsou závěry z
toho co víme ze své fysiologie a psychologie. Víme, že lidský duch
je všeho schopen, od bláznovství až po kvantovou teorii, od Mein
Kampf a sadismu až po svatost Filipa z Neri, od metafysiky až po
křížovky, od mocenské politiky až po Missa solemnis. Víme též, že
lidský duch je nějakým způsobem spojen s lidským rozumem a už
máme dosti vážných důvodů k názoru, že nenastaly žádné změny
ve velikosti ve stavbě lidského mozku během několika tisíciletí.
Zdá se, že z toho můžeme vyvodit, že se lidský duch vyžíval ve
vzdálené minulosti právě tak různorodě jako za našich časů.
Je však jisté, že mnohé, co dnes podniká mnohý duch, ve
vzdálené minulosti se vůbec nedělalo. O tom máme řadu zřejmých
důkazů. Určité myšlenky jsou prakticky myslitelné jen pomocí vjemů vhodné řeči v rámci vhodné klasifikační soustavy. Kde nejsou

po ruce vhodné nástroje, sporné myšlenky se ani nevyjádří, ani
nevymyslí. K tomu přistupuje ještě něco jiného. Ne vždycky je k
dispozici popud k vývoji nástrojů určitých kategorií myšlení.
Během dlouhých období historie a prehistorie, lidé, ačkoliv toho
byli dokonale schopni, neměli vůbec chuti zabývati se problémy,
které u jejich potomků vzbuzovaly vrcholný zájem. Chybí nám například podklady pro to, že lidský duch mezi třináctým a dvanáctým
stoletím prodělal nějakou vývojovou změnu, která by se dala srovnat s podobnou změnou fysické struktury koňské nohy
pozorované během snad mnohem delšího rozpětí geologického
času. Lidé věnovali svou pozornost brzy jedněm, brzy druhým
aspektům skutečnosti. Výsledkem toho bylo, kromě jiného, že se
rozvinuly přírodní vědy. Naše postřehy a náš rozum se řídí
převážně vůlí. Pozorujeme věci a přemýšlíme o věcech, které
chceme vidět nebo jimž chceme porozumět. Kde je vůle, tam je
také cesta k porozumění. Možnosti lidského ducha jsou téměř
neomezeně velké. Cokoliv chceme počíti, ať už chceme
dosáhnouti spojivého poznání Boha nebo chceme sestrojiti
samočinný plamenomet - můžeme to učiniti, avšak vždy za předpokladu, že naše vůle je dostatečně silná a vytrvalá. Následkem
toho zůstávají neobjeveny i prostředky, jak o těch věcech jasně a
plně myslet, - a to nejen prehistorické doby, nýbrž až do začátku
moderní éry.
Nedostatek vhodné slovní zásoby a dostačujícího rámce,
jako nedostatek nějakého silného a vytrvalého přání, aby se
vynalezly žádoucí nástroje myšlení, - to jsou dva dostačující
důvody, proč tak mnohé z téměř nekonečných možností lidského
ducha, zůstávají tak dlouho nevyužity. Jiný na své úrovni právě tak
naléhavý důvod je, že ve světě velká část nejoriginálnějších a
nejplodnějších myšlenek pochází od lidí s méněcennou stavbou
těla a s vlastnostmi ducha skrz naskrz nepraktickými. Protože
tomu tak je a protože hodnota čistého myšlení ať už analytického
nebo integrujícího, všude vždycky více nebo méně byla uznávána,
snažila se a snaží se každá lidská společnost o to, aby myslitelé
do určité míry zůstali ušetřeni od obvyklého napětí sociálního
života. Poustevna, klášter, kolegium, akademie a výzkumná
laboratoř, almužnická miska, nadace, patronát nebo příděl berních
peněz - to jsou hlavní prostředky, kterých používají pracující, aby
chránili ony vzácné ptáky, nazíravé lidi náboženských,
filozofických, uměleckých směrů nebo vědeckých směrů. V
mnohých primitivních společnostech je život tvrdý a neskýtá
přebytečného bohatství. Nazíravý domorodec je bezbranný a musí
se podrobiti boji o život a o společenské postavení. Většinou
umírá v mladých letech nebo je příliš zaneprázdněn udržováním

holého života, než aby mohl věnovat pozornost něčemu jinému.
Je-li tomu tak, pak převládne filozofie ztvrdlého extravertního
muže činu.
Všechno to vrhá něco světla - ovšem slabého a jen následky
rozdmychaného - na problém věčnosti věčné filosofie. V Indii se
nepovažovala svatá Písma za zjevení učiněné v určitém
historickém okamžiku, nýbrž za věčná evangelia, která trvají od
věků do věků, ačkoliv byla stejně stará s některým člověkem nebo
s nějakou jinou, tělem opatřenou nebo nehmotnou, rozumem
obdařenou bytostí. Aristoteles zaujímá podobné hledisko.
Považuje základní náboženské pravdy za věčné pravdy a
nerozborné. Byly vzestupy a poklesy, periody (doslova "Cesty
kolem dokola") neboli cykly pokroku a ústupu; ale velké
skutečnosti o Bohu jako původci vesmíru, který se podílí na jeho
Božství, byly vždycky známy. Co si máme ponechati z těchto
starých podání ve světle znalostí předhistorického člověka, (a co
víme, omezujeme se na pár opracovaných kamenů a několik
maleb, kreseb a soch) jakož i s ohledem na to, co můžeme
usouditi z jiných, lépe dokumentovaných oblastí vědění? Podle
mého vlastního názoru tyto nauky měly být pravdivé. My víme, že
rození nazíraví lidé (mystici) se objevovali v průběhu dějin jak v
oblasti analytického, tak integrálního myšlení pravidelně a v
netušeném počtu. Proto je možno zastávati názor, že se
vyskytovaly psané historie. Je jisto, že mnozí z těchto lidí zemřeli
mladí, a že nemohli využít svého nadání. Ale několik málo jich
přece jen zůstalo na živu. V tomto smyslu je nejvýš významné, že
se mezi mnohými primitivy současnosti setkáváme s dvěma
rozličnými druhy myšlenkové soustavy - s exoterickými pro
nefilozofující dav a s esoterickými pro několik málo zasvěcených
(tento druh myšlení je často mnohamonotheistický, s vírou v
jediného Boha nikoliv jen mocného, ale také moudrého a
dobrého). Není důvodu k domněnce, že by byly okolnosti vůči
předhistorickému člověku tvrdší než vůči divochu přítomnosti.
Když však je možný v současných společnostech divochů onen
monotheismus, který rozenému mystiku připadá zcela přirozený,
přestože ostatní příslušníci uznávají člověka činu typu
přizpůsobeného polytheistické filosofii, pak mohly stejně běžně
existovat podobné esoterní nauky v předhistorických společnostech. Esoterní nauky nové doby mohly být zajisté odvozeny od
vyšších kultur. Avšak nejvýznamnější skutečností zůstává, že i
když jsou takto odvozeny, přesto pro určité členy primitivních
společností měly takovou důležitost a jevily se tak cennými, že si
je pečlivě uchovali. Viděli jsme, že mnohé myšlenky jsou
nemyslitelné, nemají-li k dispozici vhodnou slovní zásobu a

vhodný rámec. Ale základní myšlenky věčné filozofie lze vyjádřit
velmi prostou slovní zásobou, a zážitky, k nimž se tyto myšlenky
vztahují, mohou a musí být bezprostřední a probíhají nezávisle na
jakékoliv sebeumělejší zásobě slov. Zvláštních zjevení a teofanií
(Zjevení Božích) bylo dopřáno zcela malým dětem, které byly jimi
v budoucnu trvale a hluboce ovlivněny. Není potom třeba
pochybnosti o tom, že co se přihodilo lidem s malou slovní
zásobou nyní, mohlo se státi i ve vzdálené minulosti. V moderním
světě (jak nám mezi jinými vyprávěli Vaughan, Reherne a
Wordsworth) má dítě tendenci vyrůstati ze svého bezprostředního
vnímání jediného prazákladu věci. Neboť zvyk analytického
myšlení působí neblaze na nazírání integrálního myšlení jak na
stupni "psychickém" tak i duchovním. Psychické předsudky mohou
být a často jsou největší překážkou na cestě pravého duchovního
nazírání. Dnes (a podle všeho i v nejvzdálenější minulosti) je v
primitivních společnostech velký zájem o psychické myšlení a
rozšířeno nadání k němu. Ale jen málokteří jedinci se propracují
psychickými zážitky k čistě duchovním - právě tak jako v
moderních průmyslových kulturách málokdo pronikne vládnoucím
zaměstnáním se hmotou a převládajícími zvyklostmi analytického
myšlení k bezprostřednímu vnímání duchovního prazákladu věcí.
To jsou ve vší krátkosti důvody, proč mohou býti pravdivá
historická podání východního i našeho vlastního klasického
starověku. Je zajímavé si všimnout, že aspoň jeden vynikající
současný etnolog souhlasí s Aristotelem a s učením Vedanty.
"Ortodoxní etnologie", píše dr. Paul Radin v díle Primitive Man as
Philosopher, "nebyla ničím jiným než nadšený a nekritický pokus
použíti Darwinovu vývojovou nauku při skutečnostech sociálních
zkušeností." A k tomu dodává, že "se v etnologii nedosáhne
pokroku, dokud se učenci nezbaví jednou pro vždycky myšlenky,
že všechno má svou historii; až uznají, že určité myšlenky a pojmy
jsou pro člověka jako sociální bytost tak elementární, jako
specifické filosofické reakce pro něj jako biologickou bytost. Mezi
těmito elementárními pojmy jest podle dr. Radina monotheismus.
Takovým monotheismem často nemusí být nic víc, než poznání,
že existuje jediná temná, Bohu podobná moc, která řídí svět. Ale
mohl by být také etický a duchovní.
Následkem své historické mánie a věšteckých utopií mělo
devatenácté století sklon k tomu, aby slepotou dokonce ranilo i
nejbystřejší myslitele o bezčasových duchovních skutečnostech.
Shledáme např., jak H. T. Green píše o mystickém spojení jako by
to byl vývojový pochod, a ne, jak se zdá ze všech známek, stav,
který je schopen člověk si vždycky přivoditi. "Zvířecí organismus,

který má historii v čase, stává se postupně nositelem věčně
dokonalého vědomí, sám o sobě nemůže mít historii, kromě
historie postupu, jímž se zvířecí organismus stává jeho nositelem".
Ve skutečnosti však existuje právě historický vývoj jen v oblasti
periferijního vědění. Bez proběhnutí dlouhých časových úseků a
bez navršení techniky a zkušeností může existovat jen nedokonalé podání hmotného světa. Ale přímá vnímání "věčně dokonalého
vědomí", prazákladu hmotného světa, jest čas od času
uskutečňovaná možnost - uskutečněná lidskou bytostí téměř na
každém stupni svého osobního vývoje od dětství až do nejvyššího
stáří, v každém období lidských dějin.
1. 1. 1959

II. kapitola
Podstata prazákladu
Naším východiskem byla psychologická poučka "To jsi Ty".
Teď povstává zcela přirozeně metafysická otázka: "Jak je tomu s
oním To, s nímž, jak můžeš odhaliti, jsi příbuzný?"
Na tuto otázku plně rozvinutá philosophia perennsis za
všech dob a všude odpovídala stejně. Božský prazáklad každého
bytí je duchovní Absolutno. Nemůže býti popsáno pojmy
diskurzivního myšlení, avšak lidská bytost má přece (za určitých
okolností) k němu přístup bezprostředním poznáním a vnímáním.
Absolutní je Bůh bez tvaru jak v mystické řeči Hindů, tak i
křesťanů. Konečný cíl člověka, nejvyšší ospravedlnění lidské
existence, je spojivé poznání Božského prazákladu - vědění, které
jen těm je souzeno, kteří jsou ochotni sebe "umrtviti" a tímto
způsobem jaksi učiniti místo Bohu. V kterékoliv generaci jen
málokteří lidé dosahují posledního cíle své existence. Avšak
příležitost jej dosáhnout se nabízí nějakým způsobem pořád,
pokud všechny rozumné bytosti nepochopí, kým vlastně jsou.
Absolutní prazáklad každého bytí má osobní aspekt.
Působení Brahmana se nazývá Išvara. Išvara se projevuje v trojici
hinduismu a nepřímo v ostatních božstvech nebo andělech
indického Pantheonu. Podobně se podle křesťanských mystiků
projevuje nepopsatelné, bezpřívlastkové Božství v Trojici Božích
osob, kterým se smějí připisovat, avšak jen v nejdokonalejším
stupni, lidské vlastnosti jako dobrota, moudrost, milost a láska.

Konečně je Boží vtělení v lidské podobě. Toto má tytéž
povahové vlastnosti jako osobní Bůh, avšak je nuceno projevovati
jen omezenou jejich míru, protože je vázáno na tělo, které bylo v
určitém časovém údobí přivedeno na svět. Pro křesťany existovalo
jen jedno takové vtělení, ba ex hypothesi může být jen jedno. Pro
Indy mohou býti mnohá a také mnohá byla. Na Západě práv jako
na Východě představují si nazíraví lidé (mystici), kteří se ubírají
cestou zbožnosti, vtělení (inkarnaci) jako stále se obnovující
empirickou skutečnost a tímto způsobem ji bezprostředně vnímají.
Kristus je neustále plozen v duši Otcově a Krišnova hra lásky je
pseudohistorický symbol věčné psychologické a metafyzické
pravdy - skutečnosti, že v poměru k Bohu se osobní duše vždycky
jeví žensky a pasivně.
Mahajánský buddhismus učí těmže metafysickým zásadám
pomocí představy "Tří těl" Buddhových:
1. absolutní - Dharmakaja, známého též jako Prabuddha
nebo jasné světlo prázdnoty;
2. Sambhogakaja, jenž odpovídá Išvarovi nebo židovskému,
islamskému a křesťanskému osobnímu Bohu; a konečně
3. Nirmanskaja, hmotné tělo, v němž se na zemi Slovo stává
tělem jako živý, historický Buddha.
Mezi sufii jak se zdá, Al Haqq, Skutečné, platí za propast
Božství za osobním Allahem, zatímco Prorok (Mohamed) je vyňat
z historie a je považován za vtělení Slova.
Nevyčerpatelné bohatství Boží podstaty můžeme začít tušit,
když rozebíráme slovo za slovem zvolání, jimž začíná Otčenáš.
"Otče náš, jenž jsi na nebesích." Bůh je náš - náš ve stejném
vnitřním smyslu, jako nám náleží naše vědomí a náš život. Ale
Bůh není jen imanentní a náš, je také transcendentním způsobem
osobním Otcem, který miluje své tvory a kterému oni naopak jsou
povinováni láskou a věrností. "Otče náš, jenž jsi", když
posuzujeme sloveso samo o sobě, poznáváme, že imanentně transcendentní Bůh je zároveň tak imanentně - transcendentní
Jediný, Esencí a Původem života. A konečně je Boží jsoucnost
"na nebesích". Boží podstata je jiného druhu a neporovnatelná s
podstatou tvorů, v nichž je Bůh imanentní. To je důvod, proč
můžeme dospěti ke spojivému poznání Boha jen tehdy, když se
do určité míry připodobníme Bohu, staneme-li se královstvím
Božím, upustíme-li od svého království tvorstva.
Bůh smí býti vzýván a zřen ve všech aspektech. Jsme však
ve velkém nebezpečí, když trváme na tom, že budeme uctívati jen

jediný jeho aspekt, s vyloučením všech ostatních. Když se tedy
přibližujeme k Bohu s předem pojatým míněním, že je výlučně
osobním, transcendentním, všemohoucím vládcem světa,
vydáváme se v nebezpečí, že se zapleteme do rituálního
náboženství, do konejšivých obětí (často odpusující povahy) a do
zákonodárných zvyklostí. Těmto věcem se potom nevyhneme,
neboť je-li Bůh skutečně tam někde vně potentátem, k němuž se
nelze přiblížit, pak vskutku onen druh náboženství nejlépe
vystihuje kosmickou situaci. Nejlepší na zákonodárném ritualismu
je to, že zlepšuje chování člověka. Zmůže však jen málo, aby
změnil povahu a sám o sobě nedokáže, aby se změnilo vědomí.
Je to už daleko lepší, když transcendentního,
všemohoucího osobního Boha považujeme též za milujícího Otce.
Upřímné uctívání takového Boha mění nejen chování, ale i povahu
a dokáže dále poněkud modifikovat i vědomí. Ale úplná změna
vědomí, "osvícení", "osvobození", "vykoupení" se dostaví jen
tehdy, když si Boha představíme, jak jej líčí philosophia perennsis
- jak imanentního tak transcendentního, jak neosobního, tak
osobního - přizpůsobíme-li náboženské zvyky téže představě. (22)
Když se na Boha díváme jako na výlučně imanentního (23),
upustíme od nařizujícího náboženství a zevních praktik a
omezíme se na vnitřní světlo. Jsme pak v nebezpečí kvietismu
(24) a antimonismu (25), stojíme před nebezpečím částečné
proměny vědomí, která je neužitečná, nebo dokonce škodlivá,
protože není doprovázena změnou povahy - což je podmínkou
obsáhlé, dokonalé a duchovně plodné proměny vědomí.
Konečně je možné mysliti na Boha jako na výlučně neosobní
podstatu. Mnohým lidem připadá tato představa příliš "filozofická",
než aby je taková víra přiměla k nějakému jednání. Následkem
toho je taková představa pro ně bezcenná.
Bylo by ovšem chybné, kdybychom si mysleli, že se lidé,
kteří uctívají jediný aspekt Boží a vylučují ostatní, nevyhnutelně
musí dopustit některé z právě vyjmenovaných chyb. Neupínají-li
se tvrdošíjně k nekriticky pojatým článkům víry, vpravují-li se tiše
do toho, co se děje během nábožného rozjímání, snad Bůh, který
je jak imanentní, tak transcendentní, jak osobní, tak nadosobní,
plně se jim projeví. Vždycky snáze dosáhneme svého cíle když
nám nepřekáží nesprávné a nedostačující věroučné zásady o
správné cestě k cíli a o povaze toho, co hledáme.
Kdo je Bůh? Nemohu přijíti na lepší odpověď než "Ten, který
jest." Nic lépe neodpovídá věčnosti, kterou je Bůh. Jmenujeme-li
Boha dobrým nebo velikým nebo požehnaným nebo moudrým

nebo nějakým takovým způsobem, je to všechno už obsaženo v
oněch slovech "Ten, který jest."
Sv. Bernard.
Smyslem všech slov je vysvětlovati význam předmětu. Když
se poslouchají, umožňují posluchači, aby porozuměl významu
podle čtyř kategorií: substance, činnosti, vlastnosti a poměru. Na
příklad "kráva" a "kůň" náleží do kategorie substance, "vaří" nebo
"modlí se" patří k činnostem, "bílý" a "černý" jsou vlastnosti,
"mající peníze" nebo "vlastnící krávy" náleží ke kategorii poměru.
Není však žádný druh substance, který náleží Brahmanovi, žádná
společná rodina. Nemůže být označen slovy, která znamenají
"bytí" v běžném slova smyslu a označují kategorii věcí, aniž může
být označen vlastností nebo činností, neboť nemá žádné - "je v
klidu, bez údů a činnosti" jak se praví v Písmech - ani nemůže být
osvětlen jako poměr, neboť je "bezčasový" a není objektem
něčeho kromě sama sebe. Následkem toho nemůže být definován
slovem nebo myšlenkou. Jak je psáno ve svatých Písmech, je
Jediným, "před kterým všechna slova ustupují."
Šankara.
Z Bezejmenného povstalo nebe i země; Pojmenované je jen
matkou, která vytahuje deset tisíc tvorů, každého svým
způsobem. Vskutku "jen ten, kdo se navždy osvobodil od tužeb,
může zříti tajné kořeny všeho." Kdo se nikdy neoprostil od tužeb,
může viděti jen následky.
Lao-tse (26)
Jedna z největších milostí v tomto pomíjejícím životě jest,
vidí-li člověk tak jasně a chápe-li tak hluboce, že Boha vůbec
nemůže pochopit. Takové duše jsou na tom asi tak, jako svatí v
nebi, kde tito zažívají Boha co nejdokonalejším způsobem a
zároveň co nejjasněji poznávají, že zůstává nekonečně
nepochopitelný. Neboť, kdo má méně jasný pohled, nepoznává
tak jasně jako ti ostatní a v té míře je předčí v pohledu.
Sv. Jan z Kříže.
Když jsem vyplynul z Boha, zvěstovali mně všechny věci:
"Je Bůh" (osobní Tvůrce). Avšak to mně nemůže učinit blaženým,
protože tím sebe poznávám jako tvora. Ale při osvícení...jsem více
než všichni tvorové; nejsem ani Bůh, ani tvor, ale jsem, čím jsem

byl a čím mám zůstat nyní až na věky. Tu nastává ve mně obrat,
který mne má pozdvihnout nad všechny anděly. Tímto obratem
stávám se tak bohatým, že mi už nedostačuje ten Bůh, který jest
jen Bohem ve svých Božských dílech. Tu jsem, čím jsem byl, tu
mě ani neubývá, ani nepřibývá. Neboť tu jsem ono nepohnutelné,
které hýbá vším. Zde nenachází Bůh příbytek v člověku, neboť
člověk svou chudobou znovu nabyl, čím byl a čím na věky má
zůstat. Zde je Bůh v Duchu přijímán.
Eckhart (27)
Božství opustilo všechny věci; je tak chudé, nahé a prázdné,
jakoby vůbec nebylo; nic nemá, nic nechce, nic nepotřebuje,
nepracuje, nerodí. Bůh má v sobě věno a nevěstu, Božství je toho
prosto, jako by vůbec nebylo.
Eckhart (28)
Můžeme poněkud porozuměti tomu s čím máme zkušenost,
vezmeme-li v úvahu podobné případy, které jsou v oblasti našich
zkušeností. Tak vztahy mezi světem a Bohem a mezi Bohem a
Božstvím zdají se podobati aspoň do určité míry vztahům, které
jsou mezi tělem (a jeho prostředím), a psychou a mezi psychou a
duší. Ve světle našeho vědění o druhém případu, - a není to
bohužel mnoho, co víme - můžeme si snad učiniti o prvém nikoliv
beznadějně nedostačující představu.
Duch ovlivňuje tělo čtverým způsobem - nevědomě, oním
neuvěřitelně jemným, fysiologickým rozumem, který Driech uvádí
pod jménem "netelechie"; vědomě pomyslnými volenými akty; opět
nevědomě odrazem na psychický organismus citovaných stavů,
které nemají nic společného s orgány, na něž zpětně působí; a
vědomě nebo nevědomě při některých "nadnormálních" projevech.
Vně těla může být hmota ovlivněna duchem dvěma způsoby - za
prvé tělem - a za druhé "nadnormálním" pochodem, který byl
nedávno proveden v laboratořích a byl nazván "PK - působením".
Stejným způsobem se může duch uvésti do spojení se sobě
rovným, buď nepřímo, že nutí tělo vůlí, aby provádělo takové
symbolické činnosti jako mluvení nebo psaní; nebo potom
"nadnormálním" způsobem, bezprostředním čtením myšlenek,
telepatií a "mimosmyslovým vnímáním".
Všimněme si nyní těchto vztahů poněkud podrobněji. V
určitých oblastech pracuje fysiologický rozum z vlastní vůle. Jako
když například řídí nikdy nepřestávající pochody dýchání nebo
trávení. Jinde působí z rozkazu vědomého ducha, když silou vůle
provádíme nějaký úkon, avšak nechceme ani nemůžeme říditi
příslušné svaly, žlázy, nervy a cévy, které představují prostředky k

dosažení cíle. Zdánlivě jednoduše probíhající mimikry velmi dobře
ilustruje mimořádný ráz schopností fyziologického rozumu.
Jestliže papoušek, který (dobře rozumějte, si při tom vystačí s
ptačím zobákem, jazykem a hrdlem), napodobuje hlásky, které
pronášejí rty, zuby, patro a hlasivky vyslovujícího člověka, co se
vlastně děje? Když dosud neznámým způsobem na požádání
vědomého ducha reaguje tak, aby napodobil v paměti uloženou
vzpomínku nebo v tu chvíli vnímanou událost, uvádí fysiologický
rozum do pohybu velký počet svalů a koordinuje jejich práci s tak
vybranou zručností, že výsledek toho je více či méně dokonalá
kopie originálu. Kdyby pracoval na své vlastní úrovni, bylo by zcela
nemožné vědomému duchu nikoliv jen pouhého papouška, ale i
duchu nejvýš nadané lidské bytosti, aby rozřešil tak
komplikovanou úlohu.
Jako příklad třetího druhu, jímž náš duch působí na hmotu,
můžeme uvést všeobecně známou "nervozní poruchu trávení". U
jistých lidí projevují se příznaky dyspepsie, když je vědomý duch
rušen takovými negativními pocity jako je strach, závist, vztek
nebo nenávist. Tyto city platí událostem nebo osobám ve vnějším
okolí, ale nějakým způsobem působí nepříznivě na fysiologický rozum a způsobují kromě jiného též nervozní poruchu trávení. Četné
tělesné závady od tuberkulosy a žaludečních vředů až k srdečním
chorobám a dokonce k zubním kazům, jsou v úzkém vztahu
nežádoucích stavů vědomého ducha. Naproti tomu ví každý lékař,
že klidný a veselý pacient se mnohem snáze uzdraví než jiný,
který je rozčilen a sklíčen.
Nakonec přejdeme k pochodům, jako k léčení modlitbou a
zrušení přitažlivosti zemské - k nadnormálním a zvláštním
pochodům, které však přesto jsou potvrzeny hromadnými, těžko
vyvratitelnými důkazy. Jak uzdravuje víra (ať už v Lurdech nebo v
hypnotiserově místnosti), jak mohl svatý Josef nedbat zákonů tíže,
nevíme. (Ale uvědomněme si, že jsme stejně nevědomí, pokud se
týče vztahů mezi tělem a duchem při dennodenním jednání.)
Stejně tak si nedovedeme udělati obrázek o modu operandi o tom,
co profesor Rhine nazývá působením PK (29). Přesto se zdá
skutečností, že jsou nepochybně prokázány duchovní stavy
určitých individuí, jimiž určují, jak mají padnout kostky. A může-li
být působení PK předváděno v laboratoři a měřeno statistickými
metodami, pak je zřejmé, že může být značně vystupňována
vnitřní pravděpodobnost porůznu se vyskytujících anekdetických
svědectví o přímém působení ducha na hmotu nejen uvnitř těla,
ale i na vnější svět. Totéž platí o "mimosmyslovém vnímání".
Pravděpodobné důkazy se neustále vyskytují. Avšak věda stále

není sto, aby se chopila ojedinělého příkladu. Zatím, co vytváříme
své metodologické neschopnosti kriterium pravdy, dogmatičtí
vědci pranýřují všechno, co se nachází mimo dosah jejich
omezené schopnosti, jako neskutečné a dokonce nemožné.
Avšak, bude-li se moci znovu provésti test o "mimosmyslovém
vnímání" za normovaných podmínek, dostane se předmět do
oblasti zákona pravděpodobnosti a dosáhne (avšak za jakého
rozhořčeného odporu!) jistého vědeckého rázu.
Takové povahy jsou, řečeno střízlivě a stručně, naše
nejdůležitější znalosti o schopnosti ducha ovlivňovat hmotu. Co
smíme vyvoditi z toho skromného vědění o sobě samých
vzhledem k téměř dokonalé nevědomosti o Božském předmětě?
Především vzhledem ke stvoření. Může-li lidský duch
bezprostředně ovlivňovat hmotu, a to nejen uvnitř, ale i mimo tělo,
pak nutno připustiti, že Božský, ve vesmíru imanentní nebo vesmír
transcendující duch je schopen vtisknouti tvaru dříve existujícímu
chaosu beztvaré hmoty nebo snad dokonce vytvořiti zároveň
substanci i tvary nějakým myšlenkovým pochodem.
Když byl vesmír jednou stvořen a Božským způsobem
zformován, musí být udržován. Nutnost pokračujícího nového
tvoření světa je zřejmá, podle Descarta (30) "když uvažujeme o
podstatě času a trvání věcí. Neboť to i ono je takového druhu, že
části obojího nejsou na sobě závislé a nikdy současně neexistují.
Tak například nám vyplývá nutně z naší nynější existence, že
budeme existovat ještě příští okamžik, kdyby nás nějaká příčina,
například ta, která nás na počátku stvořila, neustále tak říkajíc
nereprodukovala, to znamená kdyby nás nekonservovala (31)."
Zde bychom mohli předpokládat něco, co na kosmické úrovni
odpovídá onomu fysiologickému rozumu, který plní bděle svou
úlohu, který udržuje těla lidí a zvířat v mezích účelného chování.
Vskutku můžeme oprávněně fysiologický rozum považovat za
zvláštní aspekt všeobecného nově tvořícího Logosu. Kdybychom
použili čínského slovního pokladu, řekli bychom, že tento rozum je
Taem, jak se projevuje na stupni žijících těl.
Tělo lidské bytosti je ovlivňováno dobrými nebo špatnými
stavy ducha, který v něm sídlí. Podobně existence Božské radosti
a dobré vůle Božské povahy v srdci věcí může být považována za
jeden z důvodů, proč nemoc světa, ačkoliv je chronická,
neukázala se být smrtelnou. A jestliže v psychickém vesmíru je
jiná, nadlidská mnohotvárnost vědomí, pronásledovaná zlými,
sobeckými a rebelantskými myšlenkami, bylo by to možné

vysvětlení pro zcela extravagantní nepravděpodobnou zlobu v
lidském chování.
Skutky, které náš duch provádí silou vůle, jsou vykonány
buď pomocí fysiologického rozumu a těla nebo zcela výjimečně v
omezené míře přímými "nadnormálními" schopnostmi, jako je
působení PK. Podobně psychické situace, které si přála Boží
prozřetelnost, by mohly být způsobeny nepřetržitě tvořícím
duchem, který udržuje vesmír, v kterémžto případě podle všeho
prozřetelnost pracuje zcela přirozenou cestou. Nebo pak, úplně
výjimečně může Božský Duch přímo působiti na vesmír, - jaksi z
vnějšku, - přičemž působení prozřetelnosti a dary milosti se budou
jevit jako zázraky. Stejným způsobem může dát Božský duch
přednost tomu, aby se spojil s konečným lidským duchem buď
manipulací světa člověka a věcí způsoby, které bude v tu chvíli
dosažitelný duch považovat za závažné, nebo potom přímou
sdělovací cestou, podobnou přenášení myšlenek.
Bůh, Tvůrce a ustavičný Znovutvořitel světa "wird und entwird" (stává se a přestává být"), jak se vyjádřil Eckhart. Jinými
slovy, On jest, aspoň do určité míry, v čase. Časovým Bohem by
mohla být bytost tradičního hebrejského Boha starého zákona.
Nebo pak by mohl být omezeným Božstvím, asi toho druhu, jak Jej
popsali někteří theologové filosofického směru v tomto století.
Nebo ve vzniku obsažený Bůh, který neduchovně začíná u alfa a
stává se postupně božštější tou měrou, jak přechází kolem aeóny
směrem k hypothetickému omega. (Proč má pohyb směřovati k
více a k lepšímu spíše než k méně a k horšímu, vzhůru místo dolů
nebo ve vlnovém pohybu, kupředu místo dokola, to opravdu
nevíme. Není jasno, proč Bůh, který je výlučně časový, - Bůh,
který se jen stává a nemá ve věčnosti základ, - by neměl být právě
tak úplně vydán na pospas času, jako jednotlivý, od duše
oddělený duch. Bůh, který se stává, je taky Bohem, který nebude
existovat, a je to odtělení, které snad nakonec vítězí, takže
poslední stav odtěleného Božství je horší než snad je první.
Prazáklad, z něhož pochází mnohostranná a časem
podmíněná psycha, je jednoduché, bezčasové jsoucno. Tím, že
nabudeme čisté srdce a staneme se chudí duchem, můžeme toto
jsoucno odkrýti a s ním se ztotožniti. V duši nevlastníme jen
spojivé poznání Božského prazákladu, nýbrž také Jím jsme.
Podobně má Bůh, který je v času, svůj základ ve věčném
Nyní Božství, bez jakéhokoliv projevu. V Bohu mají věci, život a
lidský duch své bytí, naproti tomu pomocí Boha se vyvíjejí, a
smyslem tohoto vývoje jest návrat k věčnému prazákladu.

Nyní vás prosím, při věčné a nepomíjející pravdě a při své
duši, pochopte toto,...co jsem nikdy neřekl. Bůh a Božství jsou tak
rozdílné jako nebe a země...Nebe je tisíce mil vysoko nad zemí.
Právě tak vysoko je Božství nad Bohem. Bůh se stává a přestává
existovat (Gott wird und entwird)....Kdo tomu kázání porozuměl,
tomu blahopřeji. I kdyby tu nikdo nebyl, musel bych přesto kázat
pro toto obětiště.
Eckhart (32)
Jako svatý Augustin byl Eckhart do určité míry obětí svého
literárního nadání. Le style c est l homme. Nepochybně. Ale též
obráceně je ta věta částečně pravdivá. L homme c est le style.
Protože
máme
schopnost
psát
zvláštním
způsobem,
připodobňujeme se svému způsobu psaní. Přetváříme se do
věčného obrazu své zvláštní výmluvnosti. Eckhart byl jedním z
otců německé prózy a jeho nově objevené mistrovství silného
výrazu jej pokoušelo, aby se odvážil extrémních posic - aby hledal
v oblasti doktrin věrný obraz svých silných a příliš vznícených vět.
Takové tvrzení jako je předešlé uvádí k domněnce, že pohrdá tím,
co nazývají učitelé Vedanty, "nižším poznáním" Brahmana (jako
osobního Boha, ne jako absolutního prazákladu všeho). Ve
skutečnosti však Eckhart uznává, právě jako učitelé Vedanty, nižší
poznání jako pravé a považuje uctívání osobního Boha za nejlepší
přípravu na sjednocující poznání Božství. Nemělo by se
zapomínat, že vedantský a mahajanskobudhistický Bůh bez
přívlastků je v křesťanské a sufijské mystice Prazákladem všech
bytostí, které má osobní Bůh a inkarnace (vtělení Boží). "Bůh není
dobrým, já jsem dobrý", (33) praví Eckhart svým mocným a
přehnaným způsobem; chtěl vlastně říci toto: "Jsem dobrý pouze
lidským způsobem; Bůh je vysoko povznesen nad tuto míru
dobroty. Božství jest, a tato jeho existence obsahuje v esenci a v
principu dobro, lásku, moudrost a všechny ostatní vlastnosti."
Podobně není Božství pro zastánce věčné filosofie nikdy
pouhým Absolutnem akademické metafyziky, nýbrž ještě něčím
čistším a dokonalejším, něčím, co nutno uctívati ještě s větší
úctou než osobního Boha nebo lidskou inkarnaci. Je to podstata, u
níž je možné, aby vnímala nejvnitřnější uctívání. Vůči ní je třeba
dodržovati klopotnější a vytrvalejší kázeň, než jakou vnucuje
církevní autorita, máme-li dospěti k onomu spojivému poznání,
které představuje poslední cíl lidského života.
Podle představ našeho rozumu je rozdíl a rozlišuje se mezi
Bohem a Božstvím, mezi činností a klidem. Plodná podstata osob

stále působí v živém rozlišování. Ale jednoduché bytí Boží je svou
povahou věčný klid Boží a všech stvořených věcí.
Ruysbroeck (34)
(Vzhledem ke skutečnosti, kterou mystik spojivě vnímá)
nemůžeme mluvit ani o Otci, Synu a Svatém Duchu, ani o
nějakém stvoření, nýbrž jen o jediné podstatě, která tvoří
pravlastní substanci Božských osob. Tam jsme byli všichni jedno
před naším stvořením, neboť to byl náš prazáklad. Tam je Božství
jako jednoduchá esence bez činnosti.
Ruysbroeck.
Svaté světlo víry je tak čisté, že ve srovnání s ním zvláštní
světla jsou jen nečistotami, a dokonce vidění svatých, Panny
Marie a zjevení Ježíše Krista v jeho lidství jsou překážkou na
cestě ke zření Boha v jeho čistotě.
J. J. Olier.
Toto poslední tvrzení mělo by trochu překvapit, zvláště proto, že pochází od zbožného katolíka z doby protireformace.
Musíme si však připomenout, že Olier, člověk, který žil jako světec
a byl jedním z nejvlivnějších náboženských učitelů sedmnáctého
století, tu mluví o stavu vědomí, k němuž dospějí málokteří. Těm,
kdo se nacházejí na obvyklých úrovních bytí doporučuje jiné způsoby poznání. Jednomu ze svých duchovních žáků poradil jako
opravný prostředek k dílům svatého Jana z Kříže a jiných
zastánců čisté mystické theologie, aby si přečetl zjevení svaté
Gertrudy o vtělení a dokonce o fysiologickém aspektu Božství.
Podle Olierova mínění, právě jako podle názorů většiny
katolických a indických duchovních vůdců jest čistým bláznovstvím
doporučovati uctívání Boha bez tvaru lidem, kteří jsou schopni
porozuměti jedině osobním a vtěleným aspektům Božského
prazákladu. To je zcela rozumný postoj, a my jsme oprávněni
použíti politiky, která se s tím shoduje - předpokládajíce, že si
jsme stále jasně vědomi toho, že použití této politiky je
doprovázeno určitými duchovními nebezpečími a nevýhodami.
Povaha těchto nebezpečí a nevýhod bude vyložena a rozebrána v
následující kapitole. Prozatím stačí uvést varovná slova Philonova:
"Kdo věří, že Bůh má nějakou vlastnost a není jediným, neškodí
Bohu, nýbrž sobě."
Miluj Boha takového jaký je: Nebůh, Neduch, Neosoba, Neobraz; je něčím více, je čistým, jasným Jediným, odloučeným od
veškeré dvojnosti, a v tomto Jediném se máme věčně nořiti z
Ničeho k Ničemu.

Eckhart (35)
Co Eckhart popisuje jako čisté jediné, jako absolutního Ne
Boha, v němž se musíme nořiti z Ničeho k Ničemu, to se jmenuje
v mahajanském buddhismu jasným světlem prázdnoty. Následuje
část formule, jíž tibetský kněz oslovuje umírajícího:
Ó, ty vznešeného zrodu, nyní přišel čas, kdy máš hledat cestu. Tvůj dech má právě ustati. V minulosti tě postavil učitel před
Jasné světlo. A nyní je máš zažíti ve tvaru bardo (je to přechodné
stadium hned po smrti, během něhož je duše vedena, nebo sama
sebe vede, aby ve shodě se svým životem na zemi zvolila svůj
budoucí život). V onom stavu bardo jsou všechny věci jako bezmračné nebe a nahý neposkvrněný rozum se podobá průhledné
prázdnotě bez obsahu nebo střediska. V tomto okamžiku poznej
sama sebe a zůstaň v onom stavu. Také já tě nyní stavím před
Jasné světlo.
Tibetská kniha mrtvých (36)
Když se vrátíme dále nalezneme v jedné z nejrannějších
upanišad klasický popis absolutního Jediného jakožto
nadbytostného nic.
Význam Brahmana se vyjadřuje neti neti (ne tak, ne tak),
neboť kromě toho, že říkáš, to není tak, není nic. Jeho jméno je
přece "skutečnost skutečnosti". To znamená, že smysly skutečně
jsou a Brahman je jejich skutečností.
Brhadaranjaka - Upanišad.
Jinými slovy, je hierarchie skutečnosti.
Mnohost denně prožívaného světa jest relativní skutečnost,
která je na své úrovni nepopiratelná. Avšak tuto relativní skutečnost, kterou vlivem nesrovnatelné odlišnosti její věčné podstaty,
nebudeme asi nikdy moci definovat, můžeme přesto vnímati.
Následující citát má velkou historickou důležitost, především proto, že dílo Mystická theologie a Boží jméno onoho spisovatele pátého století, který psal pod jménem Dionýsius Areopagita,
zjednala středověkému křesťanstvu styk s novoplatonismem a s
metafysickou disciplinou Indie. V devátém století přeložil obě knihy
Scotus Erigena do latiny a od té doby jejich vliv hluboce a
blahodárně pronikl do západních filosofických spekulací a do
západního náboženského života. Byla to autorita Dionýsia
Areopagity, na níž se odvolávali křesťanští zastánci věčné
filosofie, když byli ohrožováni (a oni byli stále ohrožováni) těmi,
jejich hlavní zájem platil obřadu, zákonu a církevní organizaci. A
protože Dionýsius byl omylem považován za žáka svatého Pavla,

kterého tento světec obrátil na víru v Athénách, nabyla jeho
autorita téměř apoštolského významu. Podle katolických pravidel
hry nemohlo být odvolání na Dionýsia jen tak odsunuto stranou, a
to ani těmi, pro něž knihy znamenaly méně než nic. A tak museli
být trpěni i ti, kdo se v šílené přepjatosti ubírali cestou Dionýsiovou. A když už jednou mohli svobodně nésti ovoce svého
duchovního života, dosáhl určitý počet z nich tak dokonalého
stupně svatosti, že ani vůdcové španělské inkvizice nedokázali
poraziti strom, na němž vyrostly takové květy.
Jednoduchá, absolutní a nezvratná tajemství svaté pravdy
jsou skryta v přejemné temnotě onoho mlčení, které se tajně
zjevuje. Neboť tato temnota, ačkoliv je to nejhlubší stupeň tmy,
jest přesto zářivě jasná. A protože se nedá hmatat ani vidět,
poskytuje našemu slepému duchu svou nádherou více než plnost
transcendentní krásy...Mimořádně toužíme, abychom zůstávali v
této průhledné temnotě a pomocí našeho nevidění a našeho
nepoznávání viděli Toho, který je nad naší schopností vidět a
poznávat a - právě tím, že ho ani nevidíme ani nepoznáváme.
Neboť to znamená skutečně vidět a poznávati a pomocí
odevzdání všeho chváliti toho, který je nad vším. To je umění
podobné práci těch, kteří z kamene vytesávají věrný obraz
skutečnosti. Odstraňují všechno, co brání jasnému poznání
skrytého tvaru a zjevují skrytou pravdu abstrahováním. Neboť, jak
věřím, je případnější, Jej chváliti ubíráním místo připisováním
vlastností. Připisujeme mu vlastnosti, které začínají u
všeobecných pojmů a přes mezistupně dospíváme k
jednotlivostem. Ale zde mu odnímáme všechno, neboť od jednotlivostí vystupujeme k všeobecným pojmům, abychom mohli
otevřeně poznati nepoznatelné, jež je skryto ve všech
poznatelných věcech a se všemi poznatelnými věcmi. A pak
poznáváme onu temnotu nad bytím, která je skryta za každým
přirozeným světlem.
Dionýsius Areopagita (37)
Svět, jak se jeví zdravému lidskému rozumu pozůstává z
neurčitého množství ze sebe vyplývajících a domněle příčinně
svázaných událostí týkajících se neurčitého počtu jednotlivých,
individuálních věcí, existencí a myšlenek, zatím, co celek
představuje domněle řízený kosmos. Právě popisování výkladu a
ovládání tohoto vesmíru zdravého lidského rozumu vyvinuly se
lidské řeči.
Chceme-li z jakéhokoliv důvodu mluviti o světu, ne jak se
jeví zdravému lidskému rozumu, nýbrž jako o něčem nepřetržitém,
poznáváme, že nevystačíme s tradičními větnými pravidly a se

slovním podkladem. Matematici jsou proto nuceni, aby vynalézali
ze základu nové soustavy symbolů pro tento účel. Ale Božský
prazáklad všeho bytí není jen pouhá nepřetržitost, nýbrž je také
mimo čas. Není jen stupněm, nýbrž i druhem rozdílným od oblastí,
v nichž dostačuje tradiční řeč a matematický způsob vyjadřování.
Tím se vysvětluje, proč jsou ve výkladech věčné filozofie tak časté
paradoxy a slovní přepínání. Až dosud nikdo nevymyslel duchovní
počet (podle příkladu integrálního počtu), který by nám dovolil
logicky mluvit o Božském prazákladu a o světě jako o zjevení.
Zatím musíme mít trpělivost s jazykovými zvláštnostmi těch, kteří
jsou nuceni, aby popisovali kategorii zážitků, pojmy soustavy
symbolů, které se vztahují na skutečnosti jiných a zcela odlišných
kategorií.
Když tedy jde o úsporné adekvátní zobrazení věčné
filozofie, vzniká semantický problém, který je konec konců
neřešitelný. Tuto skutečnost musí mít stále na paměti ti, kdo čtou
tyto formulace. Jen tak budou moci aspoň vzdáleně porozumět
tomu, co tu je řečeno. Jako příklady mohou sloužit negativní
definice transcendentního a imanentního prazákladu všeho bytí. V
takových tvrzeních jako Eckhartových se Bůh staví na roveň
Ničemu. A v jistém smyslu je přirovnání správné, neboť Bůh není
žádná věc. Po Scotem Erigenou použitém výroku - Bůh není
Něco, nýbrž je To. Jinými slovy můžeme o prazákladu říci, že je
zde, ale nemůžeme ho určiti jako něco, co má vlastnosti. To
znamená, že diskurzivní vědění o prazákladu právě jako všechno
úsudkovou formou získané vědění je více či méně vzdáleno
skutečnosti bezprostředního zážitku. Je to paradoxní vědění a
musí jím být se zřetelem k osobité povaze naší řeči a normálních
myslících forem. Bezprostřední poznání prazákladu lze dosáhnout
jen sjednocením. Sjednocení se dosahuje zničením já, které samo
sebe pozoruje, které je přehradou mezi "Ty" a "To". (38).
25. 1. 1959

III. kapitola
Osobnost, svatost, Božské vtělení
V angličtině slova latinského původu nabývají lehce příchuť
intelektuální, morální a estetické ryzosti - co se zpravidla nestává
při jejich anglosaských ekvivalentech. Materiál znamená totéž co
motherly (mateřský), intoxicated totéž co drunk (opilý) - ale jaké
jsou to důležité rozlišovací jemnosti! A když Shakespeare
potřeboval jméno pro veselou osobu, jehož volba padla na sira

Roby Belcha a nikoliv na Cavaliera Tobias Eructation (belch =
krknutí, říhnutí).
Slovo personality (osobnost) je latinského původu a
genealogie jest nejvýše vznešená. Pro nějakou zvláštní
náladovost filologie se téměř nepoužívá odpovídajícího
anglosaského slova selfness. Kdyby se používalo - tak často jako
belch místo aruktacion, - mohli by lidé přikládati tolik uctivé
důstojnosti tomuto stavu, jako před nedávnem učinili jistí anglicky
mluvící filosofové, moralisté a theologové? "Osobnost", jak nám
stále chtějí namluviti, jest prý nejvyšší nám známá forma
skutečnosti. Ale jistě bychom si takové tvrzení dvakrát rozmysleli,
dříve než bychom vyslovili nebo přejali za správné, kdyby se místo
"personality " (osobnosti) užívalo germánského synonyma s
kmenem self (já). "Já", ačkoliv znamená přesně totéž, nemá onen
vznešený zvuk "personality" (osobnosti). Naopak do jeho hlavního
významu je vložen pazvuk, podobný hlasu prasklého zvonu. Jak
všichni zastánci věčné filosofie stále vyzdvihovali, jest oddělenost
lidského vědomí a jeho stálé zdůrazňování, že člověk je zvláštní
já, poslední a nejvážnější překážkou na cestě k spojivému
poznání Boha. Býti já je dědičným hříchem, býti prost já v citech,
vůli a rozumu, to jest nejvyšší a nejobsáhlejší ctností. Právě
vzpomínky na tyto výroky dává slovu "já" nedobrý smysl. Příliš
dobrý smysl slova "personality" (osobnost) pochází částečně z
jeho slavností latinskosti a pak též z reminiscencí na Trojici, jež
byly vysloveny. Ale osoby Trojice nemají nic společného s
osobami z masa a krve naší denní zkušenosti - nic kromě oné
imanentní Božské jiskry, s níž se máme ztotožnit, kterou však
mnozí raději zanedbávají, všímajíce si jen odděleného já. Že toto
Boha zastírající a protiduchovní já dostalo stejné jméno, jakého
používáme pro Boha, který je Duch, představuje, mírně řečeno,
neštěstí. Jako všechny takové omyly nastal tento pravděpodobně
chtěně a účelově - přirozeně ale nějakým nejasným a
podvědomým způsobem. Milujeme své já. Snažíme se tuto lásku
ospravedlnit. Proto dáváme svému já totéž jméno, jako theologové
Otci, Synu a Duchu svatému.
"Ale nyní se mne ptáš, jak může zničiti toto nahé poznání a
cítění svého vlastního já. Vždyť si možná myslíš, že kdyby bylo
zničeno, byly by zničeny též všechny ostatní překážky. A myslíš-li
tak, myslíš vskutku správně. Ale na to odpovím a pravím, že bez
plné a zvláštní, Bohem zcela svobodně udělené milosti a bez plné
jí v tobě odpovídající schopnosti nemůže být vůbec zničeno nahé
poznání a cítění tvého já. A tato schopnost není nic jiného, než
silný a hluboce duchovní smutek...Všichni lidé mají důvod ke

smutku. Ale zvlášť pociťuje tento důvod ke smutku, kdo poznává a
cítí, že jest. Ve srovnáním s tímto smutkem je každý jiný pouhou
hrou vedle skutečnosti. Neboť ten smí být skutečně smutný, kdo
poznává a cítí, nejen čím je, ale čím jest. A kdo tento smutek
nikdy nepocítil, teprve ho čeká skutečný zármutek. Vždyť ten ještě
nikdy nebyl dokonale smuten. Tento smutek jednou pocítěný,
očišťuje duši nejen od hříchu, nýbrž také od bolesti, kterou si
vysloužila hříchem, a činí ji schopnou získati onu radost, která
osvobozuje člověka od všeho poznávání a cítí jeho já. Tento
smutek, je-li správně pociťován je pln svaté touhy. Jinak by jej
člověk v tomto životě nikdy nemohl snést a vydržet. Kdyby duše
nezískala svým správným jednáním přemíru útěchy, nemohla by
snésti smutek, který pociťuje z poznání a cítění svého já. Kdykoliv
by člověk mohl míti pravé poznání a cítění svého Boha v čistotě
své duše (pokud je to na zemi možné) a pak cítí, že je to
nemožné, téměř šílí zármutkem. Vždycky shledává, že jeho
poznání a cítění je jistým způsobem zaujato a naplněno odporným
a páchnoucím bahnem jeho já. To musí být stále nenáviděno a
pohrdáno, má-li se člověk Boží státi dokonalejším, od Boha přímo
poučovaným učedníkem o cestě dokonalosti.
Tento smutek a tuto touhu musí mít každá duše a musí ji v
sobě pociťovati (buď vylíčeným, nebo jiným způsobem), neboť
Bůh ráčí poučovati své duchovní učedníky podle své dobré vůle a
podle stupně jí odpovídajících tělesných a duševních schopností,
dříve než se mohou spojiti s Bohem v dokonalém milosrdenství čehož lze na světě dosáhnouti, pokud se to člověku udělí."
- Oblak nevědění - (39)
O jaké "páchnoucí bahno našeho já nebo osobnosti" jde,
když jeho existence tak vášnivě litujeme a které musíme dokonale
umrtviti, dříve než můžeme dospěti k "pravému poznání Boha v
čistotě duše?" Nejběžnější a nejnezávaznější domněnku v tom
vyslovil Hume. "Člověk, praví, "není nic než uzlík nebo sbírka
nejrůznějších vjemů, jež za sebou následují s nepochopitelnou
rychlostí a jsou v neustálém pohybu." (40) Téměř tutéž odpověď
dávají Buddhisté. Jejich učení o Anatta popírá existenci trvalé
duše za tokem zážitků a různých psychologických skandhas
(odpovídajících Humovu uzlíčku), které dohromady tvoří trvalejší
prvky osobnosti. Hume a Buddhisté podávají dosti realistický popis
jednajícího já, ale zapomínají vysvětliti, jak a nebo proč se ty
uzlíky staly vůbec uzlíky. Skládají se jejich součásti, jejich
zážitkové atomy samy od sebe? Jestliže ano, jak proč a uvnitř
kterého neprostorového vesmíru se to stalo? Formulovati
věrohodnou odpověď na tyto otázky na podkladě nauky o Anatta

je tak těžké, že jsme nuceni se jí vzdáti ve prospěch představy, že
za zmíněným tokem a uvnitř uzlíku je jakýsi druh stálé duše, která
organizuje zkušenost a používá této zkušenosti, aby se sama
stala zvláštní jedinečnou osobností. To je názor orthodoxního
hinduismu, jemuž se budhistitické myšlení odcizilo, ale nejen
jemu, ale téměř celému evropskému myšlení, počínajíc
předchůdci Aristotelovými a končíc současností. Avšak zatímco
většina současných myslitelů se snaží vysvětlit lidskou přirozenost
jako dualismus psychy a těla, jež se vzájemně ovlivňují, nebo jako
nevyhnutelný celek těchto dvou prvků uvnitř zvláštních, vtělených
individiuí, tvrdí všichni zastánci věčné filozofie tím nebo oním
způsobem, že člověk je určitý druh trojice, pozůstávající z těla,
psychy a duše. Já, neboli osobnost je výslednicí obou prvních
prvků. Třetí prvek (ono quidquid increatum et increabile (41), jak to
nazval Eckhart, jest příbuzné nebo dokonce totožné s Božským
prazákladem všeho jsoucna. Člověkův konečný cíl, jeho smysl
života je, aby miloval imanentní a transcendentní Božství a je
poznal a s ním se spojil. A toto ztotožnění já s duchovním Ne-já
lze dosáhnouti jen tak, že člověk je vůči tomuto já "mrtev" a žije v
duši.
Co by mohlo začít popírati já, kdyby v člověku nebylo něco,
co není tímto já?
William Law.
Co je člověk? Anděl, zvíře, prázdnota, svět, nic obklopené
Bohem, jemuž Bůh schází nebo je schopno Boha a Bohem
naplněno, přeje-li si to.
Bérulle (42)
Oddělený život tvora jest, na rozdíl od života spojeného s
Bohem, pouze různými vášněmi, hladem a bídou postižený život,
a je nemožné, aby byl něčím jiným. Bůh sám nedokáže přivésti
tvora k tomu, aby v sobě nebo ve své přirozenosti byl něčím jiným
než stavem prázdnoty. Nejvyšší život, který je přirozený a přiměřený tvoru, nemůže dospěti výše než k tomu. Může to býti jen
skromná schopnost k dobru, avšak není možné, aby to byl dobrý a
šťastný život, pokud to není život v Bohu, který přebývá v tvoru a v
jednotě s ním. A to je dvojnásobný život, který musí být nutně v
každém dobrém a dokonalém šťastném tvoru.
William Law.
Písmo učí o lidech, že je vnější člověk a kromě něho vnitřní
člověk. K zevnímu člověku náleží ony věci, které sice závisí na
duši, avšak jsou spojeny s masem a smíchány, a též

spolupůsobící funkce různých údů, jak oka a ucha, ruky a
podobné. To všechno jmenuje Písmo starým člověkem,
pozemským, zevním člověkem, nepřítelem, sluhou. V nás však je
jiný, vnitřní člověk. Toho nazývá Písmo novým člověkem,
nebeským člověkem, mladíkem, přítelem, vznešeným.
Eckhart (43)
Símě Boží je v nás. Je-li rolník rozumný a pracovitý, semeno
vzklíčí a vzroste k Bohu, jehož semenem on je. Následkem toho
plody jeho jsou Božské povahy. Semeno hrušky vyroste do
hrušky, semeno ořechu v ořech a semeno Boží do Boha.
Eckhart (44)
Vůle je svobodná a je na nás, zda své já považujeme buď za
výlučně nezávislé na imanentní Božské jiskře a na
transcendentním Božství a jeho zájmech nebo zda je
ztotožňujeme se zájmy Božími v nás a kolem nás nebo konečně
zda se někdy a v určitém ohledu s duchovním já ztotožňujeme a
jindy ne. V prvním případě jsme zpropadeně pasivní nebo
ďábelsky činní, v druhém jsme světci, ve třetím jsme průměrnými
občany, kteří jsou příliš theocentričtí a zcela ztracení, a příliš
egocentričtí, než aby byli schopni nabýt osvícení a úplného
osvobození. Protože lidská touha nikdy nemůže být uspokojena
jinak než spojivým poznáním Boha a protože duch-tělo je schopen
ohromného množství zážitků, je na nás, zda se ztotožníme s
téměř nekonečným počtem předmětů, s hýřivými radovánkami na
příklad, nebo s opilstvím nebo se smyslností; s penězi, mocí, nebo
slávou; se svou rodinou jako s nějakým majetkem nebo dokonce
jako s promítnutím a s rozšířením svého já; se svými
pohledávkami a dluhy, se svými koníčky a sbírkami; se svým uměleckým nebo vědeckým nadáním; s oblíbeným vědním oborem, s
nějakým speciálním oborem; se svým povoláním, s politickými
stranami, s církvemi; se svým utrpením nebo nemocemi; se svými
vzpomínkami na úspěch nebo neúspěch, se svými nadějemi,
obavami a plány do budoucnosti; nebo konečně s věčnou
skutečností, v níž a skrze níž všechno to existuje. A záleží
přirozeně též na nás, zdali se ztotožňujeme s více než jedním z
těchto předmětů najednou, nebo s jedním po druhém. Odtud
pochází zcela překvapující a nepravděpodobná spojení vlastností,
jaké vykazuje komplexní osobnost. Tak může být člověk současně
nejprohnanější mezi politiky a může sebe klamat vlastním
tlachem, může si opatřit vášeň za kořalku a peníze, a může mít
stejně vášnivě rád básně George Mereditha a nedospělé děvčátko
a jeho matku, koňské závody a kriminální romány a stát o

záchranu vlasti - to všechno doprovázeno plouživým strachem z
čistého ohně, nenávisti proti Spinozovi a proti nejlepší pověsti ve
vztahu k nedělní cestě do kostela. Někdo s určitým vrozeným
psychologickým založením je v pokušení, aby se ztotožnil s něčím
zcela jiným. Avšak těmto pokušením nemusíme podlehnouti,
pokud má člověk dosti vůle. Můžeme jim odolati, a to se také
stává. Lidé mohou odmítnouti, aby se ztotožnili s tím, co se jim
zdá být příliš lehké a přirozené, a podle toho se zařídí. Mohou se
státi lepšími a zcela jinými než jejich já, a také tak jednají. V tomto
ohledu je nejvýš důležitý následující krátký článek o tom "jak se
lidé chovají v rozhodném okamžiku" (článek vyšel nedávno v
jednom čísle Harper a Magazine). Mladý psychiatr, který se jako
lékařský pozorovatel zúčastnil pěti bojových nasazení osmé
americké vzdušné flotily v Anglii, vypravuje, že v dobách velké
námahy a nebezpečí, lidé podle jeho zkušeností, reagují úplně
jednotně, i když za normálních okolností se projevují jako velmi
různé osobnosti. Byl přítomen jednomu nasazení, během něhož
letadlo B-17 a jeho posádka byli tak silně zasaženi, že se jejich
záchrana zdála být nemožná. Lékař už měl prostudován normální
osobní projev posádky a shledal, že ti lidé představují mnoho
lidských typů. O jejich chování v rozhodujícím okamžiku praví toto:
"Podobnost jejich reakce byla hodná povšimnutí. Během
urputného boje a v naléhavých případech nouze, které se udály
během něho, mluvili všichni klidně přesně do palubního telefonu a
jednali rozhodně. Střelec na zádi, pravý střelec přední paluby a
navigátor byli těžce ranění na počátku boje, avšak všichni tři plnili
své úkoly dále, a to účinně a bez přestání. Hlavní tíže práce
připadala pilotovi, mechanikovi a bočním střelcům. Všichni
pracovali rychle, výkonně bez zbytečných pohybů. Tíha rozhodnutí
během boje, ale zvlášť po něm, spočívala hlavně na pilotovi a vrhačích bomb. Rozhodnutí byla učiněna pečlivě a rychle, nikým nebyla potírána a ukázalo se, že jsou výborná. Zatím, co se každou
minutu očekávala katastrofa, byly jasně stanoveny alternativní
plány. Jediným jejich smyslem byla jistota celého mužstva. Všichni
teď byli klidní, nenápadně bdělí a na všechno připravení. Ani chvíli
se neprojevilo mezi nimi ochromení, panika, nejasné myšlení,
chybné nebo zmatené usuzování a sobectví."
"Nebylo by bývalo možné vyčíst z jejich chování, který z
nich je náladový nebo plachý, který klidný a introvertní. Všichni se
zdáli býti klidnými, přesně myslícími a rychle jednajícími."
"Takové jednání je typické pro mužstvo, jemuž je dobře
znám strach, a proto, aniž by se jím dalo rušit může využít jeho
průvodních fysiologických projevů, je dobře trénováno, a proto umí

své činy dokonale ovládat a každý z jeho členů má onu nadosobní
důvěru, která je znakem každého jednotného mužstva."
Vidíme tedy, že v rozhodujícím okamžiku každý z těchto
mladých lidí zapomněl na svou zvláštní osobnost, vytvořenou
jejich původem, dojmy z mládí a prostředím. Jeden odolal
normálně neodolatelnému pokušení, aby se ztotožnil se svou
náladou, jiný odolal pokušení, aby se ztotožnil se svým sněním za
bdění atd. Chovali se všichni stejně, dokonale podivuhodným
způsobem. Bylo to jako by je krize nebo příprava na krizi vytrhla z
odlišných osobností a pozdvihla je na tutéž vyšší úroveň.
Někdy stačí jedna krize bez přípravné discipliny, aby člověka
přiměla k tomu, aby zapomněl na své obyčejné já a na určitý čas
se stal něčím zcela jiným. V průběhu katastrofy stávají se lidé,
kteří na to nejméně vypadají, přechodně hrdiny, mučedníky,
pracovníky nesobecky pracujícími pro užitek bližního. Velmi často
i blízkost smrti má podobné účinky. Samuel Johnson se např. choval určitým způsobem po celý život, ale pak během poslední
nemoci úplně jinak. Fascinující komplexní osobnost, která
udivovala šest generací Bosweliánů - učený klacek a hýřil,
dobrosrdečný trapič, pověrčivý intelektuál, přesvědčený křesťan,
který byl fetišistou, statečný muž, který se bál smrti, stal se, když
opravdu umíral, prostým, klidným a Bohu odevzdaným člověkem.
Může se to zdát protismyslným, ale pro mnohé lidi je značně
lehčí, když se v období krize chovají méně sobecky, než v dobách,
kdy život běží v obvyklých kolejích. Když všechno jde dobře, není
tu nic, co by nás nutilo, abychom zapomněli na své drahocenné já,
nic (kromě naší touhy po sebetrýznění a po poznání Boha), co by
našeho ducha odvrátilo od rozptylování, při němž provádíme
libovolná ztotožnění. Můžeme zcela svobodně do sytosti hýřiti ve
své osobnosti. Z toho důvodu zdůrazňují všichni mistři duchovního
života tak silně význam maličkostí.
Bůh vyžaduje od nás, abychom plnili sebenevýznamnější
maličkost, kterou nám uložil, dříve než bychom se hnali za
sebepalčivější touhou po věcech, k nimž nejsme povoláni.
Sv. František Saleský (45)
Není nikdo na světě, kdo by láskyplným plněním
neokázalých a běžných povinností bez potíží nedospěl k nejvyšší
dokonalosti.
Jean Pierre de Caussade (46)
Někteří lidé měří cenu dobrých skutků podle přirozených
vlastností nebo podle obtížnosti a dávají přednost tomu, co je

výjimečné a výtečné. Takoví lidé zapomínají, že křesťanské
ctnosti, které jsou vnuknuté Bohem nedají se posuzovat podle
přirozenosti, ale podle milosti. Hodnota a těžkost dobrého skutku
jistě ovlivňují to, co v odborné řeči se nazývá nahodilou cenou, ale
její podstatná hodnota spočívá jen v lásce.
Jean Pierre Camus
(cituje sv. Františka Saleského)
Ten je světcem, kdo ví, že každý okamžik našeho života
pozemského je okamžikem krize. Neboť každým okamžikem jsme
vybízeni, abychom učinili rozhodnutí ze všech nejdůležitější abychom volili mezi cestou, která vede ke smrti a k duchovní
temnotě a mezi cestou, která vede k životu a ke světlu, mezi
vysloveně časnými zájmy a věčným řádem, mezi osobní vůlí nebo
nějakým promítnutím naší osobnosti s Božskou vůlí. Aby se
připravil na těžkosti svého života, podrobuje se světec vhodné
výchově, právě jako to činí voják. Avšak, zatím co cíle vojenského
výcviku jsou omezené a velmi jednoduché, aby totiž člověk
odvážně, klidně a účinně spolupracoval při zabíjení jiných lidí, se
kterými nikdy nebyl v rozporu, jsou cíle duchovního výcviku daleko
méně úzce specializovány. V první řadě je při něm cílem, aby lidé
vyloučili všechny překážky mezi sebou a skutečností, jež zastírají
Boha, a uvědomovali si nepřetržitě božský základ vlastní i všech
ostatních lidí. V druhé řadě je prostředkem k prvnímu cíli, když
nahlížíme na všechny okolnosti denního života, a dokonce i na ty
nejpodřadnější, veskrze s láskou a s porozuměním, nikoliv
obmyslně, chtivě, domýšlivě nebo se záměrnou nevědomostí.
Protože duchovní cíle jsou neomezené, protože pro toho, kdo
miluje Boha, každý okamžik je okamžikem krize, je duchovní
výcvik nesrovnatelně těžší než výcvik vojenský. Je mnoho dobrých
vojáků, naproti tomu málo svatých.
Viděli jsme, že v kritických okamžicích vycvičen vojáci mají
sklon k tomu, aby se zřekli vrozených a přijatých zvláštností, s
nimiž se obvykle ztotožňují, a chovali se vlivem překonání já
stejným, jednomyslným, lepším než osobitým způsobem. Co platí
pro vojáky, platí i pro světce, ale s tím důležitým rozdílem - že
duchovní výchova má za účel, aby učinila lidi nesobeckými v
každé životní situaci, zatím co vojenská výchova činí lidi
nesobeckými jen ve zcela zvláštních případech a jen vůči určitým
kategoriím lidí. Nemůže tomu býti jinak, neboť všechno, čím jsme
a co chceme a děláme, závisí konec konců na tom, jak si
představujeme podstatu věcí. Filosofie, která racionalizuje
mocenskou politiku a ospravedlňuje válku a vojenský výcvik, jest

vždycky, (bez ohledu na to, jaké je oficiální náboženství politiků a
válečných štváčů), nějaké fantastické nerealistické učení
nacionálního, rasistického a ideologického modloslužebnictví, a
toto učení obsahuje v sobě jako vedlejší průvodní zjevy představy
nadřazeného národa a "nižších ras postavených mimo zákon."
(47)
Životopisy svatých svědčí jednoznačně, že duchovní
výchova vede k transcendenci osobnosti, a to nikoliv jen za
zvláštních bojových okolností, nýbrž za všech okolností a vůči
všem tvorům, takže světec "miluje své nepřátele" nebo, je-li
buddhistou, neuznává je ani za nepřátele, nýbrž jedná se všemi
cítícími bytostmi, podlidskými i lidskými, se stejným soucitem. Ti,
kdo pronikají až ke spojivému poznání Boha, začínají svou životní
dráhu z nejrůznějších východisek. Jeden je mužem, druhá ženou;
jeden je rozený muž činu, druhý rozený mystik. Ani dva z nich
nezdědili stejnou povahu a stejné fysické založení, a jejich život
probíhá za zcela různých hmotných, mravních a intelektuálních
podmínek. Nicméně se sobě podobají překvapujícím způsobem,
pokud jsou to světci, pokud mají jednotící poznání, které je "činí
dokonalé, jako je dokonalý jejich Otec nebeský". (48). Jejich
jednání jsou stejnoměrně nesobecká a jsou vždycky rozvážliví,
takže vždycky vědí, kým jsou a jaký je jejich pravý vztah k vesmíru
a k jejich duchovnímu prazákladu. Dokonce o prostém průměrném
člověku je možno říci, že jeho jméno je Legie (49), a co potom o
zvlášť komplexních osobnostech, které se ztotožňují s nesmírným
množstvím nálad, choutek a mínění. Svatí naproti tomu nejsou ani
svárliví, ani náladoví, nýbrž jednoduší, prostí, do hloubky se nořící
lidé, bez ohledu na to, jak velké jsou jejich intelektuální
schopnosti. Množství pluku učinilo místo cílevědomosti - avšak ne
zlé, ctižádostivé cílevědomosti nebo hrabivosti nebo mocenským a
slavomanským choutkám, ani ovšem jemnějším, ale přece jen
zcela lidským ctižádostem v umění, v učenosti a v samoúčelné
vědě, nýbrž nejvyšší, nadlidské cílevědomosti, která tvoří
nejvlastnější základ oněch duší, které jdou za poznáním věčné
skutečnosti. V jednom z Písem Pali nacházíme hluboce
významnou anekdotu o Brahmánu Dronovi (Drona), který se ptal
Osvíceného, sedícího pod stromem: "Jsi deva?" A vznešený
odpověděl: "Nejsem." "Jsi gandharva?" "Nejsem." Jsi jakša?"
"Nejsem." Když se jej Brahman ptal, kým vlastně je, odpověděl
Osvícený: "Zničil jsem už úplně ony špatné vlivy a choutky, jejich
nezničení ze mne dělalo dévu, gandharvu, jakšu (tři typy
nadpřirozených bytostí) nebo člověka. Viz proto, že jsem Buddha."

Je třeba, abychom tu tak mimochodem řekli, že jen
cílevědomí jsou opravdu schopni toho, aby uctívali jediného Boha.
Monotheismus mohou považovat za správný i ty osoby, jejichž
jméno je Legion. Avšak jde-li o to, aby se přešlo z teorie do praxe,
od diskurzivního vědění o jediném Bohu k bezprostřednímu
vnímání jednoho Boha, pak bez prostoty srdce není
monotheismus. Velikost poznání poznávajícího je dána mírou jeho
podstaty. Je-li poznávající polypsychický, zůstává pro něho
polytheistický i vesmír, který vnímá bezprostřední zkušeností.
Buddha se zdráhal něco říci o poslední Božské skutečnosti. Chtěl
mluvit jen o nirváně, jak nazýval zážitek, který je udělován
dokonale nesobeckým a cílevědomým. Tentýž zážitek jiní nazývali
spojení s Brahmanem, s Al Hawy, s imanentním a s
transcendentním Božstvím. V této věci se postavil Buddha na
stanovisko přísně praktické a mluvil jen o duchovním zážitku,
nikoliv o metafysické jednotě, kterou theologové všech
náboženství také pozdějšího buddhismu považují za objekt a
(protože v mystickém soustředění poznávající, poznávaný a
poznání jsou jedno) zároveň za subjekt a substanci onoho zážitku.
Jestliže člověku chybí úsudek (schopnost rozeznávací),
bloudí jeho vůle všemi směry za bezpočetnými cíli. Ti, kdo nemají
úsudek, mohou rozebírati slabiky svatých Písem, avšak popírají
ve skutečnosti jejich vnitřní pravdu. Jsou plni světských tužeb a
hladoví po nebeských odměnách. Učí složitým obřadům, které
mají jejich zastáncům přinést radost a moc. Ve skutečnosti však
nerozumí ničemu jinému než zákonu karmy, který člověka
připoutává k znovuvtělování.
Ti, jímž úsudek byl vzat takovými tlachy, velmi lpí na
radostech a moci. A tak nejsou schopni, aby vyvinuli ono
cílevědomé zahuštění vůle, které lidi přivádí k ponoření do Boha.
Bhagavadgíta (5O)
Mezi kultivovanými a duchovně čilými lidmi je dnes životopis
svatého velmi neoblíbeným literárním žánrem. Kultivovaní a
duchovně čilí mají neuhasitelnou touhu po novém rozličném a
rozptylujícím. Ale svatí, ať je jejich nadání sebedojímavější a ať je
jejich povolání jakékoliv, zabývají se neustále jedním předmětem duchovní skutečností a prostředky, jimiž oni a jejich bližní mohou
dospěti k spojivému poznání oné skutečnosti. A co se týče jejich
skutků - jsou tak nudně jednotné jako jejich myšlenky, neboť za
všech okolností jsou nesobečtí, trpěliví a neúnavně milosrdní.
Není divu, že nečtou životopisy takových mužů a žen. Na jednoho
vzdělaného člověka, který něco ví o Williamu Lawovi, připadá dvě

stě až tři sta, kdo četli Boswellův životopis mladšího současníka
Lawova (51). Proč? Protože si Johnson až do své smrti popřál
přepych v nejvyšší míře poutavé, mnohostranné osobnosti,
zatímco Law vzdor svému vynikajícímu nadání byl téměř absurdním způsobem prostým a prostoduchým. Legie raději čte o
Legii. Z toho důvodu bychom v celém repertoáru eposů, dramat a
románů sotva našli jediné líčení opravdového, theocentrického
světce.
Ó, příteli, doufej v Něho, dokud žiješ, poznej Ho dokud žiješ,
porozuměj Mu, dokud žiješ; neboť v životě tkví spása.
Nebudou-li tvá pouta zlomena během života, jakou naději ke
spáse ti poskytne smrt?
Když je nalezen teď, bude nalezen i potom; ne-li, jdeme jen,
abychom přebývali v městě smrti.
Kabir
Tento útvar ve formě slunce (popis se týká titulního obrazu k
prvnímu vydání The Rule of Perfection (52)) představuje Božskou
vůli. Postavy zde ve slunci představují duše, které žijí podle vůle
Boží. Postavy jsou seskupeny do tří soustředných kruhů, které
ukazují tři stupně této Boží vůle. První vnější stupeň obsahuje
duše činného života; druhý duše nazíravého života; třetí duše
nade vše vznešeného života. Okolo prvního kruhu jsou mnohé
nástroje, kleště a kladiva, jako symboly činného života. Okolo
druhého kruhu jsme nepřistavili nic, abychom dali najevo, že onen
způsob nazíravého života musí se držeti vedení Boží vůle bez
jiných přemítání a praktik. Nástroje jsou na zemi a ve stínu, neboť
vnější díla sama o sobě jsou plna temna. Těchto nástrojů se však
dotýká sluneční paprsek, abychom ukázali, že díla mohou býti
ozařována a objasňována vůlí Boží.
Světlo Boží svítí jen málo na postavy prvního kruhu; daleko
více na ty v druhém kruhu; zatímco ony v třetím a nejvnitřnějším
kruhu září. Tahy v obličejích postav v prvním stupni jsou
nejzřetelnější, ve druhém méně zřetelné a ve třetím stupni nejsou
téměř patrny. To znamená, že duše prvního stupně mnoho lpí na
sobě, duše druhého stupně méně na sobě a více na Bohu, ony
třetího stupně téměř nelnou k sobě a zcela k Bohu, jsou
rozpuštěny v podstatné vůli Boží. Všechny postavy mají oči
obráceny k Boží vůli.
Benedikt z Canfieldu.
Dík svému ponoření do Boha a právě proto, že svou
osobnost neztotožnil s vrozenými a přijatými prvky, může světec

vykonávati dokonale nenásilný a proto úplně dobrodějný vliv na
jednotlivce a dokonce na celé společnosti lidí. Nebo, abychom se
přesněji vyjádřili, Božská skutečnost jej může použít jako
zprostředkovatele milosti a moci, protože se osvobodil od svého
já. "Nežiji už já, ale živ je ve mně Kristus." - věčné Slovo. Jestliže
toto platí o svatém, musí to tím spíše platit o avataru neboli o
Božském vtělení. Jestliže svatý Pavel, jakožto světec, byl "ne já",
zajisté i Kristus byl "ne já". Je tedy nesmysl mluvit o uctívání
"osobnosti Ježíšovy", jak činí mnozí liberální duchovní. Ježíš by
byl nikdy neměl ten vliv, který skutečně měl, a nikoho by to
nenapadlo, aby ho považoval za Boží vtělení a ztotožňoval jej s
Logosem, kdyby se byl spokojil s osobností, jakou máme my
všichni. Že byl považován za Krista, to se dá připsat skutečnosti,
že dlel nad svým já a stal se tělesným a duchovním mostem, po
němž proudil do světa nadosobní, nadpřirozený život.
Duše, které dosáhly spojivého poznání Boha, podle slov
Beneta z Canfieldu "nelnou téměř k sobě, ale zcela k Bohu".
Tento mizivý zbytek já zůstává, protože se v malé míře já ještě
ztotožňuje s nějakou vrozenou psychologickou zvláštností, s
nějakou přijatou zvyklostí myšlení nebo vnímání, s nějakou
konvencí nebo s nějakým v jeho společnosti módním předsudkem.
Ježíš byl téměř úplně pozdvižen do podstatné vůle Boží, mohl si
však přesto zachovat prvky já. Do jakého stupně existuje ještě já
ve spojení s nadosobním, Božským "ne-já", to lze jen těžko
posouditi podle stávajících svědectví. Vykládal na příklad Ježíš
svůj zážitek Božské skutečnosti a své spontánní uzávěry z onoho
zážitku ve smyslu oněch fascinujících apokalyptických představ,
které byly tehdy v židovských kruzích běžné? Někteří významní
učenci tvrdili, že myšlenky o blížícím se konci světa tvoří jádro
jeho učení. Jiní, právě tak učení, jsou spíše toho mínění, že tato
myšlenka mu byla přisouzena autory synoptických evangelií, a že
Ježíš sám svůj zážitek a theologické myšlení neztotožňoval s
lidskými názory svého okolí. Která strana má pravdu? Kdož ví? V
této věci, jako v tolika jiných, nedovolují nám existující svědectví,
abychom si vytvořili jistou a jednoznačnou odpověď. (53)
Z toho všeho stránka mravní je jasná.
Počet a jakost dochovaných životopisných dokumentů je
toho druhu, že nemáme možnost se dozvěděti, jak ve skutečnosti
vypadal zbytek osobnosti Ježíšovy. Jestliže však evangelia nám
velmi málo vypravují o já, jímž Ježíš byl, napravují tento
nedostatek zase tím, že velmi mnoho říkají o duchovním "Ne-já",
jehož zřejmá existence ve smrtelném člověku byla příčinou, že

jeho učedníci jej nazývali Kristem a ztotožňovali jej s věčným
Logosem.
Životopis světce nebo avatara jest cenný jen potud, pokud
objasňuje prostředky, jimiž v rámci odděleného lidského života
bylo vypuzeno já, aby učinilo místo Božskému "Ne-já". Autoři
synoptických evangelií nechtěli napsat takový životopis. Žádná
kritika textu, žádná duchaplná domněnka jej nemůže vyčarovat.
Během posledního sta let byla vynaložena přemíra energie k
pokusům, aby se z podkladů vytěžilo více, než kolik je v nich
obsaženo. Jakkoliv politováníhodný je nezájem synoptiků o
životopis, a přestože lze vznášeti námitky proti theologii svatého
Pavla a Jana, nemůže být pochyb o tom, že jejich instinkt byl v
podstatě zdravý. Každý psal svým způsobem o věčném Kristovu
"Ne-já", spíše než o jeho historickém já. Každý zdůrazňoval svým
způsobem onu chvíli, na níž, protože je nadpřirozená, se mohou
podílet všichni lidé. (Podstata já je tak uspořádána, že jedna
osoba nemůže být částí jiné osoby. Jedno já může něco
obsahovat nebo tím být naplněno, co je více či méně než já,
nemůže však nikdy obsahovati já nebo jím být obsáhnuto).
Učení, že Bůh v lidské podobě se stal tělem, objevuje se ve
většině historických líčení věčné filosofie - hinduismu, v mahajanském
buddhismu,
v
křesťanském
náboženství
a
mohamedánském sufismu, a tohoto Boha proroci staví na roveň
Logosu.
Když zbožnost upadá
a nespravedlnost vzrůstá,
tehdy se zrozuji.
Vracím se v každém věku,
abych osvobodil dobré,
abych zahladil hříchy hříšníků
a upevnil spravedlnost.
Kdo pozná podstatu
mé úlohy a mého Božského zrození,
nezrodí se znovu,
až opustí své tělo.
Přijde ke mně, Ardžuno.
Osvobozeni od strachu, vášně a hněvu,
naplněni mnou

hledajíce u mně záštitu,
mnohé bytosti,
vytříbené ohněm poznání
najdou ve mně svou vlast.
Bhagavadgita (54)
Pak promluvil Osvícený a řekl: "Věz, Vasetho, že čas od
času Tathagata je přiveden na svět, dokonale osvícený, blažený a
úctyhodný, bohatý na moudrost a dobro, šťastný v poznání světů,
nepřekonatelný ve vedení hříšného lidstva, učitel Bohů i lidí,
blahoslavený Buddha. Rozumí celému vesmíru, jako by jej měl
před svým zrakem. Hlásá jak slova, tak ducha pravdy, která je
lahodná ve svém původu, lahodná v pokroku, lahodná v
dokonalosti. Hlásá vyšší život v celé jeho čistotě a dokonalosti.
Tevigga Sutta.

Krišna je vtělením Brahmána, Gautama Buddha, kterého
jmenují Dharmakajou, "takovostí",
všeobsáhlým
Duchem,
duchovním prazákladem všeho jsoucna. Křesťanské učení o
vtělení Božství liší se od indického učení a od učení Dálného
východu potud, že tvrdí, že byl jen jeden avatar a více jich
nemůže být.
Co činíme, závisí dalekosáhle na tom, co si myslíme, když
to co činíme je zlé, pak je tu dobrý empirický důvod k tomu, že
naše myšlení, týkající se hmotné, duchové nebo duchovní
skutečnosti, je nedostačující. Protože křesťané věří, že může být
jen jeden avatar, jsou dějiny křesťanství více znetvořeny krvavými
křížovými
taženími,
intekonfesionálními
válkami,
pronásledováními, a imperialistickými přemlouváními jinověrců,
než dějiny hinduismu nebo buddhismu. Nesmyslné a modlářské
nauky, které hlásaly téměř Božskou povahu suverénních států a
jejich vládců, způsobili více u orientálních jak u západních národů
nesčetné politické války. Protože však orientální národové nevěřili
na výlučné zjevené v jediném časovém období nebo na téměř
Božskou povahu církevní organizace, mohli se do značné míry
vyvarovat masových vražd ve jménu náboženství, které se
vyskytovaly v křesťanstvu v hrozivém množství. Zatím, co úroveň
veřejné mravnosti na Západě byla nižší než na Východě,
mimořádná svatost a běžná soukromá mravnost, soudíc podle

existujícího důkazného materiálu, nebyla příslušným způsobem
vyšší. Jestliže máme strom skutečně poznávati po ovoci (55), pak
se nám jeví odklon křesťanstva od normy věčné filosofie z
filosofického hlediska jako zcela neospravedlnitelný.
Logos neopouští věčnost do času z jiného důvodu, než aby
bytostem, jejichž hmotný tvar přijímá, dopomohl k tomu, aby
opustily čas a odebraly se do věčnosti. Že je objevení avatara na
historickém jevišti mimořádně důležité, to se vysvětluje tím, že
jeho učení lidským bytostem ukazuje cestu k překonání
historických přehrad, a pokud představuje zdroj milosti a Božské
moci, je avatar sám touto cestou. Autor čtvrtého evangelia tvrdí,
že Slovo se stalo tělem. Ale na jiném místě dodává, že tělo nic
neprospívá - nic samo o sobě, přirozeně, ale velmi mnoho jako
prostředek ke spojení s imanentním
a transcendentálním
Duchem. V této spojitosti je zajímavé sledovati vývoj buddhismu.
"Ve formě náboženských nebo mystických slovních obrazů," píše
R. E. Johnston v díle Buddhist China, "vyjadřuje mahajan
universálnost, zatímco hinajana se nemůže osvoboditi od vlády
historických skutečností." Ve slovech uznávaného orientalisty
Anandy K. Coomaraswamiho" se varuje mahajanský věřící. právě jako varován je ve vajšnavistických svatých písmech
uctivatel Krišnův, že Krišnova není historie, nýbrž v lidském srdci
věčně se rozvíjející pochodeň, - že historické skutečnosti nemají
náboženského významu," (leda tehdy, že bychom rádi dodali,
když ukazují na prostředky, nebo jsou samy prostředky, vzdálenými, blízkými, politickými nebo duchovními prostředky, pomocí nichž lidé mohou dospěti k osvobození já od časového
řádu.).
Na Západě učinili něco mystikové, aby křesťanství částečně
osvobodili z jeho neblahé závislosti na historické skutečnosti;
(napřed bychom měli promluviti o těch různých směsích záznamů
vrstevníků s pozdějšími uzávěry a fantasiemi, jež byly
považovány za historické skutečnosti). Ze spisů Eckhartových,
Tanlerových, Ruysbroeckových, Williama Lawa a kvekrů bylo by
možno vyvodit duchovní a universalující křesťanství, jehož
vyprávění se nevztahuje k historii, která se skutečně stala nebo,
jak se někdo později domníval, která se měla stát, nýbrž "k
pochodům věčně se rozvíjejícím v lidských srdcích." Bohužel vliv
mystiků nebyl nikdy dosti velký, aby rozpoutal na Západě takovou
pronikavou mahajanskou revoluci. Jim na vzdory zůstalo
křesťanství náboženstvím, v němž čistá philosophia perennis byla
více či méně zaplavena modlářským řešením časových událostí a
věcí - to událostí a věcí, jež nebyly pouze prostředky, nýbrž

posvěcenými ba božskými cíli. Ostatně zlepšování historie, které
se provádělo během staletí bylo velmi neopatrné, takže se potom
stalo mocnou zbraní v rukou protestantských a později
racionalistických polemiků. Oč chytřejší by bylo přiznati dokonale
známé skutečnosti, že lidé, když nadměrně zdůrazňovali přísnost
Kristovu jako soudce, pocítili potřebu, Božské milosrdenství vtělili
do nového aspektu, takže se do popředí dostala postava Panny
Marie, prostřednice prostředníkova. A když se postupem času
královna nebes jevila příliš úctyhodně, nově se
vtělilo
milosrdenství do prosté postavy svatého Josefa, který se tím
způsobem stal prostředníkem prostřednice prostředníkovy. Stejně
se jevil buddhistickým zbožňovatelům historický Sakjamuni příliš
přísný a intelektuální se svým zdůrazňováním, nazíravostí a
nutností, úplně umrtviti já, jako hlavního prostředku k osvobození.
Následkem toho láska a slitování, jak Sakjamuni rovněž hlásal,
postupně byly ztělesňovány v Buddhách jak Amidovi a Maitrajovi v Božských to osobách úplně se vymykajících historii neboť jejich
časová životní dráha leží ve vzdálené minulosti nebo v daleké
budoucnosti. Zde třeba podotknouti, že nesčetní Buddhové a
Bodhisattvové, o nichž mluví mahajanští
theologové, jsou
srozumitelní s rozšířením jejich kosmologie. Podle tohoto obrazu
světa čas nezačíná. Nesčetná universa, z nichž každý jednotlivý
vesmír obsahuje vnímavé bytosti všech možných druhů, se rodí,
vyvíjejí, rozpouštějí se, umírají, jen aby popisovali vždy znovu
stejný kruh, až do nepochopitelných vzdálených provedení, kdy
každá vnímavá bytost ve všech světech bude osvobozena z času
a vejde do věčné existence, do Buddhovství. Toto kosmologické
pozadí má mnoho společného
s obrazem světa moderní
astronomie - zvláště s onou verzí o tom, co říká nedávno
uveřejněná theorie dr. Wieszáckera o tvoření planet. Kdyby
Weiszákerova hypotesa se ukázala být správnou, byl by vznik
systému planet normální episodou v životě každé hvězdy. Je
čtyřicet tisíc miliónů hvězd jen v našem galaktickém sytému,
kromě něhož existují jiné mléčné dráhy až do neurčita. Nemůžeme
jinak než přiznati, že duchovní zákony vědomí všude ve vesmíru,
jenž produkuje planety, a jak se zdá, obsahuje život, jsou stejné.
Pak je zajisté dosti místa pro ony bezpočetné vykupitelské
inkarnace, v jejichž zářivé množství tak rádi mahajanci myslí, a
zároveň je též dosti nejbolestivější a nejzoufalejší potřeby těchže.
Hlavním důvodem, proč se neviditelný Bůh stal tělem a
pěstoval styk s lidmi, bylo, podle mého mínění, že chtěl přivést ty
tělesné, kteří jen tělesně umí milovat, ke zdravé lásce svého těla
a potom postupně k duchovní lásce.

Sv. Bernard (56)
Učení svatého Bernarda o "tělesné lásce ke Kristu" výborně
shrnul Etienne Gilson ve své knize La Theologie mystique de
Saint Bernard. "Sebepoznání, již rozšířené až k sociální tělesné
lásce ve své bídě tak podobného bližního, dvojnásobně se
rozšiřuje k tělesné lásce ke Kristu, předobrazu všeho slitování,
neboť pro naši spásu stal se trpícím člověkem. To je tedy místo,
jaké zaujímá v cisterciánské mystice rozjímání o viditelném lidství
Kristově.
Jde
jenom o začátek, který však je naprosto nepostradatelný...Milosrd
enství je samozřejmě úplně duchovní a láska zmíněného druhu
nemůže být ničím jiným než první okamžik milosrdenství. Je příliš
svázána se smysly, takže se učíme, abychom ji používali s
opatrností a opírali se o ni jen jako o něco, co musí být
překonáno. Když se tak vyjádřil, chtěl svatý Bernard jenom
formulovat učení podle vlastní zkušenosti; vždyť víme od něho
samého, že na začátku svého obrácení byl velmi nakloněn praxi
smyslové lásky. Později považoval za pokrok, že se ocitl nad ní.
Ne, že by byl na ni zapomněl. Ne, přidal k ní jinou, která nabyla
převahy, jako rozumné a duchovní převažuje nad tělesným.
Nicméně tento začátek už byl vyvrcholením.
"Toto smyslové přilnutí ke Kristu sv. Bernard vždycky líčil
jako lásku poměrně nižšího řádu. Takovou je právě pro svou
smyslovou povahu, neboť milosrdenství má čistě duchovní
podstatu. Po právu měla by duše dík jejím duchovním silám umět
vstoupit přímo do spojení s Bohem, který je čistý Duch. Nadto
měla by se inkarnace považovat za jeden z následků lidských
hříchů, takže láska k osobě Kristově je skutečně spojena s historií
pádu do hříchu, který se nemusel stát a také by se byl neměl stát.
Dále poznamenává svatý Bernard na různých místech, že toto
přilnutí nemůže dobře samo existovat, nýbrž
musí být
podporováno tím, co nazývá vědou. Má na mysli případy zmatků,
kterým může propadnout i nejvroucnější modlitba,
není-li
podpořena a ovládána zdravou theologií."
Mohou mnohé fantastické a vzájemně se vylučující teorie o
hříchu, které se naroubovaly na křesťanské učení o Boží
inkarnaci být považovány za nepostradatelné součásti "zdravé
theologie?" Těžko pochopím, že někdo, kdo prozkoumal historii
těchto představ, jak byly vyloženy autorem epištoly k Židům,
Athanasiem a Augustinem, Anselmem a Lutherem, Calvinem a
Grotiem, může věrohodně na tuto otázku odpovědět kladně. V
této spojitosti stačí ukázat na z nejtrpčích ze všech trpkých ironií
dějin. Evangelickému Kristovi připadali znalci zákona vzdálenými

od
království
nebeského,
beznadějnými,
nepřístupnými
skutečnostmi než téměř všechny ostatní kategorie lidí kromě
boháčů. Ale křesťanská theologie, zvláště v západních církvích,
byla dílem myslitelů, kteří byli proniknuti duchem židovského a
římského zákona. Nejčastěji byla spořádávána do systému
bezprostřední vnuknutí avatarů a theocentrických svatých ne
filosofy, nýbrž rýpavými zastánci a metafysiku provozujícími
juristy. Proč by měl být tak těžký "Problém smíření (nejen spojení)
mystiky a křesťanství", jak je nazývá opat John Chapmann?
Prostě proto, že tolik katolických a protestantských myslitelů
pocházelo z těchže znalců zákona, které považoval Kristus za
zvlášť neschopné, aby poznali pravou podstatu věcí. "Opat
(Chapmann ukazuje zřejmě na opata Marmiona) praví, že svatý
Jan z Kříže je jako houba plná křesťanství. Můžeme ji zcela
zmáčknouti a celá mystická teorie (jinými slovy čistá philosophia
perennis) zůstane. Proto jsem nenáviděl svatého Jana z Kříže asi
patnáct let a jmenoval jsem jej buddhistou. Miloval jsem svatou
Terezii a vždy znovu jsem ji četl. Ona je v první řadě křesťanka, a
jen tak mimochodem přívrženkyně mystiky. Pak jsem objevil, že
jsem promarnil patnáct let, pokud se týče modlitby."
Dej pozor na dvě věty, které řekl Kristus. Jednu: "Nikdo
nepřichází k Otci, než skrze mě", to jest mým životem...Druhá
věta: "Nikdo nepřichází ke mně, leda když ho Otec přitáhne", to
jest chopí-li se života a mně následuje, bude dotčen a přetažen
Otcem, tj. prostým a dokonalým dobrem, o němž svatý Pavel
praví: "Když přijde dokonalé, rozdělené se zničí."
Theologia Deutsch (57)
Jinými slovy, musí být tu následování Krista dříve než se
může dostavit ztotožnění s Otcem.
A musí existovat podstatná jednota nebo podobnost mezi
lidskou duší a Bohem, který je čistý Duch, aby vůbec někdy mohla
napadnouti člověka myšlenka, že by mohl napodobiti svým
pozemským chováním vtělené Božství. Křesťanští theologové
mluví o možnosti "zbožštění", popírají však, že existuje totožnost
substance mezi duchovní skutečností a lidskou duší. Ve Vedantě
a mahajanském buddhismu, právě jako v sufismu je duše a čistý
Duch (duše světa) jedno a totéž. Atman je Brahman. To jsi ty.
Když nejsou osvíceni, nejsou Buddhové ničím jiným než
obyčejnými bytostmi. Jsou-li osvíceni, stávají se obyčejné bytosti
Buddhy.

Hui Nepe
Každá lidská bytost může se tímto způsobem adopcí státi
avatarem, ne však svou mocí. Musí jí být ukázána cesta, a musí
se jí dostati pomoci Boží milosti. Aby Božství lidem poskytlo
takovou nauku a pomoc, přijímá tvar obyčejného smrtelníka, který
si musí zasloužiti sám osvobození a osvícení, jak je předepsáno
Božskou povahou běhu věcí - to znamená milosrdenství, tím, že
umrtví dokonale své já, rozsáhlým cílevědomým poznáním. Takto
osvícen, může pak avatar jiným ukazovati cestu k osvícení a jim
pomáhati, aby se stali skutečně tím, čím už potenciálně jsou.
Tel qu en Lui-méne enfin l éternité le change. (58)
A přirozeně není věčnost, která nás v nás samé přeměňuje
zážitkem pouhého trvání po tělesné smrti. Nebude zážitků
bezčasové skutečnosti, není-li stejného nebo podobného poznání
v časovém a hmotném světě. Svým učením a příkladem dokazuje
avatar, že je možné toto přetvořující poznání, že všechny
vnímavé bytosti jsou k němu povolány a že k němu musí dříve
nebo později všechny dospěti tou nebo onou cestou.
10. 2. 1959

IV. kapitola
Bůh ve světě
"To si ty." Viz jen jediné ve všech věcech." - Bůh uvnitř a
Bůh vně. Jest cesta ke skutečnosti v duši a skrze duši, a jest
cesta ke skutečnosti ve světě skrze svět. Zdá se být pochybné,
zda lze dosáhnouti posledního cíle, když se jedna obejde a druhá
ponechá stranou. Třetí, nejlepší a nejtěžší cesta jest ta, která
vede k Božskému prazákladu zároveň přes poznávajícího i přes
poznávaného.
Všeobsáhlý duch není nic jiného než Buddha, a Buddha
není nic jiného než vnímající jsoucno. Když duch vezme na sebe
tvar vnímající bytosti, nezakusí žádného zmenšení. Když se stal
Buddhou, nepřidal k sobě nic.
Huang-Po.
Všechny bytosti existovaly věčně v Božské esenci, jako ve
svých vlastních předobrazech. Pokud se řídily Božskou
myšlenkou byly všechny bytosti před svým stvořením za jedno s
Božskou esencí. (Bůh vytváří v času, co ve věčnosti bylo a je.)
Na věky jsou všechny bytosti Bohem v Bohu...Pokud jsou v

Bohu, mají tentýž život, tutéž esenci, tutéž moc, stejnou jednotu a
ničeho méně.
Jindřich Seuse.
Obraz Boží existuje ve všech lidech podstatně a osobně.
Každý ho má cele, úplně a nerozděleně a přece všichni
dohromady mají jen jeden obraz. Tímto způsobem jsme všichni
jedno, vnitřně spojeni ve svém věčném obraze, což je obraz Boží
pramen veškerého našeho života. Naše stvořená esence a náš
život závisí bezprostředně na něm, neboť on je jejich věčnou
příčinou.
Ruysbroeck.
Bůh, který ve své jednoduché substanci všude týmž
způsobem je všemi věcmi, jest jako působící síla jinak v
rozumných bytostech než nerozumných, a v dobrých rozumných
bytostech jinak než ve zlých. Je v nerozumných bytostech
takovým způsobem, že mu nerozumějí. Rozumné bytosti mu
rozumějí pomocí poznání. Ale jenom dobří mu mohou porozuměti
také láskou.
Sv. Bernard.
"Kdy stojíme na pouhém rozumu? "Řeknu ti to: Když
rozeznáváme jednu věc od druhé." "A kdy stojíme nad pouhým
rozumem?" Řeknu ti to: "Když poznáváme všechno ve všem, pak
stojíme nad pouhým rozumem."
Eckhart. (59)
Jsou čtyři druhy dhyany (duchovních disciplin). Které jsou
to? Především je to dhyana, kterou cvičí nevědomí, pak je
dhyana, věnovaná zjišťování důležitosti, potom dhyana, jejímž
předmětem je nejvyšší jsoucno, a posléze dhyana Tathagatů
(Buddhů). Co rozumíme dhyanou, kterou cvičí nevědomí? To je
taková, k níž se uchylují jogini, kteří se cvičí v disciplinách
sravakas a pradjekabuddhas (nazíraví a "poustevničtí" Buddhové
hinajanské školy). Poznávají, že není substance já, že tělo je stín
a pomíjivý, nečistý kostlivec plný bolu, lpějí tvrdošíjně na těchto
představách, které považují za přesně takové a ne jiné, z toho
vycházejí a ponenáhlu postupují, až dosahují stavu, kdy už není
myšlenek. To je dhyana, kterou pěstují nevědomí. Čímpak je
dhyana, která se věnuje zjišťování důležitosti? To je taková,
kterou cvičí ti, kteří se již dostali za bezjáství věcí, za individualitu
a universalitu, za neudržitelnost filosofy zastávaných představ
jako "já", "jiné", a "oba". Zkoumají a sledují význam různých

aspektů Bodhisattvovství. To je dhyana,
zjišťování důležitosti.

která se věnuje

Co je dhyana, jejímž předmětem je tathagata (nebo
takovost)? Když jogin poznává, že rozlišování obou forem
bezjáství je iluzí a že, kde se spouští skutečnosti "takovosti", není
možno úspěšně rozlišovati - to jmenuji dhyanou a "takovostí" jako
se svým předmětem.
Co je dhyana Tathagaty, Když jogin dosahuje stupně
Tathagaty, mění sebepoznání dosažené ušlechtilou moudrostí v
trojnásobnou blaženost a věnuje se ve prospěch všech bytostí
provedení nesrozumitelných kousků - to nazývám dhyanou
Tathagaty.
Lankavatara Sutra.
Když se učedníci cesty Zen nedokáží dostat za svět svých
smyslů a myšlenek, jest veškeré jejich chování a počínání
bezvýznamné. Když však jejich smysly a myšlenky jsou zničeny,
zůstávají všechny průchody k všeobsáhlému duchu ucpány a
neprostupné. Nestvořený Duch musí být poznán, dokud pracují
smysly a myšlenky. On jim nenáleží, a není na nich ani závislý.
Nestavte své náhledy na svých smyslech a myšlenkách.
Nehledejte však ducha daleko od svých smyslů a myšlenek,
neusilujte o to, abyste dosáhli skutečnosti tím, že byste zavrhli
své smysly a myšlenky. Když ani na nich nelpíte, ani se od nich
neodpoutáte, budete požívat dokonalou, ničím neomezenou
svobodu, pak budete ovládat své zdroje osvícení.
Huang-Po.
Každou jednotlivou bytost, od atomu až po nejsložitější
organizované tělo a po nejvznešenějšího konečného ducha,
můžeme si podle René Guénona představiti jako bod, kde se
paprsek původního Božství setkává s diferencovanými, tělesnými
emanancemi z téhož Božství. Tvor jako tvor posuzovaný, může
být hodně vzdálen od Boha, v tom smyslu, že se mu nedostává
rozumu, aby objevil podstatu Božského prazákladu vlastního bytí.
Avšak tvor ve své podstatné esenci - jako místo, kde se střetává
stvořené a původní Božství - jest jediným bodem, mezi
nekonečným světem jiných, v němž je Boží skutečnost zcela a
věčně přítomna.
Proto mohou rozumné bytosti dospěti k
jednotícímu poznání Božského prazákladu a nerozumné jakož i
oduševnělé bytosti mohou zjevovati rozumným bytostem plnost
Boží přítomnosti. Vidění básníkovo nebo malířovo Božského v
přírodě, zbožnému ve
svatosti, v symbolu nebo obrazu
zprostředkovaná existence Boží přítomnosti, - to nejsou jen

výlučně subjektivní vjemy. Zajisté takových vjemů se nedostane
každému vnímajícímu, neboť poznání je funkcí bytí. Avšak
poznávané je nezávislé na stavu a povaze poznávajícího. Co
básník a malíř vidí a pokouší se, aby pro nás zachytil, je skutečně
tu a čeká jen na to, aby to někdo vnímal, kdo má k tomu
schopnosti. Víra a modlitba připravují ducha uctívatele k tomu,
aby vnímal paprsek Božství v jeho průsečíku se zvláštním, právě
vnímaným zlomkem hmoty. Mimo to se pozorují takové symboly
uctíváním střediska silového pole. Touha, city a představivost
všech těch, kdo klečí před svatostánkem a po generace klečeli
způsobuje něco jako trvalý mír v psychickém mediu. Obraz žije
jak sekundárním, nižším, avšak přesto Božským životem, který
mu propůjčili jeho uctívatelé, tak i primérním Božským životem,
který má dík svému Božskému prazákladu společný se všemi
ostatními i oduševnělými i neoduševnělými bytostmi. Náboženský
zážitek svátostí posedlého a uctívatele obrazů může být zcela
pravý a objektivní. Není to však vždycky a bezpodmínečně zažití
Boha a Božství. Může to býti a také to ve většině případů je
zážitek v duchu byvšího a jsoucího uctivatele vytvořeného
silového pole, promítnutého na svatostní předmět a tam tkví
jistým způsobem ve stavu, který musíme nazvat objektivním z
druhé ruky, pokud je vnímán duchem nacházejícím se v příhodné
náladě. Zda tento zážitek sám o sobě je žádoucí, o tom budeme
muset promluvit v některé pozdější kapitole. Zde nutno jen trvati
na tom, že opovržení obrazoborce vůči svátostem a symbolismu,
které považuje za bezhlavé maškarády, je zcela neoprávněné.
Sochaři ještě váhají, co se má počít.
Světce tesat nebo prasečí žlab, co?
Světec pak vyšel z tomboly,
a tak si cením Loyoly. (60)
Příliš protestantský satirik zapomněl, že Bůh není méně v
prasečím žlabu než v obrazu vytvořeném podle zvyklosti.
"Pozdvihni kámen a najdeš mne" tvrdí se o Ježíšovi v jedné z
nejznámějších zpráv nalezených na papyru v Oxyrhinchos;
"rozštípni dřevo, a jsem tam". Ti, kdo poznali pravdu těchto
výroků jakož i pravdu brahmanismu "To jsi ty" osobně a přímo,
jsou dokonale spaseni.
Sravaka (doslova "posluchač", jméno, které mu dali
mahajanští nazíraví buddhisté hinajánské školy) nedokáže poznat,
že Všeobsáhlý Duch nezná sám o sobě stádia vývoje a
příčinnosti. Bádaje po příčině, dosáhl výsledku a přebývá v
samadhi prázdnoty během nespočetných eonů. Ať je jakkoliv

osvícen v tomto směru, není sravaka vůbec na pravé cestě. Pro
Bodhisattva by byl tento stav pekelným utrpením. Sravaka je
pohřben v prázdnotě a neví, jak by mohl vyjíti ze svého klidného
ponoření, neboť nemůže
nahlédnouti do vlastní Buddhovy
podstaty.
Mo-Tsu. (61)
Dokonalým osvícením osvobozuje se Bodhisattva z otroctví
věcí, nepokouší se však, aby se osvobodil od věcí samých.
Samraru (budoucí svět) nezná, ani nemiluje nirvánu. Když zazáří
dokonalé osvícení, není to ani otroctví, ani osvobození.
Prunubuddha Sutra.
Styk se zemí posiluje vždy znovu Syna země, i když hledá
nadsmyslné poznání. Nutno dokonce říci, že nadsmyslné ve své
plnosti může být vůbec jen tehdy ovládnuto, - jestliže oběma
nohama pevně tkvíme ve smyslovém světě. "Země je jako
stanoviště", praví upanišada, když mluví o já, které se projevuje
ve vesmíru.
Šri Aurobindo.
"K jeho výšinám můžeme vždycky dospěti." Pro ty, kdo se
brouzdají v nižším bahnu, má tato věta ironický přízvuk. Přece
však ve světle i nejvzdálenější znalosti výšin a plnosti lze
porozuměti, co tím člověk myslí. Je snazší odhaliti království Boží
jen v sobě, než jej nalézti nejen tam, ale i v zevním světě ducha,
věcí a žijících bytostí. Je to snazší, protože vnitřní výšiny se
projevují všem, kdo jsou ochotni zevní vyloučiti z obzoru. A i když
by toto vyloučení zevního bylo spojeno s trpitelským způsobem
sebetrýznění, přece je méně namáhavější než proces zahrnutí
všeho dohromady, jímž dospíváme k poznání plnosti, jakož i k
výšinám duchovního života. Když se snažíme výlučně o vnitřní
výšiny, můžeme se vyhnouti pokušením a odchýlením. Při tomto
způsobu se všechno popírá a potlačuje. Ale chceme-li mít naději,
že budeme poznávat a vnímat Boha ve všem jako Božský základ
světa jakož i duše, nebudeme se smět vyhýbat pokušením a
odklonům. Musíme se jim podrobit a použít jich jako příležitost k
pokroku. Nesmí se potlačovat jednání mířící navenek. Je nutno je
tak proměnit, aby se stalo posvěceným. Sebekázeň se stane
pátravější a přísnější. Je třeba stále bdělé pozornosti, jakož i
výcviku na úrovni myšlení, cítění a chování, něco podobného
taktu a vkusu umělcovu.
V mahajanské literatuře - a speciálně v Zen-buddhistické, nacházíme nejlepší líčení psychologie člověka, pro něhož

samsara a nirvána čas a věčnost jest jedno a totéž. Snad
systematičtějším způsobem, než kterékoliv jiné náboženství
buddhismu Dálného Východu učí cestě k duchovnímu poznání jak
v jeho plnosti, tak v jeho výšinách, jak ve světě, tak světem, jak v
duši, tak duší. V této souvislosti je třeba ukázat nanejvýš
důležitou skutečnost. Nedostižné krajinkářsví čínských
a
japonských malířů je svou podstatou náboženské malířství a
čerpá inspiraci z taoismu a ze Zen-buddhismu. Naproti tomu na
západě vzniklo krajinkářské malířství a "zbožňování přírody"
básnictvím teprve když křesťanství začalo upadat, takže obojí
umění jen málo čerpalo nebo vůbec nic z křesťanských ideálů.
"Slepý, hluchý, němý!
Nekonečně daleko mimo dosah vynálezů představivosti!"
V těchto verších Seccho pro tebe všechno smetl - co vidíš
a co nevidíš, co slyšíš a co neslyšíš, čemu rozumíš a co
nedokážeš objasnit. Všechno to je odsunuto stranou a ty se
dostáváš k životu slepých, hluchých a němých. Tu je navždy
odzvoněno tvým domněnkám, vynálezům a výpočtům. Toto už
není dále zapotřebí. Zde je vrchol Zen, to máme pravou slepotu,
pravou hluchotu a pravou němost, každou v jejím neumělém a
neúčinném aspektu. "Nad nebem a pod nebem!
Jak směšné a zastrašující!"
Zde Seccho jednou rukou vyzdvihuje a druhou ponižuje.
Řekni mi, co nachází směšným, co zastrašujícím. Jest směšné,
že tento němý není přece němý. Jest zastrašující, že ten, kdo
není slepý, je přece jen slepý a ten, kdo není hluchý, přece je
hluchý.
"Li-lou nedokázal rozeznávati správnou barvu."
Li-lou žil za vlády císaře Huanga. Vypravuje se o něm, že
dokázal na sto kroků rozeznati konec jemného vlasu. Jeho
zraková schopnost byla mimořádná. Když císař Huang podnikal
jízdu pro zábavu po řece Č ih, hodil do řeky svůj drahocenný
skvost a nařídil Li-louovi, aby jej nalezl. Tomu se to nepodařilo.
Císař jej pak dal hledat Č ih-kouovi, ale ani ten jej nemohl najít.
Později přikázal Haiang-wangovi, aby jej přinesl. A ten jej opravdu
přinesl. Neboť
"Když Haiang-Wang sešel dolů
zářil drahocenný skvost nejjasněji,
avšak kde se kolem procházel Li-lou,
tam se zdvíhaly vlny až k nebi."

Dospějeme-li k těmto nejvyšším sférám, nemohou ani oči
Li-louovy rozeznati správnou barvu.
"Jak může Ših-kuang poznati tajuplnou melodii?"
Ših-kuang byl synem Čing-kuangovým z Čin v provincii
Čiang za časů dynastie Čou. Jeho jiné jméno bylo Tsu-jeh. Uměl
dobře od sebe rozeznávati pět tónů a pět not. Slyšel dokonce boj
mravenců na protilehlém úbočí. Když Čin a Č u spolu vedli válku
poznal Ših-kuang pouhým jemným dotekem strun své loutny, že
výsledek její bude pro Č u zaručeně nepříznivý. Přes svou
mimořádnou citlivost nebyl schopen rozeznati tajuplnou melodii.
Přese všechno tedy, ačkoliv nebyl hluchý, ve skutečnosti byl
hluchý. Nejvybranější tón ve vyšších sférách je mimo dosah
sluchu Ših-kuangova. Seccho pak praví, že nebude ani Li-louem
ani Ših-kuangem, neboť
"Který život by se dal srovnati s tímto?
Klidně sedím u ona,
přihlížím, jak listy padají a květiny
kvetou, podle toho jak míjejí roční období."
Když dosáhneme tohoto stupně poznání, vidění není
viděním, slyšení není slyšením, kázání není kázáním. Jsme-li
hladoví, jíme, jsme-li unaveni, spíme. Padají-li listy, vím, že je
podzim, kvetou-li květiny, vím, že je jaro.
Když před tebou všechno smetl, otevírá nyní Seccho
průchod, když praví:
"Rozumíš, nebo ne?
Železná hůlka bez díry!"
Učinil pro tebe nejvíc co mohl. Je vyčerpán - může se jen
obrátit a předat ti tuto železnou hůl bez díry. To je nejvýš
významný výrok. Dívej se vlastníma očima! Váháš-li, mineš
navždy cíl.
Jengo (autor tohoto komentáře) zdvihl tedy hůl a pravil:
"Vidíš?" Uhodil potom do své židle a řekl: "Slyšíš?" Zdvihl se ze
židle a děl: "Bylo něco řečeno?"
Jaký je vlastně význam této železné hole bez díry?
Nemyslím si, že to vím. Byla to odjakživa specialita buddhismu
Zen, přiměti nesmyslem ducha k tomu, aby byl činný mimo
smysly. Snad smysl oné hole je právě ten, že nemá žádný a že
na tuto nesmyslnost reaguje tak zmateně.

V koření je Boží moudrost vesmírným Brahmanem, v řapíku
je vesmírnou iluzí, v květině vesmírovým květem a v ovoci
vesmírovým osvobozením.
Tantra Tattwa.
Sravakové a Pratjakabuddhové jakmile dosáhnou osmého
stupně
Boddhisattvovy disciplíny, tak se opíjejí blažeností
duchovního klidu, že opomíjejí poznávati, jak viditelný svět není
nic jiného než Všeobsáhlý duch. Jsou ještě v oblasti individua;
jejich úsudek není ještě čistý. Naproti tomu jsou si Bodhisattvové
vědomi svých prapůvodních slibů, které pocházejí ze všeobsáhlé
lásky v jejich srdcích. Nevstupují do nirvány (jako do stavu, který
je oddělen od stvořeného světa). Vědí, že viditelný svět není nic
než projev Všeobsáhlého Ducha.
Shrnutí z Lankavatara Sutry.
Jen vědomá bytost ví, co znamená pohyb. Oněm bez
vědomí je pohyb nepochopitelný. Cvičíš-li se v tom, abys udržel
svého ducha nepohnutého, jest tebou dosažena nepohnutost
nehnutostí bytosti bez vědomí.
Toužíš-li po opravdu nehybném,
jest nehybné v samotném pohybu,
a toto nehybné je opravdu nehybné Jediné.
Semeno Buddhovství není tam, kde není vědomí.
Dej dobře pozor, jak rozličné jsou aspekty
nehybného Jediného.
A poznej, že první skutečnost je nehybná.
Jen když dojdeme k této skutečnosti
porozumíme pravé funkci "takovosti".
Hui Neng.
Tyto věty o nehybné pravé pohnutce (příčině) připomínají
nám Aristotela. Avšak mezi Aristotelem a zastánci věčné filosofie
uvnitř velkých náboženských tradic je obrovský rozdíl. Aristoteles
se zabývá v první řadě kosmologií, filosofové věčné filosofie v
první řadě osvobozením a osvícením. Aristotelovi stačí, když je
zevně a teoreticky poučen o první nehýbající se příčině. Cílem
filosofů věčné filosofie je, přímo ji spatřit, poznat ji spojením s ní,
a tak se moci státi jí a skutečně novým nehybným Jediným. Toto
spojivé poznání může být poznáním výšek i plnosti. Duchovní
poznání výlučně na výši duše (vnitřně) mahajanský buddhismus

zavrhoval jako nedostačující. O podobném zavržení kvietismu
uvnitř křesťanské tradice bude pojednáno v kapitole "Nazíravost a
činný život." Prozatím jen tolik, že je zajímavé, že problém, který
vyvolal v sedmnáctém století tak rozhořčené rozpory, vynořil se
daleko dříve u buddhistů. Avšak zatímco v katolické Evropě
výsledky boje s Molinosem, madame Guyonovou a Fénelonem
měl za následek vyhlazení mystiky téměř na dvě stě let, byly obě
strany v Asii natolik tolerantní, že se v klidu rozešly a dále se
přidržovaly svých opačných názorů.
Duchovnost hinajany
pokračovala v bádání ve vnitřních výšinách, zatímco mistři
mahajany nezvolili za svůj ideál Arhata, nýbrž Bodhisattwu a
ukazovali na duchovní poznání jak v jeho plnosti, tak v jeho
výšce. Následující citát, z pera světce cesty Zen z osmnáctého
století, je poetický popis stavu těch, kdo uskutečnili ideál cesty
Zen.
Přebývající v neodděleném, které je v odděleném,
odcházejíce a vracejíce se, jsou tak nepohnuti. Nemyšlenku
postihujíce, která je v myšlence, slyší hlas pravdy v každém z
jejich činů. Jak neomezené je nebe nazíravosti!
Jak průzračné je světlo měsíce čtyřnásobné moudrosti!
Pokud se pravda projevuje v jejím věčném klidu jest i tato
země lotosovou zemí čistoty a toto tělo tělem Buddhovým.
Hakuin.
Příroda by nemilovala ani jídlo, ani pití, ani oděv, ani
obydlí, nic na všech věcech kdyby nebyl Bůh uvnitř; hledá, tajně
hnána a puzena k tomu, aby uvnitř nalezla Boha.
Eckhart. (62)
Vezmeme-li mušku jaká je v Bohu je ušlechtilejší než
nejvyšší andělé sami o sobě.
Eckhart. (63)
Mému vnitřnímu člověku není nic po chuti jako tvor, nýbrž
všechno je mu milé jako dar Boží. Ale mému nejvnitřnějšímu
člověku není to po chuti jako dary Boží, nýbrž jako něco věčného.
Eckhart. (64)
Vepři jedí žaludy, avšak nemyslí ani na slunce, které jim
dalo život, ani na vliv nebe, které žaludy živilo, ani na vlastní
kořeny stromu, z něhož pocházejí.

Thomas Traherne. (65)
Neužíváš správně světa, když neprocitáš každé ráno v nebi.
Pociťuj se být v paláci svého Otce a měj oblohu, zemi a vzduch
za nebeské radosti, všeho si ceň s takovou úctou, jako bys byl
mezi anděly. Králova nevěsta v komoře mužově nemá pak důvodu
k takové radosti jako ty. Neraduješ se ze světa správně, když
tvými žilami neprotéká moře, nejsi-li oděn oblohou a korunován
hvězdami. A poznej, žes jediným dědicem celého světa - ba více,
jsou v něm lidé, z nichž každý sám o sobě jest jediným dědicem
právě jako ty. Dokud neprozpěvuješ a sebe nerozveseluješ a
neumíš se těšit z Boha jako lakomec ze svého zlata a jako král ze
svého žezla, dotud se netěšíš ze světa. Nevyplňuje-li tvá duše
celý svět a hvězdy nejsou tvými klenoty, nejsi-li s cestami Božími
za všech dob tak obeznámem, jako se svou cestou a stolem,
neseznámíš-li se vnitřně s oním stinným Nic, z něhož byl svět
stvořen i nemiluješ-li lidi tak, že si přeješ jejich štěstí tak horlivě
jako vlastní, neraduješ-li se v Bohu, protože je vůči všem tak
dobrý, nikdy se ze světa nebudeš těšit. Také tehdy ne, neceníš-li
si jej více než vlastní dobro a jsi-li více přítomen v hemisféře a
pozoruješ-li tam nádheru a krásu více než ve vlastním domě;
nevzpomínáš-li si na to, jak později jsi byl stvořen a jak to bylo
nádherné, když jsi přišel na svět, netěšíš-li se už z paláce vlastní
nádhery, jako by byl dnes ráno postaven. A dále nebudeš se
nikdy opravdu těšit ze světa, jestliže krásu této radosti tak
nemiluješ, že jsi jí chtivý a snažíš se o to, abys jiné přemluvil k
témuž požitku, a jestliže odpornou zkaženost lidí, kteří opovrhují
světem, tak dokonale nechováš v nenávisti, že bys raději vešel
do pekelných plamenů, než aby ses vědomě provinil jejich
omylem. Svět je zrcadlo nekonečné krásy, ale nikdo to nevidí.
Svět by byl oblastí světla a míru, kdyby lidé neupadli do neklidu.
Svět je rájem Božím. Člověku je po jeho pádu ještě větší
hodnotou. Je sídlem andělů a branou nebeskou. Když Jakub
procitl ze svého sna pravil: "Bůh je zde a já jsem to nevěděl." Jak
úctyhodné je toto místo! Zde není nic jiného než Boží dům, zde je
brána nebes.
Thomas Traherne (66)
Než se pustíme dále a pojednáme o prostředcích pomocí
nichž lze dospěti k plnosti právě jako k výšce duchovního
poznání, prozkoumejme krátce zážitek těch, kterým se dostalo
privilegia "Jediné zříti ve všech věcech", ale kteří neučinili pokus
poznati je též v sobě. Mnoho zajímavého materiálu o tomto

předmětu lze nalézt v Buckově Cosmic Consciousness. Chceme-li
se tu jen zmíniti, že takové "kosmické vědomí" může být uděleno
aniž se o ně žádá a pak se podobá tomu, co katoličtí theologové
nazývají gratia gratuita (milost zdarma daná). Gratia gratuita (jako
třebas dar uzdravování nebo proroctví) může se dostavit i ve
stavu těžkého hříchu, a takový dar není pro spásu duše ani nutný,
ani dostačující. V nejlepším případě jsou takové záchvaty
"kosmického vědomí", jak Buck popisuje, pouhými výjimečnými
vyzváními v širší osobní snaze jak po vnitřních výšinách, tak po
zevní plnosti poznání. Ve velmi četných případech vyzvání není
přijato. Dar se hodnotí podle extatického počitku, s nímž je
spojen. Vzpomínka na jeho příchod je nostalgická. Je-li přijímající
náhodou básníkem, výmluvně o tom píše - jako Byron na příklad
v jedné skvělé pasáži v Childe Haroldovi a Wordsworth v Tintern
Abbey a The Prelude. V těchto záležitostech neměl by si žádný
lidský tvor troufat, aby nadobro odsoudil svého bližního. Přece
však je dovoleno na podkladě životopisných dokladů mít za to, že
ve prospěch jimi popsaných zjevení ani Wordsworth, ani Byron
nic vážného nepodnikli. Není tedy důvodu k domněnce, že tato
zjevení dostačovala, aby změnila povahu
básníků. Onen
nestvůrný egoismus, který je doložen u De Quinceye, Keatse a
Haydona jak se zdá, neopustili ani do smrti ani Wordwortha. A
Byron zůstal i potom, co spatřil Jediné ve všech věcech jako
dříve, zase oním okouzlujícím a tragickomickým Byronem.
V této souvislosti je zajímavé srovnati Wordswortha s jiným
velkým milovníkem přírody a literátem, se svatým Bernardem.
"Učiň přírodu svým učitelem", praví první, a pokračuje tvrzením,
že
Jedna ratolest jarního lesa v květu
více ti říká o muži,
o zlu a dobru,
než ti může říci kterýkoliv mudrc. (67)
Svatý Bernard píše, jak se zdá, podobným způsobem. "Co
vím o Božských vědách a Svatých spisech, naučil jsem se v
lesích a na polích. Neměl jsem jiných učitelů než knihy a dub."
A v jiných ze svých dopisů praví: "Poslyš zkušeného muže.
Více se naučíš v lesích než z knih. Stromy a kameny naučí tě
více, než se můžeš dozvěděti z úst nějakého magistra." Výroky
jsou podobné, ale vnitřní smysl je velmi různý. V řeči Augustinově
smíme se těšiti jen z Boha. Z tvorů se nesmíme těšiti.
Wordsworth, jako téměř všichni zbožňovatelé přírody v literatuře,

káže radost z tvorů, spíše než aby se jich používalo k dosažení
duchovních cílů - použití, které u používajícího, jak uvidíme,
předpokládá mnoho sebekázně. Bernardovi je samozřejmé, že se
jeho korespondenti mocně cvičí v této sebekázni, a že příroda,
ačkoliv je milovanou a váženou učitelkou, se používá jen co
prostředku k poznání Boha, ale ne aby z ní byla taková radost
jako by to byl Bůh. Krása květin a krajin se nesmí jen vychutnávat
a přitom putovat si nad zemí "samoten jako mrak" (68). Je tu jen k
tomu, abychom si na ni zavzpomínali, když po čaji ležíme v
knihovně "v zahálčivé a přemýšlivé náladě" (69). Následek musí
být poněkud namáhavější a účelnější. "Zde, moji bratři," praví
starý buddhistický spisovatel, "jsou kořeny stromu, zde jsou
prázdná místa. Rozjímejte." V pravdě ovšem je svět jen pro ty,
kteří si ho zasloužili. Ve slovech Philonových - "ačkoliv je člověk
třeba neschopen, aby se stal hodným Tvůrcova vesmíru, přece by
se měl snažit, aby se vesmíru stal hodným. Měl by se z člověka
proměnit v kosmickou přirozenost, možno-li tak říci, v malý
vesmír." Pro ty, kteří si nezasloužili svět ani tím, že svoje já úplně
umrtvili, (ani méně namáhavým způsobem, že se stali hodnými
vesmíru tím, že vnesli pořádek a úměrnost do různorodého
zmatku
nedisciplinované lidské osobnosti), je tento svět v
duchovním smyslu velmi nebezpečným místem.
Že nirvána a samsara jsou jedno, jest vesmírová
skutečnost. Avšak tato skutečnost může být plně poznána nebo
bezprostředně
zažita jen dušemi, které daleko pokročily v
duchovnosti. Když obyčejní, dobří, neznovuzrození znají tuto
pravdu z doslechu a jednají podle ní v praxi, vydávají se na
pospas katastrofě. Celá smutná historie antinomistů je tu k tomu,
aby nás varovala před tím, co se stane, když lidé prakticky
uplatňují pouze intelektuální a nepoznanou teorii, že všechno je
Bůh a Bůh je vše. Jest téměř více zdrcující hra, než jakou nám
poskytli
antinomisté, když dobrý občan, žijící vážným,
spořádaným, dobře vedeným životem, učiní všechno možné, aby
žil podle svátostí, ale nenabude ani nejmenší známost o tom, k
čemu slouží svátostné úkony jako symboly. Dr. Oman píše
zevrubně v knize - The Natural and the Supernatural na thema,
že "smíření s pomíjejícím je zjevení věčného". A v nedávno
uveřejněné knize Science, Religion and the Future kanovník
Raven vzdává pochvalu Dr. Omanovi, protože vyslovil zásady
theologie, v níž konec konců není rozporů mezi přírodou a milostí,
mezi vědou a náboženstvím, a dokonce se v ní jeví svět vědců a
theologů stejně. To se
dokonale shoduje s Taoismem, s
Buddhismem Zen a s křesťanskými naukami jako "Ama et fac
quod vis" (70) svatého Augustina a s radou pátera Lallemanta

(71) theocentrickým nazíravcům, aby šli do světa a jednali, neboť
jejich činy jsou tím jediným, čím mohou světu opravdu prospěti.
Avšak ani kanovník Raven, ani dr. Oman dostatečně neobjasňují,
že příroda a milost, samsara a nirvana, ustavičné hynutí a
věčnost, ve skutečnosti a empiricky jsou jednou jen pro ty, kdo
splnili určité podmínky. Fac quod vis v časovém světě - ale jen
tehdy, když ses naučil nekonečně těžkému umění, milovati Boha
z celého srdce a z celé duše a bližního jako sebe samého (72).
Když ses tomu nenaučil,
staneš se buď excentrickým
antinomistou nebo zločincem nebo spořádaným občanem "krásně
vyrovnaného typu", kterému nezbylo času k tomu, aby porozuměl
přírodě a milosti. Evangelia mluví jasnou řečí o postupu, jímž
člověk získává právo, aby žil ve světě, jako by tam byl doma.
Musí dokonale zapříti své já a podrobiti se dokonalému umrtvení.
V určitém období svého života, jak se zdá, pěstoval Ježíš nejen
umrtvování ducha, ale i těla. Jeho čtyřicetidenní půst je toho
dokladem, leho výrok, že démoni mohou býti vymítání jen těmi,
kdo se právě tak dlouho postili jako modlili, zakládá se na osobní
zkušenosti, (Farář Arský /73/, jehož znalosti o zázracích a
tělesném pokání právě tak pocházely z osobní zkušenosti,
zdůrazňuje úzkou spojitost mezi přísným tělesným umrtvováním a
silou, pomocí níž lze často nadpřirozeným způsobem dostati
odpověď na otázku, o jejíž zodpovězení jsme prosili). Farizeové
Ježíšovi vyčítali, že "jedl a pil" a stýkal se s "celníky a s hříšníky"
(74). Nedbali na to nebo nevěděli, že tento zdánlivě světský
prorok dříve pokud se týče umrtvování soupeřil s Janem Křtitelem
a sám pěstoval duchovní umrtvování, které nám hlásal. Příklad
Ježíšova života je v podstatě příkladem mudrcova života, jehož
běh buddhisté Zen
znázorňovali tak oblíbenými "obrazy o
pastýřích stád". (75).
Divoký skot, který symbolizuje
neznovuzrozené já, se chytí, donutí se změnit chování, potom se
zkrotí a jeho černá barva zbělí. Znovuzrození jde tak daleko, že
za nějaký čas skot úplně zmizí. Na obraze není nic kromě úplňku
měsíce, jako symbolu
Všeobsáhlého Ducha, "Takovosti"
Prazákladu. Ale to není poslední stupeň. Nakonec přichází pastýř
skotu, přijíždí na zádech jednoho dobytčete, zpět do světa lidí.
Protože nyní miluje, miluje do té míry, že se ztotožňuje s
Božským předmětem své lásky, a proto může dělat co chce.
Stýká se s pijáky vína a se řezníky, a ti všichni se stanou Buddhy.
Pro něho nastalo úplné smíření s pomíjejícím a pomocí tohoto
smíření nastalo zjevení věčného. Ale slušní, neznovuzrození
průměrní lidé se smiřují jinak než světci s pomíjejícím, neboť
podléhají svým zhýčkaným vášním a sklonům a jsou odváděni
ropztylováním, které jim vyhovuje. Jest zcela nežádoucí, aby se

takovým lidem říkalo, že pomíjející a věčnost jsou jedno a totéž,
když se hned řečené neomezí, - neboť v praxi obojí není stejné,
kromě u světců. A my nevíme o žádném takovém, který by se
nebyl na počátku své dráhy choval tak, jako by pomíjející a
věčnost, příroda a milost ze základu nebyly rozdílné a v mnohých
ohledech neslučitelné. Jako vždycky duchovní cesta se pohybuje
na ostří nože mezi propastmi. Na jedné straně číhá nebezpečí
prostého zavržení a úniku, na druhé straně pouhého přijetí a
požitku z věcí, kterých je třeba užívat jako nástrojů nebo symbolů.
Veršovaná Irgenda k poslednímu obrazu "řady pastýřů skotu" z ní
takto:
Zrovna za poslední hranicí vede cesta,
po níž se vrací k šesti říším jsoucna.
Každý světský obchod je teď dílem Buddhovým a kamkoliv
jde,
tam nachází domácí ovzduší.
Jako klenot vyniká i z bláta,
jako čisté zlato září i v peci.
Podíl nekonečné cesty (zrození a smrti)
kráčí soběstačný.
Za všech okolností se pohybuje klidně a odloučeně.
Prostředky ke konečnému cíli člověka budou popsány
podrobně v kapitole "Umrtvování a odloučenost". Tato kapitola se
však zabývá hlavně krocením vůle. Toto krocení vůle musí však
být doprovázeno neméně důkladným ovládáním vědomí. Musí
nastat - náhle nebo ponenáhlu obrácení, nikoli jen srdce, ale i
smyslů a poznávajícího ducha. Co následuje, jest poutavé líčení
metancie, jak Řekové nazývali tuto úplnou důkladnou změnu
povahy.
Ve formulacích indických a na Dálném Východě pojednává
philosophia perennis o tomto tématu systematicky. Přepisuje se
tam proces vědomého rozlišování mezi osobním já a Já, které je
totožné s Brahmanem, mezi odděleným já a Tathagata-gerba
neboli Všeobsáhlým duchem. Výsledkem tohoto rozlišování je
více či méně náhlý "převrat" vědomí a uskutečnění stavu "bez
ducha" (no-mind), který lze popsat jako osvobození od poznávací
a intelektuální poutanosti a principem já. Tento stav "bez ducha"
nachází se jaksi na ostří nože mezi bezstarostností průměrného
smyslového člověka a usilovnou a přílišnou horlivostí člověka
posedlého touhou po spáse. Abychom tohoto stavu dosáhli,

musíme postupovat bedlivě. Abychom si jej zachovali, musíme se
naučiti, abychom spojovali nejintensivnější pozornost s klidnou
sebezapírající pasivitou, neúnavnou rozhodnost s dokonalou
poslušností vůči direktivám duše. "Když, Bez-duch je hledán
duchem," praví Huang-Po, "stane se zvláštním předmětem
myšlení. Jedině mlčení může o něm vydat svědectví, neboť, "Bezduch je mimo myšlení." Jinými slovy, nesmíme se snažit, jako
oddělení jednotlivci, na něj myslit, ale spíše mu dovolit, aby nás
myslel. Tak čteme v sutře měřiče diamantů, (76) že když
Bodhisattva během svého pokusu o dosažení "takovosti" zachová
si myšlenku já, osobnosti, oddělené bytosti nebo duše není už
Bodhisattvou. Také Al-Chazzali, filosof sufismu, zdůrazňuje
potřebu intelektuální pokory a poslušnosti. "Jestliže někomu
napadne myšlenka, že je unesen ze svého já, když se nachází ve
stavu fana ( tento odpovídá přibližně "bez-duchu" nebo mušin
buddhismu Zen), je to chyba. Nejvyšší stupeň je býti vytržen z
vytržení. "Existuje extatické vytržení z vytržení ve vnitřních
výšinách Atmana - Brahmana. A je jiné obsáhlejší vytržení z
vytržení nejen ve vnitřních výškách, nýbrž také ve světě a skrze
svět, ve bdělém, dennodenním poznání Boha v Jeho plnosti.
Má-li být člověk vskutku chudý, musí být tak prost stvořené
vůle, jak byl, když nebyl. A říkám vám při věčné pravdě, pokud
máte vůli, abyste plnili vůli Boží a nějak toužíte po věčnosti a po
Bohu, potud nejste skutečně chudí. Neboť jen ten je chudý
člověk, který nic nechce, nic nepoznává, po ničem netouží.
Eckhart. (77)
Kdo jde dokonalou cestu, nezná těžkostí,
leda že odmítá, aby něčemu dával přednost.
Jen když se osvobodí od nenávisti a lásky, objeví se mu
celá cesta nezakrytě.
Rozdíl mezi desetinou palce
a nebem a zemí je rozdvojen.
Přeješ-li si jej vidět před vlastníma očima,
neměj pevné myšlenky, ani pro něj, ani proti němu.
Co chceš stavěti proti tomu, co nemáš rád to je nemoc ducha.
Není-li pochopen hluboký smysl cesty
je zbytečně rušen klid mysli...

Nesleduj zevní zápletky,
nepřebývej ve vnitřní prázdnotě,
buď vesel v jednotě věcí,
a dvojnost zmizí sama sebou.
Snažíš-li se dosáhnouti klidu zastavením pohybů,
jest tak docílený klid vždycky v pohybu.
Jak můžeš uskutečniti jednotu
dokud prodléváš v takové dvojnosti?
A není-li jednota dokonale pochopena,
trpíš ztrátou dvojího druhu.
Zapření zevní skutečnosti jest jejím potvrzením
a potvrzení prázdnoty (Absolutna) jest jejím popřením...
Proměny, které se dějí v prázdném světě před námi,
zdají se být skutečnými z nevědomosti.
Nenamáhej se s hledáním pravého,
přestaň pouze držeti se domněnek.
Ty dva existují k vůli Jedinému,
ale neupínej se ani k Jedinému.
Není-li mysl rušena,
deset tisíc věcí neuráží.
Kdyby oko nikdy neusnulo,
sny by přestaly samy sebou.
Kdyby Všeobsáhlý Duch zůstal absolutním,
bylo by deset tisíc věcí z jediné substance.
Když se dobereme hlubokého tajemství "Takovosti"
zapomeneme najednou na zevní zápletky.
Posuzujeme-li deset tisíc věcí v jejich jednotě
vracíme se k Původu a zůstáváme, kde jsme odevždy byli.
Jedno ve všem,
všechno v jediném.
Tomu jen když se rozumí,
odpadnou starosti, že nejsme dokonalí!

Když Všeobsáhlý Duch a všichni věřící nejsou odděleni
a neoddělen je každý věřící duch a Všeobsáhlý Duch,
tehdy všechna slova selhávají
neboť se to neděje ani v minulosti, ani v přítomnosti, ani v
budoucnosti.
Zen.

Třetí

patriarcha

Čiňte, co nyní činíte, trpte, čím dosud trpíte. Aby se to vše dělalo
svatě, k tomu je třeba jen proměny ve vašem srdci. Svatost
spočívá v tom, abychom chtěli to, co se nám děje z příkazu
Božího.
Jean Pierre de Caussade
Slovní poklad Francouzů se velmi liší od téhož u Číňanů v
sedmém století. Avšak rada, kterou dávají je v podstatě stejná.
Přizpůsobit se vůli Boží, podřídit se, poslouchat direktivy Ducha
svatého - v praxi, i když ne doslova, jsou tímtéž jako přizpůsobit
se dokonalé cestě, odříci se zálib a mínění, bdít, aby sny přestaly
a zjevila se pravda.
Svět obývaný slušnými neznovuzrozenými, průměrnými
lidmi, je povětšinou nudný (tak nudný, že se lidé musí od něho
odvracet všemi možnými umělými rozptýleními), tu a tam na
krátký čas neposkytuje největší potěšení, a občas, ba dosti často
nepříjemná muka. Proč ti, kdo si zasloužili svět tím, že se stali
schopnými zříti v něm Boha jako ve vlastní duši, má tento svět
zcela jiné vzezření.
Obilí bylo nesmrtelnou pšenicí Východu, která se nikdy
neměla kosit ani zasévat. Připadalo mi, že se táhlo od
Všudypřítomného až k Všudypřítomnému. Prach a kameny cesty
byly tak cenné jako zlato. Brána byla napřed koncem světa.
Zelené stromy, když jsem je spatřil branou, mne uchvacovaly a
uváděly
ve vytržení. Jejich sladkost a nezvyklá krása
rozechvívaly mé srdce radostí, téměř jsem šílel ve své extasi,
bylo to tak zvláštní a podivné. Lidé! Ó, jak úctyhodnými starci mi
připadali! Nesmrtelní cherubové! A mladší muži se mi zdáli být
jasnými anděly, mladá děvčata zvláštními serafinskými zlomky
života a krásy! Kluci a děvčátka jak se prali a hráli se na ulici, byli
pohyblivými skvosty. Nevěděl jsem, že se kdy zrodili nebo že mají
umřít. Spíše všechny věci přebývaly, věčné, jak byly, na svých
dědičných místech. Věčnost se projevovala v denním světle, a

něco Věčného zdálo se, že bylo za vším. Mluvilo to dle mého
očekávání a vzbuzovalo to mou touhu. Město připadalo být v nebi
nebo v ráji. Ulice byly mými, chrám mým, lidé mými, jejich šaty,
zlato, stříbro mé, a rovněž jejich zářící oči, jejich jasná pleť a
rozumná líce. Nebe bylo mé, a já jsem byl jediným divákem a
poživačem ...A tak se stalo, že jsem byl s velikou námahou
zkažen a donucen, abych se naučil špinavým činům světa. Na to
všechno nyní zapomínám a stanu se opět malým dítětem, abych
směl vstoupiti do království Božího.
Thomas Traherne (78)
Proto vám pravím ještě o jiném smyslu, který je jasnější a
duchovnější: pravím , že království Boží je všechno ve všem, a
všechno je jedno, a všechno je naše.
Eckhart (79)
Z učení, že Bůh je ve světě, vyplývá důležitý praktický
uzávěr - svatost přírody a hříšnost a bláhovost pyšných pokusů
lidí, aby se staly spíše jejich pány než jejími inteligentními
učenlivými spolupracovníky. S životem pod úrovní lidskou a
dokonce s věcmi je třeba jednat ohleduplně a s porozuměním, ne
je surově potlačovat, aby sloužily našim lidským cílům.
Vládcem Jižního oceánu byl Šu, vládcem Severního
oceánu byl Hu a vládcem středu byl Chaos. Šu a Hu se spolu
stále setkávali v zemi Chaosově, který s nimi velmi dobře
nakládal. Radili se, jak by mu jeho laskavost oplatili a pravili:
"Lidé mají sedm otvorů, aby viděli, slyšeli, jedli a dýchali, zatímco
tento vládce nemá ani jediný. Udělejme je pro něho". Tak vyvrtali
do něho každý jeden. Po sedmi dnech však Chaos zemřel.
Čuang-Tse.
V tomto jemně kosmickém podobenství představuje Chaos
přírodu ve stavu wu-wei-netvrzení čili v rovnováze. Šu a Hu jsou
podoby oněch činných lidí, kteří se domnívají, že zlepší přírodu,
když suché prérie přeměnili v pšeničná pole a oseli pouště;
prohlásili hrdě, že dobyli vzduch a pak zjistili, že porazili kulturu;
vykáceli rozsáhlé lesy, aby dodali novinový papír psavému světu tento svět měl číst a psát, aby se zajistila vláda rozumu a
demokracie - a všude sklízel erozi půdy, oplzlé časopisy a tisk
fašistické, komunistické,
kapitalistické a nacionalistické
propagandy. Krátce řečeno Šu
a Hu jsou přívrženci
apokalyptického náboženství nevyhnutelného
pokroku. Jeho
článek víry zní, že království nebeské je mimo tebe a v
budoucnosti. Naproti tomu Čuang-Tse, jako všichni dobří taoisté,

si nepřeje, aby byla příroda znásilňována ve prospěch špatně
promyšlených časných cílů, které nejsou ve shodě s konečným
cílem lidstva, jak jej formulovala philosophia perennis. Přeje si
spolupracovati s přírodou, aby se zavedly hmotné a sociální
podmínky, za nichž mohou jednotlivci
uskutečniti Tao na
kterémkoliv stupni, od fysiologického až po duchovní.
Ve srovnání s taoisty a s buddhisty Dálného Východu byl
křesťanský postoj vůči přírodě podivně bezcitný a často přímo
domýšlivý a násilnický. Opíraje se o neblahou poznámku v
Genesi, považovali katoličtí moralisté zvířata za pouhé věci, které
člověk právem využívá k vlastním účelům. Jak krajinářství, tak i
humanitní hnutí v Evropě bylo téměř výlučně světskou záležitostí.
Na Dálném Východě obojí mělo náboženský základ.
Řekové věřili, že po Hybridě vždycky následuje Nemesis, že
zajdeme-li příliš daleko, dostaneme ránu do hlavy za to, že
bohové nesnáší nadutost ze strany smrtelníků. Ve sféře lidských
vztahů konečně moderní člověk rozumí poučce Hybridině a
považuje ji za správnou. Přejeme si, aby pýcha poznala pádu a
vidíme, že skutečně také takovými pády trpí.
Mít příliš mnoho moci nad bližními, být příliš bohat, příliš
ctižádostiv - to všechno vyžaduje trestu. Avšak s tím se Řekové
nespokojují. Protože považují přírodu za něco Božského, mají
pocit, že musí být ctěn. Jsou přesvědčeni, že hybristický
nedostatek úcty vůči přírodě by byl ztrestán pomstychtivou
Nemesis. Ve hře "Peršané" udává Aischylos důvody
nejzákladnější metafysické důvody - proč byli barbaři poraženi.
Xerxes byl potrestán za dva zločiny - pro svůj pyšný, proti
Athéňanům namířený imperialismus a pro svůj pyšný
imperialismus namířený proti přírodě. Pokoušel se zotročit své
bližní a pokoušel se zotročit moře tím, že postavil most přes
Hellespont.
Attosa: "Od břehu ke břehu překlenul Hellespont."
Duch Dareův: "Cože! Jak mohl spoutati mocný Bosporus?"
Attosa: "Ne jinak, než že některý bůh podporoval jeho
záměr."
Duch Dareův: "Některý bůh moci, aby zamlžil jeho lepší
přirozenost."
Dnes známe a odsuzujeme první druh imperialismu. Avšak
většina z nás nedbá existence nebo dokonce nepřipouští možnost
druhého. A přece nebyl autor knihy Erewhon (80) blázen. Ve
chvíli, kdy platíme hroznou cenu za své mnohovynášení "dobytí

přírody" je pro nás jeho kniha ještě aktuálnější. A Butler nebyl
jediným skeptikem devatenáctého století ohledně nevyhnutelného
pokroku. Jednu nebo dvě generace před ním psal Alfred de Vigny
o novém technickém zázraku své doby, o parním stroji - zcela
jiným způsobem než jeho velký současník Viktor Hugo, se svou
hlučnou chválou.
Na tohoto železného býka, který kouří, soptí a bučí
nasedl člověk příliš brzo. Nikdo ještě neví,
jaké bouře mu přináší tento krutý slepec,
a veselý cestovatel mu dává své poklady.
A trochu dále ve stejné básni připojuje:
Všichni zajásali, avšak nikdo není pánem
řvoucího draka, ani vědec, který mu dal zrod.
zahráli jsme si více než je radno. (81)
Pohlédneme-li zpět na řeže a pustošení, vidíme, že Vigny
měl zcela pravdu. Žádný z oněch veselých cestujících, neměl
tušení, kam povede ta první veselá, malá projížďka. Nebo snad už
o tom měli jasnou představu, ale ta byla chybná. Vždyť byli
přesvědčeni, že tato vymoženost je plnou parou povede ke
světovému míru a k bratrství lidí. A noviny, na jejichž četbu byli
tak hrdi, zatím co vlak dodrkotal k utopistickému, sotva padesát
let vzdálenému místu, měly být zárukou toho, že svoboda a
rozum zvítězí brzy všude. Výletní prostředek se nyní změnil ve
čtyřmotorové bombardovací letadlo, naložené bílým fosforem, a
vysoce třaskavými výbušninami a svobodný tisk stal se všude
služebnicí skupiny zájemců nebo vlády. A přece, z nějakého
nevysvětlitelného důvodu, cestující (dnes zcela jiní než veselí)
lpějí na náboženství nevyhnutelného pokroku - což je konec konců
naděje a víra příčící se lidské zkušenosti, že můžeme něco dostat
za nic. Oč zdravější a realističtější je názor Řeků, že každé
vítězství je požadovaná cena tak vysoká, že je daleko větší než
dosažený úspěch. Moderní člověk už nepovažuje přírodu za něco
nějakým způsobem božského a považuje za správné, když se k
ní chová jako pyšný dobyvatel a tyran. Kořist technického
imperialismu naší doby je ohromná. Mezitím se však Nemesis
postarala o to, abychom dostali jak rány tak odměnu. Tak na
příklad, připravila lidstvu větší potěšení možnost doletět z New
Yorku do Los Angeles za 12 hodin, než mu způsobilo utrpení
vrhání bomb a ohně? Není nám známa metoda, jíž bychom
spočítali množství štěstí a dobra ve světě. Jest však zřejmé, že
nedávnými
technickými vymoženostmi získané přednosti -

Řekové by o nich mluvili jako o nových útocích Hybridiných na
přírodu - jsou obvykle doprovázeny úměrnými škodami, že zisky
na jedné straně způsobují škody na straně druhé, a že nikdy nic
nezískáme zdarma. Zda čistý výtěžek tohoto komplikovaného
účetnictví na Má dáti a Dal představuje opravdový pokrok ve
ctnosti, ve štěstí, milosrdenství a v inteligenci, nedá se nikdy určit
s konečnou platností. A právě proto, že se skutečnost pokroku
nedá nikdy prokázat, muselo devatenácté a dvacáté století
pokrok prohlásit za článek víry. Pro zastánce věčné filosofie nemá
otázka, zda je pokrok nevyhnutelný či zda je vůbec skutečný,
příliš velkou důležitost. Jim jde o to, zda lidé mají dospěti ke
spojivému poznání Božského základu. Na sociálním prostředí je
nezajímá, zda je pokrokové či nikoliv (beztak těmto slovům se
podkládá různý význam), nýbrž do jaké míry napomáhá jednotlivci
nebo mu zabraňuje, aby pronikl ke konečnému cíli člověka.
2. 3. 1959

V. kapitola
Láska (Charitas) (82)
Kdo nemiluje, Boha nepoznal; neboť Bůh je láska.
I. Jan IV. 8
Láskou může býti dosažen a podržen, ale myšlenkami nikdy.
Mrak nevědomosti
Kdokoliv studuje, aby dosáhl ponoření (tj. spojivé poznání),
měl by začíti tím, že by se sebe zkoumavě ptal, kolik miluje.
Vždyť láska je hybnou silou ducha (machin mentis), která jej ze
světa vytahuje a pozdvihuje.
Sv. Řehoř Veliký (83)
Astrolabium tajemství božího je láska.
Džalal-al-din Rumi.
Tak je to správné, bohové!
Jen vždy rychle bujnému, rozkoší opojenému
muži, který váš příkaz nohama šlape a nechce
vidět, protože nemiluje, dejte pocítit svou moc.

Shakespeare (84)
Láska je neomylná. Nedopouští se chyb, neboť všechny
omyly způsobuje nedostatek lásky.)
William Law.
Můžeme milovat jen to, co známe, a nemůžeme dokonale
poznávat, co nemilujeme. Láska je způsob poznávání. Když je tato
láska dostatečně nesobecká a silná, stane se poznání spojivým
poznáním a tak nebude vlastnosti neomylnosti. Kde není
nesobecká láska (nebo kratčeji řečeno milosrdenství) tam je
sebelásky plné předsudků, a proto jen částečné a znetvořené
poznání jak našeho já, tak světa věcí, existencí, psych a duší
mimo já. Rozkoší opojený muž "nohama šlape příkaz Boží" - to
znamená, že podrobuje přírodní a duševní zákony svým chtíčům.
Proto "nemiluje" a je neschopen poznávat. Jeho slepota je konec
konců dobrovolná. Jestliže nemůže vidět, je to proto, že "nechce
vidět". Takové dobrovolné slepotě odpovídá nevyhnutelně záporná
odplata. Po Hybridě přichází Nemesis - často nápadným
způsobem, jako když svým já oslepený muž (Macbeth, Othello,
Lear) upadne do léčky, kterou mu nastražila vlastní hrdost, jeho
žádostivost, nebo jeho svévolná ješitnost. Osud se však naplňuje
také méně nápadným způsobem. Moc, štěstí a pověst mohou
vydržet až do konce. Ale budou vykupovány za cenu stále
vzrůstajícího nedostatku milosti a osvícení, stále vzrůstající
neschopnosti uniknouti nyní a v záhrobí z dusivého vězení já a
oddělenosti. Chování kardinála Richelieu na smrtelném loži nám
ukazuje, jak hluboká je duchovní nevědomost, kterou jsou trestáni
ti, "kdo šlapají po příkazech Božích". Kněz, který mu poskytoval
útěchu, vybídl velkého muže, aby připravil svou duši na blížící se
zkoušku a odpustil svým nepřátelům. "Neměl jsem nikdy nepřátel",
odpověděl kardinál se samolibou slepostí, kterou utvářely roky
intrik, lakoty, ctižádosti tak absolutně, jako jeho moc "vedle moci
státní". Jako Napoleon, ale jiným způsobem "cítil moc bohů",
protože se zdráhal pociťovat milosrdenství a tak nepoznával
celou pravdu o vlastní duši a o všech věcech.
Zde na světě je láska k Bohu lepší než poznávání Boha,
avšak jest naproti tomu lepší poznávat nižší věci než je milost.
Tím, že je poznáváme, pozdvihujeme se jaksi na úroveň svého
rozumu, zatím, co láska k nim nás má k tomu, abychom se k nim
snižovali a snad se stali jejich služebníky, jako je lakomec sluhou
svého zlata.
Parafráze jednoho místa ze sv. Tomáše Akvinského

Tato poznámka se zdá být na první pohled neslučitelná s
předešlým. Ve skutečnosti však sv. Tomáš pouze činí rozdíl mezi
různými formami lásky a poznání. Jest lepší Boha milovati poznávati, než prostě o něm věděti bez lásky a četby
theologických traktátů. Zlato naproti tomu nikdy nemůže být
poznáno láskou, a rovněž ne lakotou lakomcovou, nýbrž buď zcela
abstraktně, jak to činí vědecký pracovník, nebo potom
nesobeckou láskou-poznáním umělcovým nebo divákovým, který
miluje-poznává práci zlatníkovu, buď pro její cenu zlata, nebo
prostě proto, že je krásná. A stejně je tomu se všemi stvořenými
věcmi, existencemi a psychami. Je špatné milovati-poznávati je s
egocentrickou připoutaností a žádostivostí. Nejlepší však je, když
se doplňuje abstraktní poznávání bez žádostivosti a nesobeckou
láskou-poznáním,
naplněné
estetickou
radostí
nebo
milosrdenstvím nebo oběma dohromady.
Dělám modlu ze samotné pravdy. Vždyť pravda bez
milosrdenství není Bohem, nýbrž modlou, kterou nesmíme milovat
ani uctívat.
Pascal
Nějakým druhem filologické náhody (která pravděpodobně
nebyla náhodou, nýbrž subtilním působením v člověku hluboko
zakořeněného sklonu k nevědomosti a duchovní temnotě) vyvinulo
se slovo charity (milosrdenství) v moderní anglické řeči
v
synonymum almsgiving (poskytování almužen). Téměř nikdy se už
nepoužívá v původním významu nejvyšší a Božské formy lásky.
Pro toto ochuzení naší v nejlepším případě nedostačující slovní
zásoby psychologických a duchovních výrazů muselo slovo love
(láska) na sebe vzíti doplňkovou tíhu. "Bůh je láska" opakujeme
hladce, právě tak jako, že "musíme milovati své bližní jako sebe".
Ale "láska" znamená na neštěstí právě tak to, co se stává, když
se na plátně zaníceně srazí dva close-ups, jako to, co se děje,
když nějaká John Woolman nebo Petr Claver se strachuje o
černošské otroky, protože jsou chrámem Ducha svatého - právě
tak to, co se děje, když davy lidí křičí a zpívají ve Sportovním
paláci, jako to, co se děje, když se nazíravý poustevník ponoří do
modlitby čistého nazírání. Dvojí význam slov vede ke zmatku v
myšlení. Pokud se týče lásky přispívá toto slovo ke zmatku v
myšlení právě tím, že slouží cílům
neznovuzrozeného a
rozdvojeného lidstva, které je rozhodnuto získati z obou světů to
nejlepší - to jest údajně sloužit i Bohu, avšak ve skutečnosti
sloužiti Mammonu, Marsu nebo Priapovi.

Systematicky nebo v krátkých aforismech a podobenstvích
popsali mistři duchovního života povahu pravého milosrdenství
(lásky) a rozeznávají je od jiných nižších forem lásky. Především
je milosrdenství (láska) nesobecká, nehledá odměny, nedá se
zmenšit zlou oplátkou za své dobro. Bůh má být milován pro něho
samotného ne pro své dary. Osoby a věci mají být milovány pro
Boha, protože jsou chrámem Ducha svatého. Ostatně protože je
nesobecké, musí být milosrdenství nutně univerzální.
Láska nehledá příčiny, nehledá ovoce krom sebe. Je si
vlastním plodem, je si užitkem. Miluji, protože miluji. Miluji,
protože smím milovat. Ze všech hnutí a sklonů duše je láska
jediná, pomocí níž tvorstvo, i když ne na této úrovni, vstupuje do
spojení s Bohem a může vrátit něco, podobného tomu co
přijalo...Když Bůh miluje, žádá jen, aby byl milován, neboť ví, že
láska oblaží všechny, kdo Jej milují.
Sv. Bernard
Protože láska nemá žádné vedlejší účely, nechce nic než
aby vzrůstala, protože jí všechno slouží jako olej plameni. Musí
míti co chce, a nemůže být zklamána, neboť všechno (včetně
nedostatku lásky ze strany milovaného) jí pomáhá přirozeně, aby
žila svým způsobem a dokonala vlastní dílo.
William Law
Ti, kdo o mně zle mluví, jsou v skutečnosti mými dobrými
přáteli.
Budu-li pomlouván a nebudu-li chovati ani nepřátelství ani
náklonnost,
vzroste ve mně moc lásky a pokora, kterou zrodí nezrozený.
Kung-čia-Ta-ših
Avšak všichni lidé chtějí vidět Boha očima jako vidí krávu, a
chtějí milovati Boha jako milují krávu. Tu miluješ pro mléko a sýr
a pro vlastní užitek. Tak činí všichni lidé, kteří milují Boha kvůli
bohatství nebo kvůli vnitřní útěše. Nemilují Boha správně, neboť
milují Boha kvůli vlastnímu požitku. Vpravdě pravím všechno,
čemu v duchu dáváš přednost, co neobsahuje Boha, ať je to
sebelepší, stane se ti překážkou k nejbližší pravdě.
Eckhart (85)
Žebrák, ó Pane, žádám od Tebe víc než tisíc králů by chtít
mohlo. Každý něco chce, co od Tebe si vyprošuje. Já přicházím,
bych Tebe prosil, Tobě bych moh sebe dát.

Ansari z Horatu.
Nebudu mít nic společného s láskou vůči Bohu, nebo v něm.
To je láska se kterou se pravá láska nesnáší. Vždyť čistá láska je
Bůh sám.
Sv. Kateřina Janovská
Jako matka, i když její život je v nebezpečí ochrání svého
syna, svého jediného syna, tak nechť vládne bez omezení dobrá
vůle v celém světě, nahoře, dole, kol dokola, bez překážky,
nesmíchaná s nějakým pocitem různých nebo vzájemně se
potírajících zájmů. Když člověk stále vytrvává v tomto rozpoložení
ducha, pokud je bdělý, splnilo se úsloví: "Dokonce na této zemi
se nalezla svatost."
Metta Suttra.
Uč se stejným okem pohlížeti na všechny bytosti a zříš Já
ve všem.
Srinad Bhagavatam
Druhým znakem lásky (charitas) je, že na rozdíl od nižších
forem lásky, není citem (afektem). Začíná jako úkon vůle a
dokonává se jako čistě duchovní vnímání, jako sjednocující
láska-poznání esence jejího objektu. Všichni by měli pochopit, že
pravá láska k Bohu nespočívá v prolévání slz ani v oné sladkosti
a něžnosti, po níž toužíme, poněvadž nás utěšuje, nýbrž v tom,
že sloužíme Bohu spravedlně, celou silou duše a s pokorou.
Sv. Terezie.
Hodnota lásky nepozůstává v přehnaných citech, nýbrž v
odpoutanosti, trpělivosti ve všech zkouškách k vůli Bohu, kterého
milujeme.
Sv. Jan z Kříže
Láskou nerozumím nějakou přirozenou něžnost, jakou znají
lidé v různé míře podle své povahy. Rozumím jí spíše obsažnější
zásadu duše, která staví na rozumu a zbožnosti, činí nás něžné,
dobrotivé a mírné vůči všem spolutvorům, neboť jsou tvory
Božími, a k vůli Němu.
William Law
Podstata milosrdenství neboli lásky-poznání k Bohu je
popisována Šankarou, velkým světcem a filosofem vedantským
devátého století ve 32. popěvku své Viveka-Čudamani.

Z nástrojů osvobození je nejvyšší modlitba. Zření pravé
podoby pravého Já (Atmana), který je totožný s Brahmanem), to
je modlitba.
Jinými slovy nejvyšší formou lásky k Bohu je přímé
duchovní poznání, jímž "poznávající, poznávaný a poznání se
stávají jedním". Cesty k této nejvyšší lásce-poznání k duši světa,
jakož i její první stupně popisuje Šankara v předcházejících
verších své filosofické básně. Pozůstávají z úkonů vůle, která
směřuje k zapření já v myšlenkách, citech a skutcích, ke zničení
vášní a k odpoutanosti, nebo, abychom použili odpovídajícího
křesťanského výrazu, ke "svaté lhostejnosti", k radostnému
nesení bídy, bez soucitu se sebou a bez pomyšlení, abychom zlé
spláceli zlým a konečně ke stále bdělému a ostrému vnímání
Božství, které je zároveň transcendentní, a protože
transcendentní i v duši imannentní.
Je jasné, že žádný určitý předmět, který se líbí vůli, nemůže
být Bohem. Z toho důvodu, má-li se vůle s Ním spojit, musí se
vyprázdnit, všechny nespoutané sklony, každé uspokojení
vznešené nebo nízké, časné nebo duchovní, jež by mohla mít,
musí odhodit, takže, vytříbena, očištěna od všech neovládnutých
uspokojení, radostí a tužeb, s veškerou náklonností se
zaměstnává tím, aby milovala Boha. Může-li vůle nějakým
způsobem chápat Boha a s ním se spojit, nedokáže to nějakou
žádostivostí, nýbrž láskou. A protože všechna slast, sladkost a
radost, jež vůle pociťuje, není láskou, nemůže být žádný z těchto
příjemných pocitů dostačujícím prostředkem, jímž by se vůle
spojila s Bohem. Účinným prostředkem je úkon vůle. A protože
úkon vůle je úplně odlišný od cítění, spojuje se vůle právě
úkonem s Bohem a jím v něm odpočívá. Spojení není nikdy dílem
cítění nebo námahy touhy, neboť tyto zůstávají v duši jako cíle a
účely. Jen jako pohnutky k lásce, trvá-li na tom vůle, aby se
ubírala navenek, mohou být city užitečné a k ničemu jinému se
nehodí...Kdo si myslí, když ho sladkosti a duchovní požitky
opouští, že byl Bohem opuštěn, ten je velmi nerozumný. Nedaří se
mu lépe, když je znovu najde, z nich se těší a raduje, jelikož se
domnívá, že nějak vlastní Boha. Ještě hůře dopadl ten, kdo v
Bohu hledá sladkosti, z nichž se těší a na nich lpí. Činí-li tak,
nehledá Boha v prázdnotě víry a v milosrdenství, nýbrž v
duchovní sladkosti a slasti, což jsou stvořené věci. Řídí se svou
vlastní vůlí a oblíbenou zábavou...Vůle nemůže k sladkosti a k
blaženosti Božského spojení dospěti jinak než odpoutaností,
jestliže si zakáže každou radost z nebeských i pozemských věcí.
Sv. Jan z Kříže

(Láska (citová láska mysli) nespojuje. Spojuje sice s dílem,
ale s podstatou nikoliv.
Eckhart (86)
Citová láska, dokonce k nejvyššímu objektu, nemůže duši
spojit s jejím Božským základem v duchovní esenci, neboť právě
jako ona, tak i všechny ostatní city srdce, posilují poslední
překážku spojení vytvořenou naším já. "Zatracení jsou ustavičně
v pohybu, bez chvíle klidu. My smrtelníci, kteří se nacházíme na
této pouti, brzy jsme v pohybu, brzy v klidu...Jen Bůh je v klidu
bez pohybu". Následkem toho můžeme v poznání o lásce a v
lásce k Bohu jen tehdy vytrvat, když přebýváme "v míru Božím,
který přesahuje veškeré rozumové poznání." (87). A k míru, který
přesahuje rozum, musíme dospěti přes skromný, zcela obyčejný
mír - přes mír mezi národy a uvnitř nich, neboť války a násilné
převraty mají za následek, že Bůh více či méně dokonale mizí z
obzoru účastníků. Je nutno, aby panoval mír též mezi jednotlivci a
uvnitř duší, neboť osobní rozpory a soukromý strach, láska a
nenávist, pýcha a rozptýlení pro svou malichernost neméně brání
rozvoji duchovního života než největší neštěstí. Musíme si přát
onen mír, který dokážeme udržeti pro sebe a pro ostatní,
abychom byli hodni dosáhnout onoho jiného míru, který jest bázní
duše a jak naznačil svatý Pavel, jest podmínkou sjednocujícího
láskyplného poznání Boha.
Klidem mysli dokážeš tohoto klamného ducha smrti a
znovuvtělování proměniti v jasného intuitivního, Všeobsáhlého
ducha a tak uskutečniti původní a osvěcující esenci posledního.
Zde bys měl vidět východisko při duchovních cvičeních. Jestliže
je tvé východisko a tvůj cíl ve shodě, dosáhneš správnou praxí
pravého cíle dokonalého osvícení.
Přeješ-li si, abys uklidnil mysl a obnovil původní čistotu,
musíš postupovat tak, jako bys čistil hrnec bahnité vody. Necháš
ji napřed stát, až se bahno usadí na dně, čímž se voda vyčistí. To
odpovídá stavu ducha, který byl před tím zakalen znečišťující
vášní. Pak opatrně sliješ čistou vodu. Když je mysl uklidněna v
dokonalé jednotě soustředěna, pak se jeví všechny věci nikoli ve
své oddělenosti, nýbrž v jejich jednotě, a tu není místo pro vášně
a plně se shoduje s tajemnou a nepopsatelnou čistotou nirvány.
Surangama Sutra.
Rovnost Jediného v Jediném a s Jediným jest začátkem a
původem žhavé horoucí lásky.
Eckhart (88)

Duchovní pokrok, jak jsme již měli příležitost odhalit při
jiných příležitostech, jest vždycky spirálovitý a vzájemný. Vítězství
nad odklony a citovými rozruchy představuje cestu
k
milosrdenství (k lásce). Milosrdenství nebo spojující
láskapoznání, jest cesta k nejvyššímu míru Božímu. A totéž platí o
pokoře, která je třetí známkou milosrdenství (lásky). Pokora je
nezbytnou podmínkou nejvyšší formy lásky a nejvyšší forma lásky
umožňuje dovršit pokoru totálním sebezničením.
Chceš se státi poutníkem na cestě lásky? První podmínkou
jest, aby ses stal tak pokorným jako prach a popel.
Ansari z Heratu.
Řekl jsem vám o lásce k bližnímu jen jediné, a to, že k ní
nemůže vychovat nic jiného než pokora. Jen vědomí vlastní
slabosti může vás učinit shovívavého a soucitného vůči slabosti
jiných. Odpovíte: Chápu ovšem, že pokora způsobuje shovívavost
vůči jiným, jak se ale mám stát pokorným? Jsou k tomu dva
prostředky, a neměl byste je od sebe oddělovat. První je úvaha o
hluboké propasti, z níž Vás vyzdvihla všemocná ruka Boží a nad
níž Vás neustále, tak říkajíc visícího drží. Druhým prostředkem je
vše pronikající přítomnost Boží, jen rozjímání o lásce k Bohu a
Jeho láska nás může naučit, abychom zapomněli na já, abychom
poznali to nic, které nás zaslepilo, abychom si zvykli být vděčni za
to, že jsme pomíjiví vedle jeho Velebnosti, která všechno v sobě
objímá. Milujte Boha a stanete se pokorným. Milujte Boha a
zbavíte se sebelásky. Milujte Boha a budete milovati všechno, co
vám dává k milování, a budete to milovati z lásky k Němu.
Fénelon (89)
Jak jsme viděli, mohou být city jako pohnutka
k
milosrdenství (lásce) užitečné. Ale milosrdenství (láska) jako
taková má svůj počátek ve vůli - ve vůli k míru a pokoře v sobě,
ve vůli k trpělivosti, k dobru vůči bližnímu, ve vůli k oné
nesobecké lásce k Bohu, která "nic nepožaduje a nic neodmítá".
Avšak vůle může být posilována cvičením a utvrzována
vytrvalostí. To vidíme velmi jasně na boswelsky živém strhujícím
záznamu řeči mezi mladým biskupem z Belley a jeho milovaným
přítelem a mistrem Františkem Saleským.
Jednou jsem se ptal ženevského biskupa co bych měl dělat,
abych dosáhl dokonalosti. "Musíš milovat Boha z celého srdce
svého" odpověděl, "a svého bližního jako sebe." "Neptal jsem se
v čem spočívá dokonalost" odpověděl jsem, "nýbrž jak bych k ní
mohl dospět." "Láska", řekl pak, "je jak prostředek, tak cíl, je to
jediná cesta k oné dokonalosti, která konec konců není nic jiného

než láska. Zrovna tak jako je duše životem těla, tak je láska
životem duše." "To všechno vím", řekl jsem, "ale toužím po tom,
abych poznal, jak máme milovati Boha z celého srdce a bližního
jako sebe." "Nedostávám se z místa", odvětil jsem. "Řekni mi jak
mám nabýt takové lásky!" "Nejlepší cesta, nejkratší a nejlehčí
cesta, jak milovati Boha z celého srdce jest, milovati Jej zcela a
ze srdce". Jinou odpověď nechtěl dáti. Konečně však biskup řekl:
"Je mnoho takových jako ty, kteří mne nutí, abych jim odhalil
metody a systémy a tajné prostředky k dokonalosti. Mohu jim
jenom říci, že vroucí láska k Bohu jest jediným tajemstvím a že
jediná cesta k oné lásce vede přes lásku. Učíme se mluvit
mluvením, studovat studiem, běhu běháním, práci prací. Stejným
způsobem se učíme milovati Boha a člověka tím, že je milujeme.
Všichni, kteří si myslí, že se tomu naučí jinou cestou, mýlí se.
Chceš-li milovat Boha, miluj jej stále víc a víc. Začni jako učedník
a moc lásky sama tě dovede k mistrovské cti. Pokročilí stále se v
ní zdokonalují a nikdy si nemyslí, že dosáhli cíle. Vždyť láska
musí stále vzrůstat, až do našeho posledního dechu.
Jean Pierre Camus.
Přechod, co svatý Bernard nazval "hmotnou láskou"
posvěceného lidství, k lásce Božství, z citové lásky, která může
pouze spojit milujícího s milovaným ve skutku, k dokonalé lásce
(milosrdenství), která spojuje k duchovní substanci, obráží se v
náboženské praxi jako přechod z diskurzivního a citového
rozjímání k vlitému nazírání. Všichni křesťanští spisovatelé
zdůrazňují, že duchovní láska k Božství předčí hmotnou lásku k
člověku, která slouží jako uvedení a prostředek ke konečnému cíli
člověka ve spojovací lásce-poznání Božského základu. Ale
všichni říkají neméně důrazně, že hmotná láska je nutným
úvodem a nepostradatelným prostředkem. Východní spisovatelé
by dodali, že toto platí pro mnohé, ale ne pro všechny. Vždyť jsou
vrození nazíravci (mystici), kteří "uvádějí v soulad své východisko
s cílem" kteří se mohou přímo věnovat joze poznání. Ze
stanoviska rozeného nazíravce píše následující citát největší ze
všech taostických filozofů.
Ti, kdo zvláštním způsobem považují nebe za otce a lpí na
něm jaksi osobní láskou, oč více než otce by měli milovat to, co
je nad nebem. Pro jiné platí jejich vládci za lepší než jsou sami a
oni jaksi pro ně umírají osobní smrtí. Tím spíše by měli umírati
pro to, co je opravdovější než vládce! Když prameny vyschnou,
leží ryby pohromadě na suchém dně. Navlhčují se vzájemně a
udržují se vlhké svým slizem. To se však nedá srovnat s jejich
chováním v řece nebo v moři, kdy na sebe zapomínají.

Čuang Tse.
Sliz osobní a citové lásky má vzdálenou podobnost s vodou
duchovního jsoucna Božství, je ale horší jakosti a (právě proto, že
láska pochází z citu a proto je osobní) vyskytuje se
v
nedostatečném množství. Když lidé dobrovolnou slepotou,
falešnými skutky a nepravou existencí způsobili vyschnutí
pramenů, mohou své hrozné postavení zlepšiti tím, že se "udržují
mokří vlastním slizem". V takových dobách však není štěstí a
jistoty a není věčné spásy, dokud nepřestanou věřit, že sliz jim
stačí a dokud nepřivolají věčné vody tím, že se odevzdají tomuto,
jim nejvlastnějšímu živlu. Těm, kdo hledají především království
Boží, všechno to jim bude přidáno. Těm, kdo jako moderní
modloslužebníci pokroku napřed hledají všechno jiné
v
očekávání, že (po zavedení atomové síly a po nějaké čtvrté
revoluci) se k tomu přidá království Boží, bude všechno vzato. A
přece i nadále věří v pokrok, a osobní sliz považují za nejvyšší
formu duchovní mokroty a dávají přednost bídné a nemožné
existenci na suchém dnu před láskou, radostí a mírem v našem
rodném Oceánu.
Sekta milujících se liší od všech ostatních. Milující mají
náboženství a víru zcela jim vlastní.
Džalal-el-din Rumi
Duše žije z toho, co miluje, spíše než v těle, které oživuje.
Vždyť ona nezná život v těle, nýbrž spíše jej propůjčuje tělu a žije
v tom, co miluje.
Sv. Jan z Kříže.
Mírnost je láska, která se zcela oddává Tomu, jejž miluje.
Odvaha je láska, která všechno vesele snáší k vůli tomu, jenž je
jejím předmětem, a proto správně vládne. Rozvážnost je láska,
která chytře rozlišuje mezi tím, co je jí zábranou, a tím co jí
prospívá.
Sv. Augustin.
Známky milosrdenství (lásky) jsou nesobectví, klid a pokora.
Kde však je nesobectví, tam není ani touha po osobním užitku,
ani strach z osobní ztráty nebo z osobního trestu. Kde je klid, tam
není žádostivost ani odpor, nýbrž stálá vůle podrobovati se na
každém stupni jsoucna Božskému Tau nebo Logosu a stálá
pozornost vůči Božské "takovosti", jakož i vůči tomu, čím by měly
být vlastní vztahy k ní. Kde je pokora, tam není ani záliby v
hanění, ani přikrašlování já nebo promítnutého alter ego ve
prospěch jiných. Tehdy nahlížíme, že ostatní mají tytéž slabosti a

chyby, ale též tutéž schopnost jako my, aby je překonávali
spojovacím poznáním Božství. Z řečeného vyplývá, že
milosrdenství (láska) tvoří kořeny podstatu mravnosti. Kde je málo
milosrdenství (lásky), tam je mnoho zbytečného zla. To se dá
shrnouti Augustinovou formulí "Miluj a dělej co chceš".
Z
pozdějších zpracování Augustinových themat lze uvést
následující ze spisů Johna Everarda. Byl to jeden z duchovně
smýšlejících theologů sedmnáctého století, jehož učení dopadalo
na hluché uši vzájemně se potírajících stran po přejití revoluce a
vojenské diktatury Cromwellovy, po nichž následovaly ještě hlušší
uši duchovních údobí restoration (restaurace) a jejich
následovníků onoho augustovského (umění a vědě nakloněného)
století. (Jak hluché byly asi ony uši můžeme vytušit z toho, co
Swift napsal o svých oblíbených a mravně dokonalých
Houynhnhams. Obsah těchto rozhovorů, jakož i tehdejších básní,
skládal se
dohromady z takových věcí jako "přátelství a
dobromyslnost,
viditelné účinky přírody nebo staré tradice;
hranice a konce ctnosti, neomylná pravidla rozumu". Ani jednou
se nezabývaly představami o Bohu, o lásce (milosrdenství) nebo
o spáse. To jasně ukazuje, jaké mínění měl děkan katedrály sv.
Patricka v Dublíně o náboženství, kterým si vydělával peníze).
Poskytni svobodu člověku, který v sobě nalezl živoucího
vůdce a uvidíš, zda může zanedbávat vnější svět! Je tomu zrovna
tak, jako bys řekl muži, který s veškerou něhou miluje svou ženu:
"Můžeš si vybrat, buď ji bít, zranit nebo zbít, jak se ti zlíbí."
John Everard (90)
Z toho vyplývá, že kde je láska (milosrdenství) tam není
násilí. Bůh nenutí nikoho, neboť láska nemůže nutit, a služba
Bohu je proto zcela svobodnou záležitostí.
Hans Denck. (91)
Avšak právě proto, že láska nečiní násilí, má autoritu,
nenásilnou moc, kterou se hájí a prokazuje světu svou
dobrodějnou vůli - samozřejmě ne vždycky a také ne nevyhnutelně
nebo automaticky (neboť jednotlivci, a tím spíše organizace se
mohou neproniknutelně ozbrojit proti Božskému vlivu, přece však
v podivuhodně velkém počtu případů.)
Nebe ozbrojuje soucitem ty, které chce zachrániti před
zničením.
Lao Tse.
"Oklamal mě, natloukl mě, zbil mě, okradl mě" - v těch, kdo
přechovávají takové myšlenky, nemá hněv konce.

"Oklamal mě, natloukl mě, zbil mě, okradl mě" - v těch, kdo
lpějí na takových myšlenkách, nikdy hněv neuhasne.
Vždyť hněvu se nikdy nezbavíme hněvem - to je staré
(přísloví) pravidlo.
Dhammapada.
Naše současná zařízení v oblasti hospodářské, sociální a
mezinárodní jsou založena ve velké míře na organizované
bezcitnosti. Začínáme s tím, že postupujeme nemilosrdně proti
přírodě. Místo, abychom se pokoušeli, abychom s Taem nebo s
Logosem spolupracovali na vývoji neoduševnělých a podlidských
stupňů, snažíme se, abychom tyto stupně ovládli a vykořisťovali.
Mrháme poklady země, pustošíme jejich povrch a lesy, vyléváme
neřád do řek a vypouštíme jedovaté páry do vzduchu. Od
bezcitnosti vůči přírodě přecházíme dále k bezcitnosti vůči umění.
Tato bezcitnost je tak extrémní, že ničíme všechna základní
a užitná umění a stavíme na jejich místo různé strojní způsoby
masové produkce. A přirozeně tato bezcitnost vůči umění jest
také bezcitností vůči lidským bytostem, které musí vykonávati
práce, vnucené jim bezpečností provozu
a "milostiplnými"
náhražkami umění a nekonečnou papírovou válkou masové
produkce a masové distribuce. S masovou výrobou a masovým
rozdělováním jde ruku v ruce masové financování. Toto trio
představuje spiknutí, jehož účelem je, aby se vyvlastňoval stále
větší počet malých držitelů půdy a vlastníků malých podniků. Tím
se však zmenšuje celková svoboda mezi mnohými a zvětšuje se
moc menšiny, která provádí nucenou kontrolu nad životem
spoluobčanů.
Tato třída, násilím vládnoucích jednotlivců
pozůstává ze soukromých kapitalistů nebo z vládních úředníků
nebo z obou typů bonzů vzájemně spolupracujících. Podstatně
bezcitná povaha kontroly zůstává samozřejmě pořád stejná, ať už
se bonzové jmenují správními rady nebo vládními úředníky.
Jediný rozdíl mezi oběma druhy oligarchických vládců je ten, že
první čerpají svou moc spíše ze svého bohatství než ze svého
postavení uvnitř konvenčně uctívané hierarchie, druzí naproti
tomu spíše ze svého postavení než z bohatství. Na tomto základu
bezcitných vztahů jsou postaveny jiné, které jsou v každé
společnosti různé, vždy podle místních okolností a zvyklostí. Zde
několik příkladů: Opovržení a vykořisťování barevných menšin,
které žijí mezi většinou bílých, a barevných menšin, jež jsou
ovládány bílými imperialisty; nenávist vůči židům, katolíkům,
svobodným zednářům nebo vůči kterékoliv jiné menšině, jejíž řeč,
zvyklosti, vzezření nebo náboženství se liší náhodou od místní

většiny. Korunu této celé stavby bezcitnosti tvoří organizovaná
bezcitnost vztahů mezi jednotlivými státy. Ta se vyznačuje
axiomatickou (32) domněnkou, že je správné a slušné, když se
nacionální útvary chovají jako zloději a vrahové, ozbrojí se po
zuby a číhají na první nejlepší příležitost, aby kradly a zabíjely.
(Dějiny Střední Ameriky dokazují, jak axiomatická je
tato
domněnka o podstatě národa. Dokud zcela libovolně ohraničená
území Střední Ameriky byla provinciemi španělské koloniální říše,
panoval mezi obyvatelstvem mír. Ale začátkem devatenáctého
století odtrhla se různá správní území od "mateřské země" a
rozhodla se, že se stanou národy podle evropského vzoru.
Výsledek: Ihned se mezi sebou dostala do války. Proč? Protože
suverenní nacionální stát je svou podstatou organizace, která má
právo a povinnost, donutit své členy, aby v co největším měřítku
kradli a zabíjeli.)
"Neuveď nás v pokušení" musí být vůdčí myšlenkou
každého společenského zařízení. Pokušení, jichž je nutno se
vyvarovati
a které nutno vyloučit pomocí vhodných
hospodářských a politických opatření, jsou pokušení, která se
staví proti milosrdenství a nesobecké lásce k Bohu. Především
přispěje rozšíření a všeobecné přijetí jakékoliv formy věčné
filosofie
již k tomu, aby byli lidé uchránění před
modloslužebnickým uctíváním časných věcí - před uctíváním
církve, státu, revolučního sjezdu, humanistického sebezbožnění,
což všechno stojí podstatně a nutně proti milosrdenství (lásce).
Potom
přichází v úvahu decentralizace, široce rozvětvené
vlastnictví
půdy a výrobních prostředků v malém měřítku,
podvázání
monopolitických tendencí se strany státu nebo
hospodářství, rozdělení hospodářské a politické moci, (jak lord
Acton neúnavně zdůrazňoval, to že je jediná záruka občanské
svobody uvnitř právního řádu). Tato společenská převrstvení by
hodně přispěla k tomu, aby uchránila ctižádostivé jednotlivce,
organizace a vlády před pokušením chovati se tyransky. Naproti
tomu
družstva, demokraticky řízené svazy zaměstnanců a
městská shromáždění by osvobodila masy od pokušení, aby
jejich příliš decentralizovaný individualismus nenabyl příliš hrubé
zabarvení. Avšak je přirozené, že žádná z těchto žádoucích
reforem nemůže být zavedena, dokud se považuje za správné a
slušné, aby se
suverenní státy připravovaly na vedení
mezinárodních válek. Vždyť moderní válka může být vedena jen
těmi zeměmi, které mají přebujelou výrobu zboží; těmi zeměmi, v
nichž hospodářská moc je buď v rukou státu nebo v rukou

několika málo monopolistických společností, které lze snadno
zdanit a v případě potřeby dokonce přechodně znárodnit; těmi
zeměmi, kde masy pracujících nemají majetku a jsou vykořeněny,
snadno se dají přemístit z místa na místo a jsou ve značné míře
ovládány tovární disciplinou. Každá decentralizovaná společnost
svobodných vlastníků, nežijících pod
násilím, se správně
vyvažovaným hospodářstvím musí být vydána na pospas, v
takovém válečnickém světě jako je náš, už napřed společnosti,
jejichž výroba je ve vysoké míře mechanizována a centralizována
a jejíž členové nemají vlastnictví, a proto mohou být snadno
ujařmeni a jejíž hospodářství je předimenzováno. To je důvod,
proč jediná snaha takových hospodářsky nevyvinutých zemí, jako
je Mexiko a Čína směřuje k tomu, aby se staly tím, čím je
Německo, Anglie a USA. Dokud existuje organizovaná bezcitnost
války a přípravy na válku, nemůže nastat ve větším měřítku
nějaké zmírnění organizované
bezcitnosti v našich
hospodářských a politických vztazích. Válka a příprava na válku
jsou neustálými pokušeními, aby se současné, špatné, Boha
neznající zařízení společnosti stala ještě horšími, a to takovou
měrou, v jaké je technika výkonnější.
18. 3. 1956

VI. kapitola
Umrtvování, odpoutanost (93)
Správně vedený způsob života
Království Boží tu je podkladem, který skryl čas a mnohost
a vlastní díla duše a stvořené přírody. A čím více se duše
rozlišuje od vší této mnohosti, tím více se v ní odhaluje království
Boží...Tu je duše a Bůh jedno.
Eckhart (94)
"Naše království zaniká", to je nutný a nevyhnutelný
protějšek k "přijď království Tvé". Vždyť čím více pochází z já, tím
méně je z Boha. Božská, věčná plnost života může být dosažena
jen těmi, kdo úmyslně opustili nedokonalý, rozlučující život vášní
a osobního užitku, egocentrického myšlení, cítění, chtění a
jednání. Umrtvování "být mrtev vůči svému já" učí s neústupnou
přísností kanonické spisy křesťanství, hinduismu, buddhismu i
ostatní hlavní a vedlejší náboženství světa, jakož i theocentričtí
světci a všichni duchovní reformátoři, kteří kdy vykládali a

prakticky používaly poučky věčné filosofie. Avšak
toto
"sebezničení", aspoň povolaní učitelé, nikdy nepovažují za
samoúčelné. Má cenu jen jako prostředek, neboť je
nepostradatelným prostředkem k něčemu jinému. Podle slov
muže, z jehož děl jsme citovali v dřívějších kapitolách, je pro nás
všechny žádoucí, abychom znali pravou podstatu a pravou cenu
veškerého sebezapírání a umrtvování.
Co se týče jejich podstaty, nemají ani dobra ani svatosti.
Neberou podíl na našem posvěcení, ani na pravém pokrmu
Božího života v naší duši. Samy o sobě nemají oživující,
posvěcující moc. Jejich jediná hodnota tkví v tom, že odstraňují
překážky a cesty ke svatosti, odstraňují všechno, co stojí mezi
Bohem a mezi námi a razí cestu, aby se oživující, posvěcující
duch Boží mohl stát v našich duších účinný. Vždyť toto působení
Boží je to jediné, co rozněcuje v duši Boží život nebo ji aspoň
přivádí k nejnižšímu stupni pravé svatosti nebo duchovního
života...Z řečeného můžeme pochopit, proč mnozí přicházejí nejen
o užitek ze svého umrtvení, ale i proč se právě umrtvováním
dostávají ještě do horšího stavu. Je tomu proto, že nerozumí celé
podstatě a hodnotě umrtvování. Cvičí se v něm pro umrtvení,
jako by toto samo o sobě bylo dobré. Považují je za část samotné
svatosti, libují si v něm a nehledí dále, nýbrž se zcela sobě
obdivují pro svůj pokrok v této praxi. Následkem toho se stávají
sebepřeceňujícími, mrzutými, přísnými soudci všech, kdo jsou
méně pokročilí v praxi umrtvování než oni. Jejich sebezápor je jim
užitečný jen tolik, jako odpustky jiným lidem. Odporují působení
Božímu, ve svých duších a brání mu. Místo, aby skutečně sebe
zapřeli, posilují a podporují království svého já.
William Law.
Přestože je užitečná porážka a zničení vášní, přesto
nepřináší nejvyšší užitek. Odhalení moudrosti je užitečnější než
cokoliv jiného. Až se nalezne moudrost, všichni lidé budou zpívat.
Philo.
Vedeme-li nábožný život, aniž bychom dbali na správný
směr modlitby a ostatní cvičení ve vztahu k poměru mezi Bohem
a naší duší, stane se náš stav ještě horší, (jak mohu dosvědčiti z
vlastní zkušenosti) než jaký byl, kdybychom žili ve světě. Pýcha a
sebeláska, kteréžto obě zasívají hříchy do duše, vynalézají
prostředky, aby se v náboženství nadměrně posílily, jako by se
duše ubírala směrem, který přináší pravou pokoru. Vlivem kárání
a odporu vůle (jimž se někdo nebude moci v náboženské
společnosti uvarovat), mé srdce jak vidím, ztvrdlo tak jako kámen,

smím-li to tak říci. A nic by je bylo nezměkčilo než takový druh
modlitby, jíž duše touží po Bohu a od něho se učí, jak se má
správně pokořovat.
More.

Paní

Gertruda

Jednou, když jsem si stěžovala, že musím jíst maso a
nemohu činit pokání, slyšela jsem poznámku, že někdy při
takovém zármutku jde spíše o sebelásku než o kajícnost.
Svatá Terezie.
Že ti, kteří se cvičí v umrtvování, často v mnohých
ohledech jsou horší než ti, kteří to nečiní, to je společné pole
historie, románové literatury a psychologie - Puritán může
pěstovati všechny hlavní ctnosti - obezřetnost, zdrženlivost,
cudnost a přece může zůstat zcela špatným člověkem. Příliš často
tyto jeho ctnosti doprovázejí hříchy a ony jsou vskutku kausálně
spojeny s hříchy pýchy, závisti, chronického hněvu a zatvrzelosti,
jež se někdy vystupňují až k aktivní krutosti. Puritán, který
zaměňuje prostředek za cíl, považuje sebe za svatého, protože je
stoickým způsobem zdrženlivý. Ale zdrženlivost stoického druhu
je pouhé povznesení chvalitebnější části já na úkor části méně
chvalitebné. Svatost je naproti tomu úplné zapření odděleného já,
a to jak jeho chvalitebnější, tak i jeho méně chvalitebné části a
odevzdání vůle Bohu. Pokud se lpí na "já", "mně", "moje", nelze
lpěti na Božském základu, a proto nenastává spojivé poznání
tohoto. Umrtvování se musí vystupňovat až k odpoutanosti nebo
(jak říká svatý František Saleský) ke "svaté lhostejnosti". Jinak
pouze přemísťuje vlastní vůli z jedné dráhy na druhou. Nejen, že
se nezmenšuje objem vlastní vůle, nýbrž mnohdy se dokonce
zvětšuje. Jako vždy pokažení toho nejlepšího je to nejhorší.
Rozdíl mezi umrtveným, ale ještě pyšným a egocentrickým
stoikem a neumrtveným hedonikem je tento. Poslední, protože je
chabý a neobratný, a protože se v hloubi duše sám před sebou
stydí, nedostává se mu energie a pohnutek, aby způsobil mnoho
škod, vyjma na svém těle, na vlastním duchu a na vlastní duši.
První, protože má všechny vedlejší ctnosti a pohrdá všemi, kdo
nejsou takovými jako je on, má duchovní výzbroj, která jej činí
schopným, aby chtěl škodit a způsobil škody - a to dokonce ve
velkém měřítku a s dokonale klidným svědomím. To je známá
skutečnost. A přece slovo "nemravný" (95) v běžné náboženské
mluvě našich dnů je používáno téměř výlučně těmi, kteří podléhají
smyslovým choutkám. Žádostiví, ctižádostiví, řádní rváči a ti, kdo
svou touhu po moci a postavení zastírají pravým druhem

idealistického pokrytectví, zůstávají nejen nechybujícími, ale jsou
pokládáni za vzor ctnosti a pobožnosti. Zástupci organizovaných
církevních společností obklopí napřed hlavy těch svatozáří, kteří
nejvíce podporují vypuknutí válek a povstání, a ptají se potom
udiveně a poněkud naříkavě proč svět dospěl k takovému
nepořádku.
Umrtvování nespočívá v první řadě, jak mnozí chtějí věřit, v
přísném tělesném týrání. Je možné, že pro určité lidi za určitých
životních okolností provádění přísného tělesného umrtvování je
užitečné, a že je přivede blíže ke konečnému cíli. Ve většině
případů však výsledkem takového umrtvování nezdá se být
osvobození, nýbrž něco zcela jiného - získání "psychických
schopností". Schopnost, aby v modlitbě vyslovená prosba byla
vyslyšena; léčivá síla; schopnost způsobit jiné divy; umění hleděti
do budoucnosti nebo čísti myšlenky: - to všechno je v nějaké
příčinné souvislosti s půstem, s nočními modlitbami a se sobě
přivoděnou bolestí. Většina velkých theocentrických svatých a
duchovních učitelů uznala existenci nadnormálních schopností,
avšak jen s lítostí. Je to podle nich nebezpečný blud mysliti si, že
takové siddhis, jak je Indové jmenují, mají něco společného s
osvobozením. Tyto věci jsou buď ve vztahu k hlavnímu účelu
života nevýznamné, nebo, je-li na ně příliš dbáno, jsou překážkou
na cestě duchovního pokroku. To však nejsou jediné námitky proti
tělesnému umrtvování. Když se toto přehání, může poškoditi
zdraví. A bez zdraví je velmi těžké vynakládati klidné, vytrvalé
úsilí, které si vyžaduje duchovní
život. Protože je tělesné
umrtvování těžké, bolestné a obyčejně nápadné, je člověk stále
pokoušen k ješitnosti a konkurenci, která láme rekordy. "Když ses
věnoval tělesnému umrtvování, byls veliký, byls i obdivován." Tak
napsal Seuso z vlastní zkušenosti - ze skutečnosti, která jej vedla
k tomu, právě jako mnoho století před ním Gautama Buddhu, aby
se vzdal tohoto způsobu pokání. A svatá Terezie uvádí, oč lehčí
je ukládati si velká pokání než trpělivě, s láskou a pokorou nésti
běžné, denní kříže rodinného života. (To vše jí, mimochodem
řečeno, nebránilo v tom, aby až do dne své smrti nepěstovala
nejmučivější způsoby
sebetrýznění. Zda jí toto umrtvování
skutečně pomohlo, aby dospěla k spojivému poznání Boha, nebo
zda si je cenila a dále se v něm cvičila, aby si dopomohla k vývoji
psychických schopností, to se dá těžko určit.)
Náš milý světec (svatý František Saleský) neschvaloval
přílišné posty. Říkával, že duše nemůže snést překrmené tělo, že
však rovněž nemůže snést podvyživené tělo.

Camus.

Jean

Pierre

Jestliže vůle, jakmile nachází radost ve smyslových věcech,
s touto radostí se pozvedne k Bohu a když ji smyslové věci mají k
modlitbě, nemá je zanedbávat, nýbrž používat jich pro tak svaté
cvičení. Za takových okolností slouží smyslové věci tomu účelu,
pro nějž je Bůh stvořil, aby totiž nám byly příležitostí ho lépe
chápat a milovat.
Svatý Jan z Kříže.
Kdo nepociťuje svobodu duše při pohledu na smyslové a
oblažující věci - na věci, které by měly sloužit jako pohnutky k
modlitbě - a kdo neví čí vůle v těchto věcech tkví, nemá jich
používati. Vždyť pro něho jsou překážkou na cestě k Bohu.
Svatý Jan z Kříže.
Člověk může tvrdit, že se nemůže postit. Může však tvrdit,
že nemůže milovat? Jiný může ujišťovat, že nemůže panensky žít
a že nemůže prodat všechno své jmění, aby výtěžek rozdal
chudým. Může však říci, že nemůže milovat? Musíme pohledět do
vlastního srdce. Co Bůh od nás chce, neleží v dálavách.
Svatý Hieronymus.
Každý, komu se zlíbí může si veškeré umrtvování, které
potřebuje - ba mnohem více - obstarat z událostí všedního života,
aniž by k tomu potřeboval hledat příležitost v příliš tvrdém
tělesném trestání. Zde jsou pravidla, která složil autor knihy - Holy
Wisdom pro paní Gertrudu More:
Především byste měla vykonati všechno, co vám bylo
uloženo jakýmkoliv ať lidským nebo Božským zákonem. Za druhé
se zdržet provést ty věci, jež vám byly zakázány lidským nebo
Božským zákonem nebo Božským vnuknutím. Za třetí, snášejte s
největší možnou trpělivostí a odříkáním všechny kříže a proti vaší
vůli vzniklé nepříjemnosti.
Takového druhu byla například duchovní prázdnota,
pokušení, zármutek nebo tělesná bolest, nemoc nebo křehkost.
Nebo pak ztráta přátel nebo nedostatek nutných věcí a pohodlí.
Všechno to by mělo být snášeno trpělivě, ať kříže přicházejí
přímo od Boha nebo prostřednictvím tvorů...Ty znamenaly zajisté
dostatečné umrtvení, jak pro paní Gertrudu More, tak i pro
kteroukoliv jinou duši, a nebylo zapotřebí, aby jim někdo radil
nebo ukládal další způsob umrtvování.

Augustin Baker.
Vcelku lze říci, že nejlepší je takové umrtvování, které vede
ke zničení svéhlavosti, zištnosti, sobeckého myšlení, chtění a
domýšlivosti. Hodně přísné tělesné trestání není vhodné k tomu,
aby se dosáhl tento druh umrtvení. Přijímání všeho, co se děje v
denním životě (samozřejmě s výjimkou hříchu) naproti tomu
muselo by přinésti žádoucí výsledek. Chceme-li podniknouti určitá
cvičení v sebezáporu, nesmí tato být ani nápadná, ani soutěžní,
ani zdraví škodlivá. Pokud se týče diety, pro většinu lidí je dosti
trýznivé, když nemají jíst všechno to, co odborníci ve výživě
považují za škodlivé. A pokud jde o společenské vztahy, měl by
sebezápor být ovládáním jazyka
a nálad, nikoliv domněle
pokornou chlubivostí. Všechny nelaskavé pouze frivolní řeči, tj.
prakticky padesát procent obvyklých rozmluv, měl by odpadnout.
Máme-li následkem zevních okolností nebo stavu svého těla
sklon k bázni, trudnomyslnosti nebo k příliš povznesené náladě,
má naše chování zůstat klidné a veselé.
Je-li člověk milosrdný proto, aby se znovuzrodil v nebi
nebo pro slávu či odměnu nebo ze strachu, nelze takovým
milosrdenstvím dosáhnout jeho čistého vlivu.
Sutra o rozeznávání a ochraně dharmy.
Když kníže Wang Wang dlel na inspekční cestě v Taangu,
uviděl starého muže. Ale jeho lovení ryb nebylo pravým lovením,
neboť on nelovil, aby chytil ryby, nýbrž aby si ukrátil čas. Proto ho
chtěl Wang Wang zaměstnati ve veřejné službě, obával se však,
že by se proti tomu ohradili jeho ministři, strýci a bratři. Na druhé
straně nemohl snésti myšlenku, že by jeho lidu zůstal upřen
takový vliv, kdyby starce nechal stranou.
Čuang-Tse.
Ó Bože, uctívám-li tě ze strachu před peklem, spal mě v
pekle. Uctívám-li tě z naděje na ráj, vyžeň mě z ráje. Jestliže však
tě uctívám k vůli tobě, uchovej pro mne všudypřítomnou krásu.
Rabi a.
Rabi a a sufijský světec mluví, myslí a cítí v rámci zbožného
theismu, buddhistický theolog v rámci osobního mravního zákona,
čínský filosof s charakteristickým humorem v rámci politiky, ale
všichni tři zdůrazňují nutnost, aby se nelpělo na vlastním
prospěchu. To zdůrazňují stejně důrazně jako Kristus, když
farizeům předhazoval sobeckou zbožnost, nebo jako Krišna v
Bhagavadgitě, když vybízel Ardžunu, aby Bohem uložené

povinnosti nevykonával z osobní touhy po odměně nebo ze
strachu před následky svých činů.
Svatý Ignác z Loyoly byl jednou otázán, jaké by byly jeho
pocity, kdyby papež zakázal jeho Tovaryšstvo Ježíšovo.
"Čtvrthodinku bych se pomodlil," odpověděl "a pak bych už na věc
více nepomyslil."
To je snad nejtěžší při všem umrtvování, abychom zachovali
"svatou lhostejnost" vzhledem k časnému úspěchu či neúspěchu
věci, jíž jsme věnovali své nejlepší síly. Jestliže věc zvítězí, tím
lépe. Jestliže však nemá úspěchu, také dobře, i když se to stane
způsobem, který je nyní a zde úplně nepochopitelný pro
omezeného a časem podmíněného ducha.
Mluvím-li o člověku bez citu, myslím takového, který
nedovoluje ani dobru ani zlu, aby porušily jeho vnitřní rovnováhu,
a který spíše drží krok s událostmi a nestupňuje souhrn své
smrtelnosti.
Čuang-Tse.
Správný stav spojení s Bohem nespočívá v tom, že duše
něčemu z podstaty Boží má porozumět, něco z ní cítit, chutnat
nebo vymyslet, nýbrž že přebývá v čistotě a lásce, jež jsou
dokonalým odříkáním a úplným odpoutáním od všech věcí kvůli
Bohu.
Svatý Jan z Kříže.
Nejen každý den, ale i každé místo má dosti na svém
soužení. Zneklidněním kvůli událostem, které nejsme schopni
změnit buď proto, že se ještě vůbec nestaly, nebo že se
odehrávají v nedostižné vzdálenosti od nás, nedosahuje se nic
kromě toho, než že si zpřítomníme vzdálené nebo předvídané zlo,
které je předmětem našeho utrpení. Čtyřikrát nebo pětkrát denně
odposlouchávat rozhlasové zprávy, čísti denní tisk, všechny
týdeníky a měsíčníky - to dnes znamená "míti rozumný zájem o
politiku". Svatý Jan z Kříže by však byl řekl, že je to neužitečná
zvědavost a pěstování neklidu pro neklid.
Potřebuji velmi málo a velmi málo toužím potom, co
potřebuji. Téměř nemám přání, ale kdybych se ještě jednou
narodil, neměl bych vůbec žádná. Neměli bychom si nic přát a nic
odmítat, nýbrž měli bychom se odevzdat do náruče Boží
prozřetelnosti, aniž bychom mařili čas nějakými přáními, kromě
toho, abychom si přáli to, co od nás Bůh chce.

Svatý František Saleský.
Snaž se dosti silně o vyprázdnění,
upni se dosti pevně ke klidu,
a z deseti tisíců věcí ať není ani jediná,
kterou nedokázal zpracovati.
Viděl jsem je, viděl, kam se vracejí.
viz, všechny věci, ať jsou sebezdařilejší,
vrací se ke kořeni, ze kterého vzešly.
Tento návrat ke kořeni je klid.
Klid se jmenuje podřízení se osudu.
Co se podrobilo osudu, stává se částí "Stále takového".
Poznávati "Stále takové" znamená být osvícen.
Nepoznávati je znamená slepě se vrhati do neštěstí.
Lao-Tse.
Mohl bych a chtěl bych se připojiti k "poustevníkům" (na
ostrově Caldey), místo abych byl představeným a musel psát
knihy. Avšak je samozřejmé, že bych nechtěl mít co si přeji.
Opat John Chapman.
Nesmíme nic jiného chtíti, než co se právě děje, avšak
mezi tím se máme neustále cvičit v dobru.
Svatá Kateřina Janovská.
V praxi umrtvování, jako v mnoha jiných oborech vede
pokrok přes ostří nože. Na jedné straně číhá Scylla
egocentrického umrtvování, na druhé straně Charibdis
bezstarostného kvietismu. Svatá lhostejnost, které učí zastánci
věčné filosofie, není ani stoicismus, ani pouhá pasivita. Je to spíše
aktivní odevzdanost. Odříkáme se vlastní vůle, aby Božská vůle
mohla použíti umrtveného těla a umrtveného ducha jako nástroje k
dobrému. Nebo potom můžeme říci s Kabirem, že "vroucně
hledající jest ten, kdo v srdci směšuje dvojenecké proudy lásky a
odpoutanosti, jako se smíchávají proudy Gangu a Džammy."
Dokud se nevzdáme osobních pout, dotud v nás nemůže být láska
k Bohu z celého srdce, z celé duše a ze vší síly, jakož i všeobecná
láska vůči všem bytostem kvůli Bohu. Proto se vyskytuje v

evangeliích onen tvrdý výrok o nutnosti vzdát se úzkých rodinných
vztahů. A jestliže Syn člověka nemá, kam by hlavy sklonil (96),
jestliže v Tathagatovi a Boddhisatvách "se vzbudí myšlenky ke
vnímání podstaty skutečnosti, aniž by musely v čemkoliv
přebývat", je to proto, že opravdu Boží láska, která se podobá
slunci jež svítí na spravedlivého i nespravedlivého (97)
znemožňuje, aby duch byl poután soukromými zálibami a
nelibostmi.
Duše, která na něčem lpí, i když je v ní hodně dobra,
nedosáhne svobody Božského spojení. Vždyť je zcela
nerozhodné, zda poutá ptáka silné lano nebo tenké a jemné
vlákno, v obou případech je stejně spoután. Dokud provaz
nepřetrhne, nemůže létat. Podobně duše, která je zdržována
pouty lidské náklonnosti, i když tato jsou velmi slabá, nemůže
nalézti svou cestu k Bohu, dokud tato existují.
Svatý Jan z Kříže.
Jsou lidé, kteří se rychle zbavili hříchů, a přece, ačkoliv jsou
rozhodnuti, že budou milovati Boha, jsou ještě novici a učedníky,
ba jsou měkcí a slabí...Milují nejen našeho Pána, avšak také
zároveň množství zbytečných, planých a nebezpečných věcí.
Ačkoliv Boha milují nade vše, přece jen pořád mají zálibu v mnoha
věcech, které nemilují podle Boha, nýbrž kromě něho - jako lehké
výstřednosti ve slovech, v posudcích, odívání, v maření času a v
malichernostech.
Svatý František Saleský.
Jsou duše, které mohou učinit nějaké pokroky v Božské
lásce a které odložili veškerou lásku k nebezpečným věcem. A
přece stále ještě lpí na nebezpečné a zbytečné lásce, protože už
milují, co Bůh chce, aby milovaly, činí to však nesmírně a s láskou
příliš křehkou a horoucí...Láska k našim příbuzným, přátelům a
dobrodincům je sama o sobě bohulibá, může se však stát, že je jí
příliš mnoho. Totéž platí o našem povolání, i když je
sebeduchovnější. A můžeme také nemírně milovati své hodiny
rozjímání, (ačkoliv bychom je měli mít rádi), když jim dáváme
přednost před poslušností a obecným užitkem nebo je pěstujeme
samoúčelně, ačkoliv jsou pouhým prostředkem.
Svatý František Saleský.
Dobra Boží, která přesahují všechnu míru, mohou nalézti
místo jen v prázdném, osamělém srdci.
Svatý Jan z Kříže.

Předpokládejme, že nějaký člun jede přes řeku a jiný člun,
prázdný, právě se s ním má srazit. Ani prchlivý člověk by se
nerozlobil. Avšak dejme tomu, že někdo by byl v druhém člunu.
Pak by na něho posádka prvního člunu křičela, aby uhnul z cesty.
A kdyby poprvé neposlechl, ba ani po třech výzvách,
nevyhnutelně by následovaly nadávky. V prvním případě by
nevznikla mrzutost, kdežto v druhém případě ano - protože v
prvním případě člun byl prázdný, v druhém však byl někým řízen.
Tak je tomu i s člověkem. Kdyby mohl jít životem prázdný, kdo by
byl schopen, aby měl něco proti němu.
Čuang-Tse.
našla.

Pláče-li srdce pro to, co ztratilo, směje se duše pro to, co
Anonymní sufijský aforismus.

Ztrácíme-li egocentrický život, získáváme dosud skrytý a
neprozkoumaný život, který sdílíme v duchovní části své podstaty
skutečně s Božským základem. Tento neobjevený život je
"bohatší" než jiný a má rozdílné a vyšší vlastnosti. Míti jej
znamená býti na věky svoboden, a osvobození je blaženost.
Nutně je tomu tak, protože Brahman, který je jedno s Atmanem, je
nejen podstata a poznání, ale též vytržení. Po lásce a míru je
radost posledním ovocem duše. Umrtvování je bolestné, ale tato
bolest je podmínkou blaženosti. Tato skutečnost duchovního
zážitku je mnohdy setřena způsobem, jakým je popisována. Na
příklad, když Kristus říká, že jen ti, kteří budou jako děti, mohou
přijít do království (nebeského) Božího, zapomínáme povětšinou,
(pro tak pohnutý obraz, jaký vzbuzuje jednoduchá věta), že se
však člověk nemůže státi dětským, když nepodnikne
nejnamáhavější a nejdůraznější cvičení sebezáporu. Prakticky je
příkaz, býti jako dítě, stejný jako příkaz ztratiti svůj život. Jak to
objasňuje Traherne v onom krásném místě, které bylo citováno v
kapitole "Bůh ve světě", nemůžeme přírodu poznat v její celé,
podstatně posvěcené kráse, dokud se neodnaučíme špinavým
kouskům dospělého lidstva. Díváme-li se na vesmír brýlemi
zabarvenými hnojem zištnosti, pak se zoufale podobá hnojišti. A
protože brýle dlouhým nošením přirostly ke zřítelnicím, jeví se
postup "čištění bran poznání" (98), aspoň na prvních stupních
duchovního života často tak bolestivě, jako chirurgický zákrok.
Později ovšem dokonce sebezničení může být doprovázeno
duševní radostí. Tuto věc osvětluje následující místo ze Žebříku k
dokonalosti (99), ze spisu 14. století.

Mnozí lidé mají vlastnosti pokory, trpělivosti a lásky vůči
bližnímu jenom v rozumu a ve vůli, nemají však z toho žádnou
radost a žádnou lásku k tomu. Vždyť často, když to vykonávají,
pociťují odpor, trudnost a trpkost, přesto však to provádějí, avšak
jenom dík rozumovým důvodům, ze strachu před Bohem. Tito lidé
mají ctnosti v rozumu a ve vůli, ale nikoliv v citové lásce. Pak ale,
když milostí Ježíšovou a duchovní a tělesnou kázní rozum se
promění ve světlo a vůle v lásku, dostanou jejich ctnosti citový
základ. Vždyť hryzali do hořké kůry nebo do skořápky ořechu, až
tuto nakonec prolomili, takže se mohou živiti jádrem. Jinými slovy
ctnosti, které se napřed prováděly těžko, nyní se změnily ve slast
a v libou chuť.
Walter Hilton.
Dokud jsem tím nebo oním nebo mám to neb ono, dotud
nejsem vším a nemám vše. Odlučuj, abys nebyl ani tím, ani oním
a neměl ani to, ani ono. Pak jsi všude. A když jednou nejsi ani tím
ani oním, pak jsi vším.
Eckhart (100).
Co Eckhart drasticky vyzdvihuje těmito slovy, často bylo
zdůrazňováno moralisty a psychology duchovního života. Jen když
jsme se zřekli svého zaměstnání, a "já", a "mým" a "mě", můžeme
skutečně míti svět, v němž žijeme. Všechno nám náleží, pokud nic
nepovažujeme za svůj majetek. Nejenom, že všechno je naše, ale
náleží to i ostatním lidem.
Pravá láska se odlučuje od zlata a hlíny tak, že dělení na ní
nic neubírá. (101)
Nemůže být dokonalého komunismu, kromě ve vztahu k
duchovnímu a až do určitého stupně, k duchovním dobrům. A pak
jen tehdy, když tato dobra jsou v moci lidí, kteří se nacházejí ve
stavu odpoutanosti a sebezáporu. Nemělo by se zapomínat, že
bez jistého umrtvení i pouhá intelektuální a estetická dobra
nemohou být ani vytvořena ani užívána. Ti, kdo si volí povolání
umělce, filosofa nebo přírodovědce, v mnohých případech si zvolili
život v chudobě a tvrdou neodměňovanou práci. To však není
jejich odříkání, které mají na sebe vzít. Pozoruje-li umělec svět,
musí odložit běžný lidský sklon vidět věci v utilitaristickém k sobě
vztahujícím rámci. Stejným způsobem musí kritický filosof
umrtvovat zdravý lidský rozum. Badatel musí naproti tomu
neustále vzdorovat pokušení, aby všechno nezevšeobecňoval a
nemyslel konvenčním způsobem. Dále se musí sklonit před
tajuplnou skutečností. A co platí o tvůrcích estetických a
intelektuálních dober, platí i pro ty, kdo těchto dober užívají, když

už jsou tato vytvořena. Vždy znovu se ukazovalo během dějin, že
toto umrtvování není nevýznamné. Pomysleme na příklad na
intelektuálně umrtveného Sokrata a číši jedu z bolehlavu, kterou
jej odměnili jeho krajané (neumrtvení). Pomysleme na hrdinné úsilí
Galileho a na jeho současníky, jak se vypořádal s tehdejším
aristotelovským způsobem myšlení, na neméně hrdinné úsilí
každého dnešního vědce, který věří, že ve vesmíru je toho víc,
než kolik by bylo možno odhaliti časem posvěcenými recepty
Descartovými. Taková umrtvování jsou odměňována stavem
vědomí, který odpovídá nižšímu stavu duchovní blaženosti.
Umělec - a filosof a vědec je také umělcem - zná blaženost
estetického pozorování, odhalování a nepřipoutaného vlastnictví.
Dobra intelektuální, citová a představová jsou pravá dobra,
ale nejsou dobrem posledním. Jednáme-li s nimi jako s konečným
cílem, upadneme do modlářství. Umrtvování vůle, žádostí a ve
skutcích nedostačuje. Umrtvení musí nastat i v oblasti poznání,
myšlení, cítění a v obrazotvornosti.
Pádem do hříchu se dostala intelektuální schopnost člověka
do daleko horšího stavu než jeho zvířecí choutky a vyžadují si
daleko větší sebezapření. A jestliže se vyhoví vlastní vůli,
vlastnímu rozumu a představivosti, jsou-li tyto uspokojeny a
zdánlivě bohaty a čestně obdařeny poklady studia krásné
literatury, pomohou ubohému padlému člověku ke křesťanskému
smýšlení přibližně tolik jako zevrubné studium kuchařského umění
může pomoci k provádění křesťanské zdrženlivosti.
William Law.
Protože to bylo něco německého a psalo se to s velkým "K",
bylo slovo kultura během první světové války v anglosaských
zemích předmětem posměšného pohrdání. Dnes se situace
změnila. V Rusku jsou literatura, umění a věda třemi osobami
nové humanistické trojice. A kult kultury se neomezuje jen na
Sovětský svaz. Chytří, otrlí žurnalisté píší o všem jiném s nadutým
cynismem lidí, kteří se vyznají v Bohu, v lidech a ve vesmíru a
nedají se ničím odraditi od svých zcela absurdních tlachů. Jde-li
však o kulturu, horlí o ní, div že se nepřerazí. S vážností a s
nadšením nás vybízejí, abychom sdíleli jejich vpravdě náboženské
city týkající se vysokého umění, které se právě vtělilo do
posledních státních fresek nebo do nejnovější radnice. Trvají na
tom, že dokud paní X bude pokračovati v psaní svých
nenapodobitelných románů, a pan Y ve své víc než coleridgovské
literární kritice, svět přes opačné zdání, má ještě smysl. Stejným
přeceňováním kultury, téže víry, že umění a literatura jsou

samoúčelné a že mohou vzkvétat bez rozumného a realistického
životního názoru, nakazily se dokonce školy a vysoké školy. Mezi
"pokrokovými" specialisty vychovateli jsou mnozí, kteří zřejmě věří,
že všechno bude nejlepší, dokud se mládeži dovolí, aby "se sama
vyjadřovala" a povzbuzují malé děti, aby byly v hodině umění
"tvůrčími". Běda však! Plastelinou a péčí o já se nevyřeší problémy
výchovy, právě tak jako se nevyřeší technikou a radou při volbě
povolání, klasiky a stovkou nejlepších knih. Následující kritika
výchovy byla napsána před více než dvěstěpadesáti léty, ale je
dnes stejně výstižná, jako byla v sedmnáctém století.
Neví nic, jako by to měl vědět, kdo si myslí, že něco ví, když
přitom nepoznává správnou hodnotu toho a způsob, jakým je
zpřízněn s Bohem, s anděly a s lidmi a se všemi bytostmi na
světě, na nebi a v pekle, v čase i na věčnosti.
Thomas Traherne.
Přesto nebyly určité věci v pořádku (na oxfordské universitě
za doby Cromwellovy diktatury). Nikdy tam nebylo docenta, který
by byl výslovně učil, jak být šťastným, ačkoliv takové vědění je
nad všechna ostatní. Studovali jsme též jen jako cizinci ony věci,
které bychom byli měli studovat pro vlastní obveselení. Studovali
jsme kvůli vědění, nevěděli jsme však, k jakému účelu studujeme.
A proto se nám nedostávalo určitého cíle, mýlili jsme se v metodě
svého studia.
Thomas Traherne.
V Trahernově slovním podkladu znamená "býti šťastným"
tolik jako "blaženost", která v praxi je totožná s osvobozením. A
osvobození je spojivé poznání Boha na vnitřních výšinách a v
plnosti jak vnitřní tak vnější.
Následuje popis duchovního umrtvování, které musí být
pěstováno těmi, kdo se chtějí zabývati v první řadě poznáním
Božství na vnitřních výšinách duše. Šťastný člověk, který stálým
zahlazováním všech obrazů a ponořováním do nitra a
pozdvihováním ducha k Bohu nakonec zapomíná na všechny
takové překážky a překračuje je. Vždyť jen tak dokáže dovnitř
působiti svým čirým, čistým, jednoduchým intelektem a svými city
vůči nejčistšímu a nejjednoduššímu předmětu - totiž vůči Bohu.
Zapamatuj si proto, že celé své cvičení o Boha v tobě má
být zcela a výlučně závislé od onoho čirého intelektu, citu a vůle.
Vždyť ve skutečnosti toto cvičení nemůže být prováděno nějakým
tělesným orgánem nebo zevními smysly, nýbrž jen tím
podstatným v člověku - poznáním a láskou. Proto přeješ-li si

rychlý postup a krátkou cestu k cíli pravé blaženosti, snaž se
vážně a namáhej se o to, aby tvé srdce a tvůj duch byly neustále
čisty. Připoj k tomu stálý klid smyslů a soustředěnost hnutí mysli.
Řiď tyto stále vzhůru. Snaž se, abys své srdce učinil prosté, bys
tak byl nepohnut a osvobozen od všech vtírajících se klamných
obrazů, stále upevněn v Pánu, který v tobě jest. To čiň v takové
míře, jako by už tvá duše vstoupila do stále přítomného "nyní
věčnosti" - to znamená do stavu Božství. Stoupati k Bohu
znamená v sobě zahynouti. Vždyť kdo stoupá a překračuje své já,
stoupá skutečně k Bohu. Duch se musí povznésti nad sama sebe
a říci: "Toho, koho především potřebuji, jest nade vším, co
poznávám". Tímto způsobem do tmy vnesen, sama sebe ztahuje
do soběstačného dobra, učí se duch zůstávati doma a lpí celou
svou příchylností na nejvyšším vnitřním dobru, kde si vyvolí své
obvyklé místo. Pokračuj tímto způsobem, až už nebudeš kolísat a
dospěješ k onomu pravému životu, jímž je Bůh sám, k věčnému,
bez změny prostoru nebo času, odpočívajícím v onom vnitřním,
tichém a tajném příbytku Božství.
Albertus Magnus (?) (102)
A proto tak učí nepravé, přirozené světlo lásky, že máme
míti rádi poznávání a vědění jako nejlepší a nejvznešenější. Viz, tu
je více milováno poznání a vědění než to, co se poznává. A není
možné, aby toto nepravé světlo poznávalo Boha a prostou pravdu,
když se nevzdá své vlastnosti, to znamená, neopustí-li sebe a
své.
Theologia Deutsch. (103)
Vztah mezi mravným skutkem a duchovním poznáním je
jistým způsobem kruhový a vzájemný. Nesobecké jednání
umožňuje rozšířiti poznání, a toto rozšíření poznání umožňuje jiné
skutky, ještě častěji nesobecké, které v jednajícím ještě stupňují
poznání. Tímto způsobem, když vše jde dobře, dostaví se
dokonalá poddajnost a poslušnost až na věky. Postup je v
několika řádcích shrnut v Maitrayaniya-upanišádě. Člověk jedná
správně, (k tomu se přirozeně počítá také správné duchovní
nazírání a správné rozjímání), a proto může spatřiti Já, obsažené
v jeho oddělené individualitě. "Když spatří své já jako Já, stane se
nejá (a proto jedná nesobecky) a pro své nejáství je považován za
nepodmíněného. To je poslední tajemství, z něhož vychází najevo
osvobození. Dík nejáství, nemá podílu na radosti a bolesti, (jinými
slovy, vstupuje do stavu odpoutanosti nebo svaté lhostejnosti),

nýbrž dosahuje Absolutního, (nebo jak vyjádřil Albertus Magnus:
"již nekolísá a dospívá k pravému životu, jímž je sám Bůh.")
Je-li umrtvení dokonalé, jest jeho charakteristickou
známkou prostota.
Prosté srdce bude milovati všechno, co je na světě
nejcennější, manžela nebo manželku, rodiče nebo děti, bratra
nebo přítele, a přece zůstane samo. Zevní věci ho nebudou
přitahovati, leda když by k Bohu přiváděly lidské duše. Každé
přepínání a každá nepravost musí od takového srdce odpadnout,
jako se rozpouští rosa v záři slunce. Zůstává jediná pohnutka, líbiti
se Bohu. Z toho vyplývá dokonalá lhostejnost ke slovům a
myšlenkám jiných. Mluva i jednání stávají se dokonale
jednoduchými a přirozenými, neboť se dějí před tváří Boží. Taková
křesťanská prostota jest dokonalost vnitřního života sama. Bůh,
jeho vůle a jeho radost jsou jediným cílem.
N. Cron. (104)
A nyní zevrubnější popis z pera jednoho z největších mistrů
psychologické analysy:
Když ve světě lidé jmenují někoho prostým, myslí obvykle
pošetilého, nevědomého, důvěřivého člověka. Avšak pravá
prostota je vzdálena pošetilosti a je téměř vznešená. Všichni dobří
lidé ji milují a obdivují, jsme si vědomi toho, že proti ní hřeší,
poznávají ji na jiných a vědí, co znamená. A přece ji sotva
dovedou správně definovat. Řekl bych, že prostora je upřímnost
duše, která zamezuje předpojatosti. Není tímtéž, čím je upřímnost,
neboť tato je daleko skromnější vlastností. Mnozí upřímní lidé
nemají tuto prostotu. Neříkají nic, co nepovažují za pravdivé, a
nesnaží se, aby vypadali jinými, než jakými skutečně jsou. Avšak
myslí stále na sebe, váží každé slovo a myšlenku, a zdržují se v
sobě ve strachu, aby neučinili příliš mnoho nebo příliš málo. Tito
lidé jsou upřímní, ale nikoliv prostí. Cítí se omezováni, když se cítí
s jinými pohromadě, a stejně tak se děje jiným v jejich přítomnosti.
Není na nich nic volného, otevřeného, nenuceného nebo
přirozeného. Máme pocit, že by nám byli milejší lidé méně
znamenití, ale také méně strozí. Otevříti se zcela prostředí a nikdy
nepohlédnouti dovnitř, to je slepý stav těch, kteří jsou poutáni
požitky a hmotnými věcmi. Zde máme jeden od prostoty vzdálený
extrém. A stále se pohřižovati do sebe, ať už jde o povinnost vůči
Bohu nebo vůči lidem, to je jediný extrém. V tomto stavu považuje
člověk sebe ve své domýšlivosti za moudrého. Žije v ústraní, je
sebevědomý, cítí se nevolný i při maličkostech, které ruší jeho

ješitnost. Tato nepravá moudrost jest, přes své vážné vzezření,
sotva méně planá a pošetilá než hloupost těch, kdo se střemhlav
vrhají do světských radovánek. Někdo je opojen svým vnějším
okolím, jiný tím o čem si myslí, že uvnitř dovršuje. Ale obojí je
opojení, a poslední stav je horší než první, (protože vypadá
rozumně, ačkoliv takový ve skutečnosti není), takže se
nepokoušíme, abychom se zlepšili. Pravá prostota se nachází ve
zlatém středu, stejně zbaveného bezmyšlenkovosti i přetvářky.
Zde není duše přemáhána ani zevními věcmi, takže nemůže
přemítati, ani se nepoutá nekonečnými schytralostmi, které
podporuje předpojatost. Taková duše, která na svou cestu dává
pozor, aniž by ztrácela čas tím, že by o každém kroku
argumentovala a stále pohlížela dozadu, má pravou prostotu.
Taková prostota je velkým pokladem. Jak k ní máme dospěti? Dal
bych za ni všechno, co mám. Jest to ona drahocenná perla, o níž
se mluví v Písmě svatém. První krok tedy je, že duše odsune
zevní věci stranou a pohlíží do nitra, aby poznala svůj pravý
zájem. Potud je všechno správné a přirozené. Je to svým
způsobem sebeláska, která se snaží uvarovat světského opojení.
Na dalším stupni musí duše k pozorování sebe samé přidati
rozjímání o Bohu, kterého se bojí. To přináší lehký pokrok na
cestě k pravé moudrosti, ale duše i nadále zůstává sebou silně
zaujata. Je spokojena tím, že se bojí Boha. Chce si být jista, že se
Jej bojí, a bojí se, že se Jej dost nebojí a vstupuje do věčného
kruhu sebevědomí. Všechno toto přebývání u sebe je velmi
vzdáleno od míru a klidu pravé lásky. Tato je ještě ve velké dálce.
Duše musí projít dobou zkoušek. Kdyby byla náhle uvedena do
stavu klidu, nevěděla by, jak jej má použíti. Třetím krokem je, že
se duše vzdá neklidného sebepozorování a místo toho začíná
přebývati u Boha. Postupně v něm zapomíná na sebe. Naplní se
Jím a přestane se živit ze svého já. Taková duše není slepá
vlastním nedostatkům a nejsou jí lhostejny její chyby. Je si
vědoma jich víc než dříve a zvětšené světlo jí je ukazuje ještě
jasněji. Avšak toto sebepoznání přichází od Boha, a proto není ani
neklidné ani vynucené.
Fénelon.
Jak podivuhodně důvtipné a bystré je tohle všechno! Jedním
z nejdivnějších, protože též nejsvévolnějších příkladů naší
přepjatosti ve dvacátém století je tvrzení, že nikdo před Freudem
ničemu z psychologie nerozuměl. Pravdou však je, že mnozí
moderní psychologové méně dobře rozumějí lidským bytostem
než jejich nejnadanější předchůdci. Fénelon a La Rochefoucauld
zcela dobře rozuměli vlivu hluboce skrytých, škodlivých pohnutek

v podvědomí na povrchové myšlení. Také měli zcela jasno o tom,
že sexualita a touha po moci jsou velmi často rozhodnými silami
za zdařilou maskou osoby. Machiavelli už vysvětlil Paretovo
rozlišování mezi "residui" (zbytky) a "derivacemi" (odvozeninami) a
mezi skutečnými sobeckými pohnutkami politických činů a
fantastickými teoriemi, zásadami a ideály, jimiž jsou takové činy
vysvětlovány lehkověrnému davu a před ním ospravedlňovány.
Myšlenky Buddhovy a svatého Augustina o lidských ctnostech a
lidském rozumu nejsou méně realistické a nejsou horší než
mínění Pascalova. Ale všichni tito mužové, ba dokonce La
Rocherfoucauld a Machiavelli, byli si vědomi určité skutečnosti,
kterou by byli bývali psychologové dvacátého století rádi nechali
stranou - skutečnosti, že lidská podstata je trojí, že pozůstává z
duše, ducha a těla; skutečnosti, že žijeme na hranici dvou světů,
časného a věčného, fysicko-vitálně-lidského a Božského;
skutečnosti, že ačkoliv sám o sobě člověk ničím není, přece je
"ničím, které obklopuje Bůh, které Boha postrádá, Boha je
schopno, Bohem se naplňuje, jestliže on to chce." (105).
Křesťanská prostota, o níž píše Gron a Fénelon, je totéž
jako Lao-Tsem a jeho následovníky tolik obdivovaná ctnost. Podle
těchto čínských mudrců pocházejí všechny osobní hříchy a špatná
společenská zřízení od toho, že lidé odpadli od svého Božského
základu a žijí podle vlastní vůle a podle libosti a ne podle Taa podle velké cesty, podle Logosu, podle podstaty věcí, jak se
projevuje na každé úrovni, počínajíc psychickou, přes zvířecí a
duchovou až k duchovní. Osvícení přichází, když se vzdáme
vlastní vůle a podrobíme se působení Taa v okolním světě a v
těle, v duchu a v duši. Mnohdy taoističtí filosofové píší tak, jako by
věřili na Rouseauova ušlechtilého divocha, protože však jsou
Číňany, a proto se více zabývají konkrétním a praktickým, rádi
předpisují metody, jimiž vládcové zmenšují mnohost civilisace a
tak mohou své poddané uchrániti před rozkladnými vlivy člověkem
vytvořenými, a proto Tao zastírajícími, starými návyky v myšlení,
cítění a v jednání. Avšak vládcové, kteří by měli splnit tuto úlohu v
zájmu mas, sami by museli být mudrci. A chceme-li se státi
mudrcem, musíme opustiti ztuhlost neznovuzrozeného dospělého
člověka a znovu se státi malým dítětem. Neboť jen to skutečně
žije, co je měkké a poddajné. Co všechno přemáhá a vytrvává je
to, se všemu přizpůsobuje, co vždycky vyhledává nejnižší místo nikoliv tvrdá skála, nýbrž voda odplavuje pevné hory. Prostota je
právě podstatou dokonalého mudrce a plodem umrtvení - umrtvení
vůle pomocí nazírání a rozjímání. Jen nejdisciplinovanější umělec
dokáže ve vyšší míře se svou malířskou skříňkou znovu získati
spontánnost dítěte. Nic není těžšího, než být prostý.

"Smím se zeptat" řekl Jan Hui, " v čem pozůstává půst
srdce?"
"Pěstuj prostotu", odpověděl Konfucius. "Neslyšíš ušima,
nýbrž duchem. Nikoliv duchem, nýbrž jádrem duše. Zanech však
slyšení uším. Zanech úlohu ducha u sebe sama. Pak se duše
stane negativní podstatou, která se chová vůči zevním věcem
pasivně. V takové negativní podstatě může se držeti jen Tao. A
tento negativní stav je půstem srdce."
"Potom", řekl Jan Hui, "způsobuje má individualita, že si
nemohu osvojit tuto metodu. Kdybych se jí naučil, zmizelo by mé
oddělené já. Jmenujete toto negativním stavem?"
"Právě to", odpověděl mistr. "Dovol, abych ti to vysvětlil.
Můžeš-li vstoupiti do země tohoto knížete (špatného vládce,
kterého chtěl Jan Hui navštívit), aniž bys urazil jeho amour propre
(ješitnost), budeš-li vesel, když ti bude naslouchati a trpný, když to
neučiní, když tam prostě budeš žít ve stavu dokonalé lhostejnosti
bez vědy a bez léků; pak jsi blízko úspěchu... Podívej se na toto
okno. Dík jemu světlo přicházející z krajiny ji osvětluje, ale krajina
zůstává venku. Stejným způsobem smíš používat očí a uší, abys
udržel spojení se svým nitrem, ale vyluč všechnu učenost (ve
smyslu dávných školních knižních pouček) z tvého ducha. To je
metoda, jak znovuzroditi celé stvoření.
Čuang Tse.
Umrtvování se smí považovat za studium, při němž se
nakonec učíme reagovati na událost nevyumělkovaným
způsobem - ve shodě s Tao, s "takovostí", s vůlí Boží. Kdo se
podrobí Božské povaze všech věcí, koho životní okolnosti
nenaplní touhou a odporem, nýbrž láskou, která mu dovolí, aby
přímo dělal, co se mu líbí, ten může vskutku říci: "Už ne já, ale živ
je ve mně Bůh." Takové lidi zastánci věčné filosofie srovnávají s
dětmi, s blázny a prosťáčky, ba dokonce občas s opilci, jako v
následujícím citátu:
Opilec, který spadne ze svého vozu, nezemře, třeba snad
trpí následky pádu. Jeho kosti jsou stejné jako kosti jiných lidí,
přežije však nehodu jiným způsobem. Neuvědomuje si ani, že jede
na voze, ani že z něho padá. Představy života, smrti, strachu atd.
nemohou vniknout do jeho srdce. Proto netrpí vlivem styku s
objektivním životem. Když se dá taková bezstarostnost přivodit
vínem, tím spíše potom Bohem.
Čuang Tse.

Dlouhotrvající poslušností a tvrdou prací dosahuje umělec
svůj nenucený, bezprostřední výraz a svou dokonalou schopnost.
Jsa si plně vědom toho, že nikdy nemůže něco vytvořit z vlastního
popudu, nýbrž nějak z horních vrstev svého osobního vědomí,
podrobuje se poslušně působení "vnuknutí". Jelikož mu je též
jasno, že prostředek, jímž tvoří má svou povahu, která nesmí být
ani pomíjena, ani násilně přehlížena, stává se jeho trpělivým
sluhou, a tím dosahuje dokonalé svobody výrazu. Avšak život je
také umění a ten, kdo chce být dokonalým umělcem, musí na
všech úrovních své podstaty sledovati tentýž proces, pomocí
něhož malíř, sochař nebo kterýkoli řemeslník dospívá ke své
omezené dokonalosti.
Kuchař knížete Huise právě rozřezával vola na kousky.
Každý řez jeho nože, každé zdvihnutí ramen, každý z jeho kroků,
každé šh řezaného masa, každé čk sekyry, byly dokonale
harmonické - tak rytmické jako tanec morušového háje v tak
dokonalém souzvuku jako akordy Čing Šouovy. "Vskutku zdařilé!"
volal kníže. "To je skutečné umění."
"Pane", odpověděl kuchař, "odjakživa jsem se věnoval Tau.
To je nad tímto uměním. Když jsem začal čtvrti vola, viděl jsem
před sebou pouze celého vola. Po třech létech cvičení jsem
neviděl celé zvíře. A nyní pracuji duchem a ne okem. Jestliže mne
smysly nutí k zastavení a můj duch mne pobízí dále, najdu
útočiště ve věčných zásadách. Sleduji otvory nebo dutiny, které
podle přirozené vlastnosti zvířete musí být. Nepokouším se
proseknouti kloub a tím méně tlusté kosti. Dobrý kuchař vyměňuje
sekeru jednou za rok - protože krájí. Obyčejný kuchař jednou za
měsíc, protože seká. Já však mám tuto sekeru devět let. Ačkoliv
jsem rozčtvrtil mnoho tisíc volů, její ostří je ještě tak ostré, jako by
bylo právě nasazeno. Vždyť v kloubech jsou vždycky malé meziprostory. Protože ostří sekery není tlusté, je třeba pouze to, co
nemá tloušťku uvést do takové meziprostory. Tak se dá
meziprostora rozšířiti a ostří získává více místa. Tímto způsobem
jsem uchoval svou sekeru po devět let tak ostrou, jako by byla
nově nasazena. Když přesto přijdu na tvrdou část, jsem velmi
opatrný. Pomáhám si přitom zrakem. Krotím svou ruku, aby ostří
působilo jemně, až část povolí s jakýmsi kvah, jako země, která se
sesypala dolů. Pak vyprostím ostří, narovnám se a rozhlédnu
kolem. A nakonec očistím sekeru a opatrně ji uložím." "Bravo!"
zvolal kníže. "Dík slovům tohoto kuchaře jsem se naučil správně
zařídit svůj život."
Čuang Tse.

V sedmi prvních stupních své osmidílné stezky popisuje
Buddha podmínky, které musí splnit každý, kdo chce dospěti k
onomu správnému ponoření, které představuje osmý a poslední
stupeň. Splnění těchto podmínek má stejný význam jako
praktikování nejpřísnějšího a nejobsáhlejšího umrtvování umrtvení intelektu a vůle, tužeb a citů, myšlení, mluvení, jednání a
na konec prostředků k obživě. Jistá povolání jsou více nebo méně
neslučitelná s konečným cílem člověka. A určité metody
vydělávání chleba způsobují tolik tělesných a především
mravních, intelektuálních a duchovních škod, že když by měly být
prováděny s nepřipoutaností ducha (což ovšem většinou není
možné), měli by se jich vyvarovati nejen lidé, kteří se snaží o
vlastní osvobození, ale i ti, kdo se věnují osvobození jiných.
Zastánci věčné filosofie se nespokojují s tím, že zakazují
provozování kriminálních povolání, jako udržování nevěstinců,
padělání, gangsterství atd. Střehou se a varují jiné též před
zaměstnáními, která se obvykle považují za oprávněné. V
mnohých buddhistických společnostech výroba zbraní, příprava
opojných nápojů a rozdělování masa ve velkém bývaly jako v
křesťanské současnosti odměňovány bohatstvím, šlechtickými
tituly s politickým vlivem. Mělo se za to, že tyto činnosti, právě jako
obchod, všem, kteří jej provozují pro společnost v níž žijí, velice
znesnadňují osvícení a osvobození. Stejně tak bylo křesťanům ve
středověké Evropě zakázáno, aby se živili tím, že půjčovali peníze
na úrok, nebo si opatřili zbožní monopol. Jak dokázal Tawney a
jiní, teprve po reformaci stříhání kupónů, lichva a burzovní hra
cennými papíry a surovinami byla uznána a dosáhla požehnání
církve.
Pro kvekry bylo a ještě je vojenské povolání úplně špatným
způsobem povolání (života), neboť v jejich očích je válka
nekřesťanská, ne tolik, že způsobuje utrpení, jako pro nenávist,
kterou zasévá, že stanoví odměnu za klam a krutost, infikuje celé
společnosti hněvem, strachem, pýchou a bezohledností. Takové
vášně zatemňují vnitřní světlo. Proto musí války, jimiž jsou
probuzeny a posilovány, nehledě k jejich příčinám, být považovány
z křížová tažení, která zajišťují světu duchovní temnotu.
Zkušenost naučila, že jest nebezpečné stanovit přesná a
pevná pravidla pro správný způsob života - nebezpečná, protože
většina lidí nepochopí, proč by měli být nadměrně ctnostní, a proto
na zavedení příliš přísného zákoníku mravního odpovídají
pokrytectvím a otevřeným odporem. V křesťanském podání se na
příklad činí rozdíl mezi mravními příkazy, které jsou závazné pro
všechny a mezi radami k dokonalosti, které jsou závazné jen pro

ty, kdo se cítí přitahováni k absolutnímu vzdání "světa". Předpisy
obsahují obvyklý mravní zákon a příkaz milovati Boha z celého
srdce, z celé duše s veškerou silou a bližního svého jako sebe
samého. Někteří, jež se pokoušejí vážně, aby žili podle tohoto
posledního a nejdůležitějšího příkazu, shledávají, že jej nemohou
provádět z celého srdce, když nenásledují rad a když se
nevzdávají veškerého spojení se světem. Mužové a ženy mohou
vždycky dosáhnout oné "dokonalosti", která pozůstává z
osvobození, jež vede ke spojivému poznání Boha, aniž by se
vzdali manželství nebo prodali všechen svůj majetek, aby výtěžek
rozdali chudým. Efektivní chudoba (nemít peníze) není vždycky
totéž jako afektivní chudoba (býti lhostejný vůči penězům). Někdo
může být chudým, ale přitom se zoufale zabývati tím, co se za
peníze může koupit. Může být přitom pln závisti, touhy a soucitu
se sebou. Evangelická chudoba je spojení efektivní a afektivní
chudoby. Pravé duchovní pokory jsou schopni ti, kdo nejsou
efektivně chudí. Vidíme tedy, že problémy správně vedeného
života jsou příliš osobní povahy, pokud leží mimo oblast obvyklých
mravních pravidel. Jak se jeví každý jednotlivý problém a jakým
způsobem se má vhodně řešit, záleží na stupni poznání, na etické
vnímavosti a na duchovních názorech příslušného jedince. Proto
nelze kromě rámcového pojetí stanovit všeobecně platná pravidla.
"Zde jsou mé tři poklady", praví Lao-Tse. "Chraň je a podrž si je!
První je soucit, druhý skromnost, třetí odřeknutí se toho, býti
prvním ze všeho pod nebem." A když byl Ježíš požádán, aby
urovnal spor mezi nějakým cizincem a jeho bratrem, odmítl býti
soudcem, protože neznal okolnosti, a omezil se na to, že vyslovil
všeobecnou výstrahu proti lakotě.
Ca-San poučoval jednoho dne své učedníky takto: "Ti, kdo
mluví proti zabíjení a chtějí zachovati život všech vědomých tvorů,
mají pravdu. Je dobré chrániti dokonce zvířata a hmyz. Ale jak je
to s lidmi, kteří ubíjejí čas, s těmi, kdo ničí blahobyt, a s těmi, kdo
ničí hospodářství? Neměli bychom je nechat bez povšimnutí.
A jak je to s tím, kdo káže bez osvícení? Je sto zabíti
buddhismus.
Ze stojednoho vyprávění Zen.
Jednou, když na trůně,
uslyšel šlechetný Ibrahim hluk a volání na střeše.
Též slyšet bylo kroky na střeše paláce.
Řekne si k sobě. "Čí jsou to těžké kroky?"
Zavolá z okna: "Kdo je tam?"

Strážníci rozpačitě vystrčili hlavu a pravili:
"Hledáme tady."
On řekl: "Co hledáte?" Oni na to: "Naše velbloudy."
On zase: Zdali pak někdo někdy hledal velbloudy na
střeše?"
Oni mu řekli: "Následujeme tvého příkladu, neboť
sedíš na trůně a snažíš se o spojení s Bohem.
Džalal-al-din-Rumi
Ze všech sociálních, mravních, duchovních problémů
nejnutněji si vyžaduje řešení problém moci, avšak je zároveň
nejtěžší. Vůle po moci není žádná osobní nepravost, a proto není
podrobena žádným omezením, jaká ukládá unavený nebo
nasycený fysiologický aparát hýřivosti, pijáctví nebo chlípnosti.
Protože každým uspokojením se ještě stupňuje, může se touha po
moci udržeti po určitý čas bez přerušení a důvodů tělesné únavy
nebo nemoci. Ostatně společnost je tak utvořena, že čím výše se
člověk vyšplhá v politické, hospodářské nebo náboženské
hierarchii, tím více se mu otevírají možnosti a prostředky k
vykonávání moci. Avšak vzestup uvnitř hierarchie je obvykle
pomalý proces a ctižádostivci dospějí nahoru obyčejně až tehdy,
když už dosti daleko pokročili na své životní dráze., Čím je starší,
tím více příležitostí má po moci bažící člověk, aby povolil svým
zvykovým hříchům, a ty jej tím více oslepují, čím nepřetržitěji je
vystaven pokušení. V tomto ohledu jest jeho postavení úplně jiné
než chlípníkovo. Ten by se své neřesti nikdy dobrovolně nevzdal,
zažívá však aspoň, že s léty jeho neřest ochabuje. Bažící po moci
se své nepravosti ani nevzdá, ani jí není opuštěn. Místo, aby ho
stáří milostivě osvobodilo od jeho slabostí, má sklon k tomu, aby je
stupňovalo tím, že mu ulehčuje uspokojovati jeho tužby ve větším
měřítku a nápadnějším způsobem. To je důvod, proč ve slovech
Actonových "všichni velcí mužové jsou špatní". Mělo by nás potom
překvapovat, že politická jednání, která v příliš mnoha případech
nevedou k blahu společnosti, nýbrž výhradně nebo aspoň v první
řadě se provádějí proto, aby uspokojila touhu po moci špatných
lidí, mají potom katastrofální následky?
"L eta, c est moi" (Stát jsem já), říká tyran. A to platí
přirozeně nejen o autokratech na vrcholu pyramidy, ale i o členech
vládnoucí menšiny, pomocí níž vládne a která je ve skutečnosti
pravým vládcem. Ostatně dokud je politika úspěšná, uspokojuje
vládychtivost vládnoucích tříd, a dokud cena úspěchu není příliš

vysoká, budou mít dokonce vládnoucí masy pocit, že oni jsou
státem - obludná a zářová projekce individuálního já, které je
samo o sobě bezvýznamné. Malý muž může jaksi uspokojiti svou
vládychtivost, jsa zastupován imperialistickým státem, právě jak to
dělá velký. Rozdíl mezi nimi je ve stupni, nikoliv ve způsobu.
Nebyla dosud nikdy vymyšlena neomylná metoda kontroly
politických následků vládychtivosti. Protože moc svou povahou
může být neomezeně rozšířena, může být zastavena jen srážkou
s jinou mocí. Proto každá lidská společnost, která záleží na tom,
aby v ní byla svoboda ve smyslu vlády práva místo zájmu tříd
nebo výsad jednotlivců, musí dbáti toho, aby moc jejich vládců
byla rozdělena. Národní jednota znamená národní otroctví pod
jediným člověkem a pod oligarchií, která jej podporuje.
Organizovaná a vyvážená nejednotnost je předpokladem svobody.
Králi věrná opozice je nejvěrnější, protože je nejblahodárnější
součástí každé svobodymilovné společnosti.
Dále, protože touha po moci je čistě duchová a proto
nenasytná, právě jako je nezávislá na nemoci nebo stáří, žádná
společnost, která si cení svou svobodu, nepřizná svým vládcům
dlouhá úřední období. Kartuziánský řád, který "nikdy nebyl
reformován, protože nikdy nebyl deformován" děkoval za svou
dlouhotrvající imunitu vůči korupci té skutečnosti, že jeho
představení byli voleni pouze na jeden rok. Ve starém Římě
měnila se zákonná svoboda podle délky úředních období
magistrátů.
Pravidlo pro kontrolu vládychtivosti se stanoví velmi snadno,
v praxi však se těžko prosazují, jak ukazují dějiny. Prosazují se
zvlášť těžko v době jako je dnešní, kdy politický aparát, posvěcený
tradicí velmi rychle zastará vlivem rychlých změn v technice a
zdravý princip organizované a vyvážené nejednotnosti nutné vtěliti
do nových, časovějších zařízení.
Acton, učený katolický historik, byl toho mínění, že všichni
velcí mužové jsou špatní. Rumi, perský básník a mystik zjišťoval,
že má sotva větší smysl snažiti se o spojení s Bohem z trůnu, než
hledati velbloudy mezi komíny. Poněkud optimističtější tón razil
František Saleský, jehož názor v této věci zaznamenal jeho
Boswellovi podobný učedník, mladý biskup z Balley.
"Mon pére," řekl jsem jednoho dne," jak mohou ti, kdo sami
zastávají vysoký úřad provádět ctnost poslušnosti?"
František Saleský odpověděl: "Dělají to větším a
významnějším způsobem než jejich poddaní." Protože jsem této
odpovědi nerozuměl, pokračoval jsem: "Ti, kdo jsou vázáni

poslušností mají obvykle jednoho představeného...Ale ti, kdo jsou
sami představenými, mají k provádění poslušnosti širší pole,
dokonce uprostřed vladaření, vzpomenou-li si na to, že je Bůh
vyzdvihl nad ostatní lidi a že jim propůjčil moc, provádějí ji z
poslušnosti vůči Bohu. Tak se stanou poslušnými i když vládnou.
Kromě toho není tak vysokého postavení, které by nepodléhalo
duchovní vrchnosti ve věcech svědomí a duše. Je však ještě
vyšší stupeň poslušnosti, o nějž smějí všichni představení
usilovat, a to je ten, o němž mluví svatý Pavel, když praví:
"Ačkoliv jsem totiž nezávislý na všech, stal jsem se služebníkem
všech." (106). Tak svou všeobsáhlou poslušností staneme se
všem vším (107). Sloužíme-li všem kvůli našemu Pánu, máme
všechny za své představené. Na potvrzení tohoto pravidla jsem si
často všiml, jak František Saleský jednal s lidmi i s těmi
nejnepatrnějšími, kteří k němu přišli, jako by byl jejich podřízený.
Nikoho nikdy neodmítl, nikdy neodepřel navázati rozmluvu,
promluviti nebo naslouchati, nikdy neprozradil nejmenší známku
únavy, netrpělivosti nebo rozladění, i když byl přerušen nevhodně
a vtíravě. Těm, kdo se ho ptali, proč takovým způsobem maří čas,
odpovídal vždycky: "Je to vůle Boží. Žádá si to ode mně. Co si
mohu více přáti? Dělám-li toto, nepotřebuji dělat již nic jiného.
Boží svatá vůle je střed, z něhož by měly vyzařovati všechny naše
skutky. Všechno ostatní je jen nuda a vzrušení.
Jean Pierre Camus.
Vidíme tedy, že "velký muž" může být dobrý - dosti dobrý,
aby dokonce mohl přemýšlet na spojivé poznání Božského
základu, - předpokládaje, že při výkonu své moci splní podmínky.
Především se musí vzdát všech ostatních výhod, které přináší
moc a pěstovati trpělivost (a mystickou) nazíravost, bez nichž
nemůže existovati ani láska k Bohu, ani k lidem. Za druhé musí
pochopiti, že okolnost, pro níž získal časnou moc mu nepropůjčuje
duchovní moc. Tato je vyhražena věštcům, ať mrtvým nebo ještě
žijícím, kteří získali přímý pohled na podstatu věcí. Společnost,
jejíž bonz je dosti pomatený, aby věřil, že je prorokem, je
odsouzena k zániku. Ve stabilní společnosti, ti, kdo se zrodili
věštci, udávají cíle, zatím co ti, kdo mají vládnout, dbají na autoritu
a radu věštců. Aspoň teoreticky se tomu všemu dobře rozumělo
až do reformace, kde "nebylo tak vysokého postavení, které by
nepodléhalo duchovní vrchnosti ve věcech svědomí a duše."
Církve se bohužel snažily, aby získaly z obou světů to nejlepší duchovní autoritu spojovaly se světskou mocí, která byla
prováděna buď přímo nebo nepřímo za trůnem. Avšak duchovní
autorita je souzena jen těm, kdo jsou dokonale nesobečtí a jejich

pohnutky v tom směru nejsou podezřelé. Církevní organizace se
může jmenovat mystickým tělem Kristovým, ale jsou-li její preláti
otrokáři a vládci států, jak tomu bylo v minulosti, nebo když je
taková organizace kapitalistou ve velkém měřítku, jako dnes,
nedokáží ani nejúctyhodnější tituly skrýti skutečnost, že vynese-li
rozsudek, činí jej jako zúčastněná strana pro nějaký zvláštní
politický nebo hospodářský zájem. Zajisté ve věcech, jimiž se
světská moc přímo nedotýká organizace, mohou být jednotliví
zástupci církve dokonale nesobečtí, a takovými skutečně byli.
Proto dokázali vykonávat pravou duchovní autoritu. Takovým
příkladem je případ Filipa z Neri. Ačkoliv neměl vůbec světskou
moc, měl mocný vliv na Evropu šestnáctého století. Je pochybné,
zda by námaha atridentského koncilu, aby se obnovila římská
církev zvnitřku, byla měla dosti úspěchu, kdyby nebylo tohoto
vlivu.
Kolik velkých mužů vůbec kdy skutečně splnilo podmínky,
za nichž moc jak pro vládce, tak pro ovládaného je neškodná? A
je pravděpodobné, že je splní? Zřejmě takových bylo málo.
Problém moci může být nakonec vyřešen světci. Protože však
pravá samovláda je možná jen v malých společnostech, bude
společnostem vládnuto na základě národním nebo nadnárodním
vždy oligarchickými menšinami, jejichž členové dospějí k moci,
protože touží po moci: z toho důvodu bude problém moci stále
živý. A protože bude moci být rozřešen jedině lidmi jako byl svatý
František Saleský, bude moc pořád způsobovat zlo. A následkem
toho nemůžeme očekávat, že společnosti velkých rozměrů budou
v budoucnosti mnohem lepší, než byly společnosti minulosti
během jejich nejlepších a zároveň krátkých období.
14. 4. 1959

VII. kapitola
Pravda
Mlč o ní a nežvaň o Bohu, neboť když o něm žvaníš, lžeš,
děláš hřích.
Eckhart. (108)
V náboženské literatuře je slovo "pravda" používáno bez
volby nejméně ve třech určitých a od sebe rozdílných významech.

Tak se mnohdy používá jako synonyma "skutečnosti", jako když
se tvrdí, že Bůh je pravda - ve smyslu, že On je pravá skutečnost.
Avšak toto zřejmě není význam slov v takovém výrazu jako "Boha
v duchu a v pravdě uctívati" (109). Zde znamená "pravda" přímé
vnímání duchovní skutečnosti - vědění, které se formuluje do
zásad a přijímá se kvůli nějaké autoritě nebo že nějaký důkaz na
podkladě napřed připuštěných hypotéz byl logicky přesvědčivý. A
konečně existuje častější význam slova ve větě, jako: "toto
vysvětlení odpovídá pravdě." Tím se má říci, že slovní symboly, z
nichž se věta skládá odpovídají skutečnostem, k nimž se vztahuje.
Když Eckhart v kázání prohlašuje: "Lžeš, když žvaníš o Bohu,"
chce tím říci, že všechna theologická tvrzení jsou klamná. Pokud
vůbec může být společný jmenovatel lidských symbolů z Božských
skutečností, jsou určitá theologická tvrzení tak pravdivá, jak je
dovedeme vytvořiti. Jelikož byl Eckhart theologem, jistě by to byl
přiznal. On však nebyl pouze theologem, nýbrž také mystikem. A
protože byl mystikem, rozuměl velmi živě, co se moderní
semantika tak horlivě - a také tak bezvýsledně - snaží vštípiti
současníkům to, že slova nejsou tímtéž co věci a že vědění ve
slovech o skutečnostech není totéž jako přímé a okamžité vnímání
skutečností samých. Eckhart vlastně tvrdí toto: "Co se říká o
Bohu, nemůže být za žádných okolností "pravda" v prvních dvou
významech onoho mnoho zneužívaného a dvojsmyslného slova.
Nepřímo řekl svatý Tomáš Akvinský přesně totéž, když se po
prožití vlitého nazírání zdráhal pokračovat ve svých teologických
pracech a prohlásil, že všechno, co předtím napsal není nic než
sláma ve srovnání s přímým poznáním, které mu bylo dáno. Dvě
stě let dříve obrátil se v Bahdadě velký mohamedánský theolog AlChazzali od rozjímání o pravdách o Bohu a od čistě intelektuální
discipliny filozofů, aby se přiklonil k rozjímání a bezprostřednímu
vnímání pravdy jakožto skutečnosti a k mravním a duchovním
disciplinám sufijů.
Smysl všeho toho je jasný. Kdykoliv slyšíme nebo čteme o
"pravdě", měli bychom o ní dost dlouho přemýšlet a ptát se sama
sebe, ve kterém ze tří výše zmíněných výrazů je slovo použito v
daném případě. Budeme-li dbát tohoto malého bezpečnostního
pravidla, (které představuje ctnostný skutek intelektuální
poctivosti), ušetříme si hodně duchovního zmatku, který je rušivý a
zcela zbytečný.
V úmyslu, aby přilákal slepé,
dal Buddha vyklouznouti ze svých zlatých
úst hravá slova;

nebe a země jsou od té doby naplněny
bodlavým houštím.
Dai-o Kokuši
Nikde není nic pravého,
pravé se nikde nenajde.
Pravíš-li, že vidíš pravé,
není tvé vidění pravé.
Je-li pravé ponecháno samo sobě,
není v něm nic nepravého, neboť je to
sám všeobsáhlý Duch.
Když všeobsáhlý Duch není odloučen od klamného,
není nic pravého, nikde se pravé nenajde.
Hui Neng.
Ve skutečnosti Buddha nikdy nekázal o pravdě, neboť tu
musí každý sám postihnouti.
Sutralamkara.
Čím dále cestujeme, tím méně víme.
Lao Tse.
"Slyšte!" křičel Monkey. "Po veškeré námaze, kterou jsme
vynaložili, abychom sem přišli z Číny a když jste přesně nařídil,
aby nám byly vydány spisy, předali nám Ananda a Kasypa
podvodné zboží. Dali nám k odnesení nepopsané exempláře.
Ptám se vás, zdali jsou k něčemu?" "Nemusíš křičet", pravil
Buddha s úsměvem. "Chceš-li vědět, tak ty čiré role jsou pravé
spisy. Vidím však už, že čínský lid je příliš hloupý a nevědomý,
než aby tomu věřil. Nemůžeme tedy opomenouti, abychom mu
dali psané exempláře."
Wu Č eng-ěn. (110)
Filosofové jsou sice dosti chytří, ale nedostává se
jim moudrosti,
pokud se týče ostatních buď, jsou nevědomí nebo dětinští!
Zaměňují prázdnou pěst s jinou, která něco obsahuje,
a ukazujíc prst s ukázaným předmětem.
Protože se k tomuto prstu upnou, jako by to byl měsíc,

je všechna jejich námaha marná.
Toka Daiši.
Co je známo jako Buddhovo učení není učením Buddhovým.
Sutra měřiče diamantů.
"Co je podstatnou naukou buddhismu?"
"Neporozumíš jí, dokud ji nebudeš ovládat."
Ših T ou
Předmětem věčné filosofie jest podstata věčné duchovní
skutečnosti. Avšak řeč, kterou musí být tento předmět popisován,
vyvinula se vlivem rozporu s projevy v čase. Proto se v takových
popisech shledáváme s paradoxním prvkem. Podstata pravdy
jakožto skutečnosti nemůže být popsána slovními symboly, které jí
dostatečně neodpovídají. Může být v nejlepším případě jen
naznačena klamnými závěry a protiklady. K těmto nevyhnutelným
paradoxům přidávají někteří duchovní spisovatelé úmyslné a
záměrné nehoráznosti, ironické a humorné výstřednosti, které jsou
vypočteny na to, aby čtenáře překvapily a vyhnali ho z jeho
samolibé spokojenosti, která je dědičným hříchem intelektu. Tento
druhý druh paradoxu je zvlášť oblíben u mistrů taoismu a Zenbuddhismu. Poslední užívají klamných závěrů a dokonce
nesmyslů jako prostředků, jimiž "dobývají násilím království
nebeské". Nápadníci dokonalého života byli podněcováni, aby
pěstovali diskurzivní rozjímání o úplně nelogické formuli.
Výsledkem byl jakýsi druh redictio ad absurdum celého na sebe se
vztahujícího diskurzivního procesu, jakýsi náhlý únik z "rozumu" (v
řeči scholastické filosofie) do intuitivního "intelektu", který je
schopen pravého nazírání na Božský základ každého jsoucna.
Tato metoda se nám zdá být zvláštní a přemrštěná. To však nic
nemění na tom, že byla tak úspěšná, že u mnoha lidí způsobila
poslední metanoiu nebo přeměnu vědomí a povahy.
Dobrý příklad, jak Zen-buddhismus používá téměř směšné
výstřednosti, aby vyzdvihl filosofické pravdy jevící se jako
nejdůležitější, nachází se v prvním z právě uvedených citátů.
Nemáme vážně věřit, že avatar kázal, aby si z lidstva dělal blázny.
Avšak touto cestou se autorovi podařilo probudit nás z obvyklé
spokojenosti s vesmírem, který jsme si sami vykonstruovali ze
slov, a ve kterém strávíme velkou část života. Slova nejsou
skutečnosti, tím méně jsou to základní skutečnosti. Bereme-li je
příliš vážně, ztratíme svou cestu v tom trnitém houští. Když je
naproti tomu nebereme dost vážně, nenabudeme ponětí o tom, že
je možno sejíti z nějaké cesty nebo že je nějaký cíl. Kdyby

osvícení nekázali, nebylo by vůbec spásy. Protože však lidský
duch a lidské řeči jsou tak utvořeni a ne jinak, jsou ona
nepostradatelná kázání spojená s nebezpečími. Dějiny všech
náboženství se sobě podobají v jednom bodě: Někteří z jejich
zastánců jsou osvíceni a spaseni, protože se jim zalíbilo příhodně
reagovati na slova, která pronesli jejich zakladatelé; jiní dospěli jen
k částečné spáse, protože jen částečně příhodně reagovali, jiní
škodí opět sami sobě a bližním, protože reagují zcela nevhodným
způsobem - buď, že úplně ignorují slova, nebo potom, což se děje
častěji, berou se příliš vážně a jednají s nimi, jakoby byly totožné
se skutečností, k níž se vztahují. Že slova jsou zároveň
nepostradatelná a v mnohých případech osudná, to věděli všichni
zastánci věčné filosofie. Ježíš mluvil o sobě jako o někom, kdo je
horší než trní, kdo na svět přivádí dokonce meč. (111). Svatý
Pavel rozeznává literu, která zabíjí a ducha, který oživuje (112). A
během následujících století považovali mistři křesťanského
duchovního života za nutné stále znovu se vracet k tomuto
tematu. Vždyť homo loquax, mluvící zvíře, má hlavní schopnost
naivně se nadchnout, vydat se na pospas vlastním slovům, tak
jako tomu bylo, když se stavěla babylonská věž. V posledních
letech byla uveřejněna mnohá díla o semantice. Také jsme si
museli dát líbit ohromné množství nacionalistické, rasistické a
válečné propagandy. Nikdy dřív tolik nadaných mužů nevarovalo
lidstvo před nebezpečím špatné řeči - a nikdy politici neužívali slov
tak lehkomyslně a nikdy dříve je publikum nebralo tak vážně. Tato
skutečnost dostatečně dokazuje, že přes všechny nové formy
staré problémy zůstaly takovými jakými vždy byly - naléhavými,
nevyřešenými a podle všeho též neřešitelnými.
Všechno, co si v tomto životě představivost představuje a
co rozum chápe a může pochopit, není a nemůže být přímou
cestou ke spojení s Bohem.
Svatý Jan z Kříže.
Suchopárné a neplodné spekulování může rozestříti záhyby
oděvu pravdy, nemůže však odhaliti její krásnou tvář.
John Smith, Platonik (115)
Ve všech obličejích se ukazuje obličej všech obličejů, ale
zahalený a jako v hádance. A za žádných okolností nebude
spatřen nezahalený, dokud člověk neunikne všem obličejům, v
určitém tajemném a mystickém tichu, v němž není poznávání a
pojetí obličejů. Tato mlha, tento mrak, toto temno nebo tato
nevědomost, do které vstupuje, kdo Tvůj obličej hledá, když jde za
hranici poznání a pojmů, to je stav, mimo nějž Tvůj obličej může

být spatřen jen zastřeně. Avšak v oné temnotě se zjevuje Tvůj
obličej volně bez závoje. Proto uznávám, jak je pro mne nutné,
abych vstoupil do temnoty a uznal shodu všech protiv za
hranicemi rozumových možností a tam hledal pravdu, kde stojíme
tváří v tvář nemožnosti.
Mikuláš z Cues.
Právě jako je Božství bezejmenné a mimo jmen, tak je také
duše bezejmenná jako Bůh. Vždyť ona je tímtéž, čím je Bůh.
Eckhart. (114)
Jelikož Bůh je nepochopitelný, nezdržuje se u pozorování
předmětů, které mohou býti vnímány smysly a pochopeny
rozumem. To by znamenalo být spokojen s něčím, co je méně než
Bůh. Činíš-li tak, zničíš duševní energii, která je potřebná, abys s
ním mohl choditi.
Svatý Jan z Kříže
Není ti souzeno ani zde na zemi, ani v záhrobí, abys našel
nebo poznal Boha prostřednictvím důkazů smyslových nebo
pomocí něčeho jiného než pomocí Boha. Vždyť ani Bůh, ani nebe,
ani peklo, ani ďábel, ani hmota nemohou být v tobě a tebou
poznáváni jinak než jejich vlastní podstatou a jejich vlastním
projevem. A všechno údajné vědění o těchto věcech, které
nevznikne tím, že by se tyto věci samy v tobě zrodily a projevily, je
pouhým věděním jaké má slepec o světlu do něhož nikdy nevnikl.
William Law.
Následuje stručný obsah učení o džnaně z pera
významného učence, o osvobozujícím poznání Brahmana nebo
Božského základu.
...džnana je věčná, jest obecně siddha a svasiddha,
poznání v Atmanu samém, které je skryto za veškerým avidja (za
nevědomostí), jako nezrušitelné, jen zastíněné, nedokazatelné,
protože samo sebe dokazující, nepotřebující žádného důkazu,
protože všechny důkazy podávají teprve možnost něčeho
takového. Tyto věty jsou podobné zásadám Eckhartova poznání a
učení Augustinovu o neterna veritas in anima (o věčné pravdě v
duši), která jsouc sama bezprostřední je vůbec základem veškeré
jistoty.
Rudolf Otto. (115)
Vědění o estetice není totožné s přímou cestou k provádění
a ke zhodnocení umění. Jak se můžeme naučit míti malířské oko
nebo stát se dobrým malířem? Jistě ne tím, že si přečtete díla

Benedetta Croceho. Malířství se učíme malováním, a správnému
hodnocení obrazů návštěvou uměleckých galerií a prohlídkou
maleb.
To však neznamená, že Croce a jeho kolegové promarnili
čas. Musíme jim být vděčni za jejich díla, v nichž vypracovali
myšlenkovou soustavu, která nám umožňuje, abychom hodnotili
přímo vnímanou důležitost umění ve světle obecného poznání a
uvedli toto hodnocení v soulad s ostatními zkušenostmi, a tak,
případně do té míry si "vysvětlili" umění.
Co platí o estetice, to platí i o theologii. Theologická
spekulace má potud cenu, pokud dovoluje těm, kteří prožili různé
aspekty Boží, učinili si srozumitelné představy o podstatě
Božského základu a o vlastním zážitku ve vztahu k ostatním
zážitkům. A jestliže byl jednou vypracován s poznáním Boha
související systém, uspokojuje potřebu, pokud přesvědčuje ty,
kteří ten systém studovali, že postulát Božského základu
neobsahuje sám o sobě nic sobě odporujícího a že u těch, kdo
jsou ochotni splnit určité podmínky, tento postulát se může převést
na skutečnost. Za žádných okolností nemůže však studium
theologie a souhlas s theologickými poučkami nahraditi to, co Law
nazývá "zrozením Boha uvnitř". Vždyť teorie není praxí a slova
nejsou věcmi, jejichž místo zaujímají.
Theologie, jak ji známe, byla studována velkými mystiky,
svatým Augustinem a svatým Tomášem. Mnoho jiných velkých
theologů - zvláště svatý Řehoř a svatý Bernard, ba dokonce
Surarez, - nebyli by měli taková vnuknutí, kdyby byli neměli navíc
mystické poznání.
Opat John Chapman.
Dr. Tennant je naproti tomu opačného názoru - a to, že
náboženský zážitek je sice něco skutečného a jedinečného, že
však v tomto zážitku obsažené poznání nic nepřidává k poslední
skutečnosti, která musí být vysvětlena prostřednictvím a pomocí
jiných pramenů, jež nám poskytují představu o Bohu. Studium
skutečností dává, jak se zdá, do určité míry za pravdu oběma
názorům. Skutečnosti mystického nazírání (společně se
skutečnostmi toho, co platí za historické zjevení) jsou
zracionalizovány podle obecného poznání a slouží jako základ
theologie. A naopak stávající, na obecném poznání postavená
theologie vykonává hluboký vliv na ty, kdo se věnovali duchovnímu
životu, neboť jim umožňuje, aby zamítli a nespokojili se s nižším
vývojovým stupněm svého zážitku nebo dokonce s vyspělým,

pokud nevykazuje známky spojení s Bohem, jak jsou popsány v
knihách. Tak mystik vytváří theologii a theologie mystika.
Kdo přikládá víru falešným dogmatům nebo celou svou
pozornost a příchylnost upne na jediné, z celého systému vyňaté,
správné dogma a ostatní zanedbává (jako činí např. mnozí
křesťané, když se soustřeďují na lidství druhé Božské osoby a
nechávají bez povšimnutí Otce a Ducha svatého), vydávají se v
nebezpečí, že si znemožní již napřed přímé poznání skutečnosti.
V náboženství jako v přírodní vědě je zkušenost dána jen
samotnou zkušeností. Je nesprávné už napřed ji posuzovat,
vtěsnávat ji do tvarů, které buď vůbec neodpovídají skutečnostem
nebo jen některým z nich. "Nesnaž se najít pravé", píše mistr
systému Zen. „Přestaň pouze lpěti na názorech." Je pouze jediný
prostředek, jak se vyhojiti z následků víry ve falešnou nebo
neúplnou theologii. Je to tentýž prostředek, který sám o sobě
dostačuje, abychom vyřešili přechod z víry (dokonce z víry v
theologii vykazující nejvyšší stupeň pravdy) k poznání, případně k
praskutečnosti - a tímto prostředkem je nezištnost, poslušnost,
otevřenost vůči dané věčné skutečnosti. Názor si vytváříme sami.
Můžeme jim proto rozuměti a formulovati je, diskutovati o nich. Ale
"zdržovati se pozorováním předmětů, které se vnímají smysly a
mohou býti pochopeny rozumem", znamená, abychom se vyjádřili
způsobem svatého Jana z Kříže, "spokojovati se s něčím, co je
méně než Bůh." "Spojivé poznání Boha jsou schopni jen ti, kdo
přestali lpěti na názorech" - též na názorech, které abstraktními
pojmy vyjadřují nejvyšší možný stupeň pravdy.
Jen kráčej ušlechtilá duše, navlékni cestovní obuv! To je
intelekt a láska. Překroč jimi díla vzniklá tvou silou a rozumem...a
skoč do srdce Božího, do jeho skrytosti. V něm se skryješ před
veškerým stvořením.
Eckhart (116)
S lampou slov a rozeznávání musíme putovati za slovo a
rozlišování, abychom nastoupili stezku uskutečnění.
Lankavatara Sutra.
Slova "intelekt" Eckhart zde užívá ve scholastickém smyslu
přímého poznání. "Intelekt" (intelectus) a "rozum" (ratio) píše
Tomáš Akvinský, "nejsou dvě síly, nýbrž liší se od sebe tak, jako
dokonalé od nedokonalého...Intelekt znamená důvěrné proniknutí
pravdy, rozum naproti tomu poptávání a rozhovor..." Jestliže
napřed sledujeme rozumovou a citovou cestu a potom se jí
odřekneme, můžeme vkročiti na intelektuální a intuitivní "stezku
uskutečnění". A přece, přes výstrahy těch, kteří dík své nezištnosti

pokročili od litery k duchu, od teorie k přímému poznání, zachovali
si organizované křesťanské obce neblahý zvyk zaměňovati
prostředek za cíl. Slova, do nichž teologie odívá více či méně
uspokojující racionalizace náboženského zážitku byla brána příliš
vážně. Stále znovu se šířilo mylné domnění, že duše budou
spasena, když budou souhlasiti na místě s formulí, která platí za
správnou, a budou zavrženy když nebudou souhlasiti. Zacházeli s
nimi s hlubokou úctou, která právem náleží jen skutečnosti, kterou
měl popisovat. Slovo filioque (117) nebylo asi jedinou příčinou
rozkolu mezi východní a západní církví, ale nepochybně bylo
záminkou k němu a casus belli. (118)
Přehnané oceňování slov a formulí nutno snad považovat
za zvláštní případ onoho přehnaného oceňování časných věcí,
které je pro dějiny křesťanství tak osudné. Poznávati pravdu ve
smyslu skutečnosti, poznávati ji spojivě", v duchu a v pravdě ve
smyslu přímého zažívání" - to je spasení, v tom "je náš věčný
život". Bráti pravdu podle zvyku ve formě slov, která odpovídají
symbolům pravdy ve smyslu skutečnosti, pokud tuto známe jako
pravdu ve smyslu přímého poznání nebo jako pravdu ve smyslu
historického zjevení nebo jí z něho můžeme odvodit - v tom není
spása duše, nýbrž je to pouze studium zvláštního odvětví filosofie.
Ani běžný denní zážitek nějaké věci nebo události v čase nemůže
být nikdy plně nebo aspoň dostatečně popsán. Zažití oblohy nebo
neuralgie nedokážeme sdělit. Nejlepší, co můžeme učinit, jsou
slova "modrá" nebo "bolest", a můžeme doufat, že ti, kdo je slyší,
měli podobné zážitky, a proto jsou sto, aby si doplnili omezený
smysl slov z vlastní zkušenosti. Bůh však není věc, není to událost
v čase. Časem podmíněná slova, která nevyhovují ani popisu
časových věcí, tím méně dostačují vnitřní podstatě spojivého
zážitku toho, co náleží nesouměřitelnému pořadu podle velikosti.
Domněnka, že lidé mohou najíti spásu v tom, že studují formule a
je schvalují, podobá se víře, že můžeme cestovati do Timbuktu,
když se skloníme nad mapou Afriky. Mapy jsou symboly. I ty z
nejlepších jsou nepřesné a nedokonalé symboly. Když však někdo
chce dosáhnouti vytčeného cíle, má pro něho mapa
nepostradatelný význam, neboť mu udává směr, kterým se má
cestující dát, a cesty, jimiž musí projít.
V buddhistické filosofii pozdější doby jsou slova považována
za jeden z nejdůležitějších určovacích činitelů v tvůrčím vývoji
lidských bytostí. V této filosofii se uznává pět druhů jsoucna pojmenování, projevení, rozlišení, správné poznání, "Takovost".
První tři se týkají zla, druhé dvě dobra. Projevy se rozlišují
smyslovými orgány, stávají se předměty pojmenováním, takže

slova platí za věci a symbolů se užívá do míry skutečnosti. Podle
tohoto názoru je řeč hlavním pramenem pocitu odlišení a rouhavé
představy individuální soběstačnosti s jejími vnitřními,
nepostradatelnými průvodními zjevy: s žádostivostí, závistí,
touhou po moci, hněvem a krutostí. A z těchto špatných vášní
vyplývá nutnost opakující se, oddělené, na určitý čas omezené
existence za stejných sebezvěčňujících okolností vášně a
zaslepení. Jediné východisko je v tvůrčím, buddhovskou milostí
podpořeném tvůrčím aktu vůle, který vede pomocí nezištnosti k
pravému poznání. Toto pozůstává kromě jiného též z přiměřeného
hodnocení pojmenování, projevů a rozlišování. Ve správném
poznání a skrze ně se osvobozujeme od zaslepujícího bludu o
"já", "mne", "mém". Odoláme-li pokušení popříti svět v ukvapeném
a jednostranném vytržení nebo mu přisvědčovati životem podle
vzoru homme moyen sensuel, dojde nakonec k osvěcujícímu
poznání, že samsara a nirvana jsou jedno, ke spojivému vnímání
čiré "Takovosti" - posledního základu, který slovními symboly
může být jen naznačen, nikoliv však dostatečně popsán.
V souvislosti s mahajánským názorem, že slova hrála
důležitou a dokonce tvůrčí úlohu ve vývoji neznovuzrozených
lidských bytostí, nutno se zmínit o Humových argumentech proti
skutečnosti příčinnosti. Tyto argumenty vycházejí z předpokladu,
že události jsou "volné" a "odloučené" a pronikají s nutící logickou
až k uzávěru, který dělá dokonalý nesmysl z každého
organizovaného myšlení nebo účelového jednání. Chyba na níž
ukázal profesor Stout, je už v předpokladu. Ptáme-li se co Huma
přivedlo k tomu, aby schvaloval tento úplně zvláštní a nerealistický
předpoklad, že události jsou "volné a odloučené", ujasní se nám,
že jediným důvodem pro takovéto znásilnění přímého zažití
skutečnosti bylo, že věci a události jsou symbolizovány v našem
myšlení podstatnými jmény, slovesy a přídavnými jmény. Tato
slova jsou vskutku "volná a odloučená" způsobem, který zcela
zřejmě neplatí pro věci, na jejichž místech slova stojí. Protože
považoval slova za míru všech věcí, místo aby věci měl za míru
všech slov, podřídil Hume diskretní, jaksi pointillistický vzor řeči
neustále pokračující skutečné zkušenosti. Výsledek byl, jak víme,
nemožně paradoxní. Většina lidí nejsou filosofy a vůbec se
nestarají o důslednost v myšlení a v jednání. Za určitých okolností
se domnívají, že události nejsou "volné a odloučené", nýbrž, že
existují současně nebo jedna po druhé následují uvnitř
organizovaného a organizujícího silového pole nějakého
kosmického celku. Ale za jiných okolností když se opačný názor
lépe kryje s jejich vášněmi a zájmy, přijímají zcela nevědomě
Humův postoj a jednání s událostmi tak, jako by byly nezávislé na

sobě a na ostatním světě jako slova, která jim slouží co symboly.
Toto se jim hodí obvykle u všech událostí, které se týkají "já",
"mne", "mého". Jestliže "volná a odloučená" pojmenování
přetváříme na předměty, považujeme věci také za "volné a
odloučené" a za nepodléhající žádnému zákonu, za osvobozené
od vztahů, které se zřejmě spojují s jejich fysickým, sociálním a
duchovním prostředím. Považujeme za nesmyslnou myšlenku, že
v přírodě není příčinnosti a organizovaného vztahu mezi věcmi a
událostmi v životě. Zároveň považujeme za samozřejmou
představu, že naše svaté já je "volné a oddělené" od vesmíru a
jest si samo sobě zákonem nad dharmou mravnosti a dokonce v
mnohých ohledech nad přírodními zákony příčinnosti. Jak
buddhističtí, tak katoličtí mniši a jeptišky byli vyzývání, aby se
vyhýbali osobnímu zájmenu a mluvili o sobě pomocí opisů, které
jasně naznačovaly jejich pravý vztah k vesmírové skutečnosti a ke
společníkům ve tvoření. Tato bezpečnostní pravidla byla moudře
vymyšlena. Reagujeme reflexně na běžná slova. Změníme-li
podnětný prostředek, můžeme učiniti něco, abychom modifikovali
reakci. Bez Pavlova zvonku není činnosti slinných žláz. Bez
nepřetržitého zdůrazňování takových slov jako "mě" a "mé" není
čistě automatického, nepředloženého egoismu. Jestliže mnich
nemluví o sobě jako o "já", nýbrž jako o "tomto hříšníku" nebo o
"neužitečném sluhovi" ponenáhlu přestává se považovat za "volné
a oddělené" já a uvědomuje si sebe ve skutečném, organickém
vztahu k Bohu a bližnímu.
V praxi se užívá slov také k jiným účelům, než k údajům v
řečnickém umění, aby roznítila vášně a zaměřila vůli na nějaký
žádoucí způsob jednání. Mnohdy se jich užívá také básnicky - to
znamená, že se jich užívá takovým způsobem, že neposkytují jen
údaje o skutečných a pomyslných věcech a událostech a řečnicky
se dovolávají vůle a vášní, nýbrž chtějí čtenáře přiměti k tomu, aby
v nich viděl krásu. Krása v umění nebo v přírodě je závislá na
vztazích mezi věcmi, které samy o sobě nejsou krásné. Na
slůvkách "čas" a "slabika" není nic krásného. Použije-li se jich
však v takovém výroku jako "po poslední slabiky všech lhůt času"
(119) vnímá se jako krásný vztah mezi zvukem spojených slov,
mezi našimi představami o věcech, na jejichž místě slova stojí
mezi v souzvuku stojícími slovy a výrokem jako celkem.
O řečnickém použití slov není třeba mnoho říkat. Řeční se
pro dobrou věc nebo pro špatnou věc - řečnictví, které činí po
právu skutečnostem hýbajíc myslí, a řečnictví, které je vědomě či
nevědomě lživé. Je hlavní úlohou intelektuální mravnosti,
rozeznávati různé druhy řečnictví. A intelektuální mravnost je

stejně důležitým předpokladem duchovního života jako ovládaná
vůle a dohled nad srdcem a jazykem.
Nyní se musíme pustit do těžšího problému. Jak by mohlo
být uvedeno v soulad básnické užití slov s duchovním životem?
(Co platí pro básnické použití slov, platí samozřejmě stejnou
měrou pro použití barev v malířství, tónů v hudbě, hlíny nebo
kamene v plastice - to znamená pro všechna umění).
"Krása je pravda, pravda je krása" (120). Keats bohužel
nezodpovídá otázku, ve kterém z hlavních významů používá slova
"pravda". Někteří kritikové mínili, že slova použil ve třetím na
začátku této kapitoly uvedeném významu, a proto považovali jeho
aforismus za nesmyslný.
Zn a H2 SO4 = ZnSO4 + H2. To je pravda ve třetím smyslu
slova. Zřejmě není taková pravda totožná s krásou. Je však
neméně jasné, že Keats nedával "pravdě" tento smysl. Použil
slova především v jeho prvním významu jako synonyma pro
"skutečnost", potom však také ve smyslu Janova výroku "Boha v
pravdě uctívati". Jeho věta může být také vysvětlena dvěma
různými způsoby. "Krása je praskutečnost a praskutečnost je
krása, princip všech zvláštních krás". Potom však též: "Krása je
přímý zážitek, a tento přímý zážitek je totožný s krásou jakožto
principem, s krásou jakožto praskutečností."
První tvrzení dokonale souhlasí s učením věčné filosofie.
Mezi trojicemi, v nichž se projevuje nevysvětlitelné Jediné,
nachází se trojice dobra, pravdy a krásy. My postihujeme krásu v
harmonických vzdálenostech mezi jednotlivými díly celku. V této
souvislosti by mohl být Božský základ definován paradoxním
způsobem jako Čistá vzdálenost - nezávisle na tom, co je uvnitř
celku od sebe rozděleno a co je v něm uvedeno v soulad.
S podřadným významem Keatsovy věty však zastánci věčné
filosofie jistě nejsou srozuměni. Zážitek krásy v umění nebo v
přírodě může se jakostně podobat bezprostřednímu, spojivému
poznání Božského základu, případně Božství. Přesto však není s
tímto poznáním totožný. Zvláštní skutečnost krásy, která se
prožívá, je několik stupňů vzdálena od Božství. Básník,
zpodobňovatel přírody, estét vnímá skutečnost, která je obdobná
skutečnosti, na níž nazírá nesobecky mystik. Ale takoví lidé se
nesnaží, aby se stali dokonale nesobeckými, a proto jsou
neschopni poznati Božskou krásu v její plnosti. Básník má
vrozenou schopnost tak dohromady sestavovati slova, že i ostatní
lidé dokáží jaksi z meze mezi jeho verši vyčísti něco z jeho
přírodou mu poskytnuté milosti a vnuknutí. Je to velký a cenný

dar. Spokojí-li se však básník s tímto darem, když trvá na tom, aby
uctíval krásu v umění a v přírodě, aniž by se nesobeckostí stal
schopen toho, aby vnímal krásu, jak existuje v Božském základu,
potom je pouhým modloslužebníkem. Zajisté patří jeho
modloslužebnictví mezi nejvyšší, jichž jsou lidé schopni, ale přece
jen zůstává modlářstvím.
Zážitek krásy je čistý, sám sebe projevující, složený stejnou
měrou z radosti a vědomí, prostý všeho jiného vnímání, pravý
dvojník mystického zážitku, a jeho nejvnitřnější podstata jest
nadpřirozený obdiv...Je požíván těmi, kdo ho jsou schopni, v
jednotě, právě jako tvar Boží je radost sama, jíž je poznáván.
Visvanatha.
Následuje poslední báseň jeptišky sekty Zen. Byla v mládí
velmi hezká a byla nadanou básnířkou.
Šestašedesátkrát viděly mé oči střídající se obrazy podzimu.
Dosti jsem řekla o měsíčním svitu,
nechtěj ode mne víc.
Naslouchej jen hlasu borovic a cedrů,
nevane-li vítr.
Ryo-Nen.
Mlčení pod stromy za bezvětří by Mallarmé nazval creux
néant musicien (121). Avšak zatímco z hudby, jíž naslouchal
básník, vznikla čistě estetická a představivá síla, otevřel se
nazíravé jeptišce, která umrtvovala své já, čistá "Takovost".
"Ustaňte a poznejte, já že jsem Bůh." (122)
Tato pravda musí být prožita, nikoliv pouze vyslovována
ústy...
V tomto učení není nic, o čem by se mohlo diskutovati;
žádná diskuse by se s ním zaručeně nesrovnávala.
Učení, která si žádají polemiky a rozboru, vedou bez
dalšího
ke zrodu a smrti.
Hui Neng.
Pryč s fikcemi a s působením diskurzivního rozumu jak pro
křesťanství, tak proti němu! To jsou pouhé výstřednosti ducha,
který je neznalý Boha a necitelný vůči vlastní podstatě a stavu.
Jde o samotný život a smrt. Život je Bůh, který žije v duši a tvoří.
Smrt je duše, která tvoří a žije podle smyslů a rozumu ze zvířecího
masa a krys. Jak tento život, tak tato smrt samy vyrůstají z

vlastního semene, nikoliv jak praví a určuje bedlivý rozum, nýbrž
jak se srdce přiklání buď k jednomu nebo k druhému.
William Law.
Dokáži někomu vysvětliti přítele, pro nějž On není přítelem?
Džalal al-din Rumi.
Když matka volá na kojence: Pojď synu, jsem tvá matka!"
Zdali dítě odpoví: "Matko, dej mi důkaz, že tvé mléko bude pro
mne občerstvením?"
Džalal al-din Rumi.
Velké pravdy nedobudou srdce mas. A nyní, kdy celý svět
sešel z pravé cesty, jak mohu býti vůdcem, i když znám pravou
stezku? Vím-li, že se mi něco nepodaří, a přesto se budu snažit
vynutit si úspěch, stane se to pouze zdrojem dalších chyb. Pak je
lepší, se toho vzdát a dále se nenamáhat. Ale nebudu-li se
namáhat, kdo to učiní?
Čuang - Tse.
Mezi Scyllou a Charibdou Čuang Tseovou není jiné cesty
než cesty lásky, míru a radosti. Jen ti, na nichž je patrno, že nesou
aspoň v skromné míře plody duše, mohou jiné v tom přesvědčiti,
že život duše stojí za to, aby byl žit. Spory a polemiky jsou téměř
bez užitku. V mnohých případech jsou přímo škodlivé. Chytří lidé s
nadáním pro syllogismy a kousavou satiru to ovšem jen s velkou
námahou přiznávají. Nepochybně Milton upřímně věřil, že pracoval
pro pravdu, spravedlnost a ke cti Boží, když spustil ručej pošetilé
učenosti proti nepřátelům svého oblíbeného diktátora (123) a své
oblíbené sekty. Ve skutečnosti jak on, tak i ostatní bojovníci za
víru šestnáctého století a sedmnáctého století jen uškodili věci
pravého náboženství, za něž se bili na té nebo na oné straně s
touž učeností a nezadržitelnou a oplzlou řečí. Následující spory
pokračovaly během dvou století, a jen tu a tam nastaly rozumné
přestávky. Papeženci se přeli s protivníky papeže, protestanti s
jinými protestanty, jezuiti s kvietisty a jansenisty. Když se hluk
konečně utišil, bylo křesťanství téměř poraženo, neboť může se
udržet jen tehdy, když se projeví plody jeho života. Pravým
náboženstvím většiny vzdělaných Evropanů bylo pak národní
modlářství. Během osmnáctého století, po nelidskostech, které
spáchali Valdštejn a Tilly ve jménu křesťanství, zdál se tento
přechod k modlářství být obratem k lepšímu. Vládnoucí třídy byly
rozhodnuty nedopustit, aby se už opakovaly hrůzy náboženských
válek a zmírnili svou mocenskou politiku dobrými manýry. Tento
"dobrý tón" se pociťoval ještě v historii napoleonských válek a v

krymské válce. Ale národní molochové se chystali pozříti ideál
osmnáctého století. Během první a druhé světové války jsme
zažili, že byly úplně obětovány staré zábrany a omezování.
Následky politické modloslužby rozmohly se nyní, aniž by je sebe
méně zeslabil buď humanistický zákoník cti nebo transcendentní
náboženství. Následkem vražedných sporů a slova, organizační
formy, peníze a moc dokonalo historické křesťanstvo ničivou práci,
k níž se odsoudilo tím, že se od začátku příliš zaměstnávalo
časnými věcmi.
Prodej svou chytrost a kup si za ni zmatek; chytrost je
jenom mínění, ale zmatek je naproti tomu přímé poznání.
Džalal al-din Rumi.
Rozum je jako důstojník, když se objeví král, pak důstojník
ztratí svou moc a ztáhne se zpět. Rozum je stín, který vrhá slunce;
Bůh je slunce.
Džalal al-din Rumi.
Nerozumné bytosti nenahlížejí ani dopředu, ani dozadu,
nýbrž žijí ve zvířecí věčnosti ustavičné přítomnosti. Instinkt je
jejich zvířecí milost a z něho berou ustavičně vnuknutí. Nikdy
nejsou v pokušení, aby žili jinak než podle vlastní zvířecí dharmy
nebo podle imanentního zákona. Dík své soudnosti a
rozumovému nástroji, řeči, žije člověk omezený na svůj čistě lidský
stav kromě v přítomnosti ještě v nostalgické, bojácné a na
dějeplné existenci v minulosti a v budoucnosti. Nemá instinkty,
které by mu řekly, co má činit, musí stavět na vlastní chytrosti
spíše než na vnuknutí z Božské povahy věcí. Nachází se
uprostřed mezi vyšším stupněm chování a estetickou vnímavostí,
mezi egoismem a klíčící duchovností. Tento "trudný stav lidstva"
(124) jest nezbytným předpokladem pro osvícení a spásu. Člověk
musí žít v času, aby mohl dospět do věčnosti ne už na zvířecí,
nýbrž na duchovní úrovni. Musí bojovat s nižším já, aby se
ztotožnil s vlastním vyšším Já, zpřízněným s Božským Ne-Já.
Musí k tomu užíti též své chytrosti, aby zaskočil chytrost, a kráčí k
duchovní visi pravdy, k přímému spojivému poznání Božského
základu. Rozum jeho díla "nejsou a také nemohou být přímou
cestou ke spojení s Bohem". (125) Přímá cesta přináší "intelekt"
(ve scholastickém slova smyslu). Konec konců je účelem rozumu,
aby připravoval zevní okolnosti pro vlastní proměnu a
zduchovnění. Jest si sám světlem na cestě k sebepřekonávání.
Vidíme rovněž, že diskursivní rozum má velkou cenu jako cesta k
přímé cestě k cíli. Jednáme-li s ním však ve své pýše a
zaslepenosti jako s přímou cestou k Božskému cíli, (jak to činili a

dosud činí mnozí náboženští lidé) nebo popíráme-li Božský cíl
zároveň jako cestu pokroku a jako stále v čase unikající cíl, stává
se chytrost nepřítelem, zdrojem duchovní slepoty, mravního zla a
sociální zkázy. Nikdy v dějinách nebyla chytrost tak vysoce
ceněna a různými směry tak všeobecně a účelně rozvíjena, jako je
tomu dnes. A nikdy nebyla intelektuální prozíravost a duchovnost
na takové nízké úrovni, a nikdy nebyl cíl, ke kterému vedou, tak
vážně všeobecně pomíjen. Protože technika dělá pokroky,
domnívám se, že stejně daleko jsme pokročili v jiných oblastech.
Protože dokazuje značnou moc nad neživou přírodou, jsme
přesvědčeni, že jsme nezávislými vládci svého osudu a kapitány
svých duší. (126). Protože jsme chytří, rozvinuli jsme techniku a
moc. Následkem toho věříme, přes opačné důkazy, že musíme
být stále a systematičtěji chytřejšími, abychom uskutečnili správné
společenské zřízení, světový mír a osobní štěstí.
Ve Wu Č ěng-ěnově mistrovském díle (které tak
podivuhodně přeložil Artur Waley), je episoda, zároveň komická i s
hlubokým smyslem, během níž Monkey, (který v podobenství
zosobňuje lidskou chytrost), dospěje do nebe a tam způsobí tolik
neklidu, že musí býti zavolán na pomoc Buddha. Končí to takto:
"Chci s tebou uzavříti sázku," řekl Buddha. "Jsi-li opravdu
chytrý, seskoč z mé pravé dlaně dolů. Podaří-li se ti to, řeknu
císaři Jademo, aby přišel ke mně do západního ráje. Potom bez
okolků dostaneš jeho trůn. Jestliže se ti to ale nepodaří, vrátíš se
na zem a během mnoha kalp budeš muset činit pokání, než zase
ke mně přijdeš se svým tlachem." "Tento Buddha," myslel si
Monkey, "je hotový blázen. Mohu skočit stoosmtisíc mil, naproti
tomu jeho dlaň nemůže být širší než osm palců. Jak by se mi
nepodařilo z ní seskočit?" "Je to jisté, že jste sto pro mne toto
učinit? "Přirozeně", řekl Buddha.
Napřáhl pravou ruku, která se zdála být velká jako litisový
list. Monkey si strčil hůl za ucho a skočil, co mu síly stačily. "Teď
už je to dobré," řekl si, "skočil jsem hodně daleko." Svištěl tak
rychle vzduchem, že byl téměř neviditelný, a Buddha, který jej
pozoroval okem moudrosti, viděl jen vystřelený chumáč.
Monkey se nakonec dostal k pěti růžově červeným
sloupům, které trčely do vzduchu. "To je konec světa", řekl. "Je
pouze třeba, abych se teď dostal nazpět k Buddhovi a požadoval
zástavu. Trůn je můj!"
"Počkat," pomyslel potom. "Bude lépe, když po sobě
zanechám nějaké znamení pro případ, že bych měl s Buddhou
nějaké těžkosti.

Vytrhl si vlas a foukl na něj čarovným dechem a zároveň
zakřičel "proměň se!" Vlas se okamžitě proměnil v pero namočené
do hustého inkoustu. Na patu prostředního sloupu napsal: "Velký,
nebesům rovný mudrc dosáhl tohoto místa." Potom, na důkaz
svého opovržení, vykonal proti prvnímu sloupu svou tělesnou
potřebu a valil se stejnou cestou zpět. Když stál na Budhově dlani,
pravil: "Tak jsem byl pryč a už jsem zase zde. Můžete jít a říci
císaři Jademu, že mně má předat nebeské paláce.“ „Ty smrdutá
opice!" řekl Buddha. "Celou tu dobu jsi byl na mé dlani." "Zcela se
mýlíte," řekl Monkey. "Doletěl jsem až na konec světa, kde jsem
uviděl pět pleťově zbarvených sloupů, které čněly k nebi. Napsal
jsem něco na jeden z nich. Dovedu vás tam a ukáži vám to,
chcete-li."
"Toho není vůbec třeba," řekl Buddha. "Jen se podívej dolů.
Monkey slídil ohnivýma očima dolů. Tam na kořeni Buddhova
prostředního prstu viděl slova:
"Velký, nebesům rovný mudrc dosáhl tohoto místa," a z
úžlabí mezi palcem a ukazováčkem pocítil zápach opičí moče.
Wu Č hén - ón. (127)
Když se byl tedy triumfálně vymočil na nabízenou dlaň
moudrosti, vrací se opičák do nás a snaží se, pln domýšlivé víry
ve svou všemohoucnost, předělati podle svého svět a lidi a věci.
Mnohdy jsou jeho úmysly dobré, někdy jsou vědomě špatné. Ale
ať už jsou tyto úmysly jakékoliv, jsou výsledky i nejchytřejších
počinů všeobecně špatné, nejsou-li osvíceny Boží povahou věcí a
nejsou-li podřízeny duchovnímu. Důkazy, že lidstvo to odjakživa
vědělo, nacházíme ve svých jazykových zvyklostech. Cunning
(lstivý) a canny (chytrý, opatrný) znamenají vlastně totéž jako
knowing (ve smyslu "prohnaný"). Všechna tři přídavná jména
vydávají z mravního hlediska více či méně příznivý soud o tom, na
nějž se vztahují. Conceit (domýšlivost) jest pouhá concept
(představa) psaná jiným pravopisem. člověk nejlépe chápe
všechno přesahující cenu vlastního já. Shrewd (původně
"zlomyslný"), příčestí od toho shrew (případně beshrew - zlořečiti)
používá se dnes jako pochybná poklona prohnaným obchodníkům
a právním zástupcům. Wizards (kouzelníci ) jsou proto tak
jmenováni, protože jsou wise (moudří) - "moudří" přirozeně jen ve
smyslu slangového výrazu a wies guy (prohnaný chlapík). Naproti
tomu idiot byl dříve v ústech lidu označován za innocent (za
nevinného). "Toto užití innocent," píše Richard Trench,
"předpokládá, že zraňování a poškozování jsou hlavním
zaměstnáním duchovních sil člověka, že, jsou-li tito moudří, jsou
takovými většinou proto, aby dělali špatně." Je ovšem

samozřejmé, že chytrost a nastřádané vědění jsou
nepostradatelné, ale pouze jako přímá cesta k přímé cestě, nikdy
jako přímá cesta sama nebo dokonce jako konečný cíl. Quid
faceret eruditio sine dilectione? píše svatý Bernard. Inflaret. Quid,
absque, eruditione dilectio? Erratet. Co by si počala učenost bez
lásky. Nadýmala by se. A láska bez učenosti. Zbloudila by.
Jací jsou lidé, takový se jim jeví samotný Bůh.
John Smith, Platonik (128)
Lidský duch poznává vedlejší příčiny. Jen proroci poznávají
působení základu.
Džalal al-din Rumi.
Množství a druh našeho nashromážděného vědění jsou
závislé především na vůli a pak na psychofysických vlohách a na
jejich modifikacích způsobených prostředím a vlastním výběrem.
Pokud se týká technických vynálezů, profesor Burkitt ukázal, že
"lidské tužby byly vždycky směrodatným činitelem. Jakmile bylo
něčeho opravdu zapotřebí, mohlo to být vyrobeno v mimořádně
krátkém čase. Naproti tomu je zcela vyloučeno, aby se Křováci v
jižní Africe přiměli k orbě a pěstování dobytka. Netouží po tom."
Totéž platí o etických a duchovních objevech. "Jste tak zbožni, jak
chcete být, byla devisa, kterou dal Ruysbroeck studentům, kteří jej
navštívili. Vždyť poznání v poznávajícím se řídí způsobem
poznávajícího, a způsob poznávajícího je v jistých nejdůležitějších
oblastech pod kontrolou poznávajícího. Osvobozující poznání
Boha náleží těm, kdo jsou čistého srdce a duchovně chudým. A
přestože je velmi těžké uskutečnit takovou chudobu, přece je to u
všech možné.
Ostatně řekla, že, chceme-li dospěti k čistotě ducha je
žádoucí, abychom upustili od jakéhokoliv souzení bližního, jakož i
od jakékoliv řeči o jeho chování. Ve tvorech se máme ohlížeti jen
po vůli Boží. Velmi naléhavě pravila: "Ze žádného ani z mravního
důvodu nemáme posuzovati jednání nebo pohnutky tvorů. I když
vidíme, že ve skutečnosti byl spáchán hřích, nemáme o tom
vynésti soud, nýbrž máme pociťovat svaté a upřímné slitování a
obrátiti se k Bohu s pokorou a vroucí modlitbou.
Ze závěti sv. Kateřiny Sienské.
Závěť sepsal Tommaso di Petra.
Vzdáti se posuzování bližních je pouze jedna podmínka
vnitřní očisty. Ostatní byly už vyjmenovány v kapitole o
umrtvování.

Učenost spočívá v tom, že se den ze dne něco přidává k
jejímu stavu. Praxe Taa naproti tomu spočívá v tom, že se den ze
dne něco ubírá. Vždy znovu se ubírá, až se dosáhne nečinnosti.
Lao Tse.
Je to nečinnost svéhlavosti a egocentrické chytrosti, která
umožňuje, aby věčná Takovost byla činná uvnitř očištěné duše. A
jestliže je poznána věčnost ve vnitřních výšinách, pak se pozná
též v plnosti zkušenosti vně ve světě.
Poznals kdy nádhernou věčnost uvnitř okřídleného okamžiku
v čase? Viděls kdy jasné nekonečno na úzkém hrotu předmětu?
Jestliže ano, pak víš, co je to duchovno - vrcholový bod špičky
věže, kam harmonicky spějí všechny věci, kde se setkávají a kde
usedají v bezedné hloubce života.
Peter Sterry.
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Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň. (1959)

VIII. kapitola
Náboženství a povaha
Teď by bylo nejlépe vrátit se z etiky zpět k psychologii.
Vždyť tam na nás čeká velmi důležitý problém, kterému zastánci
věčné filosofie věnovali velmi mnoho pozornosti. Čím jsou přesné
vztahy mezi individuální tělesnou vlastností a individuální povahou
na jedné straně a způsobem a stupněm duchovního poznání na
straně druhé? Hmotné vědění, které by nám dovolovalo
odpověděti vyčerpávajícím způsobem a přesně, nemáme, až snad
na onu formu na intuici a dlouholetém cvičení vybudovaného
vědění, které ovládali zkušení directeurs de conscience (vůdcové
svědomí) a které se nedá slovy naučiti. Avšak odpověď, kterou
můžeme dát, je přes svou neúplnost nejvýš důležitá.
Jak jsme viděli, jest všechno poznání funkcí bytí. Nebo
potom, bychom se vyjádřili scholastickou terminologií, jest
poznané v poznávajícím závislé na modu (způsobu)
poznávajícího. V úvodu se mluvilo o působení na poznání změny
ve jsoucnu jaksi podél jeho svislé osy, ve směru svatosti nebo
jejího opaku. Je také změna na vodorovné úrovni. Je to nezměrné,
dosud neprobádané území, kontinent, který se nepřetržitě táhne
od slabomyslnosti až ke geniovi, od bázlivé slabosti až po útočnou
sílu, od ukrutnosti až k lidumilosti á la Pickwick, od samovolně se
odhalující družnosti až po ostýchavost skoupou na slovo a po
zálibu v samotě, od téměř frenetické chtivosti až po zdrženlivost,
která je si sotva vědoma pokušení. Z každého bodu tohoto
nesmírného území lidských možností vzmáhá se jednotlivec téměř
neomezeně vzhůru, ve směru spojení s Božským základem
vlastního jsoucna, které náleží též všem ostatním bytostem, nebo
dolů do oněch posledních, pekelných stupňů odlišení a
individuality. Pokud se však týče vodorovného pohybu, je tam
daleko méně volnosti. Žádný typ tělesných zvláštností nemá
možnost se změnit v jiný. Zvláštní temperament, který odpovídá
dané tělesné povaze, může se změnit jen uvnitř úzkých mezí.
Když jest jednotlivec vybaven nejlepší lidskou vůlí a vychází z
nejvhodnějšího společenského prostředí, může pouze doufati, že
vydobude ze svého vrozeného psychofysického založení to
nejlepší. Základní skutečnosti tělesné povahy a temperamentu
naproti tomu nedokáže změnit.

Během posledních třiceti let se často děly pokusy
vypracovati systém klasifikace, jehož terminologie by dovolovala
změřiti lidské rozdíly a popsati je. Je např. stará hinduistická
metoda, rozdělovati lidi podle psychofysiosociálních kategorií
kastonického systému. Jsou také v první řadě lékařské kategorie,
pocházejí od Hippokrata, je to dělení na dvě hlavní "tělesné
vlastnosti" - phthisickou a apoplektickou - nebo na čtyři "náleda"
(krev, hlen, černá žluč, žlutá žluč) a na čtyři vlastnosti (horkou a
studenou, vlhkou a suchou). V novější době existovaly různé
fysiognomické systémy osmnáctého a ze začátku devatenáctého
století; hrubá a jen psychologická dvojdílnost introverse a
extraverse; úplnější, ale ještě nedostačující psychologická
klasifikace, které navrhli Kretschmer, Stockard, Viola a jiní; a
posléze Williamem Shedonem a jeho spolupracovníky
vypracovaný systém, který je obsažnější a úplnější než ohebnější
a přizpůsobivější systémy jeho předchůdců.
V této kapitole se chceme zabývat klasifikací lidských
rozdílů v poměru k problémům duchovního života. Podané
systémy popíšeme a vysvětlíme na příkladech, srovnáme náhled
věčné filosofie se závěry nejnovějšího vědeckého bádání.
Na Západě se zakládá katolické třídění lidských bytostí na
vyprávění z evangelia o Marii a Martě. Cesta Marty představuje
dosažení spásy dobrými skutky, cesta Marie kontemplací (mystickým nazíráním). Jakožto učedníci Aristotelovi, jehož učení
se shoduje jak s tímto, tak s mnohými jinými body věčné filosofie,
považovali katoličtí myslitelé kontemplaci (Jejíž nejvyšší forma je
spojivé poznání Božství,) za konečný cíl člověka, a proto měli
cestu Mariinu za skutečně lepší.
V této souvislosti je významné, že dr. Radin klasifikuje a
hodnotí primitivní lidi, pokud vnímají filosoficky a nábožensky,
podle celkem stejných hledisek. Podle jeho názoru nemůžeme
pochybovat, že vyšší, monotheistické formy primitivního
náboženství jsou dílem (nebo bychom mohli říci s Platonem: byly
objeveny) členů prvních z obou velkých psychofysických tříd
lidských bytostí - díle myslivých lidí. Příslušníkům druhé třídy,
lidem činu, můžeme děkovat za vytvoření, případně objevení
nižších, nefilosofických, polytheistických druhů náboženství.
Tato jednoduchá dvojdílnost stačí uvnitř jejích vlastních
hranic jako klasifikace lidských rozdílů. Avšak jako všechny takové
dvojdílnosti, ať už fysické (jako Hippokratovo dělení lidí na
phthisiky a apoplektiky) nebo psychologické (jako Jangova
klasifikace na inversi a extraversi) nesplňují požadavky dělení

náboženských lidí a myslící a jednající, na následovníky Marty a
následovníky Marie. Ve skutečnosti není ani jednoho duchovního
vůdce, ani hlavy nějaké náboženské organizace, jež by se spokojil
s takovým příliš jednoduchým systémem. Pod povrchem
nejlepších katolických spisů o modlitbě a v nejlepší katolické praxi,
týkající se toho, jak poznat volání (Boží) a ve výkladu povinností
uhádneme nevyslovené, neformulované označení lidských rozdílů,
a to dělení dokonalejší a realističtější než ztrnulá dvojdílnost na
skutky a nazírání.
V indickém myšlení jsou obrysy tohoto dokonalejšího a
přiměřenějšího rozdělení jasně naznačeny. Cesty ke správnému
spojení s Bohem nejsou dvě, nýbrž tři - cesty dobrých skutků,
cesta poznání a cesta zbožné oddanosti. V Bhagavadgítě je
Ardžuna poučován Krišnou o všech třech stezkách - o osvobození
"odpoutanou" činností; o osvobození poznáním Já a s ním
totožným Absolutním základem každého jsoucna; a o osvobození
vnitřní oddaností osobnímu Bohu nebo Božskému Vtělení.
Čiň bez lpění, co máš činiti. Vždyť člověk, který koná svou
práci bez připoutanosti, jistě dojde k nejvyššímu cíli. Pouhým
jednáním, mužové jako Janaka dosáhli dokonalosti. (131)
Je však také cesta Mariina.
Proti vášně, strachu a hněvu, Mnou naplněni, ve Mně skryti,
plameny poznání očištěni, mnozí se sjednotili s mou Podstatou.
(132)
A opět:
Ti, kdo dokonale ovládají smysly a zachovávají klid mysli za
všech okolností, takže zří Nepomíjející Nepopsatelné,
Neprojevené, Všudypřítomné, Věčné - ti, kdo se věnují blahu
všech bytostí, dosáhnou Mne samotného a nikoho jiného. (133)
Avšak cesta nazírání není snadná.
Kdo usilují o Neprojevené, mají těžkou úlohu. Kdo je
uvězněn v těle, jen těžko může pochopiti Neprojevené. Avšak těm,
kdo všechny své činy zasvěcují Mně (jako osobnímu Bohu nebo
Božskému Vtělení), kdo Mne považují za nejvyšší cíl, kdo Mne
uctívají a o Mně záměrně rozjímají - pro ty, jejichž duch ve Mně
spočívá, stanu se brzy Spasitelem v oceánu smrtelnosti. (134)
Tyto tři příkazy spásy přesně odpovídají třem kategoriím, jež
Shaldonovi dovolily, aby vypracoval nepochybně lepší a více
uspokojivou klasifikaci lidských rozdílů. Jak ukázal, pohybují se
lidské bytosti bez přesného rozlišení mezi třemi života schopnými
extrémy trojdílného systému. Mohou si vynalézti fysické a

psychologické způsoby měření, které umožní přesně určiti
postavení každého jednotlivce ve vztahu k těmto třem
koordinátům. Nebo to můžeme vyjádřit jinak, když řekneme, že
každé dané individuum je směsicí tří typů a tří s ním úzce
příbuzných psychologických složek. Dávka každé složky bude
moci být změněna empiricky určenými procesy. Třem fysickým
složkám dává Shaldon jména: endomorfie, mesomorfie a
ektomorfie. Vysokou míru endomorfie vykazující jednotlivec jest
převážně měkký a zakulacený a může se snadno státi otylý.
Vyslovený mesomorfik jest tvrdý, tuhých kostí a svalnatý.
Převahou ektomorfik je hubený a má malé kosti, jakož i slabé,
nevyspělé svaly. Endomorfik má velká střeva, více než dvakrát
těžší a delší než může mít extrémní ektomorfik. Jeho tělo je
vskutku zbudováno okolo trávících systémů (orgánů). Hlavní
známkou mesomorfní stavby těla naproti tomu je silné svalstvo,
zatímco u ektomorfiků je nápadný přecitlivělý a - následkem
vyšších proporcí povrchu ke hmotě - méně dobře chráněný
nervový systém.
Úzce s endomorfní povahou těla je spojen povahový typ,
který Sheldon nazývá viscorotonií. Významnou viscerotonickou
známkou je záliba v jídle a zvlášť charakteristická záliba ve
společném jídle, v pohodlí a přepychu, záliba v oslavách,
nerozdílná dobromyslnost a láska k člověku vůbec; strach před
samotou a touha po lidské společnosti. Nespoutané výbuchy citů;
láska k dětství, která nabírá podobu nostalgické vzpomínky na
vlastní minulost, a záliba v rodinném životě; touha po lásce a
společenské pomoci a po pomoci jiných v neštěstí. S mesomorfií
spojená povaha se jmenuje somatonie. Jejími hlavními známkami
je záliba v tělesné námaze; útočnost a touha po moci; přihlížení
bolesti; bezcitnost vůči jiným; záliba v soubojích a soutěžích všeho
druhu; vysoký stupeň tělesné odvahy; nostalgický cit, ne pro
dětství, ale pro mládí, období největší tělesné síly; potřeba
činnosti v neštěstí.
Z předešlých popisů vyplývá nedostatečnost Jungova pojmu
extraverse jako prostého opaku introverse. Extraverse není
jednoduchá, nýbrž projevuje se dvěma od sebe se zásadně
lišícími způsoby. Je city podmíněná, družná extraverse
viscerotonika a endomorfika - člověka, který ustavičně hledá
společnost a všem přesně líčí co cítí. A je extraverse svalovitého
somatotonika - člověka, který nahlíží na svět jako na pole
působení, kde může uplatňovat svou moc, podřizovat lidi své vůli
a přetvářet věci podle své vůle. První je dobromyslná extraverse
obchodního cestujícího, družného rotariána, protestantského

duchovního liberálního směru. Druhá je extraverse inženýra, který
svou touhu po moci vybije ve hmotě, sportovce a vojáka od kosti a
z povolání, hrdého ředitele a politika, diktátora jak doma, tak
hlavně státu.
S cerebrotonií, povahou, která odpovídá ektomorfické stavbě
těla, opouštíme dobromyslný svět Mr. Pickwicka a Hotspursův
napínavý svět konkurence a ubíráme se do úplně jiného, značně
zneklidněného světa - do světa Hamletova a Ivana Karamazova.
Extrémní cerebronik je příliš bdělý, příliš citový introversní typ,
který se více zabývá tím, co se děje za jeho očima, myšlenkovými
a představovými konstrukcemi, obměnami citů a vědomí, než
oním zevním světem, jemuž viscerotonik a somatotonik různým
způsobem věnuje v první řadě svou pozornost a jemuž je věren.
Cerebrotonikové mají malou nebo vůbec žádnou touhu po moci,
nepociťují také tutéž lásku k lidem jako viscerotonikové. Naproti
tomu přejí si žít a dát jiným žít. Velmi si cení života v ústraní.
Samota, která je nejstrašnějším trestem pro měkkého, oblého,
dobromyslného člověka, není pro cerebrotonika vůbec žádným
trestem. Pro takového jsou naopak internáty a kasárny nejhorší
ohavností. Ve společnosti jsou cerebrotonikové nervosní a plaší,
jsou svými zábranami stále udržováni v napětí, a jejich nálady se
nedají nikdy předvídat. (Důležité je, že žádný extrémní
cerebrotonik se nestane dobrým hercem nebo herečkou.)
Cerebrotonikové neradi bouchají dveřmi a neradi mluví hlasitě a
velmi trpí nespoutaným řvaním a cupotem somatotonika. Jejich
chování je zdrženlivé, a když jde o to, aby projevili své city,
ukládají si největší rezervu. Protiví se jim citová snivost
viscerotonika a připadá jim povrchní a neupřímná. Také netrpí
viscerotonickou zálibou v oslavách, přepychu a lesku. Těžko
něčemu přivykají a připadá jim za těžko, aby svůj způsob života
proměnili v rutinu, jak se tak dobře daří somatotonikům. Pro svou
přecitlivělost jsou cerebrotonikové nejvýš ba téměř šíleně
pohlavně popudliví. Naproti tomu nepřichází nikdy do pokušení,
aby se stali pijáky. Alkohol, který posiluje vrozenou útočnost
somatotonikovu, způsobuje u něho pouze nevolnost a
poraženectví. Viscerotonikové a somatotonikové jsou, každý svým
způsobem, dobře připraveni pro svět. Cerebrotonik naproti tomu
se jistým způsobem nesrovnává s věcmi a s lidmi a s
organizacemi kolem sebe. Následkem toho se téměř
neshledáváme s cerebrotoniky mezi průměrnými občany a
záštitami společnosti.
Na vysokých školách, v klášteřích a v pokusných
laboratořích - všude, kde ti, jimž krátká střeva a slabé svaly

nedovolují, aby obstáli ve tvrdém životním boji, nacházejí
chráněný pobyt - všude tam je vždy vysoké procento mimořádně
nadaných a schopných cerebrotoniků. Všechny kultury si byly
dobře vědomy těchto extrémně převyvinutých a téměř života
neschopných typů lidí a tím nebo oním způsobem je chránili.
Dík těmto popisům můžeme lépe porozuměti příkazům
spásy v Bhagavadítě. Cesta zbožné odevzdanosti je přirozená pro
člověka se silnou viscerotonickou složkou. Jeho vrozený sklon,
aby dal volný průchod citům, které v něm vzbudili bližní, může být
ukázněn a přetvářen tak, že pouhý zvířecí stádný pud a pouhá
lidská dobromyslnost se mění v milosrdenství, v lásku k osobnímu
Bohu a ku přání všeobecného prospěchu a ke slitování vůči všem
cítícím bytostem.
Cesta dobrých skutků náleží těm, kdo jsou somatotonicky
extraversní, těm, kdo za všech životních okolností mají pocit, že
musí "něco učinit". V neznovuzrozených somatotonicích spojuje
se tato touha po činu vždycky s agresivitou, domýšlivostí a touhou
po moci. Úloha rozeného kšatria čili vládce bitvy je, jak Krišna
praví Ardžunovi, aby se zbavil onoho neblahého průvodního zjevu
lásky chtivé činu a pracovat ve stavu dokonalé odpoutanosti,
nedbaje ovoce své práce, - co se přirozeně, jako vždy, daleko
snáze řekne než provede.
Konečně je cesta poznání, která mění vědomí, takže
přestává být egocentrické, věnuje se Božskému základu a s ním
se spojí. Vyslovený cerebrotonik jest od přírody váben touto
cestou. Jemu souzená, zvláštní disciplina naproti tomu spočívá v
tom, aby překonal svůj sklon k introversi pro ni samu, k myšlení a
k představám a ke hloubání jako ke konečnému cíli (spíše než aby
je měl za prostředky ke konečné transcendenci představy a
rozmlouvavého rozumu v bezčasovém aktu čisté intelektuální
intuice.)
Jak jsme viděli, je uvnitř lidské rasy nepřetržitý řetěz variant.
U většiny lidí se vyskytují všechny tři složky ve značně
rovnoměrné směsi. Jednotlivci, v nichž některé složky jsou silně
zastoupeny, vyskytují se poměrně zřídka. A přesto jsou to
charakteristické formy myšlení, které aspoň z teoretického
hlediska, ovládají theologii a etiku. Příčina toho je nasnadě. Každý
extrémní postoj se jeví nekompromisně a jasně. Můžeme ho proto
snáze poznat a porozumět mu spíše než mezi extrémy
položenými formám myšlení, které náležejí jednotlivci, v němž
složky osobnosti se nacházejí v rovnováze. Je však třeba mít na
paměti, že tyto mezistupně vůbec neobsahují extrémní postoje ani

je mezi sebou nesmiřují. Jsou to prostě další formy myšlení, které
se připojí k seznamu možných systémů. Výstavba všeobsáhlého
metafysického, etického a psychologického systému jest úloha,
kterou nikdy nemůže vykonat jediný člověk, a to z toho důvodu, že
je právě jednotlivcem, který má zvláštní vlastnost těla a zvláštní
povahu, a proto dokáže poznávat jen podle způsobu své bytosti. Z
této úvahy vyplývají přednosti, které umožňují přístup k pravdě,
který bychom měli nazvat onthologickým.
Sanskritské slovo dharma - jedno ze základních slov v
indických formulacích věčné filosofie - má dva hlavní významy.
Dharma jednotlivce je především jeho podstatná přirozenost,
vnitřní zákon jeho bytí a jeho vývoje. Avšak dharma znamená také
zákon spravedlivosti a zbožnosti. Z tohoto dvojího smyslu
vyrozumíváme s veškerou jasností, že povinnosti člověka, jak má
žít, čemu má věřit, co má vlivem své víry činit - všechno to je
určeno jeho podstatnou přirozeností, jeho povahou těla a
temperamentem. Indové, kteří na tomto poli pokročili značně dále
než katolíci holdující svému učení o volání Božím, uznávají právo
různými dharmami vybavených jednotlivců, aby uctívali různé
aspekty nebo představy Boha. Proto mezi Indy a buddhisty vůbec
nedocházelo ke krvavému pronásledování, k náboženským
válkám a k imperialismu ve znamení šíření víry.
Mělo by se však poznamenati, že katolicismus uvnitř své
vlastní obce byl téměř tak tolerantní jako hinduismus nebo
mahayanský buddhismus. Každé domněle jednotné vyznání ve
skutečnosti uvnitř obsahuje řadu různých náboženství. Tato
představují celou stupnici myšlení a chování od fetišismu přes
polytheismus, od zákona se držícího monotheismu a lásky k
posvěcenému lidství, avataru, až po praxi čistě duchovního
náboženství, které hledá spojivé poznání s absolutním Božstvím.
Tato trpěná podnáboženství nejsou samozřejmě všechna
považována za stejně hodnotná nebo stejně pravdivá. Může být
dharmou jednotlivcovou, aby uspokojil svou náboženskou potřebu
polytheistickou cestou. Nicméně spojující poznání Božství zůstává
posledním cílem člověka. Všechny historické formulace věčné
filosofie se shodují v tom, že každá lidská bytost by měla
dosáhnout tohoto cíle, a že snad jej také nějakým způsobem
dosáhne. "Všechny duše", píše dominikán, kněz GarrigouLagrango, "jsou zcela obecně a nepřímo volány k mystickému
životu. Kdyby se všichni věrně vyvarovali nejen těžkých hříchů, ale
i lehkých, jak také mají, kdyby se podle svého stavu podrobili
Duchu svatému a dosti dlouho žili, nastal by dříve nebo později
den, v němž by byli povoláni bezprostředně a působivě k

vysokému stupni dokonalosti a k vlastnímu mystickému životu." S
tímto tvrzením by pravděpodobně souhlasili hinduističtí a
buddhističtí theologové. Připojili by však, že každá duše skutečně
dosáhne této "vysoké dokonalosti". Všichni jsou povoláni, málo
kteří jsou však v dané generaci vyvoleni, protože málokteří sami
sebe vyvolí. Avšak řada vědomých existencí, ať už se odehrávají
uvnitř tělesné schránky nebo ne, má neurčitě dlouhé trvání. Každý
má tedy čas a příležitost, aby se naučil všemu potřebnému.
Ostatně dostane se mu pomocníků. Čas od času uskutečňují se
"sestupy" Božství do fysického tvaru. Vždycky jsou budoucí
Buddhové ochotni u vstupu do jasného světla se vzdáti blaženosti
okamžitého osvobození a vždy znovu se vraceti jako Spasitelé a
učitelé do světa utrpení, času a zla, dokud nebude spasena
poslední cítící bytost a dokud nevejde do věčnosti.
Praktické následky tohoto učení jsou dosti jasné. Nižší formy
náboženství, ať už jsou podmíněny citem nebo rozumem, či činem
nemohou mít nikdy konečnou platnost. Zajisté každá z těchto
forem vyhovuje určité tělesné skladbě a určité povaze. Ale dharma
neboli povinnost jednotlivcova nespočívá v tom, aby samolibě
setrvával u nedokonalého náboženství, které se mu náhodou
zamlouvá. Spíše je musí překonat, a to nikoliv k neúspěchu
odsouzeným pokusem, zapříti své vrozené způsoby myšlení,
chování a cítění, nýbrž tím, že těchto používá, aby dík přirozenosti
se ocitl mimo přirozenost. Tímto způsobem používá introversní
člověk "rozlišování" (v indickém smyslu) a učí se při tom
rozeznávati od sebe duchovní činnost já od podstatného jsoucna
pravého Já, které je zpřízněné nebo totožné s Božským základem.
Na citech závislý extrovertní člověk se učí nenávidět "své rodiče",
(jinými slovy, vzdát se svého sobeckého lpění na nerozlišující
lásce a oblíbenosti), soustřeďuje svou lásku na osobním a
vtěleném aspektu Božím, a dokáže nakonec aktem, nikoliv
citovým, avšak poznáním osvícenou vůlí milovat absolutní Božství.
A konečně jsou jiní extrovertní lidé, kteří se nezaměstnávají
požitkem dávání a přijímání lásky, nýbrž uspokojováním své touhy
po moci nad věcmi, událostmi a jedinci. Používají-li vlastní
přirozenosti k tomu, aby překonali své vlohy, musejí jít cestou,
která byla ukázána v Bhagavadgitě zmatenému Ardžunovi cestou dobrých činů bez lpění na ovoci těchto skutků, což sv.
František Saleský jmenuje "svatou lhostejností", cestou, která jde
přes zapomenutí na já k objevení Já.

Během dob se často stávalo, že toto nebo ono nedokonalé
náboženství bylo bráno příliš vážně a považováno za pravé samo
o sobě, místo aby bylo považováno za prostředek ke konečnému
cíli. Následky takových omylů byly často katastrofální. Třeba
mnohé protestantské církve zdůrazňovaly nutnost, nebo alespoň
velkou přednost náhlého obrácení. Avšak náhlé obrácení nastává
téměř výlučně u vyslovených somatotoniků - to je skutečnost, na
níž poukázal Sheldon. Tito lidé jsou tak extrovertní (obrácení
navenek), že vůbec nejsou vědomi toho, co se děje na nižších
stupních jejich ducha. Je-li jejich pozornost z nějakých důvodů
obrácena dovnitř, dostavuje se výsledné sebepoznání pro svou
novost a nezvyklost se silou a s vlastnostmi zjevení a jeho
metanoia čili změna smýšlení je náhlá a úchvatná. Taková
proměna může dopadnout ve prospěch náboženství nebo také
něčeho jiného, na příklad psychoanalysy. Trvati na nutnosti
náhlého obrácení jako na jediné cestě ke spáse, je téměř tak
rozumné, jako trvati na nutnosti velkého obličeje, těžkých kostí a
silných svalů. Těm, kdo od přírody podléhají tomuto druhu
citového převratu, propůjčuje učení, podle něhož spása je závislá
na obrácení, opravdu pro duchovní vývoj neblahou samolibost.
Naopak, ti, kdo jsou neschopni obrácení, jsou proto naplněni
neméně neblahým zoufalstvím. Snadno lze uvést jiné příklady
nedostatečných, na chybných psychologiích postavených
theologií. Vzpomeňme si na smutný případ Calvinův, který byl
cerebrotonikem a bral své intelektuální myšlenkové konstrukce tak
vážně, že ztratil všechen smysl pro lidskou a duchovní skutečnost.
A potom je tu náš vlastní liberální protestantismus - převážně
viscerotonické kacířství, které, jak se zdá, úplně zapomnělo na
existenci Otce, Ducha svatého a Logosu a křesťanstvo ztotožňuje
s citovým sklonem lidství Kristovi nebo (abychom užili dnešního
moderního výrazu) s "osobností Ježíšovou", kterou uctívá
modloslužebně, jako by nebylo jiného Boha. Dokonce z vnitřku
obsažnějšího katolicismu se stále ozývají hlasité stížnosti na
nevědomé a egocentrické zpovědníky, kteří ukládají duším jim
svěřeným dharmu, jež vůbec neodpovídá jejich povaze. Výsledky
takového postupu by spisovatelé, jako svatý Jan z Kříže,
považovali za velmi škodlivé. Dá se tedy jen očekávat, že si Boha
představuje opatřeného takovými vlastnostmi, k nimž nás vybízí
naše povaha, abychom je v Něm uznávali. Nenajde-li však naše
přirozenost žádnou cestu, kterou by se prostřednictvím sama sebe
překonala, jsme ztraceni. Nakonec má zcela pravdu Philo, když
praví, že ti, kdo si Boha jednoduše představují jako Jedničku,
neškodí přirozeně Bohu, nýbrž sobě a kromě toho ještě ostatním
lidem kolem sebe.

Cesta poznání vyhovuje nejvíce těm, jejichž povaha je
převážně cerebrotonická. Nechtěl bych však tím říci, že
cerebrotonik jde po této cestě bez obtíží. Je pro něho zrovna tak
těžká, aby se zřekl svých osobních zvyklostních hříchů, jako pro
somatotonika, aby netoužil po moci a pro vyloženého
viscerotonika, aby se zbavil touhy po jídle, pohodlí a po
společenském uplatnění. Spíše bych chtěl tím říci, že
cerebrotonikovi sama přichází na mysl představa takové cesty,
jakož i myšlenka, že by se jí mohl ubírat buď pomocí vnuknutí
nebo dík nepřipoutané práci a vzepjetí láskou. Na každém stupni
kultury je svou přirozeností monotheistou. A tento monotheista, jak
jasně ukazují příklady primitivní theologie dr. Radina, náleží často
ke škole tat tvam asi nebo ke škole Vnitřní Světla. Lidé, jejichž
povaha je nutí k jednomu z obou typů extroverse, jsou od přírody
polytheisté. Avšak polytheisté mohou být také lehce od přírody
přesvědčeni o převaze monotheismu. Lidský rozum je tak
uzpůsoben, že každá domněnka, jíž se vysvětluje mnohost
jednotou, jíž se snažíme zdánlivou rozličnost zredukovat na
podstatnou totožnost, má pro něj vnitřní věrohodnost. A z tohoto
teoretického monotheismu dokáže poloobrácený polytheista při
dobré vůli a pomocí cvičení, která odpovídají jeho osobní povaze,
proniknouti až ke skutečnému poznání Božského základu svého i
všech ostatních jsoucností. Dokáže to a také to mnohdy učiní.
Avšak velmi často nikoliv. Je mnoho teoretických monotheistů,
jejichž celý život a každý skutek dokazuje, že jsou ve skutečnosti
ještě tím, k čemu je předurčuje jejich temperament - totiž
polytheisty, uctivateli nikoliv jednoho Boha, o němž čas od času
mluví, nýbrž mnoha nacionalistických a technologických,
finančních a domácích bohů, jimž se v praxi výlučně klaní.
V křesťanském umění byl Spasitel téměř bez výjimky
znázorňován jako štíhlý bez významného svalstva. Velký a silný
Kristus připadal vždycky jako udivující výjimka z velmi starého
pravidla. O Rubensově ukřižování píše William Blahe pohrdavě:
Myslel jsem, že Kristus byl tesařem a ne sládkovým
pomocníkem, člověče! (135)
Jedním slovem byl Ježíš považován za muže s převážně
ektomorfní tělesnou stavbou, a proto též převážně
cerebrotonického temperamentu. Jádro před křesťanského učení
potvrzuje, že ikonografické podání mělo v podstatě pravdu.
Náboženství evangelií odpovídá tomu, co bychom očekávali od
cerebrotoniků - přirozeně nikoliv od všech cerebrotoniků, nýbrž jen
od těch, kteří psychologické zvláštnosti vlastní přirozenosti
používají k tomu, aby překonali přírodu; kteří osobní dharmu

vedou až k jejímu duchovnímu cíli. Tvrzení, že království nebeské
je uvnitř; pohrdání rituálem; lehce pohrdavý postoj vůči zákonu,
ceremonielní rutině organizovaného náboženství, zasvěceným
dnům a místům; všeobecně na posmrtný život zaměřený pohled;
důraz na ovládání nikoliv jen zjevného činu, nýbrž také žádosti a
nevyslovených záměrů; lhostejnost vůči lesku materiální civilizace
a záliba v chudobě jako v jednom z nejvyšších statků; učení, podle
něhož se má odpoutanost pěstovat dokonce i v rodinných vztazích
a podle něhož dokonce odevzdanost nejvyšším cílům pouhého
lidského idealismu, dokonce spravedlnost znalců Písma a farizeů
mohou být modlářskými odklony od lásky k Bohu - to jsou
nápadně cerebrotonické představy, které by extrovertnímu, po
moci toužícímu nebo též extrovertnímu viscerotonikovi nikdy ani
nemohly napadnout.
Původní buddhismus byl neméně cerebrotonicky zaměřen
jako prvotní křesťanství, a totéž platí o Vedantě, o metafysické
disciplině, která tvoří jádro hinduismu. Naproti tomu systém
Konfuciův je v podstatě viscerotonický - připíná se k rodině, je
ceremonielní a namnoze zaměřený na tento svět. V
mohamedánství jsou obsaženy silné prvky somatotonické, což
vysvětluje špatnou pověst islámu, pokud se týče svatých válek a
pronásledování - pověst, která se dá srovnat s pověstí pozdějšího
křesťanství z doby, kdy toto náboženství tak dalece vyšlo vstříc
neznovuzrozeným somatotonikům, že se její církevní organizace
nazvala Ecclesia Militans.
Pokud se týče dosažení konečného cíle člověka, je právě
tak škodlivé být vysloveným cerebrotonikem nebo vysloveným
viscerotonikem jako vysloveným somatotonikem. Avšak zatím, co
cerebrotonik a viscerotonik obvykle škodí jen sobě a svému
nejbližšímu okolí, vyslovený somatotonik pobouří svou vrozenou
útočností celou společnost. Mohli bychom vlastně kulturu
definovat
jako
souhrn
náboženských,
zákonných
a
vychovatelských úskoků, aby se vysloveným somatotonikům
zabránilo páchati příliš zla a jejich nezničitelná energie aby se
svedla k účelům pro společnost žádoucím. Konfuciánská filosofie
a celá čínská kultura se pokoušely dosáhnouti tohoto cíle, když
vštěpovaly zbožnost, dobré manýry dobromyslně viscerotonické a
epikurejské vedení života. Tento celý systém byl potom trochu
nepřiměřený cerebrotonické duchovnosti a disciplinám buddhismu
a klasického taoismu. V Indii představují kasty pokus podříditi
vojenskou, politickou a finanční moc duchovní autoritě. Tamním
všem kastám udělované vzdělání zdůrazňuje pořád ještě naléhavě
skutečnost, že konečným cílem člověka je spojivé poznání Boha,

a dnes, přes dvanáct set let ponenáhlu se zrychlujícího
poevropštění, stává se ještě často, že se úspěšný somatotonik ve
středních létech vzdá bohatství, postavení a moci, aby večer
svého života zasvětil hledání osvícení. Jako v Indii, i v katolické
Evropě byl činěn pokus podrobiti světskou moc duchovní autoritě.
Protože však církev dovolila svým knížatům, aby hráli politickou
nebo obchodní úlohu, mohl se pokus zdařit jen částečně. Po
reformaci bylo dokonce úplně zanecháno zbožného přání, aby
světská moc byla držena v šachu mocí duchovní. Jak praví
Stubbs, stal se Jindřich VIII. dík svým snahám "papežem, celým
papežem a něčím více než papežem." Jeho příklad byl školou pro
většinu hlav států. Moc byla omezena jen jedinou mocí, nikoli
odvoláváním se na zásady, jak tyto jsou vykládány lidmi mravně a
duchovně dosti vyspělými, aby věděli, oč jde. Mezitím zájem o
náboženství všude upadl. Dokonce mezi věřícími křesťany byla
věčná filosofie nahrazena do značné míry metafysikou
nevyhnutelného pokroku a vyvíjejícím se Bohem, vášnivým
zaměstnáváním se nikoliv věčností, nýbrž budoucností. A náhle se
během poslední čtvrtky století dokonalo, co Shaldon nazývá
"somatotonickou revolucí". Ta je namířena proti charakteristickým
cerebronickým znakům v teorii a praxi tradiční křesťanské kultury.
Uvedeme si několik málo příznaků této somatotonické revoluce.
V tradičním křesťanství, jak ve všech velkých formulacích
věčné filosfoie, bylo axiomatické, že kontemplace (mystické
nazírání) je cíl a účel jednání. Dnes považuje dokonce velká
většina přesvědčených křesťanů skutek, zaměřený k hmotnému a
společenskému pokroku za cíl, a analytické myšlení (integrálního
myšlení, o kontemplaci už nyní není vůbec řeči) za prostředek k
cíli.
V tradičním křesťanství, jako v jiných formulacích věčné
filosofie, hledalo se tajemství štěstí a cesta ke spáse nikoliv v
zevním okolí, nýbrž ve stavu ducha jednotlivcova vzhledem k
okolí. Dnes je podstatný stav okolí a ne stav ducha. Štěstí a
mravní pokrok závisí podle všeobecného názoru na lepších
technických úskocích a na vyšší životní úrovni.
V tradičním křesťanském vzdělání se kladl hlavní důraz na
ovládání. Dnes, jak dokazuje úspěch "pokrokových" škol, má
význam především jednání a "rozvinutí osobnosti".
V křesťanské tradici dobré mravy zakazovaly každý projev
potěšení při uspokojování tělesných potřeb. "Smíš mít rád
houkající sovu, nikoliv pečené stehno," (136) byl verš, který před
pouhými padesáti léty náležel k výchovným prostředkům

anglických dětských světnic. Dnes mládež prohlašuje bez
přestání, jak "božskými" shledává různé pokrmy a nápoje. Mládež
a dospělí mluví o "nervovém vzrušení", jež jim způsobuje vzbuzení
jejich sexuality. Životní názor lidu se přestal odvolávat na klasiky
vzdělávací literatury a na pravidla dobrého tónu a aristokracie.
Dnes jej vytváří reklamní odborníci, jejichž jediným úmyslem je,
všechny svésti k tomu, aby se stali co nejvíce extravertními a
bezmezně chtivými. Neboť samozřejmě jen chtiví, neklidní,
rozptýlení vydávají peníze za zboží nabízené lidmi při reklamě.
Pokrok techniky je zčásti výsledkem somatotonické revoluce,
zčásti podporuje a povzbuzuje tuto revoluci. Extroverse vede k
technickým vynálezům. (Je zajímavé, že vysoká úroveň hmotné
civilizace je vždy doprovázena oficielně schvalovaným
polytheistickým náboženstvím). Technické vynálezy přinášejí
potom sebou masovou produkci. Zřejmě však masová produkce
se může udržet na plné obrátky jen tehdy, když všechno
obyvatelstvo je přivedeno k přijetí somatotonického světového
názoru a k jemu odpovídajícímu jednání.
Jako technický pokrok, s nímž je tolika způsoby spoutána,
moderní válka tvoří zároveň příčinu a rozvinutí somatotonické
revoluce. Nacionálně socialistická výchova, která byla čistou
výchovou k válce, měla hlavní dva cíle: podporovati somatotonii v
těch, kdo byli nejštědřeji obdařeni takovými složkami osobnosti, a
ostatní obyvatelstvo přiměti k tomu, aby se stydělo za svou mdlou
dobromyslnost nebo introvertní citlivost a za svůj sklon k
sebeovládání a za měkkost srdce. Během války přirozeně byli
nepřátelé nacionálního socialismu nuceni vypůjčiti si prvky z jeho
výchovné filosofie. V celém světě byly milióny mladých mužů a
dokonce i mladých žen vychovávány systematicky k tomu, aby byli
"tvrdí" a jejich tvrdost aby stála nad všemi ostatními mravními
vlastnostmi.
S touto somatotonickou
etikou se pojí
modloslužebnická a polytheistická theologie nacionalismu pseudonáboženství, které toho času daleko silněji pracuje pro zlo
a pro rozdvojení, než křesťanství nebo kterékoliv monotheistické
náboženství může činit pro dobro a jednotu. V minulosti se
pokoušely společnosti lidí systematicky omezovat somatotonii. Byl
to sebeobranný prostředek. Nechtěli být zničeni ani po moci
toužící útočností svými nejaktivnějšími menšinami, ani nechtěli být
uvrženi do duchovní slepoty přemírou extroverse. Během
posledních pár let tomu bylo jinak. Starosti, plně bychom se měli
ptát jaké, budou následky současného, po celém světě
rozšířeného převratu prastaré společenské politiky. Jen
budoucnost nám může dát odpověď.

28. 6. 1959

IX. kapitola
Sebepoznání
Vždyť je v povaze všech živých bytostí, že se neznají. U
člověka se to stává následkem nepravosti.
Boethius (137)
Nepravost můžeme definovat jako druh chování, které
nachází souhlas vůle a nese špatné následky - špatné v prvé řadě
proto, že zatemňuje přístup k Bohu, a v druhé řadě, že je škodlivé
činiteli nebo jeho spoluobčanům fysicky nebo psychologicky.
Nedostačující sebepoznání má své místo v rámci této definice.
Soudíme-li podle jeho původu, vzniká úmyslně. Vždyť sebekritikou
a dáme-li na úsudek jiných o svém charakteru, můžeme se podle
libosti dopracovat velmi přiléhavého názoru o svých chybách a
slabostech a o pravých (na rozdíl od údajných a rozhlašovaných)
pohnutkách svých činů. Jestliže většina z nás se nezná, je to jen
proto, že sebepoznání je bolestné. Dáváme-li přednost radostem z
iluse. Co se týče následků takové nevědomosti, jsou, podle
kteréhokoliv měřítka, ať utilitaristického či transcendentního, zcela
špatné. Špatné, protože chybějící sebepoznání znemožňuje
jakoukoliv pravou pokoru. A bez pravé pokory není působivého
zničení já, a proto též žádného spojivého poznání vnitřního Já a
obvykle zatemnělého, Božského základu.
Důležitost, ba bezpodmínečná důležitost sebepoznání byla
zdůrazňována světci a učenci každého velkého náboženství. Nám
na Západě je znám z oněch hlasů Sokratův. Indičtí zastánci věčné
filosofie však znovu a znovu pojednávali systematičtějším
způsobem o stejném thematu. Příkladem nám může být Buddha
jehož řeč v Piliřích nazírání obsahuje celé umění sebepoznání po
všech stránkách - znalost vlastního těla, vlastních smyslů,
vlastních citů, vlastních myšlenek, (a to oním neúprosně
vyčerpávajícím způsobem, který je charakteristický pro spisy Pali).
Toto cenění sebepoznání se pěstovalo z dvojího důvodu.
Nejbližším cílem je, že "mnich bdí u těla nad tělem, neúnavně, s
jasnou myslí, rozumně, po přemožení světských žádostí a
starostí." A právě tak, pokud se týče citů, mysli a projevů, uvažuje
o nich tak, že zůstává "neúnavný, jasné mysli, rozumný, po

překonání světských žádostí a starostí." (138). Za tímto žádoucím
psychologickým stavem a pomocí něho dosažitelný je konečný cíl
člověka, poznání toho, co se nachází za zindividualizovaným já.
Jim vlastním způsobem vyjadřují křesťanští spisovatelé tutéž
myšlenku.
Člověk má v sobě mnoho koží, které pokrývají hloubky
srdce. Člověk zná mnoho věcí. Sebe však nezná. Ba třicet nebo
čtyřicet koží takových jaké má osel nebo medvěd a právě tak
tlustých a tvrdých pokrývá duši. Sestupte do vlastního nitra a učte
se tam poznávati sami sebe.
Eckhart.
Blázni sebe považují za rozumné - tak vypadá jejich
poznání. Ať jsou knížaty nebo pasáky krav, vždy jsou si sami
sebou jisti!
Čuang - Tse.
Metafora probuzení ze sna se vyskytuje vždy znovu v
různých formulacích věčné filosofie. V této souvislosti by mohlo
být osvobození definováno jako proces probuzení z nerozumu, z
můry a z klamných radostí, jež se obyčejně považují za skutečně
správný život, abychom se stali podílníky na věčné existenci.
"Vážná jistota bdělé slasti" (139) - onen podivuhodný výraz, jímž
Milton popisuje zážitek nejjemnější hudby - vystihuje tak blízko, jak
se mi zdá - osvobození a osvícení, jak jen slova vůbec mohou.
Ty (lidská bytosti) jsi tím kým nejsi. Jsem, který jsem.
Uskutečníš-li tuto pravdu ve své duši, nepřítel tě nikdy neoklame.
Ujdeš všem jeho nástrahám.
Sv. Kateřina Sienská.
Sebepoznání nás poučuje, odkud přicházíme, kde jsme a
kam jdeme. Přicházíme od Boha a jsme ve vyhnanství. A protože
moc naší lásky touží po Bohu, uvědomujeme si toto vyhnanství.
Ruusbrueck.
Duchovní pokrok se dosahuje vzrůstajícím poznáním o
nicotnosti já a o všeobsáhlosti Boží skutečnosti. (Takové poznání
je přirozeně bezcenné, je-li čistě teoretické. Aby se stalo působivé,
musí se projevovat jako bezprostřední, intuitivní zážitek a jemu
odpovídající jednání). Profesor Etienne Gilson píše o jednom
velkém mistrovi duchovního života: "Ovládnutí strachu
milosrdenstvím cestou pokory - v tom tkví celá askese svatého
Bernarda - její začátek, vývoj a cíl." Bázeň, starost, strach tvoří
jádro zindividualizovaného já. Strach nemůže být spoután osobní

snahou, nýbrž jen tím, že je já spoutá něčím silnějším, než jsou
jeho vlastní zájmy. Když se duch v něčem zcela ztratí, pozbude
část svého strachu. Ale jen když se ztratí v lásce a poznání
Božského základu, pozbude všechen strach. Nejde-li o nejvyšší
vše, bázeň a strach se přenáší z já na věc - jako např. hrdinné
sebeobětování za milovanou bytost nebo milovanou společnost je
doprovázeno starostí o milovanou věc. Když však je oběť
přinášena pro Boha nebo pro jiné kvůli Bohu, nemůže se tu
vyskytnout bázeň nebo trvalý strach, protože nic nemůže ohromiti
Božský základ a neúspěch a katastrofa musí se přijímati jako
něco, určeného vůlí Boží. U mála lidí je láska k Bohu dosti silná,
aby poutala tuto promítnutou obavu o milovanou bytost nebo
společnost; neboť málokteří jsou dost pokorní, aby tak milovali, jak
by měli. A jiným se nedostává žádoucí pokory proto, že plně
nepoznali vlastní, osobní nicotnost.
Pokora nespočívá v tom, že skryjeme své schopnosti a
ctnosti, a sami sebe budeme považovat za horší, než skutečně
jsme, nýbrž v tom, že nabudeme jasného poznání toho, co nám
chybí, a nebudeme se vyvyšovat pro to, co máme; vždyť Bůh nám
to dobrovolně dal a my jsme přes jeho dary přece jen nekonečně
bezvýznamní.
Lacordavie.
Když vzrůstá osvícení, shledáváme, že jsme ve skutečnosti
horší než jsme si mysleli. Jsme zděšeni nad svou dřívější
slepotou, když zříme celý roj ohavných citů vystupovati za svého
srdce - jako plazící se, nečistá zvířata z pekla. Neměli bychom
však být ani zděšeni, ani ustaráni. Nejsme horšími, než jsme byli.
Naopak, zlepšili jsme se. Avšak, když se chyby zmenšují, stává se
světlo jasnější a dovoluje nám, abychom chyby poznali, a my jsme
z toho úplně zděšeni. Dokud není známek uzdravení, dotud si
nejsme vědomi vážnosti své nemoci. Nacházíme se ve stavu
slepé domýšlivosti a tvrdosti, stáváme se obětmi sebeklamu.
Dokud plujeme po proudu, neuvědomujeme si svou rychlost.
Avšak, když se opřeme trochu proti němu, pociťujeme proud.
Fénelon.
Má dcero, postav si dvě komůrky. Napřed skutečnou
komůrku, abys příliš nepobíhala kolem a nemluvila víc, než je
třeba, nebo, pokud to činíš, jen z lásky k bližnímu. Pak si postav
duchovní komůrku, kterou můžeš mít vždy u mě. Je to komůrka
pravého sebepoznání. Vlastně jsou tu dvě komůrky v jedné.
Bydlíš-li v první, musíš přebývat i v druhé. Jinak si duše zoufá,

nebo je pyšná. Kdybys dlela jen v sebepoznání, zoufala by sis.
Kdybys dlela jen v poznání Boha, upadla bys v pokušení, aby ses
stala pyšnou. Jedno musí jít pohromadě s druhým. Tak dospěješ
k dokonalosti.
Sv. Kateřina Sienská.
6. 10. 1959

X. kapitola
Milost a svobodná vůle
Osvobozením se rozumí vysvobození z času a věčnosti a
dosahuje se jej poslušností vůči věčné podstatě věcí. Byla nám
dána svobodná vůle, aby naše vlastní vůle odešla od sebe a my
tímto způsobem mohli žít neustále ve stavu milosti. Konec konců
musí všechny naše činy dospěti k tomu, abychom se stali
pasivními vůči činnosti a vůči Božské skutečnosti. Jsme jakýmisi
Aeolovými harfami, které mají schopnost, buď se otevříti větru
Ducha svatého nebo se před ním zavříti.
Údolní duch nikdy neumírá.
Jmenuje se tajuplně ženským
a brána tajuplného ženského
je základ, z něhož pochází nebe i země.
Je pořád v nás.
I když jej vyčerpáš, nikdy nevyschne.
Lao Tse.
V každém výkladu věčné filozofie se považuje lidská duše
ve vztahu k Božství, k osobnímu Bohu a dokonce k přírodnímu
řádu za ženskou. Hybris, která je dědičným hříchem, spočívá v
tom, že osobní já ve vztahu k duši uvnitř a k přírodě vně se
považuje za mužsky soběstačnou a podle toho jedná.
Svatý Pavel rozeznává velmi užitečným a případným
způsobem psychu od pneuma. Poslední výraz se však netěšil
přílišné oblibě. Beznadějně dvojznačné slovo "psycha" bylo
následkem toho bez rozdílu používáno jak pro osobní vědomí, tak
pro duši. A proč v západní církvi pisatelé vzdělávacích spisů
vždycky mluvili o lidské anima (pro Římany nižší, zvířecí duše)

místo, aby užívali slova animus, které bylo v podání rezervováno
pro rozumovou duši? Myslím proto, že chtěli zdůrazniti podstatnou
ženskost lidské duše ve vztahu k Bohu a povahu prostředků, které
má k dispozici. Pneuma, gramaticky středního rodu, a animus,
slovo mužského rodu se k tomu méně hodily než anima a psyche.
Z toho vyplývající konkrétní úvaze je třeba věnovati pozornost.
Vzhledem ke struktuře řečtiny a latiny, bylo by bývalo velmi
zatěžko těm, kdo těchto jazyků užívali ústně, někoho jiného než
gramaticky ženskou duši postavit na roveň hrdince Velepísně což je alegorická postava, která během staletí hrála v
křesťanském myšlení a cítění stejnou roli jako děvče Gopi v
theologii a modlitbách hinduistických.
Dbej této základní pravdy: Všechno, co působí v přírodě a
ve stvoření, s výjimkou hříchů, je činnost Boží v přírodě a ve
stvoření. Moci tvorstva není nic jiného podrobeno než svobodné
použití jeho vůle. Jeho svobodná vůle nemůže nic než souhlasit s
působením Božím v přírodě nebo se proti němu postavit. Tvorstvo
nemůže svou svobodnou vůlí nic stvořit ani nemůže způsobit
změnu v působení přírody. Může jen změnit svůj stav nebo své
postavení v působnosti přírody a tímto způsobem Něco ve svém
stavu cítit nebo odhalit, co před tím necítilo ani neodhalilo.
William Law.
Podle psychologické definice je milost něco mimo naše já
sebe si uvědomující, něco, co nám pomáhá. Podle zkušenosti
jsou tři druhy této pomoci - zvířecí milost, lidská milost a duchovní
milost.
Zvířecí milost je nám souzena, když žijeme na biologické
úrovni v úplném souhlasu s vlastní přirozeností - když prostopášně
nezneužíváme svého těla, když nepřekážíme funkcím našeho
intuitivního, zvířecího rozumu vědomou touhou a vědomým
odporem, nýbrž vedeme zdravý život a vystavujeme se "síle
slunce a duchům vzduchu". Odměna za to, že žijeme tímto
způsobem v souhlasu s Taem nebo Logosem v jeho fysických a
fysiologických aspektech, je pocit blahobytu, pojímání života jako
dobra - nikoliv z nějakého určitého důvodu, nýbrž jednoduše proto,
že je to život. Jsme-li ve stavu zvířecí milosti, nemůže být řeči o
tom, propter vitam vivendi perdere dausas (140). Vždyť v tomto
stavu není rozdílu mezi důvody, proč žijeme a životem samým.
Jako ctnost, také život je si v té chvíli sám sobě odměnou. Plnost
zvířecí milosti je však samozřejmě vyhražena zvířatům. Člověk je
tak stvořen, že musí vésti sebevědomý život v čase, a nikoliv
nějaké blažené věčnosti mimo dobro a zlo, kde je vyřazen rozum.

Následkem toho je zvířecí milost něčím, co poznává jen
přechodně, když ho opustí sebeuvědomování, a potom jako
průvodní zjev k jiným stavům, v nichž život si není odměnou, nýbrž
musí být prožíván z nějakého jiného důvodu.
Lidské milosti se nám dostává buď pomocí osob, pomocí
sociálních společností nebo z našich přání, nadějí a představ,
které se promítají mimo naše já a trvají dále jaksi v psychickém
prostředí ve stavu, který bychom mohli nazvat objektivitou z druhé
ruky. Všichni jsme zažili různé druhy lidské milosti. Je na příklad
milost, která během dětství vyzařuje z matky, z otce, z chůvy nebo
z milovaného učitele. Později zažíváme milost od přátel; milost od
lidí, kteří jsou mravně lepší a moudřejší než my; milost gurua nebo
vůdce duší. Pak je nám dána milost, která je nám poskytována pro
naši příchylnost k vlasti, straně, církvi nebo k nějaké sociální
vrstvě - milost, která pomohla dokonce i nejslabším a
nejbázlivějším jednotlivcům k tomu, aby dosáhli toho, čeho by
jinak nemohli dosáhnout. A konečně je milost, kterou čerpáme ze
svých ideálů, bez ohledu na to, zda je formulována v abstraktních
pojmech nebo zda se vtěluje do fantastických obrazů. K tomuto
poslednímu druhu náležejí, jak se zdá, mnohé milosti, kterých se
dostává zbožným přívržencům různých náboženství. Pomoc,
kterou obdrží ti, kdo vroucně uctívají nebo volají světce, osobního
Boha, avatara, není podle lidských měřítek pravou duchovní
milostí, nýbrž milostí lidskou. Přichází s vírou psychického
silového pole, které způsobují opakované úkony víry, touhy a
představivosti (a to jeho vlastní úkony i úkony jiných).
Duchovní milost nemůže být přijímána nepřetržitě nebo v
celé plnosti, leda těmi, kteří vůlí tak vymýtí vlastní vůli, že mohou
říci s veškerou pravdivostí: "Už ne já, nýbrž Bůh ve mně žije." Je
však málo lidí, kteří nejsou neodvolatelně odsouzeni k samovazbě
své osobnosti; takže jsou úplně neschopni přijmout milost, která
se poskytuje co chvíli každé duši. S nepravidelným odstupem
času většina z nás dokáže, i když jen částečně, zapomenouti na
své zaměstnání s "já", "mně" a s "mým" a tím se učiniti schopnými
přijmouti, i když jen částečně, milosti, které se nám v té chvíli
nabízejí.
Duchovní milost pochází z Božského základu každé
jsoucnosti, a je propůjčována za tím účelem, aby člověku pomohla
dosáhnout konečného cíle - tj. vrátit se z času a z já k onomu
Základu. Je podobna potud zvířecí milosti, že pochází z pramenů,
zcela se lišících od naší, sebe si uvědomující přirozenosti. Ve
skutečnosti je to tatáž milost jako zvířecí, avšak projevuje se na
vyšším místě stoupající spirály, která vede ze hmoty k Božství.

Každá lidská milost může být dokonale dobrá, pokud jejímu
příjemci pomáhá k tomu, aby dosáhl spojujícího poznání Boha, ale
pro svůj původ ve zindividualizovaném já je vždycky trochu
podezřelá. V mnohých případech je pomoc, kterou poskytuje,
zaměřena k cílům, které se velmi liší od pravého cíle našeho
pozemského života.
Všechno, co máme, jen nám propůjčeno. Bůh je vlastníkem,
Bůh působí a jeho dílo je Bůh.
Sv. Jan z Kříže.
Ustavičné vnuknutí je pro dobrý, svatý a šťastný život tak
nepostradatelné jako nepřetržitá činnost dechu pro zvířecí milost.
William Law.
A naopak, dobrý, svatý a blahoslavený život je nezbytným
předpokladem ustavičného vnuknutí. Vztah mezi činností a
mystickým nazíráním (kontemplací), etikou a duchovností jsou
vzájemné. Každá z těchto jednotek je zároveň příčinou i
následkem.
Bylo to, jakoby se ztratila Velká stezka, jako by se ztratily
lidské přednosti a mravnost.
Tse.

Lao-

Čínská slovesa nemají času. Toto prohlášení o domnělé
historické události vztahuje se zároveň na přítomnost i na
budoucnost. Znamená toto: Jakmile se probudí sebeuvědomění,
nestačí už zvířecí milost, aby si v životě udržela vedení, a musí být
doplněna vědomým uváženým výběrem mezi právem a neprávem
- výběrem, který se musí shodovat s jasně stanovenými etickými
zákony. Přes to jsou, jak neúnavně opakují taoističtí mudrci, etické
zákony a vědomá rozhodnutí vůle na povrchu jen náhražkou. Vůle
jednotlivcova a inteligence na povrchu musejí se používat k tomu,
aby znovu zbudovaly starý, zvířecí vztah k Tau na "vyšší",
duchovní úrovni. Cílem je ustavičné vnuknutí z pramenů
nacházejících se mimo já, a prostředky k tomu jsou "lidské
přednosti a mravnost", které vedou k oné lásce, která je spojujícím
poznáním Taa - Základu Logosu zároveň.
Pane, Tys mou přirozenost takovým způsobem uspořádal,
aby se stále lépe hodila k přijímání Tvé milosti a Tvé lásky. A
touto silou, kterou mám od Tebe a pomocí níž jsem živým
obrazem Tvé Všemohoucnosti, jest svobodná vůle. Pomocí ní
mohu buď vystupňovat nebo zmenšit svou schopnost přijímat
Tvou milost.

Mikuláš z Gues.
Šun se ptal Č′ enga: "Je možno získati Tao pro sebe?" "Ani
tvé tělo," odpověděl Č′ eng, "není tvým vlastnictvím, jak by jím
mohlo být Tao?" "Není-li mé tělo," pravil Šun, "mým vlastnictvím,
komu náleží?" "Je to přenesená podoba Boží," odpověděl Č′ eng.
Tvůj život není tvým. Tvá individualita není tvá. Je to přenesená
přizpůsobovací schopnost Boží. Tvé potomstvo není Tvé. Je to
přenesená slupka Boží. Pohybuješ se, ale nevíš jak. Ochutnáváš,
ale nevíš příčinu. Zde se projevuje působení Božích zákonů. Jak
bys potom mohl získat Tao za své vlastnictví.
Čuang - Tse.
Je v mé moci Bohu buď sloužiti nebo nikoliv. Sloužím-li mu,
přidávám něco ke své spáse a ke spáse celého světa. Nesloužímli mu však, vzdávám se své spásy a spásy světa, kterou jsem
mohl způsobit.
Lev Tolstoj (141)
Bůh ti neodepřel požitek své lásky, ty ses připravil o
spolupráci s ním. Bůh by tě byl nikdy nezavrhl, kdybys nebyl
odmítl jeho lásku. Ó nejdobrotivější Bože, opouštíš nás jen tehdy,
když my Tě opouštíme. Odnímáš jen tehdy své dary, když se
naše srdce od Tebe vzdálí.
Sv. František Saleský.
Č′ ing, vrchní truhlář, řezal ze dřeva stánek pro hudební nástroje.
Když byla práce hotova, připadalo přítomným, že je provedena
nadpřirozeně krásně. Kníže z Lu se ptal truhláře:" Jaké je
tajemství tvého umění?" "Žádné tajemství, vaše jasnosti,"
odpověděl Č′ ing. "A přece je něco v tom. Když mám zhotoviti
takový stánek, bráním se zmenšení své životní síly. Napřed uvedu
svou mysl do stavu absolutního klidu (ticha.) Jsem-li tři dni v tomto
stavu, nehledím už na možnou odměnu. Po pěti dnech zapomenu
na slávu, kterou bych mohl získat. A po sedmi dnech si již
neuvědomuji své ruce a nohy a své tělo. Potom, aniž myslím na
knížecí dvůr, rozšíří se úplně mé schopnosti a odpadnou všechny
rušivé myšlenky z vnějšku. Odeberu se do horského lesa a
hledám příhodný strom. Ten obsahuje žádoucí formu, která se
potom vypracuje. Vidím stánek duchovním okem. Jinak v tom nic
není. Vytvořím vztah mezi vlastní, vrozenou povahou a povahou
dřeva. Co bylo považováno na mé práci za nadpřirozené
působení, je třeba připisovati jen této skutečnosti.
Čuang-Tse.

Umělcova inspirace může být buď lidskou nebo duchovní
milostí nebo dokonce směsí obou. Velký umělecký výkon není
možný aspoň bez umrtvení rozumu, pocitů těla, jaké odpovídají
příslušnému druhu umění. Kromě toho někteří umělci nepěstovali
jen toto z povolání vyplývající umrtvení, nýbrž i druh sebezničení,
které je nezbytnou podmínkou sjednocujícího poznání Božského
základu. Fra Angelico, například, se připravoval na práci modlitbou
a rozjímáním. Z předešlého citátu Čuang - Tseova vidíme, jaké
podstatně náboženské (nikoliv jen odborné) pojetí svého umění
ovládali taoističtí řemeslníci.
Mimochodem
bychom
si
měli
zapamatovat,
že
zmechanisování vylučuje vnuknutí. Řemeslník mohl často dodat
špatnou práci. Když však miloval své umění jako truhlářský mistr
Čing, dokázal mnohdy provést tak dobrou práci, že vypadala, jako
by to bylo "nadpřirozené provedení". Mezi mnoha velkými
přednostmi výkonného, samostatného stroje je skutečnost, že je
provozně úplně jistý. Ale každý zisk nutno nějak zaplatit.
Automatický stroj má provozně jistý výkon. Právě proto je však
také "nepřístupen milosti". Člověk, který obsluhuje takový stroj, je
nepřístupen jakémukoliv druhu estetického vnuknutí ať lidského
nebo čistě duchovního původu. "Průmysl bez umění je zvířecí,"
Ruskin však zvířeti křivdí. Každý čilý pták nebo každý hmyz
dostává při své práci neomylnou zvířecí milost instinktu - Tao, jak
se projevuje na bezprostředně navrstvené úrovni. Průmyslový
pracovník na svém stroji bezpečném v provozu a milosti prostém
vykonává práci ve vesmíru přesných automatů, který byl stvořen
lidskou rukou - ve vesmíru, který je stranou Taa na každé úrovni,
ať zvířecí, ať lidské či duchovní.
V této souvislosti je třeba se zmínit o těch náhlých
theofaniích, jimiž bývají občas obdařeni děti, občas dospělí. Jejich
příjemci mohou být básníci nebo filistři, učenci nebo nevědomí.
Jenom jediné mají společné, - a to, že nejsou vůbec připraveni na
to, co se s nimi děje. Tento druh gratia gratuita (142), který
oduševňuje mnohá díla literatury a umění - částečně nádherný,
částečně (tam, kde vnuknutí není podporováno vrozeným
nadáním), dojemně dostačující - zdá se míti zpravidla dva hlavní
rysy. Jednak způsobuje náhlé a hluboké působivé vnímání
poslední skutečnosti jako lásky, světla a blaženosti, jednak
neméně působivé vnímání oné skutečnosti jako temné, bázeň
vzbuzující nevyzpytatelné moci. Wordsworth vyjádřil svůj zážitek
těchto dvou aspektů Božského základu podivuhodnou formou.
Co byl čas, co nivy, řeka, háje

země, každý pohled
pro mně obsahoval
zář jasného světla nebes. (143)
A tak dále. To však nebyla jediná vise.
Mocně se nořilo mé veslo do tichého jezera
a jak jsem jej prorážel, tu tříštil
můj vzednutý člun vodu jako hrdá labuť.
A potom tam za onou skálou až k okraji
obzoru, hora
tak mocná, temná, jako s pevným záměrem
s se tyčila. Bil jsem a bil znovu
a se vzrůstající silou hrůzný tvar ten
se tyčil vysoko tam pod hvězdami...
Po oné vznešené hře
vtíral se den za dnem do skrání
a pochmurným neurčitým smyslem
cizích způsobů života.
A nade mnou temnota - já poušť ji zovu
nebo opuštěnost. (144)
Je významné, že se primitivní lidé zřejmě ukázali být
vnímavější pro tento druhý aspekt skutečnosti. Strach vzbuzující
Bůh, jemuž se nakonec podrobil Job, jest "cizí způsob života",
jehož charakteristickými bytostmi jsou Behemoth a Leviathan. Je
to Božský typ, který, abychom mluvili jako Kierkegaard, vyžaduje
"teologické zrušení mravnosti" - ponejvíce ve formě krvavých obětí
dokonce lidských obětí. V děsivějších aspektech je hinduistická
bohyně Kali jiným takovým zjevením téhož cizího způsobu života.
Mnoha divochy naší doby je Základ chápán a teologicky
promyšlen jako pouhá, nespoutaná moc, kterou si musíme
uctíváním dobře naladit a pokud možno se pokusit ji využít k
vlastnímu užitku kouzelnými formulacemi a obřady donucovací
povahy.
Představovat si Boha jako pouhou moc, ne zároveň jako
moc, lásku, a moudrost, připadá být lehké obyčejnému,
neznovuzrozenému lidskému duchu. Jen dokonale nesobečtí lidé
jsou sto, aby se zkušenostně dověděli, že přese všechno "vše

dobře dopadne" a vlastně nějakým způsobem už teď je dobré.
"Pro filosofa, který popírá Boží prozřetelnost," píše Rumi, "je
chápání svatých cizí." Jen ten, kdo chápe věci jako svatý, může
neustále z vlastní zkušenosti vědět, že Božská skutečnost se
projevuje jako moc, která je milující, milosrdná a moudrá. Ostatní
lidstvo ještě dost duchovně nepokročilo, aby mohlo nabýt
zkušenosti svatých jinak než úkonem víry. Kdyby byli světci
nezanechali důkazů, byli bychom spíše ochotni zastávati mínění
Jobovo a divochů.
Vnuknutí nás předchází. Dříve než je naše mysl může
pochopit, už se projevuje. Jakmile si je však uvědomujeme, máme
na vybranou, buď je přijmout nebo zavrhnout. Můžeme jeho lákání
následovat nebo pak je zavrhnout. Uvědomujeme si je, aniž
bychom k němu něco přičinili, ale ono nás nenutí, abychom je
beze všeho přijali.
Sv. František Saleský.
Naše svobodná vůle může překážeti projevu vnuknutí. Kdy
příznivý vítr Boží milosti naplňuje plachty naší duše, je na nás, zda
odmítneme dát svolení a tím zabráníme, aby působilo dobrodiní
větru. Když však naše duše plachtí dopředu a těší se z dobré
plavby, nejsme ani příčinou, proč vítr vnuknutí pro nás věje, ani
toho, proč se plachty nadýmají, ani to nejsme my, kdo dává pohyb
lodi našeho srdce. My prostě přijímáme vítr, souhlasíme s jeho
pohybem a necháme svůj koráb jím pohánět, aniž se proti tomu
stavíme.
Sv. František Saleský.
Milost je ke spáse nepostradatelná stejně jako svobodná
vůle. Avšak milost způsobuje spásu, a svobodná vůle ji přijímá.
Proto bychom neměli část dobré práce připisovati milosti a část
svobodné vůli. Vždyť tato práce je prováděna zcela společnou a
nerozlučitelnou činností obou - zcela milostí a zcela svobodnou
vůlí, avšak milost pochází ze svobodné vůle.
Sv. Bernard.
Svatý Bernard rozeznává mezi voluntas communis
(společná vůle) a voluntas propria (vlastní vůle). Voluntas
communis je "společná" ve dvojím smyslu. Je to vůle k dělení a
také vůle, která je společná Bohu i lidem. Voluntas propria je vůle
k získávání a k udržení získaného pro sebe, a proto je kořenem
všech hříchů. Ve svém teoreticky poznávacím aspektu je voluntas
propria totéž jako sensum proprium - vlastní mínění, které si proto,

že je vlastní, uchováváme, a je tedy z mravního hlediska vždy
zavržitelné, i když je teoreticky správné.
Dva studenti pařížské university navštívili Ruysbroecka a
prosili jej, aby vyslovil krátce nějakou zásadu, podle níž by se dal
zařídit život. "Vos estis tam sancti sicut vultus," odpověděl
Ruysbroeck. "Jste do té míry svatí, jak si jimi přejete být." Bůh
musí působit a sebe do tebe vylíti, jakmile tě shledá připraveného.
Eckhart (145)
Vůle má veškerou moc. Způsobuje nebe a způsobuje peklo,
neboť není pekla, leda tam, kde se vůle tvorstva odvrátila od
Boha, a není nebe, leda tam, kde vůle tvorstva spolupracuje s
Bohem.
William Law.
Člověče, rozjímej o sobě! Zde stojíš uprostřed vážného a
neustálého boje mezi dobrem a zlem. Celá příroda stále pracuje k
tomu, aby způsobila velkou spásu. Celé stvoření se namáhá v
bolestech a pracně, aby se osvobodilo z nicotnosti času. A ty bys
přitom spal? Všechno, co slyšíš, nebo vidíš neříká nic a neukazuje
nic, kromě toho, co způsobilo buď věčné světlo nebo věčná tma.
Vždyť jako den a noc rozdělují náš celý čas, tak nebe a peklo
rozdělují naše myšlenky, slova a skutky. Pohni se kam chceš, čiň
nebo zamýšlej, co chceš, musíš být nástrojem jednoho nebo
druhého. Nedokážeš zastavit se v klidu, neboť žiješ uprostřed
neustávající činnosti časné a věčné přirozenosti. Nepracuješ-li s
dobrem, odnese tě zlo, které je v přírodě. Máš výšku i hloubku
věčnosti v sobě. Následkem toho, ať děláš cokoliv, v komoře, na
poli, v obchodu nebo v kostele, zaséváš, co roste a musí být
sklizeno ve věčnosti.
William Law.
Nic více si od tebe Bůh nežádá, než abys jako tvor vyšel ze
svého já a Bůh směl v tobě přebývati.
Eckhart (146)
Pro ty, kdo mají radost z theologické spekulace postavené
na textech z Bible a na dogmatech, existují tisíce stránek
katolických a evangelických kontroversních spisů o milosti,
skutcích, víře a ospravedlnění. Pro studující srovnávací
náboženské vědy jsou učené výklady Bhagavadgíty, děl
Ramanudžových a těch pozdějších vajšnavitů, jejichž učení o
milosti vykazuje nápadnou podobnost s naukou Lutherovou. Jsou
buddhistické historie, v nichž se líčí pěkně po pořádku vývoj onoho
náboženství, počínaje hinajánským učením, že spása je ovocem

namáhavé pomoci sobě samému, a končíc učením mahajany,
podle něhož spása nemůže být dosažena bez pomoci Prabuddhů,
jejichž vnitřní vědomí a "velké milosrdné srdce" vytváří "takovost"
věcí. Avšak podle mého mínění nám ostatním předešlé citáty z
křesťanského a taoistického podání poskytnou dostačující popis
poznatelných skutečností o milosti a vnuknutí, jakož i o jejich
vztazích k poznatelným skutečnostem svobodné vůle.
20. 10. 1959

XI. kapitola
Dobro a zlo
Touha je první zkušenost našeho vědomí. Zrodíme se k
životu sympatie a antipatie, přání a chtění. Napřed nevědomky,
pak vědomě všechno hodnotíme: "Toto je dobré, toto je špatné." A
poněkud později odhalujeme povinnosti: "Toto, protože je to
dobré, mělo by se udělat; toto je zlé a nemělo by se to učinit."
Všechny úsudky nejsou stejně platné. Budeme nuceni
hodnotiti to, co naše tužby a odpor považují za dobré nebo zlé.
Velmi často objevujeme, že rozhodnutí vrchního soudu se liší od
toho, co tak rychle a s lehkým srdcem pronesla první instance. Ve
světle toho, co víme o sobě, svých spoluobčanech a ostatním
světě, objevujeme, že to, co se nám napřed zdálo být dobré,
během doby a při větším rozhledu může být špatné. A naopak, co
se zprvu zdá být špatné, je dobré, takže se cítíme povinni to činiti.
Říkáme-li, že nějaký člověk má mravní smysl, míníme tím,
že jeho hodnotící rozhodnutí jsou jistá; že dobře ví, co má říci, co
z dlouhodobého hlediska a při nejširším rozhledu je dobré.
Řekněme-li, že člověk má silný mravní charakter, myslíme, že je
ochoten jednati ve shodě s názorovými rozhodnutími, i když tato
rozhodnutí se nepříjemně nebo dokonce velmi trapně liší od jeho
prvních, přirozených hodnocení.
V praxi není mravní názor přísně osobní záležitostí Soudce
vykládá zákony a dá se při tom ovlivnit precedenčními případy.
Jinými slovy, každý jedinec je členem společnosti, která má etický
zákoník. A tento zákoník je založen na dosavadních zkušenostech
o tom, co se dlouhodobě a v širším měřítku ukázalo být skutečně
dobré. Téměř za všech okolností dá se většina členů dané
společnosti vést uznaným etickým zákoníkem. Málokteří zavrhují

kodex buď celý nebo zčásti. Naproti tomu někteří dávají přednost
životu podle nějakého vyššího, náročnějšího zákoníku. Vyjádřeno
řečí křesťanů, je málo těch, kdo tvrdošíjně setrvávají na tom, aby
žili ve stavu smrtelného hříchu a protisociální nezákonnosti,
mnoho těch, kdo jsou poslušny zákonů, kdo uznávají mravní
předpisy za správné, litují smrtelných hříchů, jichž se dopouštějí,
ale nenamáhají se mnoho, aby se vyvarovali lehkých hříchů; a
konečně je malý počet těch, jejichž spravedlivost je "lepší než
spravedlivost zákoníků a farizejů". Tito se dají říditi radami
dokonalosti; mají dosti rozumu, aby si všimli lehkých hříchů a dosti
charakteru, aby se vyvarovali jak jich, tak dokonce i nejmenších
slabostí.
Filosofové a theologové se pokoušeli, aby dali teoretickou
základnu stávajícím mravním zákonům, pomocí nichž jednotlivci
revidují svá spontánní hodnocení. Od Mojžíše k Bethamovi, od
Epikura ke Kalvínovi, od křesťanských a buddhistických nauk až k
nesmyslným naukám nacionalismu a rasistické nadřazenosti - je
dlouhý seznam a značná rozdílnost v myšlení. Naštěstí však
nemusíme zkoumati tyto různé teorie. Stačí se zabývat věčnou
filosofií a systémem etických zásad, kterého ti, kdo v něj věřili,
používali k revizi svých vlastních i cizích hodnocení. Otázky, které
si musíme klást v této kapitole, jsou dosti jednoduché, a takovými
jsou i odpovědi. Jako vždycky začínají obtíže teprve tam, kde
přecházíme z teorie k praxi, z etických zásad ke zvláštnímu
použití těchže.
Dejme tomu, že základ jednotlivé duše je příbuzný nebo
totožný s Božským prazákladem všeho jsoucna, předpokládejme,
že tento Božský prazáklad, je nevyslovitelné Božství, které se
projevuje jako osobní Bůh nebo dokonce jako zosobněný Logos,
co je potom vlastní podstata dobra a zla a co je pravý cíl a
konečný smysl lidského života.
Odpovědi na tyto otázky následují z větší části ve slovech
nejvýš překvapujícího produktu anglického osmnáctého století, a
tím jsou slova Williama Lawa. (Jak podivný je náš výchovný
systém! Studující anglické literatury jsou nuceni k tomu, aby četli
ozdobné fejetony Steelovy a Addisonovy. Očekává se od nich, že
vědí všechno o málo důležitých románech Defoa a o tištěných
pointách Mathewa Proira. Mohou však při všech zkouškách obstáti
summa cum laude (s vyznamenáním), i když si vůbec nepovšimli
děl muže, který není jen mistrem anglické prózy, nýbrž i jedním z
nejzajímavějších myslitelů své doby a jednou z nejdojemnějších a
nejsvětějších postav v celé historii anglikánské církve.)
Zanedbávání Lawa jest dnes jenom dalším důkazem toho, že

vzdělávací odborníci dvacátého století se přestali zabývat
problémy nejvyšší pravdy a důležitosti. Kromě pouhé výchovy k
povolání je zajímá pouze šíření kultury bez kořene a bez vztahu,
jakož i podporování slavnostní maškarády, která se jmenuje
bádáním pro bádání samo.
Nic nehoří v pekle kromě vlastní vůle.
Theologie Deutsch (147)
Duch, myšlenky spalují. Vědomí ducha a dojmy, které duch
získává, a pocity, které jsou způsobeny dojmy ducha - ty spalují
také vše. A co spalují? Oheň lakoty, oheň hněvu, oheň zaslepení.
Ve zrodu, stáří a smrti, ve smutku a nářku, v bídě a zármutku a
zoufalství spalují.
Z ohnivého kázání Buddhova.
Neviděl-lis ještě ďábla, podívej se na sebe samého.
Džalal al-din Rumi.
Tvé vlastní já je tvůj Kain, které zabíjí tvého Abela. Vždyť
každý čin, každé hnutí já je neseno duchem Antikristovým a zabíjí
Božský život v tobě.
William Law.
Boží símě je založeno na lásce k Bohu stupňované až k
opovržení naším já, pozemský stát naproti tomu na sebelásce
stupňované až k opovrhování Bohem.
Svatý Augustin.
Rozdíl mezi dobrým a špatným člověkem není v tom, že
jeden chce, co je dobré, a druhý nikoliv, nýbrž jedině v tom, že
jeden uvnitř sebe spolupracuje s živým, Bohu oddaným duchem,
druhý naproti tomu se protiví tomuto duchu, a protože se mu
protiví, může být obviněn ze zlého.
William Law.
Lidé by už neměli příliš mnoho přemýšlet o tom, co mají
činit. Měli by ale pomýšlet na to, kým by měli být. Kdyby jim lidé a
jejich způsoby byli dobré, jejich díla by byla zářivá...Nepomýšlej na
to, abys svou svatost postavil na jednání. Měli bychom svatost
postavit na bytí...Příčina toho, čím je způsobeno, že lidská
podstata a základ jsou dobré, a z čeho pochází dobro lidského
díla, tkví v tom, že lidská mysl je úplně obrácena k Bohu...Ba,
vskutku, jsi-li toho smýšlení, mohl by ses postavit na kámen, a

bylo by to bohulibější dílo, než kdybys přijímal tělo Páně a přitom
jsi více myslel na své a nemyslel bys tak odpoutaně.
Eckhart (148)
Člověk je vytvořen svou vírou. Jak věří, takový také je.
Bhagavadgíta (149)
Duch dává věcem jejich vlastnosti, základ a jsoucnost. Kdo
mluví s nečistým duchem a s ním jedná, toho pronásleduje
zármutek, jako kolo následuje osla, který táhne vůz.
Dhammapada.
Lidská bytost určuje povahu jejího jednání. A lidská bytost
projevuje se především v duchu. Co on si žádá a na co myslí, v co
věří a co cítí - to je tak říkajíc Logos, jímž základní charakter
jednotlivce způsobuje tvůrčí činy. Tyto činy budou krásné a
mravné, jestliže bytost bude obrácena k Bohu, špatné a ošklivé,
jestliže bude obrácena k osobnímu já. "Jeho dílo", praví Eckhart,
"zvěstuje kámen bez přestání dnem i nocí." (150) Vždyť i když
právě nepadá, neztrácí svou váhu. Podstata člověka je jeho
potencionální energie obrácená k Bohu nebo pryč od něho. A
podle této potencionální energie stává se člověk buď dobrým nebo
zlým - neboť (abychom mluvili slovy evangelia), jest možno se ve
svém srdci dopustiti cizoložství a vraždy, přestože přitom všechny
zevní činy zůstávají ctnostné.
Lakota, závist, pýcha a hněv jsou čtyři prvky já nebo
přirozenosti nebo pekla. Žádný z nich nelze odděliti od já. A musí
tomu být tak ne jinak, neboť přirozený život tvorů byl vytvořen
proto, aby tvorové v tvůrci se podíleli na nadpřirozeném dobru.
Přirozený život tvora by však nebyl schopen přijmouti takové
dobro, kdyby už sám od sebe nepředstavoval nejvyšší potřebu a
touhu po nějakém nejvyšším dobru. Když je tedy Bůh tomuto
přirozenému životu vzat nebo tento život od Boha odpadne,
nemůže samo od sebe vzniknout nic jiného než zevní potřeba,
která stále touží, a zevní touha, která stále potřebuje. A protože
přirozený život je takový, nemůže jeho existence být ničím jiným
než soužením a muka lakoty, závisti, pýchy a hněvu - což je
přesně přirozenost, já nebo peklo. Nejsou tedy lakota, pýcha a
závist tři různé věci, nýbrž jen tři různá jména pro neklidné
působení vůle nebo touhy. Hněv, čtvrtý výplod tohoto trojhvězdí,
nemohl by vůbec existovat, dokud by se oněm třem něco
neprotivilo nebo dokud by se jim něco nestalo, co se příčí jejich
vůli. Tyto čtyři vlastnosti samy si způsobují trápení. Nedokáží se
změnit ani zevní příčinou, ani vnitřní silou. Proto musí každé já,

každá přirozenost setrvati v tomto stavu, dokud se v něm neobjeví
nebo nezrodí nějaké nadpřirozené dobro. Dokud se člověk zabývá
časnými maličkostmi, může mít jeho lakota, závist, pýcha a hněv
snesitelný rozsah. Mohou mu poskytovat směs klidu a neklidu.
Mohou mu někdy přinésti jak uspokojení tak zármutek. Když však
jednou smrt ukončila nicotnost pozemského klamu, je duše, která
nebyla znovuzrozena nadpřirozeným Slovem a duchem Božím,
násilně pohlcena nebo uchopena do nenasytných, neproměnných,
sebetrýznících chapadel své lakoty, závisti, pýchy a hněvu.
William Law.
Je pravda, že nemůže správně označiti stupeň své hříšnosti.
Vždyť je v tomto životě nemožné, zobraziti hřích v jejich pravé
ošklivosti. Také je nepoznáme takové, jaké ve skutečnosti jsou,
leda ve světle božím. Bůh obdaří mnohou duši představou o
nestvůrnosti hříchů. Tak ji pohne k tomu, aby pocítila, že jsou
hříchy daleko větší, než se zdají být. Takové duše musí svým
hříchům tak rozumět, jak jsou věrou předkládány, (to znamená,
jakými ve skutečnosti jsou), spokojí se však tím, že je vyjádří
takovými lidskými slovy, jak jejich ústa je dokáží vyslovit.
Charles de Condren.
Když Lucifer byl ve své přirozené vrozenosti, jak jej stvořil
Bůh, byl zcela ušlechtilou bytostí. Protože však zůstal sám v sobě
a ve své urozenosti sám sebe vlastnil sobecky, padl a z anděla se
stal ďáblem. Tak se stalo také s člověkem. Když stojí na výši své
přirozenosti a je prost všeho přidaného, pak je jeho přirozenost
zcela ušlechtilá. Zůstane-li však sám v sobě a vlastní sebe
sobecky ve své přirozené urozenosti, padá a z člověka a stává
ďábel.
Kniha o duchovní chudobě (151)
Kdyby chutné a vonné ovoce mělo schopnost odděliti se od
bohaté esence, od jemné chuti, vůně a barvy, které přijímá ze
životní síly vzduchu a slunce, nebe, kdyby se mohlo na začátku
svého vzrůstu odklonit od slunce a nepřijímat od něho žádné síly,
přebývalo by ve svém prvním zrození hněvu a trpkosti stejně jako
to činí ďáblové, kteří se vrátili ke svému temnému původu a
zavrhli Světlo a Ducha Božího. Pekelná podstata ďábla není nic
jiného než jeho první forma života ztažená a oddělená od
nebeského Světla a nebeské Lásky. Zrovna tak trpkost ovoce
není ničím jiným než první tvar jeho vegetabilního života, dříve
než se podílelo na síle slunce a vzduchu. A jako ovoce, kdyby
mělo sebevědomí, pociťovalo by velikou bolest, kdyby bylo

uzavřeno do své prvotní formy životní, do své ostré trpkosti, tak i
andělé stali by se sami sobě peklem, kdyby se vrátili k těmže
prvním životním formám, a kdyby odpadli od nebeského Světla a
od Lásky Boží. Žádné peklo nebylo pro ďábly stvořeno, žádné
nové vlastnosti jim nebyly dány, nepostihla je ani pomsta ani
bolest seslaná od milujícího Pána. Stáli jen ve stavu oddělenosti a
rozlišenosti od Syna a od Svatého Ducha - v onom stavu, který si
sami způsobili svými kroky. Nic jiného neměli, než co obdrželi od
Boha, totiž první tvary nebeského života. Avšak vlastnili tyto formy
ve stavu sebetrýznění, neboť se oddělili od zrození Lásky a
Světla.
William Law.
Mezi mnohými možnostmi věcí jest, a jen tak může býti,
štěstí a strast. Jedinou strastí je, když přirozenost a tvor zůstanou
sami pro sebe, jediné štěstí je život, světlo, Duch Boží, kteří se
projevují v přirozenosti a v tvorstvu. To je pravý význam slov
našeho Pána: "Nikdo není dobrý, kromě Boha samého." (152)
William Law
Lidé nejsou v pekle proto, že se na ně Bůh hněvá. Nacházejí
se v hněvu a zatemnění, protože se světlem, které z Boha věčně
vyzařuje jednali tak, jako ti se světlem slunce, které je oslepilo.
William Law
Ačkoliv světlo a útěcha zevního světa dokonce nejhoršího
ze všech lidí chrání před trvalým a vtíravým vědomím oné
hněvivé, ohnivé, temné a sebetrýznící podstaty, která je esencí
každé padlé, neznovuzrozené duše, přece každý člověk na zemi
dostává více či méně častá a silná napomenutí, že v
nejvnitřnějším základu jeho duše se o něho bojuje. Kolik
sebeklamů si musí lidé vymysleti, aby se ubránili určité vnitřní
nevolnosti, které se bojí, a jejíž původ neznají. Ó běda, je tomu
tak, protože v nich přebývá padlá podstata, temný bolestivý oheň.
Pro něho nikdy neexistovalo pravé zmírnění. Namáhá se sama
sebe poznati a volá o pomoc po každé, když pozemská radost
zklame.
William Law
V hebrejsko křesťanském podání přichází pád do hříchu až
po stvoření. Pochází též výlučně z egocentrického používání
svobodné vůle, která měla být obrácena k Božskému prazákladu a
ne k oddělenému já. Myrhus Genese ztělesňuje velmi důležitou
psychologickou pravdu, přece však nám neposkytuje úplně
uspokojující symbol, protože se ani nezmiňuje o existenci zla a

utrpení v podlidském světě, ani ji nevysvětluje. Kdyby se měl tento
mythus shodovati s naší vlastní zkušeností, musel by být opraven
ve dvou bodech. Především by musel jasně ukazovat, že stvoření
je oním nepochopitelným přechodem z neprojeveného jediného k
projevené mnohosti přírody, z věčnosti do času, nejen nezbytným
předpokladem pádu do hříchu, nýbrž až do určité míry tímto
pádem samotným. Potom by musel ukazovat, že něco jako
svobodná vůle může existovat také na podlidské úrovni.
V buddhistických a hinduistických pojetích věčné filosofie se
jasně vykládá, že přechod z jednoty duchovní podstaty k mnohosti
časného života představuje podstatnou část pádu do hříchu.
Utrpení a zlo jsou nerozlučně spojeny s životem na časné zemi.
Toto nevyhnutelné utrpení a nevyhnutelné zlo se pro lidské bytosti
stupňuje, když je žádost více upřena na já a na mnohost, než na
Božský prazáklad. Zde smíme uvést domněnku, podle níž
dokonce podlidská existence (jak jednotlivě, tak kolektivně, jako
druhy a rody) jsou vybaveny něčím, co se podobá schopnosti
výběru. Nalézáme se před překvapující skutečností, že "člověk
stojí sám" - že, pokud to můžeme posoudit, každý jiný rod je
rodem fossilií, které se ještě zvrhají a vymírají, naproti tomu se
nemohou dále vyvíjet. Použijeme-li terminologie aristotelovské
scholastiky, má hmota chuť po tvaru - nikoliv bezpodmínečně po
nejlepším tvaru, nýbrž po tvaru jako takovém. Rozhlédneme-li se
po světě živých bytostí, vidíme, (s nadšeným údivem, který ale
bývá někdy vystřídán, to musíme přiznati, tázavým zděšením)
nespočetné tvary - vždycky krásné, často fantasticky zvláštní a
někdy dokonce neštěstím hrozící, - v nichž nenasytný hlad hmoty
nalezl své uspokojení. Ze všech živých tkanin jen ta, která je
organizována ve tvaru lidské bytosti, mohla najít obal, který aspoň
po stránce duchovní je schopen dalšího vývoje. Všechno ostatní je
uvězněno ve tvarech, které mohou zůstati jen tím, čím již jsou,
nebo potom, když se chtějí změniti, musí se prostě zvrhnouti. Zdá
se, jako by v kosmickém testu veškeré žijící tkanivo, s výjimkou
lidského, v určitém čase během své biologické dráhy podlehlo
pokušení, nezaujmouti konec konců nejlepší, nýbrž bezprostředně
nejužitečnější formu. Úkonem něčeho, co odpovídá svobodné vůli,
dal každý rod s výjimkou lidského, přednost rychlému užitku ze
specializace, současné slasti z dokončenosti - rozumí se omezené
dokonalosti. Následkem toho ocitají se, pokud se týče vývojových
možností, všechny tyto rody nakonec ve slepé uličce. Vedle
kosmického prvotního pádu do hříchu stvoření, postavily temný,
biologický ekvivalent chtěného, lidského pádu do hříchu. Jakožto
rod dali přednost bezprostřednímu uspokojení já před schopností
znovu se spojiti s Božským prazákladem. Pro tuto chybnou volbu

jsou nelidské životní formy trestány negativně tím, že jsou
vyloučeny z uskutečnění nejvyššího dobra, jehož jsou schopny jen
nespecializované, a proto svobodnější, uvědomělejší lidské formy.
Buďme si však vědomi toho, že schopnosti nejvyššího dobra
dosáhneme jen za takovou cenu, že můžeme dosáhnout též
nejhoršího zla. Zvířata ani netrpí tolika různými způsoby, ani, jaksi
tím smíme být téměř jisti, ve stejné míře jako lidé. Také nejsou
schopna oné doslovně ďábelské zloby, která dohromady se
svatostí tvoří charakteristickou stránku lidského rodu.
Vidíme tedy, že ve věčné filozofii dobro je shodou
odděleného já s Božským prazákladem a konečně zničení je v
tomto základu, který mu propůjčuje bytí. Zlo naproti tomu je
stupňování oddělenosti, je to odpírání uznat, že existuje
prazáklad. Tato nauka je zcela slučitelná s vytýčením mravních
zásad jako řady záporných a kladných příkazů Boží povahy nebo
jako společenských účelových pravidel. Zločiny, které jsou všude
zakázány, pocházejí z takových rozpoložení ducha, jaká jsou
všude považována za špatná. A tyto špatné stavy mysli, jak učí
zkušenost, jsou zcela neslučitelné se spojivým poznáním
Božského prazákladu, kteréžto poznání podle věčné filozofie
představuje největší dobro.
2. 12. 1959

XII. kapitola
Čas a věčnost
Vesmír je ustavičným sledem událostí. Jeho prazákladem
však podle věčné filozofie je bezčasové Nyní Božího Ducha.
Klasická formulace vztahů mezi časem a věčností se dá nalézt v
posledních odstavcích Útěchy z filozofie. Tam shrnuje Boethius
představy svých předchůdců, zejména Plotinovy.
Jedno jest být veden životem bez konce...a něco jiného
postihnout celou přítomnost bez konce zároveň, což zřejmě je
vlastní Božímu Duchu...Onen nekonečný pohyb časných
věcí...zdá se až do určité míry soupeřiti s něčím, co nemůže ani
vyplnit ani vyjádřit tím, že se upírá na jakoukoliv přítomnost, jaká
může existovat v tomto nejvýš krátkém a pomíjejícím okamžiku. A
protože tato přítomnost obsahuje určitý obraz oné trvající
přítomnosti, propůjčuje těm, jichž se týká, vlastnost, že se zdají
býti. Protože však nedokáže zůstati, odkvačila na nekonečnou

cestu časem, a stalo se, že svým odchodem prodlužuje onen
život, jehož plnost by nemohla postihnout, kdyby zůstala stát.
Boethius (153)
....Jelikož Bůh je pořád současně ve věčném a přítomném
stavu, zůstává každé jeho hnutí času přesahující vědění v
prostotě jeho přítomnosti, jelikož obsahuje nekonečné prostory
minulosti a budoucnosti, pohlíží na všechny věci jakoby se už v
Jeho prostém poznání všechny staly.
Boethius (154)
Poznání toho, co se nyní děje, neurčuje událost. Co
nazýváme obvykle Boží předvídavostí, jest vlastně bezčasová
znalost nynějška, která je zcela dobře slučitelná se svobodnou
vůlí lidské bytosti v čase.
Vznik všech věcí a celý pokrok proměnlivých bytostí a
všechno, co se nějakým způsobem pohybuje, bere svou příčinu,
řád a tvary ze stálosti Božího Ducha. Tento, ohražen v pevnosti
své prostoty, zřídil mnohotvárnou vládu. Uvažuje-li se o něm jako
o oné čistotě Božího poznání, dostává jméno "Prozřetelnost".
Vztahuje-li se naproti tomu k věcem, kterými Boží Duch pohybuje,
byl starými jmenován "Osudem"... Prozřetelnost jest v nejvyšším
Pánu všech věcí ztělesněný rozum, který všechno řídí. Osud
naproti tomu je pohyblivým věcem náležející vloha, pomocí níž
Prozřetelnost všechno podřazuje svým příkazům. Vždyť věčnost
obsahuje všechny věci stejným způsobem, ať jsou různé nebo
nekonečné, zatímco osud rozděluje na pohyb jednotlivé, jež se liší
podle místa, tvaru a času. Tak vytváří tento vývoj časného řádu, v
zorném poli Božího Ducha, Prozřetelnost, zatímco totéž spojení,
rozděleno v čase a rozvíjeno, jmenuje se Osud. Jako umělec,
když v duchu pojal tvar předmětu, který chtěl zpodobniti,
pokračuje v provedení a to, co spatřil jako jednoduché a
současné, provádí řádem času, tak určuje Bůh pomocí
Prozřetelnosti prostě a pevně, co se má udáti, a spravuje v
mnohosti a v čase pomocí osudu všechny věci, které určil...Tímto
způsobem všechno, co podléhá osudu, je podřazeno i
prozřetelnosti - které podléhá dokonce i osud, čímž některé věci,
které jsou podrobeny prozřetelnosti stojí mimo dosah osudu. To
jsou ty, které v blízkosti pevného Božství stále se upevňují a
přesahují řád osudové pohyblivosti.
Boethius (155)

Pojem hodin obsahuje každý sled času. V tomto pojmu
nepředchází šestá hodina sedmou a osmou, ačkoliv hodiny nikdy
nebijí, leč když jim to pojem nařídí.
Mikuláš z Cues
Od Hobbse nepřátelé věčné filozofie popírali skutečnost
věčného nyní. Podle mínění těchto myslitelů čas a proměna jsou
prapříčiny. Není jiné skutečnosti. Dále jsou budoucí události zcela
nejisté a ani Bůh je nemůže znát napřed. Následkem toho nemůže
být Bůh alfa a omega, nýbrž jen alfa a lambda, nebo nějaké jiné
písmeno časné abecedy, které jsme právě schopni vyslovit. Ale
anekdotické důkazy, které sesbírala Society for Psychical
Research (156) a statistické důkazy, které se nastřádaly během
mnoha tisíců pokusů, vedou nevyhýbavě k závěru, že i lidský duch
je schopen vědění napřed. A jestliže konečné vědomí může
věděti, která karta padne za tři vteřiny nebo které ztroskotání
nastane příští týden, nelze se divit existenci nekonečného vědomí,
které může poznat nekonečně vzdálené budoucí události.
"Oslepující přítomnost", ve které žijí lidé, může být a snad vždycky
je něčím více než přechodným úsekem mezi známou minulostí a
neznámou budoucností, který je pro svou svěžest vzpomínky
považován za "nyní". Měl by obsahovat a snad také obsahuje
vždycky též část bezprostřední a dokonce poměrné budoucnosti.
Pro Božství asi je oslňující přítomnost právě onou inetminabilis
vitae tota simul et perpetua posseassio, o níž píše Boethius. (157)
O existenci věčného nyní se někdy pochybuje z toho
důvodu, že domněle časový řád nemůže současně existovat s
jiným nečasovým řádem a také proto, že prý je nemožné spojovat
proměnlivou substanci s nepromněnnou. Tato námitka by zřejmě
platila tehdy, kdyby nečasový řád byl mechanické povahy nebo
kdyby neproměnná substance měla prostorové a hmotné
vlastnosti. Podle věčné filozofie však věčné nyní jest vědomí.
Božský prazáklad je duchovní. Podstata Brahmana je čit neboli
poznání. Že časný svět je poznáván a tím také udržován a
neustále vytvářen věčným vědomím jest představa, která
neobsahuje nic nesmyslného.
Konečně přicházíme k argumentům, kterými se mají vyvrátit
ti, kteří tvrdili, že Božský prazáklad může být spojivě poznán
lidským duchem. Tato možnost se považuje za nesmyslnou,
protože v sobě obsahuje dvojí tvrzení: "Jednou jsem věčný,
podruhé časný." Avšak toto vysvětlení je jen tehdy nesmyslné,
když je člověk tvorem s dvojí přirozeností a může žít jen na jedné
úrovni. Jestliže však je, jak vždycky chtěli zastánci věčné filozofie,

nejen tělem a psychou, nýbrž i věčnou duší a jestliže podle výběru
může žíti buď jen na lidské úrovni nebo potom v souzvuku nebo
dokonce spojen s Božským prazákladem, pak je vysvětlení úplně
správné. Tělo je vždycky v čase, duše vždycky bezčasová a
psyche je takříkajíc "amfibickou" bytostí, která zákony lidské
jsoucnosti je donucena přidružiti se až do určité míry k tělu
lidskému, která však, když si to přeje, zažívá duši a pomocí ní se
dokáže ztotožniti s Božským prazákladem. Duše zůstává tím, čím
je po celou věčnost. Člověk však je tak stvořen, že jeho psycha
nezůstává vždycky ztotožněna s duší. V prohlášení: "Jednou jsem
věčný, jindy časný", vztahuje se slovo "já" k psyše, která přejde z
času do věčnosti, když se přidruží k duši, a opět se bud
dobrovolně nebo nuceně vrací z věčnosti do času, když se jí zlíbí
nebo když je donucena, aby se ztotožnila s tělem.
"Sufi", píše Džalal al-din Rumi, "jest synem přítomnosti."
Duchovní pokrok uskutečňuje se v podobě stoupající spirály.
Začínáme svou existenci jako kojenci ve zvířecí věčnosti života, v
té chvíli bez strachu z budoucnosti a bez touhy po minulosti.
Rosteme do charakteristického lidského stavu těch, kteří se dívají
dopředu a dozadu, kteří nežijí z větší části v přítomnosti, nýbrž v
paměti a v předsevzetích pro budoucnost, nikoliv spontánně,
nýbrž podle pravidel a obezřetně, v zármutku a ve strachu a v
naději. A chceme-li tomu, můžeme dospěti až k bodu, který
odpovídá našemu začátku, avšak nachází se neporovnatelně
výše. Opět se odehrává život v okamžiku - nikoliv život podlidské
bytosti, nýbrž bytosti, v níž láska vítězí nad strachem, vnuknutí
střídá naději, odosobnění zdržuje positivní egoismus samolibé
vzpomínky a negativní egoismus lítosti. Současný okamžik je
jediný malý průlom, jímž se může duše dostat z času do věčnosti,
jímž milost z věčnosti může proniknout do duše a jímž láska se
může z jedné časové duše převést do jiné časové duše. To je
důvod, proč sufi, a s ním i každý jiný aktivní zastánce věčné
filozofie, jest synem přítomnosti, nebo se snaží, aby jím byl.
Minulost a budoucnost zahalují Boha před našimi zraky.
Spal obojí sžíravým plamenem! Dáš se ještě jako roura rozkládat
na části? Jsi-li rozdělen jako roura, nemůžeš být ani zasvěcen do
tajemství, ani nemůžeš odpovídat na umění rtů a dechu.
Džalal al-din Rumi.
Toto vyprázdnění paměti, i když jeho přednosti nejsou tak
významné jako přednosti stavu spojení, jest vskutku velkým
dobrem prostě proto, že osvobozuje duše od strastí, zármutku a
smutku, jakož i od slabosti a hříchů.

Sv. Jan z Kříže.
V idealistické kosmologii mahajanského buddhismu hraje
vzpomínka roli značně zlého demiurga (stvořitele). "Přehlíží-li
Bodhisatva trojitý svět, poznává, že vděčí za svou existenci od
nekonečné minulosti střádaným, avšak mylně vykládaným
vzpomínkám," (Lankavatara Sutra). Slovo, které se zde překládá
jako "vzpomínka", znamená vlastně "parfumování". Duch-tělo vláčí
s sebou nesmazatelný pach ve všem, na co myslel během své
rasové a osobní minulosti a co během ní činil, po čem toužil a co
cítil. Číňané překládají toto sanskrtské slovo dvěma znaky, které
dohromady znamenají "návykovou energii". Svět je tím, čím je (v
našich očích) vlivem vědomých nebo nevědomých nebo
psychologických vzpomínek na mnohé, našimi předky nebo námi
samými v současných nebo dřívějších existencích přijaté návyky.
Tyto špatné zvyky, na něž si vzpomínáme, způsobují, že věříme,
že mnohost je jediná skutečnost a že představa o "já", o "mně" a
"mém" představuje poslední pravdu. Nirvana spočívá v tom, že
"vhlížíme do příbytku skutečnosti takové, jaká je," - a ne
skutečnosti quoad nos, jak se nám jeví. Zřejmě se tak nemůže
stát, dokud existuje "my", k němuž se vztahuje skutečnost. Proto
je žádoucí, jak zdůrazňuje každý zastánce věčné filozofie, sám
sebe trýznit a odumřít svému já. A musí to být nejen umrtvení
vášní, citů a vůle, ale i rozumu, samotného vědomí a toho, co
podmaňuje naše vědomí - totiž naší osobní paměti a naší zděděné
návykové energie. Aby se dosáhlo úplného osvobození, k tomu
nestačí obrácení hříšníka. Musí nastati také obrácení ducha,
Paravriti, jak jej jmenují mahajánci, převrat v hlubinách vědomí.
Dík tomuto převratu zničí se návyková energie nahromaděných
vzpomínek, a s nimi pocit, že jsme odděleným já. Skutečnost už
není poznávána quoad nos, (z toho jednoduchého důvodu, že už
není žádného nos, - my, které bychom poznávali), nýbrž tak, jaká
sama o sobě je. Ve slovech Blakeových, "kdyby brány poznání
byly očištěny, všechno by se jevilo ve svém pravém tvaru, to
znamená nekonečné," (158). Ti, kdo jsou čistého srdce a
duchovně chudí, zažívají samsaru a nirvany, zdání a skutečnost,
čas a věčnost jako jediné a totéž.
Aliquando (kdysi, 159), kdo to slovo může pochopiti, pro
toho má přibližně význam "jednou" a zároveň označuje čas, který
nám brání v tom, abychom přijali světlo. Nic nestojí proti Bohu tak,
jako čas. A nejen čas, (svatý Pavel) myslí také lpění času. Avšak
nemá na mysli jen lpění času, nýbrž též styk s časem a ještě víc,
čich a chuť času.

Eckhart (160)
Svatý Pavel praví: "Radujte se v Pánu vždycky" (161). Ten
raduje se vždycky, kdo se raduje nad časem a mimo čas. Tři věci
překáží člověku, že nemůže žádným způsobem poznati Boha.
První je čas, druhá je tělesnost, třetí je mnohost. Tyto věci musí
ven, když má Bůh přijíti dovnitř, což znamená, že bys je měl
vyšším lepším způsobem a mnohost by se stala jediným.
Eckhart (162)
Kdykoliv je Bůh považován zcela za nějakou bytost v čase,
je na snadě, že je chápán jako "numinosní", spíš než jako mravní
bytost, je chápán jako Bůh pouhé síly spíše než Bůh moci,
moudrosti a lásky, než nevyzpytatelný a nebezpečný potentát, a
ne jako duchovně uctivatelný Duch. To je zcela pochopitelné,
neboť čas je hynutí bez ustání, a Bůh zcela v času jest Bohem,
který ve stejném rytmu ničí jako tvoří. Příroda je právě tak
nepochopitelně děsivá jako je milá a krásná. Nepřesahuje-li
Božské časový řád, v němž je imanentní, jestliže duchovní obsah
v člověku nepřevyšuje časem podmíněnou duši, pak není možné
"ospravedlniti cesty Boží před lidmi". (163) Bůh, jak se projevuje
ve vesmíru, jest všemohoucí bytostí, která mluví z bouře k Jobovi
a jeho pravými znaky jsou Behemoth a Leviathan, válečný oř a
orel. Tato bytost se popisuje v apokalyptické jedenácté kapitole
Bhagavadgity. "Ó, nejvyšší duchu," praví Ardžuna onomu Krišnovi,
kterého nyní poznává jako vtělení Boží, "toužím po tom, abych
spatřil tvůj tvar Išvary!" - to znamená, jeho tvar jako Boha světa,
jako přírodu, jako časný řád. Krišna odpovídá: "Máš v mém těle
zříti celý vesmír, všechny živé i neživé tvory." Ardžuna přijímá
zjevení se zděšením a strachem.
Ach, můj Bože, vidím všechny bohy ve Tvém těle,
každého na svém místě, množství tvorů.
Viz Brahmana Pána na svém lotosu sedícího,
viz všechny mudrce a svaté hady!
Vše obsahující tvar, vidím Tě bez konce,
nekonečné jsou Tvé oči, paže, ústa a břicha Viz a nenajdeš konce, prostředku a začátku.
Následuje dlouhý odstavec, ve kterém je široce líčen
všemohoucí a všudypřítomný Bůh ve svém tvaru Išvary. Pak se

mění tón, a Ardžuna se zabývá s úzkostí a strachem tím, že Bůh
vesmíru je Bohem jak zničení, tak stvoření.
Jak skřípající Tvá ústa s hroznými tesáky,
planou jako jitřní záře posledního soudu sever, jih, východ a západ se všechny dohromady mísí Pane dévů, útočiště vesmíru, měj slitování.
Rychle jako mnohé řeky, které spějí do oceánu,
řítí se hrdinové do Tvé ohnivé tlamy,
aby jako jepice hledali plamen svého zničení.
Řítí se prudce do Tebe a zanikajl...
Řekni mi, kdo jsi, který jsi začátek všeho,
proč jsi tak hrozný. Ó, Bože bohů, buď mi milostiv!
Přijmi můj projev úcty Pane! Tvé cesty jsou pro mne
nevyzpytatelné
"Řekni mi, kdo jsi." Dostává jasnou a nedvojznačnou
odpověď.
Jsem než byl čas, ničitelkou národů, připravuji zkázu, pro níž
oni zrají.
Avšak Bůh, který je tak strašný, jakmile přichází do času,
existuje též jako bezčasové Božství, jehož podstata je Sat, Čit,
Ananda - jsoucnost, vědění, blaženost. A uvnitř a vně člověka
časem zmučená psycha je duše "nestvořená a nestvořitelná"
(164), jak to vyjadřuje Eckhart, Atman, který je s Brahmanem
spřízněn nebo dokonce totožný. Bhagavadgita, právě jako jiné
formulace věčné filozofie, ospravedlňuje cesty Boží před člověkem
neboť tvrdí - a toto tvrzení je postaveno na pozorování a na
bezprostřední zkušenosti - že člověk, když to chce, dokáže umrtvit
své oddělené, časné já, aby se tímto způsobem spojil s
bezčasovou duší světa. Tvrdí také, že avatar se stává tělem, aby
člověku pomohl k tomuto spojení. To dělá trojím způsobem - že
učí pravému učení ve světě zaslepeném dobrovolnou
nevědomostí; že zve duše, aby "pozemsky milovaly" jeho vlastní
lidství - nikoliv samoúčelně, nýbrž jako prostředek k duchovní
lásce, - poznání všeobsahujícího ducha; a konečně, že slouží jako
prostředník milosti.
Bůh, který je čistý duch, může být uctíván jen duší a kvůli
sobě. Avšak Bůh v čase obyčejně je uctíván hmotnými prostředky
a k časným účelům. Bůh v čase je zřejmě ničitel jakož i stvořitel. A

jelikož tomu tak je, zdálo se vždycky znovu vhodné, uctívat Jej
způsobem, který je právě tak strašný jako ničení, které On sám
způsobuje. Proto se přinášejí krvavé oběti bohyni Kali, jako ničivé
přírodě. Molochové, odsouzení židovskými proroky, požadovali
také dětské oběti; dále obětovali např. Féničané, Karthagiňané,
Druidové a Aztékové svým bohům lidi. Obřad ten měl způsobit
budoucí dobrodiní nebo měl zabránit hrozným neštěstím, jimiž čas
a příroda stále hrozí. Aby se toho docílilo, považovalo se za
rentabilní platiti oním utrpením, kterého si ničitel zřejmě tak cení.
Důležitost časných cílů ospravedlňovala použití prostředků, které
byly samy o sobě strašné, neboť byly podobné času. Sublimované
stopy, těchto ctihodných forem myšlení a jednání nalézáme ještě
dnes v určitých teoriích týkajících se Kristova obětování sebe za
hřích a v představě o mši, jako o stále opakovaném obětování
Bohočlověka.
V moderním světě nejsou bohové, jimž jsou přinášeny
lidské oběti, zosobněním přírody, nýbrž jsou to lidské, doma
vyrobené politické ideály. Všechny se vztahují přirozeně ke
skutečným událostem v minulosti nebo v přítomnosti a domnělým
událostem v budoucnosti. Zde třeba podotknout, že filozofie podle
níž věčnost skutečně existuje a může být přímo vnímána, vede v
politice k jiné teorii a praxi než filosofie, dle níž časné události jsou
jedinou skutečností, a též ospravedlňuje zcela jinou praxi. Toto
bylo jasně přiznáno marxistickými spisovateli (165). Poukázali na
to, že, zabývá-li se křesťanství hlavně událostmi v čase, je to
"revoluční náboženství" a vyzdvihuje-li se pod mystickým vlivem
věčné evangelium, v němž jsou dějinné nebo pseudohistorické, v
bibli zapsané skutečnosti jen symboly, je to v politickém smyslu
"statické" a "reakční".
Tato "marxistická" představa je trochu naivní. Nedá se zcela
dobře říci, že teologie a filosofie, které se v první řadě zabývají
časem a to více než věčností, jsou revolučnější povahy. Cílem
všech revolucí je, vytvořit zásadně jinou a lepší budoucnost než
jaká byla minulost. Ale některé časem posedlé filosofie zabývají se
především minulostí a nikoliv budoucností. Jim odpovídající
politické systémy omezují se výjimečně na to, aby chránily nebo
znovu budovaly status quo a navrátily se k dobrým starým časům.
Avšak zpět hledící zbožňovatelé času vždy společně s revolučními
zastánci větší a lepší budoucnosti projevovali ochotu použít
neomezené moci k uskutečnění svých cílů. Zde vidíme podstatný
rozdíl mezi politikou věčnostních filosofů a politikou časových
filosofů. Poslední hledají nejvyšší dobré v časovém světě - v
budoucnosti až všichni lidé buď budou činit něco nového a

bezpříkladného nebo potom budou vykonávat něco tradičního a
posvěceného a tím způsobem budou také myslit. A jelikož
nejvyšší dobro se nachází v čase, cítí se oprávnění k tomu, aby
použili libovolného časného prostředku k jeho uskutečnění.
Inkvisice pálí a mučí, aby zvěčnila víru, obřad a církevně politicko-finanční organizaci, která je považována za žádoucí pro
věčnou spásu lidstva. Bibli uctívající protestanti vedou dlouhé a
pustošivé války, aby svět upevnili v tom, co bláhově považují za
pravé prakřesťanství apoštolské doby. Jakobíni a bolševici jsou
ochotni obětovat milióny lidí své doby za skvěle rozdílnou
politickou a hospodářskou budoucnost. A právě musela být
obětována celá Evropa a velká část Asie visi jako jasnovidce o
jakési věčné prosperitě a tisícileté říši (narážka na Hitlerovy ideály.
Pozn. překladatele). Zdá se, že z průběhu dějin jasně vyplývá, že
většina náboženství a filozofií, které čas berou příliš vážně,
svazují se s politickými teoriemi a učí používat a ospravedlňovat
násilí ve velkém měřítku. Jedinou výjimku tvoří ony prosté,
epikurejské nauky, v nichž reakce na příliš skutečný čas zní:
"Jezme, pijme a veselme se, vždyť zítra zemřeme." To není ani
příliš ušlechtilá, ani příliš realistická morálka. Avšak má přece jen
daleko lepší smysl než revoluční etika: "Zemři (a zabíjej), neboť
zítra někdo bude jinak jíst a pít a veselit se." V praxi však je
samozřejmě vyhlídka dokonce na budoucí radost jiných nejvýš
pochybná. Vždyť masová smrt a zabíjení způsobuje hmotné,
sociální a psychologické okolnosti, které téměř zajišťují, že
revoluce nedosáhne svých bláhových cílů.
Pro ty, které filozofie nenutí, aby brali čas příliš vážně,
netkví nejvyšší dobro ani v revolucionářově pokrokové, sociální
apokalypse, ani v reakcionářově znova zavedené a prodlužované
minulosti, nýbrž ve věčném, Božském Nyní, které kdo si tohoto
dobra dosti přejí, mohou uskutečnit přímou zkušeností. Samotná
smrt není propustkou do věčnosti. Také masová vražda nepodpoří
osvobození vrahů, vražděných a jejich potomků. Mír, který
přesahuje rozumové schopnosti, je ovocem osvobození pro
věčnost. Ale ve své denní formě je mír také kořenem osvobození.
Kde panují mocné vášně a vynucená odmítání, tam nemůže být
uskutečněno nejvyšší dobro. Proto věčnostním filozofům odpovídá
politika tolerantní a nikoliv násilnická. Jiným důvodem toho je, že
věčnost, jejíž uskutečnění znamená nejvyšší dobro, vytváří
království nebeské uvnitř. To jsi Ty. Ačkoliv "TO" je nesmrtelné a
necitelné, má zabíjení a mučení těch "Ty" kosmický význam,
pokud ony události ruší normální a přirozené vztahy mezi
jednotlivými dušemi a božským a věčným základem veškeré

jsoucnosti. Každá násilná činnost je především zločinná vzpoura
proti božímu řádu.
Přecházíme-li z teorie k dějinné skutečnosti, uveďme, že
ona náboženství jejichž teologie se zabývají nejméně událostmi v
čase a co nejvíce věčností, v politické praxi se projevovala
důsledně co nejméně násilně a co nejlidštěji. Tak dřívějšímu
judaismu, křesťanství a islámu předcházející hinduismus a
buddhismus nebyly nikdy pronásledovatelskými náboženskými
náboženstvími, nikdy nekázaly svaté války a neobsahovaly
proselyty přivádějící, náboženský imperialismus, který provázel
politické a hospodářské ujařmování barevných národů. Během
čtyřset let od začátku 16. až do začátku 20. století, použila větší
část křesťanských národností Evropy svého času a energie k
tomu, aby napadla, ujařmila a vykořisťovala své nekřesťanské
sousedy v jiných kontinentech. Během oněch století učinili sice
mnozí duchovní lidé vše možné, aby zmírnili následky takových
zločinů, přesto však tyto zločiny nebyly žádnou velkou
křesťanskou společností oficielně odsouzeny. První kolektivní
odpor proti otrokářství, které bylo zavedeno Angličany a Španěly v
Novém světě, vyjádřila r. 1688 obec kvakrů v Germántownu. To je
nejvýš důležitá skutečnost. Ze všech křesťanských sekt 17. století
byli Kvakři nejméně v zajetí dějin, nejméně nakloněni
modloslužebnému uctívání časných věcí. Věřili, že vnitřní světlo
přebývá ve všech lidech a že spása je souzena všem, kteří žijí ve
shodě s tímto světlem. Podle nich spása nezávisela ani na
vyhlašované víře v historické nebo pseudohistorické události, ani
ve vykonávání určitých obřadů, ani v podpoře nějaké zvláštní
náboženské organizace. Dále je jejich věčnostní filozofie uchránila
před materialistickou apokalyptikou uctívání pokroku, která by v
novověku chtěla ospravedlnit každý druh zločinu, začínajíc válkou
a revolucí a končíc prací za hladovou mzdu, otroctvím a
vykořisťováním divochů a dětí - a to proto, že nejvyšší dobro je v
budoucnosti, a každého časného prostředku, ať je sám o sobě
sebe odpornější, mělo by být použito, aby se ono dobro
uskutečnilo. Protože teologie kvakrů byl druh věčnostní filozofie,
politická teorie kvakrů zavrhovala válku a pronásledování jako
prostředky k ideálním účelům, odsuzovala otroctví a hlásala
rovnost mas. Členové jiných společností udělali rovněž dobrou
práci ve prospěch afrických obětí bílého lupičství. Vzpomínáme
např. na sv. Petra Clavera v Cartageně (Kolumbie). Avšak tento
hrdinně milující "otrok otroků" nezdvihl nikdy hlas proti zločinnému
obchodu, jimž se samotné otroctví udržovalo. Ani se nepokoušel,
(pokud nám to dovolují zjistit existující dokumenty), jako John
Woclman, aby pohnul otrokáře, aby propustili svůj lidský majetek.

Snad to bylo proto, že Clavera zavazovala příslušnost k
jezuitskému řádu k přísné poslušnosti a k tomu, aby určitou
politickou a církevní organizaci považoval za mystické tělo
Kristovo. Hlavy této organizace se nevyslovily ani proti otroctví, ani
proti obchodu s otroky. Náleželo jemu, Padrovi Claverovi, aby
vyjádřil své myšlenky, když to jeho představení oficiálně
neschválili?
V praxi také vznikla z velkých historických věčnostních
filozofií jako z Hinduismu a z Buddhismu mravnost, která učí lásce
k zvířatům. Judaimus a ortodoxní křesťanství naproti tomu učí, že
zvířata smějí být použita lidmi k uskutečnění časných cílů jako
pouhé věci. Dokonce postoj sv. Františka z Assisi vůči zvířecím
tvorům nebyl tak úplně nedvouznačný. Jistě že napravil vlka a
kázal ptákům, avšak když bratr Juniperus odsekal žijícímu praseti
nohy, aby upokojil touhu nějakého nemocného po pečených
prasečích nohách, spokojil se světec s tím, že pokáral svého
učedníka za přílišnou horlivost, neboť poškodil cenný kus
soukromého majetku. Teprve na konci 19. stol. když ortodoxní
křesťanství ztratilo větší část moci nad duchem evropských lidí,
rozšířila se představa, že snad by bylo dobré, kdyby se se zvířaty
jednalo dobře. Tato nová morálka šla ruku v ruce se sílícím
zájmem o přírodu, který byl probuzen básníky romantismu a vědci.
Protože však nebyla založena na věčnostní filosofii, na učení o
božství jež přebývá ve všech bytostech, bylo moderní hnutí za
blahovolné jednání se zvířaty zcela dobře slučitelné s intolerancí,
s pronásledováním a se systematickou krutostí vůči lidem a je
tomu tak dodnes. Mladí nacionalističtí socialisté byli vychováváni k
tomu, aby se psy a kočkami jednali mírně, se Židy naproti tomu
zcela bezohledně. Nacionální socialismus byl ovšem typický
časnou filozofií, která nejvyšší dobro nehledá ve věčnosti, nýbrž v
budoucnosti. Židé ex hypothesi (domněle) překáželi k uskutečnění
nejvyššího dobra, avšak psi a kočky nikoliv. Ostatní bylo jen
logickým následkem této domněnky.
Sobectví a stranictví jsou velmi nelidské a ničemné
vlastnosti, dokonce i ve věcech tohoto světa. Největším, z rozkolu
církve vzešlé zlo je, že se v každé obci šíří sobecká, stranická
ortodoxie (pravověrnost). Tato pozůstává z hrdinné obrany toho,
co obec má, a ze zavrhování všeho co nemá. Tak je vychováván
každý bojovník k obraně vlastní pravdy, vlastní učenosti a vlastní
církve. Ten má největší zásluhy, kdo ve vlastní obci shledává
všechno dobré a hájí to a u příslušníků jiné víry nenalézá nic bez
chyby. Mohla by jednota, pravda, dobro a náboženství utrpěti
bolestnější ránu, než právě od takových zastánců? Ptáte-li se, jak

mohl velký biskup z Meauxs napsat tolik učených knih proti všem
stránkám reformačního hnutí, odpověď zní: Protože se narodil ve
Francii a byl vychován v lůně církve. Kdyby se byl narodil v Anglii,
kdyby byla jeho alma mater Oxford nebo Cambridge, byl by možná
závodil s naším biskupem Stillingflestem a byl by napsal právě
tolik učených svazků proti římské církvi. A přece si troufám tvrdit,
že kdyby obě církve měly každá po jednom muži se zbožností
apoštola a se spravedlivou láskou prvního křesťana z první
křesťanské obce v Jeruzalemě, tentýž protestant a tentýž katolík
by nepotřebovali ani půl archu papíru, aby podepsali smlouvu o
sjednocení. Za půl hodiny by obě náboženství byla jediným.
Tvrzení, že církve rozdělila, odcizila a proti sobě nepřátelsky
naladila učenost, logika, historie a stranická kritika, potvrdilo se
chování každé jednotlivé církevní obce. Proč lze dokonce i
nejlepší katolíky těžko přiměti k tomu, aby uznali platnost nařízení
a svěcení naší církve? Protože mají strach, že by tím mohli
zmenšit nenávist protireformace. Proč nikdy nepřistoupí
protestanti na otázku o výchově celibátu pro ty, kteří stojí stranou
světského obchodování, aby hlásali evangelium? Protože by se
zdálo, že by chtěli zmenšovat římský omyl, že je kněžím
nepřípustno se ženit. Proč se bojí ti, úcty nejhodnější a
nejzbožnější duchovní Established Church (166) toho, aby uznali
článek učení, že Bůh světlo stáčí ke spáse a je žádoucí hledat
jenom vedení a vnuknutí Ducha svatého? Protože Kvakři, kteří
odpadli od církve, učinili z této věty základní pilíř svého učení.
Milujeme-li pravdu jako takovou, hledáme-li ji pro ni samu,
milujeme-li svého bližního jako sebe, netoužíme-li získat svým
náboženstvím nic jiného, než abychom se zalíbili Bohu, přejeme-li
si stejnou měrou spásu všech lidí, obáváme-li se omylu jen pro
jeho škodlivý vliv na nás a na bližní, potom nic z tohoto
stranického ducha nemůžeme sobě zachovat.
Je tedy jeden katolický (obecný) smysl, jedna společnost
svatých v lásce k Bohu a ke všem dobrům, kterým se nelze naučit
tzv. ortodoxií vyznání, nýbrž spíše je lze nabýti úplnou lhostejností
ke všem světským míněním, čistou láskou k Bohu a oním
posvěcením shora, které ducha osvobozuje od veškerého
sobectví a má jej k tomu, aby pravdu a dobrotu miloval stejnou
měrou a každého člověka, ať je křesťanem, židem nebo
nevěřícím. Kdo chce nabýti v tomto rozervaném a rozdvojeném
světě tohoto božského, obecného smyslu a chce žít jako člen
odpadlé části jediné církve, aniž by bral účast na tomto odtržení,
musí pevně přihlížet k následujícím třem pravdám. Především je

všeobsáhlá láska, která rozdává celou sílu božského srdce a má
nás k tomu, abychom každou lidskou bytost milovali jako sebe, a
to je nejvznešenější, nejbožštější, Bohu podobný stav duše a
nejvyšší dokonalost k níž nás může pozdvihnout nejdokonalejší
náboženství. Tato pravda nám dokazuje, že pravou ortodoxii nelze
najít jinde než v čisté, nesobecké lásce k Bohu a našim bližním.
Za druhé: Dokonce pravda je v současně rozdvojeném stavu
církve rozpolcena a rozdělena. Proto je pouze ten pravým
katolíkem, kdo má více pravdy a méně omylu než může
obsahovat některá z různých částí církve. Tato pravda nás učiní
schopným přebývat v jedné z rozdělených částí, aniž by nám toto
rozdělení způsobilo škody a propůjčí nám pravou svobodu a
schopnost, abychom byli vychováváni a podporováni veškerým
dobrem, které zříme a slyšíme v druhé části církve...Za třetí: Musí
mít pravý katolík před očima velkou pravdu, že největší sláva Boží
spravedlnosti je v tom, že nedbá na strany a jednotlivce a měří
stejnou měrou právo a omyl jak u Židů, tak u Nežidů. Kdo chce
milovat jako Bůh a soudit s Bohem, ten nesmí používat očí
papeženců nebo protestantů. Nesmí si cenit pravdu výše ani
proto, že ji hlásal Ignác z Loyoly nebo John Bunyan, ani se nesmí
méně odvracet od omylu, když jej šířil Dr. Trapp nebo George
Fox.
William Law.
Dr. Trapp byl autorem náboženského traktátu nazvaného: O
přírodě, bláznovství, říších a nebezpečí přílišné spravedlivosti.
Proti této knize napsal Law citované dílo.
Benáres leží na východě, Mekka na západě. Zkoumej však
své srdce, neboť tam uvnitř sídlí jak Rama tak Allah.
Kabir.
Jako včela sbírá med z rozličných květin, tak mudrc uznává
pravdy různých náboženských spisů a jen dobré vidí ve všech
náboženstvích.
Ze Srimad Bhagavatam
Tak jeho svatý královský majestát poctívá lidi sekt, ať jsou to
advokáti nebo otcové rodin dary a různými jinými známkami své
vysoké úcty. Jeho sv. královský majestát si však příliš necení dary
nebo zevní pocty, nýbrž spíše to, že ve všech sektách se rozvíjí
podstatné jádro. Tento vývoj podstatného jádra může vykazovat
různé formy. Základem toho je mírnost v řeči, tzn. že člověk nesmí
bezdůvodně prokazovat úctu vlastní sektě, aniž nesmí hanobit
sektu jiného. Podceňování by se mělo omezovat jen na některé

body, neboť sekty jiných si vždycky z nějakého důvodu zasluhují
vysokou úctu...Kdo si vysoce cení vlastní sektu a hanobí sekty
jiných lidí jen z náchylnosti k vlastní, škodí vlastně nejvíce vlastní
sektě. Proto je záslužná svornost, tj.: Zákona zbožnosti jak je
uznáván různými lidmi, má se úmyslně poslouchat.
Nařízení Ašokovo.
Bohužel sotva které nařízení některého křesťanského krále
by se mohlo postavit vedle nařízení Ašokova. Na západě platilo
vždy dobré, staré pravidlo, jednoduchá metoda, okrašlování
vlastní sekty a hanobení, ba dokonce pronásledování sekt
ostatních. Před nějakou dobou vlády však změnily svou politiku.
Přemlouvání jinověrců a pronásledování se nyní omezuje na
pseudonáboženství, jako humanismus, fašismus a nacionalismus.
Pokud se nepokládají různé formy věčné filozofie za překážku k
dosažení časných cílů takových pseudonáboženství, pak se s nimi
jedná aspoň s podceňující tolerantní lhostejností.
Děti boží jsou velmi milé, avšak velmi zvláštní, velmi pěkné,
ale velmi omezené.
Sadhu Sundar Singh.
To byl uzávěr, ke kterému dospěl nejslavnější indický
konvertita po několika letech styku se spolukřesťany. Dokonce u
učených protestantů a katolíků se pravidelně vyskytuje určitý
lichotivě domýšlivý provincialismus. I když snad není vážným
prohřeškem proti lásce a pravdě, přece je nevýslovně směšný.
Před sto lety byly tak říkajíc sanskrit, pali a čínština neznámé.
Nevědomost evropských učenců dostatečně vysvětlovala jejich
provincialismus. Dnes, kdy je množství více či méně dostačujících
překladů, není ani zdůvodnitelný, ani omluvitelný. A přece většina
evropských a amerických pisatelů náboženských a metafysických
děl píše tak, jako by o tomto předmětě nikdo nepřemýšlel kromě
Židů, Řeků a středomořských a západoevropských křesťanů. Toto
divadlo může být ve 20. stol. jen úplně dobrovolnou a úmyslnou
nevědomostí a nepůsobí jen nesmyslně a nuceně, nýbrž
představuje též sociální nebezpečí. Jako každý jiný druh
imperialismu také theologický imperialismus ohrožuje světový mír.
Vláda násilí nebude hrozit teprve tehdy, až za prvé většina lidí
uzná stejnou, pravou životní filozofii, až za druhé tato věčná
filozofie bude uznána za největšího společného činitele všech
světových náboženství, až za třetí, příslušníci všech náboženství
se zřeknou modloslužebných časných filozofů; až za čtvrté na
celém světě budou zavržena ona politická pseudonáboženství,

která překládají nejvyšší dobro do budoucnosti, a proto
ospravedlňují a schvalují každý nynější zločin jako prostředek k
onomu cíli. Dokud tyto podmínky nejsou splněny, dotud politické a
hospodářské plánování, ať je sebeobsáhlejší a sebezručnější,
nebude moci zabránit opakování války a vzbouření.
29. 12. 1959

XIII. kapitola
Vykoupení, osvobození, osvícení
Vykoupení - ale z čeho? Osvobození - z jakého zvláštního
postavení a za jakým účelem? Lidé dali na tuto otázku velmi
mnohé odpovědi. Právě proto, že lidský temperament je tak různý,
protože sociální postavení individua je tak rozličné a protože
myšlenkové a citové zvyky vykonávají takový tlak, pokud si
zachovávají svou moc, proto je tolik odpovědí vzájemně si
odporujících.
Všimněme si napřed touhy po hmotném prospěchu. Ve své
nejjednodušší formě je způsobována pudem sebezáchovy jimž se
výslovně usiluje vyhnouti se okolnostem, jež ohrožují život.
Prakticky závisí splnění takové snahy od dvou věcí: Od
inteligentního nakládání s určitými hospodářskými a politickými
problémy a od vytvoření a zachování určité blahovolné nálady, za
níž může inteligence nejlépe pracovat. Lidé však se nespokojují s
tím, že jednají v nějakém konkrétním postavení pouze dobrotivě a
chytře. Snaží se, aby zkoordinovali své jednání a myšlenky a
pocity, které doprovázejí ona jednání, se všeobecnými zásadami a
s filozofií kosmického uspořádání. Když tato vedoucí a osvěcující
filosofie není ani věčnou filosofií, ani jednou z historických, s
věčnou filosofií více či méně úzce svázaných theologií, zvrhne se
v
pseudonáboženství,
v
systém
organizovaného
modloslužebnictví. Tak jednoduchá přání, aby nebylo třeba zemřít
hladem, odůvodněné přesvědčení, že je velmi těžké být dobrý,
moudrý nebo šťastný, když zoufale trpíme hladem, jsou vlivem
metafysicky nevyhnutelného pokroku vypracována až k
pokrokovému utopismu. Touha po osvobození od utlačovatelů je
vysvětlována
a
řízena
pomocí
víry
v
apokalyptický
revolucionismus. Tato víra, i když ne vždy teoreticky, tu přece jen
vždy je v praxi doprovázena obludným uctíváním národa jako

nejvyššího dobra. Ve všech těchto případech dík různým
politickým a hospodářským úskokům, je vykoupení vykládáno jako
osvobození od bídy a od špatných hmotných poměrů. Výsledkem
osvobození má být budoucí zavedení jiných hmotných poměrů,
které budou o tolik lepší než jsou současné, že nějakým
způsobem učiní všechny lidi dokonale šťastné, moudré a ctnostné.
Toto vyznání víry se oficiálně schvaluje ve všech totalitních
státech pravicových a levicových. V údajně ještě křesťanském
světě kapitalistická demokracie má zprvu polooficiální povahu.
Zde to vtloukají do lidu nejen zástupci státu nebo církve, ale i
nejvlivnější ze všech lidových moralistů a filozofů, reklamní
odborníci (jediní autoři celé literární historie, jejichž díla čte denně
všechno obyvatelstvo.)
Různé teologie považují také vykoupení za osvobození z
bláznovství, ze zla a bídy, a věří, že přináší štěstí, dobro a
moudrost. Avšak politické a hospodářské prostředky se tu
považují za méně důležité než péče o osobní zbožnost, než
získávání osobních zásluh a udržení osobní víry v nějaký božský
základ nebo v nějakou osobu, a ty dopomohou lidskou duši
posvětit. Ostatně cíl, který se má dosáhnout, neleží v nějaké
utopické budoucnosti - dosáhl by se ve 22. století nebo dokonce
ještě dříve, jen když zůstanou u moci naši oblíbení politikové a
vydají správné zákony - cíl je "v nebi". Tento výrok má dva od
sebe se silně lišící významy. Pro většinu příslušníků velkých
náboženství dějin znamená pravděpodobně odevždy šťastný stav
neomezeného osobního přežití smrti, odměnu za dobré chování a
správnou víru, odškodnění za bědy, bez kterých je život v těle
nemyslitelný. Pro ty však, kteří uvnitř různých náboženských tradic
uznávají věčnou filozofii za teorii a kteří z ní dle svého nejlepšího
svědomí učiní životní pravidlo, znamená "nebe" něco jiného. Touží
po tom, aby byli vykoupeni z odděleného, časem podmíněného já
a mohli vejíti do nějaké věčnosti pomocí nějakého druhu spojivého
poznání božského Prazákladu. Protože Prazáklad může a má být
poznán během pozemského života, (jehož posledním cílem a
posledním účelem je, aby se došlo k tomuto poznání), není "nebe"
výlučně posmrtným stavem. Jen kdo zde a nyní je "osvobozen",
ten je též skutečně úplně osvobozen. Pokud se týče prostředků ke
spáse jsou povahy jak mravní, tak intelektuální a duchovní. S
podivuhodnou jasností a krátkostí jsou shrnuty ve vznešené,
osmidílné stezce Buddhově. Podmínky spásy jsou:
1. Správná víra ve zřejmou pravdu, že příčina utrpení a zla
spočívá v touze po oddělené egocentrické existenci, a naopak,

žádného vykoupení ze zla nelze dosáhnout, neodstraníme-li tuto
touhu a pokud se stále zaměstnáváme naším "já", "mým", a "mě".
2. Správně chtěná vůle sám sebe a ostatní spasit.
3. Správné mluvení, vedené soucitem a láskou ke všem
cítícím bytostem.
4. Správné konání jehož cílem je zachovat a založit mír a
blaženost.
5. Správný život, čili výběr jen takových povolání, jejichž
provozování neškodí žádné, ani lidské, a pokud možno ani jiné
živoucí bytosti.
6. Správná snaha po sebeovládání.
7. Správné myšlení, které je třeba provádět za všech
životních okolností, abychom nikdy nepáchali zlo z pouhé
bezmyšlenkovitosti, když "nevíme, co činíme" (167).
8. Správné ponoření do sebe, spojivé poznání prazákladu, k
němuž správné myšlení a popsaných šest stupňů stezky tj. etické
sebezničení vytvářejí přístup.
To jsou tedy prostředky, které mají lidské bytosti po ruce k
tomu, aby dosáhly konečného cíle lidstva a byly "osvobozeny". O
prostředcích, kterých používá božský Prazáklad, aby člověku
přitom pomohl, zdráhá se Buddha kánonu Páli mluvit, neboť to byl
učitel, kterému se ošklivily "nepodstatné otázky" právě tak, jako
experimentálnímu fyziku 20. století. Byl ochoten mluvit jen o
"utrpení" a "konci utrpení", tedy o nesmírné brutální skutečnosti
utrpení a zla, jakož i každé jiné, neméně nutné zkušenosti
podložené skutečností, že je to metoda, dle níž se jednotlivec
může osvobodit od zla a může zmenšit velikost zla ve svém okolí.
Jen v mahajánském buddhismu se pojednává poněkud zevrubně
o tajemstvích milosti jako v hinduistickém a zvláště v křesťanské
teologii. Původní učení hynajany, týkající se osvobození je prostě
rozpracování posledních slov Buddhových: "Zmizet musí každý
projev, za to zde neúnavně bojujte." (168). Jako ve známém
citátu, který následuje, veškerý důraz se klade na osobní snahu.
Proto však, Anando, chovejte se sami jako světlo, sami jako
útočiště, bez jiného útočiště, učení jako světlo, učení jako
útočiště, bez jiné záštity....
Ti tedy, Anando, kteří se umí chovat nyní nebo po mém
úmrtí sami jako světlo, sami jako útočiště, bez jiného útočiště,
učení jako světlo, učení jako útočiště, bez jiného útočiště: V

takovém případě budou tito, Anando, mnichy, kteří milují horlivé
cvičení. (169
Co následuje je volný překlad jednoho místa z Čandogja upanišády. Pravda, kterou má tento malý mythus vysvětlit, je, že je
tolik představ o spáse, kolik je stupňů duchovního poznání.
Způsob osvobození (nebo zotročení), kterého skutečně dosáhne
jednotlivá duše, závisí na míře, jaké si tato duše přeje odstranit v
podstatě dobrovolnou nevědomost.
Ono Já, které je prosto nečistot, stáří a smrti, zármutku a
žízně i hladu, jehož touha je pravá a jehož tužba bude splněna ono Já má být hledáno a vypátráno, ono Já má být uskutečněno.
Jak dévové (bozi nebo andělé), tak saurové (démoni nebo titáni),
slyšeli o této pravdě, mysleli si: "Hledejme toto Já a uskutečněme
je, abychom mohli nabýt vládu nad všemi světy a splnila se
všechna přání."
Nato se odebral Indra z kruhu dévů a Viročána z kruhu
asurů k Pradžapatimu, slavnému učiteli. Pobývali u něho jako žáci
po 23 let.
Pak se jich Pradžapati zeptal: "Z jakého důvodu jste vy dva
u mne bydleli?"
Odpověděli: "Slyšeli jsme, že ten kdo uskuteční své Já,
obdrží všechny světy a dojde splnění všech svých přání. Bydleli
jsme zde poněvadž jsme si přáli, abychom se poučili o Já."
Pradžapati odpověděl: "Podstata, kterou oko vidí - to je Já.
Je nesmrtelné, nebojí se a je to Brahman." "Pane," ptali se
učedníci, "kdo sebe vidí ve vodě nebo v zrcadle?"
"On, Atman," byla odpověď. "On se v nich vskutku vidí." Pak
Pradžapati dodal: "Pohleďte na sebe do vody. Co nepochopíte,
vyprávějte mi potom." Indra a Viročána se poklonili a nadlouho se
sklonili před zrcadlovým obrazem ve vodě. Když byli dotázáni, co
uviděli z Já odpověděli:
"Pane, vidíme Já. Vidíme dokonce vlasy a nehty." Potom jim
Pradžapati nařídil, aby si oblékli své nejkrásnější šaty a ještě
jednou se podívali na své "Já". Učinili to. Když byli dotázáni co
uviděli, odpověděli: "Vidíme Já, přesně jako sama sebe, ozdobené
a v našich nejlepších šatech."
Pak řekl Pradžapati: "Já lze v tomto vskutku vidět, Ono Já je
nesmrtelné a beze strachu a je to Brahman". A žáci odešli s
radostným srdcem. Když se však za nimi díval, stěžoval si
Pradžapati takto: "Oba odešli, aniž vypátrali, rozeznali a poznali
své pravé Já. Kdo se řídí tímto učením o Já, musí zahynout."

Viročana byl spokojen, že nalezl Já, vrátil se k Asurům a
začal je učit, že se má uctívat jedině tělesné já a že ten, kdo
uctívá já a slouží tělu, získá oba světy, tento i záhrobní. A to je ve
skutečnosti učení Asurů.
Avšak Indra na zpáteční cestě k dévům pochopil, že toto
poznání je bezcenné. "Vždyť toto já," myslel si, "zdá se být
ozdobené, když je tělo ozdobeno, krásně oděné, když je tělo
krásně oděno, tak bude slepé, když bude tělo slepé, chromé,
bude-li tělo chromé, zmrzačené, bude-li zmrzačeno tělo. Toto já
dokonce zemře, když zemře tělo. Nevidím moc dobrého v tomto
poznání." A tak se Indra vrátil k Pradžapatimu, aby se u něho dále
učil. Pradžapati jej u sebe nechal strávit dalších 33 let. Pak jej
začal znovu jaksi stupňovitě poučovat. Pradžapati řekl: "Kdo se ve
snách kolem pohybuje, sebe těší a okrašluje - to je Já. Ono Já je
nesmrtelné a bez bázně, je to Brahman." Potěšen v srdci Indra
znovu odešel, avšak dříve než dospěl k andělským bytostem
pochopil též neužitečnost onoho poznání. "Je pravda", pomyslel
"že toto nové já neoslepne, je-li slepé tělo, ani neochromne, je-li
tělo chromé nebo poraněné. Avšak i ve snu si já uvědomuje
mnohou bolest. Proto nespatřuji nic dobrého v tomto učení." Proto
se vrátil k Pradžapatimu a Pradžapati jej přiměl k tomu, aby u
něho strávil dalších třicettři let. Na konci této doby poučil jej
Pradžapati takto: "Když jednotlivec spí, odpočívá v dokonalém
klidu a nemá snů, pak uskuteční Já. Ono Já je nesmrtelné, beze
strachu a je to Brahman." Indra spokojeně odešel. Avšak dříve
než došel domů, pochopil neužitečnost tohoto poznání." Spíme-li,
pomyslel, "nepoznáváme se jako "to jsem já". Pak si nejsme
vlastně sebe vůbec vědomi. Onen stav je téměř úplné zničení.
Také v tomto poznání nespatřuji nic dobrého.
Proto se vrátil ještě jednou zpět, aby se dal poučit.
Pradžapati si jej u sebe ponechal ještě pět let. Na konci této doby
jej Pradžapati poučil o nejvyšší pravdě, o Já. "Toto tělo", pravil, "je
smrtelné, odevždy a na věky je ve spárech smrti. Avšak v těle
přebývá Já, nesmrtelné a bez tvaru. Toto Já, spojí-li se ve vědomí
s tělem, jest podrobeno radosti a utrpení. A dokud toto spojení
trvá, dotud se nemůže žádný člověk osvoboditi od radosti a hoře.
Ukončí-li se však toto spojení, přestane radost i zármutek.
Povzneseme-li se nad fyzické vědomí, rozlišíme Já od smyslových
orgánů a od ducha, poznáme jej v pravém světle, radujeme se a
jsme svobodní."
Z Čandogja - Upanišády.
Poznal-li člověk své vlastní já jako Já, zbavuje se svého já.
A protože se zbavil svého já, není na ničem závislý. To je

nejvyšší, osvobození zvěstující tajemství. Dík bezjáství nepodílí
se ani na radosti, ani na zármutku, nýbrž dospívá k Absolutnu.
Maitrajania - Upanišáda.
Je třeba si uvědomit a vědět v celé pravdě, že všechny
ctnosti a dobra a také věčné dobro jsou Bůh sám a nikdy neučiní
člověka ctnostného, dobrého nebo blaženého, poněvadž se
člověk nachází vně duše, to znamená, poněvadž se svými smysly
a rozumem stýká vně a nevstupuje do sebe a naučí se poznávat
vlastní život, kým a čím je.
Theologia Deutsch.
Vskutku osvobozující pravda Buddhova nebyla nikdy
kázána, protože ji musíme uskutečnit v sobě.
Sutralamkara.
V čem pozůstává spása? Ani v historickém vyznání víry, ani
ve vědění o něčem nepřítomném nebo vzdáleném, ani v řadě
zákazů, pravidel a metod pro vykonávání ctností, ani v dogmatech
týkajících se víry a díla, lítosti, prominutí hříchu neboli
ospravedlnění či posvěcení, ani v žádné pravdě nebo
spravedlivosti, které můžeš nabýt sám od sebe, nebo pomocí
nejlepších lidí nebo nejlepších knih, nýbrž zcela a pouze v životě
Božím, totiž v Kristu v tobě oživeném a znovu narozeném, jinými
slovy ve znovuvybudování a v dokonalém spojení původně
dvojího života v lidstvu.
William Law.
Law zde používá slovního pokladu Böhmova a oněch
ostatních "duchovních reformátorů," které ignorovali shodně
ortodoxní protestanti - Luteráni, kalvinisté a anglikáni - (Byl to
jeden z mála bodů, v němž byli stejného mínění.) Je však přesto
zřejmé, že jeho (a jejich) znovuzrození Boží v duši je v podstatě
toutéž zkušeností, kterou hindové před více než dvěma tisíci lety
různě popsali pod pojmem jasného pochopení Já existujícího
uvnitř já a přece vůči němu transcendentního.
Ani lenoch, ani blázen a nerozumný člověk nedosahuje oné
nirvány, která znamená rozvázání všech uzlů.
Iti - vuttaka.
To zřejmě stačí. Mnozí z nás jsou spokojení se svou
lenivostí a nenamáhají se, aby byli vždycky rozvážní, avšak přesto
žádají, aby byli zbaveni následků své lenosti a nerozvážnosti.

Proto je vždycky velká sháňka po spasitelích, (a víra v ně), kteří by
vstoupili do naší existence, především v její poslední hodině a jako
Alexandr, rozťali všechny gordické uzly, k jejichž rozvázání jsme
byli příliš líní. Avšak Bůh sobě nenechá vysmívat. Podstata věcí je
tak stvořena, že spojivé poznání Prazákladu, které závisí na
úplném zbavení se sobectví, nemůže být dosaženo s pomocí s
vnějška těmi, kdo nejsou sobečtí, kdo se nezbavují svého já.
Spása, která byla dosažena vírou ve spasitelskou moc Amidovu,
nebo Ježíšovu, není úplná, jak zřejmo z popisů osvobození v
Upanišádách, v buddhistických spisech a v dílech křesťanských
mystiků. Je to něco jiného, nikoliv jen co do stupně, nýbrž i co do
druhu.
Mluv kolik chceš i filosofii, uctívej Bohů, kolik je ti libo,
podrob se všem obřadům, zpívej oddané chvalozpěvy k
nespočetným božským bytostem - osvobození se nedostaví ani
po sto eonech, neuskuteční-li se jednota Já.
Šankara.
Toto Já se nedá uskutečnit ani studiem, ani inteligencí a
učeností. Já odhalí svou podstatu jen těm, kdo se Já věnují. Kdo
se nevystříhá cesty nepravosti, kdo se neovládá, kdo nemá
vnitřního klidu, kdo má rozptýlenou mysl, ten nemůže uskutečnit
Já, ani tehdy, ne, když je pln světské učenosti.
Kathaka - Upanišáda.
Nirvána je tam, kde není zrození, kde není zániku. Je to
pohled do stavu "takovosti", která je povznešena nad všemi
hodnotami ducha, neboť je to vnitřní vědomí Tathagaty.
Lankavatara Sutra.
Klamná nebo v nejlepším případě nedokonalá v Čandogja Upanišádě popsaná spasení jsou trojího druhu. Především je to
klamné vykoupení, které je spojeno s vírou ve hmotu jakožto
jedině skutečnou. Viročena, démonická bytost, která představuje
apotheosu po moci toužící, extrovertní somatotonie, shledává
zcela přirozeným, že se ztotožňuje s tělem, a vrací se k ostatním
Titanům, aby hledala čistě hmotné vykoupení. Kdyby se vtělil do
našeho století, byl by Viročana horlivým komunistou, fašistou nebo
nacionalistou. Indra prohlíží materialistickou nauku o spasení, a je
mu potom nabídnuto spasení snem, osvobození z hmotné
existence a pobyt v soumračném světě mezi hmotou a duší - onen
oslnivě zvláštní a vzrušující psychický svět, z něhož zázraky a
předvídání, "zprávy duchů" a mimosmyslové vjemy překvapivě se
přenášejí do našeho denního života. Ale tento volnější druh

individualisující existence jest ještě příliš osobní a egocentrický,
než aby uspokojil duši, která je si vědoma své vlastní
nedokonalosti a která touží po dokonalosti. Proto se Indra pustil
dále a upadl v pokušení, aby přijal nerozlišené vědomí v tvrdém
spánku, falešné samadhi a kvietistický trans jako konečné
vykoupení. Vzpíral se však tomu, podle slov Brahmanandových,
aby nezaměnil tamas na místo sattvas, lenivost a podvědomí na
místo rovnováhy a nadvědomí. Tak dospěl rozeznáváním k
uskutečnění Já, k prozáření oné temnoty, která se nazývá
nevědomost, a k osvobození od jejich smrtících následků.
Ilusorní vykoupení, před nimiž varují následující citáty, jsou
jiné povahy. Zde byla vyzdvižena nebezpečí modloslužebnictví a
pověry - především modloslužebného uctívání analytického
rozumu a jeho pojmů, a pověry, podle níž obřady, dogmata a
vyznání víry samy o sobě kouzelně působí. Mnozí křesťané, jak
ukazuje Law, provinili se tímto modloslužebnictvím a touto
pověrou. Pro ně není ani na této zemi, ani po smrti dokonalé
osvobození, které vede ke spojení s Božským Prazákladem.
Nejlepší več mohou doufat, je vysloužený, avšak ještě
egocentrický život v těle a nějaký šťastný, posmrtný "dlouhý život",
jak říkají Číňané, jakýsi druh života po smrti, snad rajský, ale ještě
vázaný s časem, odděleností a mnohostí.
Blaženost, k jejímuž zažívání dospívá duše osvícená
osvobozením, může proto být zažívána bez sycení a bez nechuti.
Jest součástí věčnosti, proto nikdy nekolísá a nezmenšuje se.
Od nynějška je (svobozená duše) zdokonalována v pravém
Brahmanu a jinak. Její ovoce je rozvázání pout. Bez touhy
dospívá k věčné a nezměrné blaženosti a zůstává v ní.
Mitrajania - Upanišáda.
Z Boha se máme těšiti, tvorů však máme používati jen jako
prostředků k Onomu, z něhož se máme těšiti.
Sv. Augustin.
Existuje ten rozdíl mezi duchovními a tělesnými radostmi, že
tělesné způsobují touhu, dříve než je získáme, a po nich odpor,
zatím co duchovní, naopak bez ohledu na to, zda je máme,
jakmile je obdržíme, přejeme si jich.
Sv. Řehoř Veliký.
Je něco jiného než radost. Co je její podstatou? Následující
citáty poskytují aspoň částečnou odpověď.
Blaženost závisí na odpoutanosti a nesobectví.

A když duše z těchto dvou jedním (blaženost nebo temná
noc smyslů) jest, daří se jí dobře, ať už je tak jistě v pekle jako v
království nebeském, neboť kdekoliv člověk v tomto čase je, ať už
často přechází z jednoho stavu do druhého dnem i nocí, je vždy
bez sama sebe. Jestliže však člověk je v onom Nikom, obírá se
všemi tvory a potácí se sem a tam a neví, jak na tom jest.
Theologie Deutsch.
Literatura sufismu je často poetická. Mnohdy je tato poesie
trochu přepjatá a výstřední, mnohdy ve své zářící prostotě krásná,
mnohdy temná a zásadně zneklidňující. K této poslední kategorii
patří celá Niffari egyptského, moslimského svatého desátého
století o spáse píše toto:
Bůh mi dal pohlédnout na moře, a já viděl potápěti se lodi,
plovati prkna. Pak i prkna byla zaplavena. A Bůh mi řekl: "Ti, kteří
cestují, nebudou zachránění." A On mi řekl: "Ti, kteří, místo aby
cestovali, vrhají se do moře, vystavují se nebezpečí." A řekl mi:
"Ti, kdo cestují a nevystavují se nebezpečí, zahynou." A řekl mi:
"Povrch moře je lesk, kterého nemůžeme dosáhnout. A mořské
dno je neproniknutelná tma. A mezi oběma drží se velké ryby,
kterých je třeba se bát."
Podobenství je dosti průhledné. Lodi, které nesou jednotlivé
cestující přes moře života, jsou sekty a církve, sbírky dogmat a
náboženské spolky. Prkna, která se nakonec rovněž potopí, jsou
všechna dobrá díla, která neobsahují úplná sebeodevzdání, a ona
víra, která je méně absolutní než spojivé poznání Boha. Abychom
se mohli svobodně podílet na věčnosti, musíme "se vrhnouti do
moře". V řeči evangelií nutno ztratiti vlastní život, abychom se
zachránili. Ale vrhnouti se do moře je nebezpečná věc - ne tak
nebezpečná, jako když se cestuje nejnovějším dogmatickým
komfortem a nejnovější liturgickou dekorací vybavenou Queen
Mary, jejíž určení je zánik nebo, při nejlepším, nepravý přístav,
avšak vždycky dost nebezpečný. Vždyť povrch moře - Božský
prazáklad jak se projevuje ve světě času a mnohosti, - září
zpětným odleskem, který nemůže být uchopen právě jako odraz
krásy v zrcadle. A dno moře, Prazáklad ve své věčnosti, jest pro
ducha do hlubin analyticky hledícího pouhou temnotou. Když se
analytický duch rozhodne, aby se přidružil k vůli, aby se odvážil
posledního skoku do sebezničení, musí, ještě ponořen,
proběhnouti rychlostí švihnutí proutku kolem všech těch v
Čangogja - Upanišádě popsaných, stravujících klamných spás kolem spásy spánkem v onom fascinujícím psychickém světě, v
němž se já podílí ještě na šťastnějším a svobodnějším životě nebo

kolem spásy spánkem klamného samadhi, kolem spojení s
podvědomím nebo s nadvědomím.
Niffariho hodnocení šancí kteréhokoliv individua, až dosáhne
konečného cíle lidstva, nemůže být viděno z nadměrného
optimismu. Žádný světec nebo zakladatel náboženství, žádný
zastánce věčné filozofie není příliš optimistický. "Vždyť mnozí jsou
povoláni, málokteří však vyvoleni." (172). Ti, kdo nechtějí, aby byli
vyvoleni, nemohou se nadáti ničeho lepšího než nějakého druhu
částečné spásy za okolností, které jim dovolí, aby prošli zbytkem
cesty k úplnému osvobození.
6. 2. 1960

XIV. kapitola
Nesmrtelnost a život po smrti
Nesmrtelnost je podíl na věčném Nyní Božského
Prazákladu. Život po smrti je trvání v nějaké časem podmíněné
formě. Život po smrti je údělem těch, kteří jsou částečně
osvobozeni a vstupují do nějakého nebe nebo vůbec nejsou
osvobozeni, a proto zákonem své vlastní nepřekonané
přirozenosti jsou nuceni, aby zvolili ještě bolestnější poddanství
očistce nebo nového zrodu.
Dobro a ctnost pobízejí člověka k tomu, aby poznával a
miloval svou vlastní nesmrtelnost, aby na ni věřil a těšil se z ní.
Je-li duše vytříbena a vyčištěna pravou zbožností, jest přístupnější
oněm Božským osvícením, jimiž si uvědomuje své sjednocení s
Bohem. Poznává, že všemocná láska, z níž žije, je mocnější než
smrt. Poznává, že vlastní Boží život, který On probudil v duši,
nikdy ji neopustí. Ono toužení a sténání po věčném účastenství
na něm není nic jiného než energie jeho dechu v nás.
John Smith, Platonik (173)
Kdysi jsem řekl a říkám to dosud, že nyní mám všechno, co
mám mít věčně. Vždyť Bůh s veškerou svou blažeností a s
veškerým svým Božstvím dlí nejvýš dokonale, avšak skrytě v duši.
Eckhart (174)
Ať zčeřená či tichá voda vždycky zůstává vodou. Jaký rozdíl
pro osvobozeného je ve vtělení nebo odtělení? Ať je bezvětří nebo
bouře, rovnost oceánu tím neutrpí.
Jogavasistha.

Na otázku: "Kam se poděje duše, když tělo zemře,"
odpověděl Jakub Böhme: "Nepotřebuje se nikam podít." (175)
Slovo Tathagata (jedno ze jmen Buddhových) označuje
někoho, kdo nikdy nezaniká a nikdy nevzniká, proto se jmenuje
Tathagata "tak jsoucí", svatý a dokonale osvícený.
Sutra měřiče diamantů
Vidíme-li jen Boha, překonáváme smrt. Není jiné cesty.
Svetasvatara Upanišáda
Bůh, v jehož poznání spočívá náš život...
Modlitební kniha anglikánské církve.
Zemřel jsem jako kámen a stal jsem se rostlinou. Zemřel
jsem jako rostlina a znovu jsem povstal jako zvíře. Zemřel jsem
jako zvíře a stal jsem se člověkem. Proč bych se měl bát? Zmenšil
jsem se smrtí? A ještě jednou jako člověk zemru a pozdvihnu se k
blaženým andělům; dokonce andělské prostředí budu muset však
opustit. Všechno zaniká kromě Boha. Až obětuji svou andělskou
duši, stanu se tím, co žádný člověk dosud nepoznal. Ó, ať nejsem!
Nebýti znamená: "K Němu se vrátiti."
Džalal al-din Rumi.
Na východě i na západě je shoda v tom, že život v těle
poskytuje jedinečně výhodnou příležitost, abychom dosáhli spásy
a osvobození. Jak katolická, tak mahajanská nauka prohlašuje, že
duše v odtěleném stavu po smrti si už nemůže získati zásluh,
nýbrž snáší jen v očistném ohni následky minulých činů. Zatímco
ortodoxní katolicismus tvrdí, že v záhrobí není vývojových
možností a že stupeň blaženosti jednotlivé duše je dán jenom činy
a myšlenkami jejího pozemského života, trvají východní
exchatalogové na tom, že jsou posmrtné stavy, které umožňují
zasloužilým duším, aby pronikli z nebe šťastného, osobního
pokračování života do pravé nesmrtelnosti se spojením s
bezčasovým, věčným Božstvím. Samozřejmě se také naskýtá
možnost (ba mnohá nutnost) vrátiti se k nějakému tvaru hmotné
existence, aby bylo možno posléze dospět až k dokonalé
blaženosti nebo osvobození osvícením. Kromě toho, jak praví
Šankara, měli bychom Bohu denně děkovat za to, že jsme se
zrodili v lidském těle.
Duchovní tvor, jakým jsme, potřebuje tělo. Bez něho by
nemohl vůbec dospěti k onomu poznání, kterým si opatřuje
přístup k oněm věcem, jejichž poznávání jej činí blaženým.
Sv. Bernard.

Když moudrý dosáhl zrození v lidském tvaru, ve vzácné to a
požehnané inkarnaci, měl by se, zanechav marnost marnivým,
snažit, aby poznával jen a jen Boha, dříve než smrt vystřídá život.
Srimad Bhagavatam.
Dobří lidé zduchovňují svá těla; špatní lidé vtělují svou duši.
Benjamin Whichcote. (176)
Přesněji řečeno, dobří lidé zduchovňují své duchy - těla; zlí
lidé se vtělují a intelektualizují své duše. Dokonale zduchovnělý
duch - tělo je Tathagata, který nikam neodchází, když zemře, a to
proto, že už je skutečně a vědomě tam, kde všichni potencionálně
už odevždy byli, aniž o tom vědí. Jedinec, který nedospěje během
pozemského života do "takovosti", do věčného principu všech
jsoucnostních stavů, vstupuje po své smrti do zvláštního, buď
ohnivého nebo nebeského stavu. V hinduistických spisech a jejich
komentářích se rozlišují různé druhy posmrtného spasení. "Tak
přišlá" duše dospívá, dokonale osvobozena, do dokonalého
spojení s Božským Prazákladem. Naproti tomu je možno docílit i
jiných druhů mukti (osvobození), dokonce když se zachová
vytříbené vědomí já. Jak bude jednotlivec osvobozen po smrti,
závisí na třech činitelích: na stupni svatosti, již dosáhl, dokud byl v
těle, a zvláštním aspektu Božské skutečnosti, jemuž byl v první
řadě oddán, a na zvláštní cestě, kterou si zvolil. Podobně
obsahuje nebe Dantovy Božské komedie rozličné kruhy. Zatím co
však v západních eschatologiích spasená duše může dokonce
vyjít ze zjemnělé individuality, ze života po smrti v nějakém
nebeském časovém řádu, aby dospěla k úplnému osvobození v
lůně věčnosti, zůstávají Dantovy duše navždy a věčně (když mají
za sebou nezasloužená utrpení očistce), kde se octli vlivem
jediného vtělení. Podle ortodoxní křesťanské nauky není možno v
posmrtném stavu nebo v nějakém jiném vtělení dosáhnouti
pokroky na cestě k poslední dokonalosti, tj. k spojení s Božstvím.
V hinduistickém a buddhistickém pojetí věčné filozofie je Božská
trpělivost právě tak velká jako Boží láska. Obě jsou nekonečné.
Pro theology východu není věčného zavržení. Znají jen očistce a
pak neurčitou řadu dalších příležitostí, jimiž se dosahuje nejenom
konečný cíl lidstva, ale nýbrž i celého stvoření - a to, úplné
znovuspojení s prazákladem všeho jsoucna.
Nadměrné zabývání se posmrtným osvobozením není
prostředkem k osvobození. Naopak lehce se může stát
překážkou. Nemáme důvodů k tomu, abychom se domnívali, že
horliví spiritisté budou spíše spaseni než ti, kdo nikdy nebyli
přítomni seanci a nikdy se neseznámili s příslušnou literaturou ať

spekulativní nebo dokazující. Nechtěl bych tu ničím přispěti této
literatuře. Spíše si přeji, abych podal stručný přehled o tom, co
bylo napsáno uvnitř různých náboženských tradic o životě a smrti.
Ve východních pojednáních o tomto tématu se praví, že
osobnost nepřetrvává smrt. Buddhismus přijímá nauku o
převtělování, avšak není to duše, která jde dál, (protože
buddhismus popírá existenci duše), nýbrž povaha. Co je nám libo,
abychom učinili během svého pobytu na zemi z našeho duševního
a tělesného založení, to ovlivňuje psychické médium, v němž
individualizovaný duch vede aspoň část své amfibické existence.
A tato modifikace média způsobuje po smrti těla začátek nové
existence, buď v nebi, v očistci nebo v jiném těle.
V kosmologii vedanty existuje vedle atmanu a nad
atmanem, tj. nad duchovním, s Božským Prazákladem totožným
Já, něco jako duše, která se buď vtěluje do nějakého hrubého
nebo jemného těla, nebo se projevuje v nějakém beztělém stavu.
Tato duše není osobností zemřelého, nýbrž spíše zvláštním
vědomím Já, z něhož osobnost bere svůj původ.
Obě představy života spolu vzájemně souhlasí a mohou být
používány pour sauver les apparences (abychom vysvětlili úkazy)
- jinými slovy, abychom vysvětlili zvláštní a temné skutečnosti
spiritismu. Jediné osobnosti, které přímo známe, jsou vtělené
bytosti, složeniny těla a nějakého neznámého x. Když ale x plus
tělo dává osobnost, pak je zřejmě nemožné, aby x mínus tělo bylo
totéž. Zdánlivě osobní bytosti, o nichž spiritismus mnohdy tvrdí, že
je objevil, mohou být považovány jen za efenérní, z x a těla média
sestávající bytosti. Tyto dvě představy se navzájem nevylučují, a
život po smrti může býti produktem jak trvalého vědomí, tak
ilmodifikací psychického média. Jestliže to souhlasí, pak je
možné, aby daná lidská bytost existovala ve více než posmrtném
stavu. Jeho "duše"- neosobní prazáklad a princip minulé nebo
budoucí osobnosti - může snad pokračovati v nějakém způsobu
jsoucna, zatímco v psychickém médiu z jeho myšlenek a projevů
vůle zanechané stopy představují východisko pro nové
individualizované existence ve zcela jiných způsobech jsoucna.

XV. kapitola
Mlčení

Otec řekl Slovo; ono Slovo jest jeho Syn, a On mluví k
Němu věčně ustavičným mlčením; a v mlčení musí duše
naslouchati.
Sv. Jan z Kříže.
Duchovní život není nic jiného než působení Božího Ducha v
nás. Proto musí naše vlastní mlčení představovat velkou část naší
přípravy na něj. Mnoho řeči a radosti z něho stane se často
nepodceňovatelnou překážkou onoho dobra, které může mít, jen
když nasloucháme, co duch a hlas boží v nás
mluví...Krasořečnění a květnatá mluva, týkající se duchovních
věcí, nejsou ničím jiným než planým žvatláním. Kdo se domnívá,
že posloucháním nebo pronášením plamenných slov nebo
nápadných výrazů, které jsou nyní tolik v módě, učiní pokroky v
pravém dobru, ten ať vysloví nebo poslechne sebevíce řečí, jeho
rozmluvy mu velmi málo prospějí v nebi.
William Law.
Kdo ví, nemluví.
Kdo mluví, neví.
Lao Tse.
Výstřední a nepředložené řeči jsou mravně špatné a
představují duchovní nebezpečí. "A pravím vám: Z každého
neužitečného slova, které lidi pronesou, budou se odpovídat v den
soudu." (177) Tento výrok nám připadá být velmi tvrdý. A přece,
jestliže zkoušíme přesně slova, která vyslovíme během
obyčejného dne, shledáme, že většina z nich patří do tří skupin.
Slova, která byla vnuknuta zlomyslností a neláskou vůči našim
bližním; slova, která byla vnuknuta žádostivostí, smyslností a
sebeláskou; slov, která nám vnukla pouhá hloupost a která byla
vyslovena bezúčelně a bez příčiny, jen aby způsobila odmítavý
hluk. Všechno to jsou neužitečná slova. A při bližším uvážení
vidíme, že mají tendenci zaujmout více místa než slova podložená
rozumem, láskou a nutností. A přičteme-li k tomu nevyslovená
slova nekonečného, idiotského monologu, který vedeme v duchu,
pak u většiny z nás značně převažují prázdná slova.
Všechna tato neužitečná slova, neméně hloupá než sobecká
a nemilosrdná, jsou překážkami na cestě ke spojivému poznání
Božského prazákladu, je to tanec prachu, který zatemňuje vnitřní
a vnější světlo. Ovládání jazyka, (které je samozřejmě též
ovládáním myšlenek), je nejen jedním z nejtěžších a smyslem
nejhlubších tříbení, ale je také ze všech nejužitečnější.

Jestliže slepice snesla vejce, musí bezpodmínečně kdákat.
A co z toho má? Ihned se přichomýtne kavka a ukradne jí vejce, s
ní všechno, z čeho měla vzniknout její živá mláďata. Zrovna tak
krade zlá kavka Ďábel, všechno dobré, co kdákající poustevnice
snesly. Bylo by je to jako ptáky vyneslo až k nebi, kdyby byly
nekdákaly.
Z Ancren Riwle. (178) (modernisováno)
Co se týče kouzla světské konverzace, nesmíte jej
přeháněti právě jako půst.
Fénelon.
Proč potřebujeme tolik zpráv z ciziny, když všechno co se
týká života a smrti, odehrává se a působí v nás samých.
William Law.
Má milá matko, dbej dobře rad svatých, kteří upozorňovali
všechny, kdo toužili po svatosti, aby málo mluvili o sobě a svých
záležitostech.
Sv. František Saleský.
(v dopisu sv. Janě ze Chantalu).
Pes se nepovažuje za dobrého psa proto, že dobře štěká.
Člověk se nepovažuje za dobrého člověka proto, že dobře mluví.
Čuang Tse.
Pes štěká; karavana jde kolem něho dál.
Z Arabského přísloví.
Nepsal jsem ti, že bych byl nechtěl psát, vždyť ti přeji
opravdu všechno dobré, nýbrž proto, že se mi zdá, že již bylo dosti
řečeno, aby vzbudilo žádoucí působení. Co je žádoucí (pokud je
něco žádoucí), není mluvené nebo psané, - toho obyčejně nikdy
nechybí - nýbrž mlčení a práce. Vždyť mluvení ruší, mlčením a
prací se naproti tomu sbírají myšlenky a upevňuje se duch.
Jakmile člověk pochopil, co mu bylo řečeno k jeho užitku, není už
nutné, aby něco slyšel nebo vyjadřoval. Musí se spíše snažit, aby
převedl do praxe pokoru, lásku a sebepohrdání, jímž se naučil
mlčky a pozorně.
Sv. Jan z Kříže.
Molinos (a bezpochyby nebyl první, kdo použil této
klasifikace) rozeznává tři stupně mlčení - mlčení úst, mlčení
myšlenkové a mlčení vůle. Zříci se planého mluvení je těžké.

Přiměti kejhání paměti a představivosti ke klidu, jest daleko těžší.
Nejtěžší je uklidnit hlasy touhy a odporu v samotné vůli.
Dvacáté století je mezi ostatními věkem hluku. Fysický hluk,
duchovní hluk a hluk tužeb - ve světových dějinách máme rekord v
těchto disciplinách. A jaký div! Všechny prostředky naší téměř
nadpřirozené techniky provedly dnes generální útok na mlčení.
Onen nejoblíbenější a nejvlivnější ze všech vynálezů, rádio, není
ničím jiným, než vedením, jímž se prefabrikát hřmotu může dostat
do našich domovů. A tento hřmot proniká ovšem daleko hlouběji
než víření bubnů. Proniká do ducha, mate jej zmatenými
úchylkami - zprávami, spolu nesouvisejícími zrnky vědění, údery
korybántské nebo sentimentální hudby, stále se opakující dávky
dramat, které nepřinášejí žádnou kathorsis, nýbrž způsobují jen
denní nebo dokonce hodinovou touhu po citovém klystýru. A kde
jsou stanice financovány prodejem programovaného času k
reklamním účelům, (jak je tomu ve většině zemí), nese se hluk z
uší královstvím fantazie, vědění a citů k žádoucímu a toužícímu já.
Mluveny nebo tištěny, rozšiřovány éterem nebo na dřevě všechny reklamní texty mají jen jeden smysl, aby zabránily vůli,
aby vůbec kdy dosáhla mlčení. Vítězství nad žádostmi jest
předpokladem k osvobození a osvícení. Systém masové
produkce, který se šíří a ke zralosti přivádí technické pokroky,
vyžaduje universální nenasytnost. Reklama je organizovaný
prostředek k rozšiřování a k zintenzivňování chtíče - to znamená
onu sílu, která jak vždy ukazovali všichni světci a učitelé všech
vyšších náboženství, je hlavní příčinou utrpení a zločinu a největší
překážkou stojící mezi lidskou duší a jejím Božským prazákladem.

XVI. kapitola
Modlitba
Slovem "modlitba" se označují přinejmenším čtyři různé
pochody - žádost (prosba), přímluva, uctívání, ponoření. Žádostí si
přejeme něco pro sebe samé, přímluvou něco pro jiné. Uctívání je
použití rozumu, citů, vůle a obrazivosti ke cvičením v pobožnosti,
jejichž předmětem je Bůh ve svém osobním aspektu nebo v
lidském tvaru. Ponoření je onen stav bdělé pasivity, v němž se
duše otvírá Božskému prazákladu vně i uvnitř immanentnímu
Božství.
Vlivem psychologických okolností je člověku tak říkajíc
nemožné, aby cvičil ponoření, aniž by se na ně připravil nějakým

způsobem uctíváním a též aniž by potřeboval více či méně častěji
používati nějaké formy žádosti. Naproti tomu je jak možné, tak
lehké sáhnouti po žádosti (prosbě) nejen bez ponoření, nýbrž také
bez uctívání, dokonce i bez přímluv. Můžeme modlitby používati
jako prosby nebo jako přímluvy za něco, co považujeme obvykle
za úspěch, aniž na Boha bereme ohled jinak než nejvýš povrchně.
Aby si osvojil způsob, jímž může být jeho prosba vyslyšena,
nepotřebuje člověk ani uznávati, ani milovati Boha. Dokonce
nemusí ani uznávat nebo milovat obraz Boží. Jest pouze žádoucí,
aby byl horoucí pocit důležitosti vlastního já a jeho tužeb,
doprovázen pevným přesvědčením, že tam venku ve vesmíru je
něco jiného, co může být přemluveno nebo donuceno uspokojit
onu touhu. Když dosti často opakuji "staň se má vůle" s nutnou
vírou a s nutnou tvrdošíjností, pak mám dobrou vyhlídku nějak
dříve nebo později dostat to, po čem toužím. Zda se kryje má vůle
s vůlí Boží a zda obdržím v úspěšném případě, co duchovně,
mravně nebo dokonce hmotně je pro mne dobré, to jsou otázky,
které předem nemohu zodpověděti. Pouze čas a věčnost to
mohou prokázat. Udělali bychom dobře, kdybychom dbali
napomínání v lidových pohádkách. Oni anonymní realisté, kteří
psali pohádky světové literatury, věděli si rady s přáními a s jejich
vyplněním Především věděli, že za určitých okolností jsou přání
vyslýchána. Věděli však také, že nikoliv sám Bůh je vyslýchá a že
když žádáme něco se špatným úmyslem, může se nám toho
dostati jak nám náleží a nikoliv od Božího dárce. Dík sobeckému
přání, aby se dostalo toužebné, je to druh Hybridy, která volá po
příslušné Nemesis. Tak např. folklor severoamerických Indiánů
oplývá historkami o lidech, kteří se postí a sobecky se modlí, aby
více dostali, než by rozumně člověk mohl mít a připravují si vlastní
zničení tím, že obdrží, oč prosili. Z druhé polokoule pocházejí
vyprávění o lidech, kteří používají nějakého kouzla, aby jejich
prosba byla vyslyšena - vždy se šprýmovnými nebo zhoubnými
následky. Téměř vždycky tři přání našich pohádek vedou ke
špatnému konci pro toho, jehož přání byla splněna.
Představ si, že Bůh ti praví: "Můj synu, proč vstáváš každý
den a modlíš se a ukláníš se, a dokonce se dotýkáš čelem země,
ba dokonce proléváš slzy, když mě prosíš: "Můj Otče, Můj Bože,
dej mi bohatství!" Kdybych ti je dal, považoval bys svou osobu za
důležitou. Domýšlel by ses, žes dosáhl něčeho velmi velkého.
Jelikož si je dosáhl, máš je nyní. Ale dej pozor, abys je dobře
použil. Než jsi je měl, byls pokorný; nyní, když jsi začal být
bohatým, pohrdáš chudými. Jaké je to dobro, které tě činí horším?
Jsi horší, protože už dříve jsi byl špatný. Nevěděls, že tě to učiní
ještě horším. Proto sis je ode mne vymodlil. Dal jsem ti je a

vystavil jsem tě zkoušce. Nalezls a byls odhalen! Žádej si větší a
lepší ode mne. Hádej si ode mne Mne samotného.
Sv. Augustin.
Ó Pane, já žebrák, žádám od tebe více než tisíc králů by
smělo od tebe chtít. Každý považuje za nutné, aby od tebe něco
chtěl; já jsem přišel, abych tě požádal, abys mi dal Sebe.
Ansari z Heratu.
Abychom se vyjádřili podle Tomáše Akvinského, je nám
dovoleno, abychom se modlili za to, co si smíme poprávu přát.
Určité věci si nikdo nesmí přát - na příklad ovoce zločinu a zločin
sám. Určité věci si může člověk právem přát na určitém stupni
duchovního vývoje, avšak ve vyšším stupni duchovního vývoje si
je nemáme přát (a také si je nepřejeme). Tak např. František
Saleský dosáhl stupně, kdy mohl říci: "Nemám téměř přání, ale
kdybych se ještě jednou zrodil, neměl bych vůbec žádná". Neměli
bychom si ničeho žádati a nic odmítati, nýbrž svěřiti se rukám Boží
prozřetelnosti, aniž bychom mrhali časem nějakými přáními, a jen
to chtíti, co si od nás přeje Bůh." Avšak dosud třetí prosba
Otčenáše je pronášena milióny lidí, kteří nemají ani nejmenší
úmysl, aby si přáli jinou vůli než svou vlastní.
Příchuť putování oceánem od smrti osvobozeného života
zbavil mne všech mých otázek. Jako strom v semeni, tak všechny
nemoci tkví v těchto otázkách.
Kabir.
Pane, nevím, co si mám od Tebe přáti. Ty sám víš, co
potřebuji. Miluješ mne lépe, než já sám sebe umím milovati. Otče,
dej svému dítěti to, o co samo pro sebe neumí prosit. Postihni
mne utrpením nebo mne uzdrav, poniž mně nebo pozdvihni.
Prosím o Tvé cíle, aniž je poznávám. Odevzdávám se Ti. Nechci
mít jiného přání, než abych plnil Tvou vůli. Nauč mne modliti.
Modli se sám ve mně.
Fénelon.
(Jeden derviš byl pokoušen ďáblem, aby nevolal Allaha a to
z toho důvodu, že Allah nikdy neodpověděl: "Zde jsem". Prorok
Khadir se zjevil dervišovi s poselstvím Božím) Nepovolal jsem tě k
tomu, abys mi sloužil? Nepodněcoval jsem tě, aby ses zabýval
mým jménem? Že jsi volal "Allahu", to bylo už mé "tu jsem".
Džalal al-din Rumi.

Modlím se k Všemohoucímu Bohu, aby nás přijal do řad
svých vyvolených, mezi ty, které vede cestou jistoty; v nichž
probouzí žhavou touhu, aby na něho nikdy nezapomněli, které
očišťuje od veškeré nečistoty, takže v nich nezůstává nic jiného
kromě něho samotného; ba které tak oduševňuje, že nikoho
neuctívají kromě Něho.
Al-Ghazzali.
O prosbě, právě jako o tolika jiných předmětech mluví
nejjasněji, nejjednodušeji a nejpřípadněji William Law.
Když se považuješ za zástupce svým nejbližším a známým
před Bohem, nepřipadne ti nikdy za těžké, abys sám s nimi žil v
míru. Bylo by pro tebe lehké se dohodnout a odpustit těm, pro něž
si žádáš boží milosrdenství a Boží odpuštění.
William Law.
Prosba je nejlepším soudcem ve všech sporech, nejlepším
podporovatelem pravého přátelství, nejlepším lékem a nejlepší
ochranou proti zlovolným záchvatům citu, proti všem hněvivým a
domýšlivým vášním.
William Law.
Nemůžeš se chovat zle a nepřátelsky vůči člověku, o jehož
blaho se staráš v takové míře, žes v tichu jeho zástupcem před
Bohem. Vždyť nemůžeš pohrdati takovým člověkem a takového
člověka zesměšňovati, jehož ve svých osobních modlitbách
poroučíš do lásky Boží a dobroty Boží.
William Law.
Prosba za někoho je tedy zároveň prostředkem k lásce k
bližnímu a jejím výrazem. Podobným způsobem uctívání
prostředkem lásky k Bohu a jejím výrazem - výrazem lásky, které
nachází své vyvrcholení ve spojivém poznání Božství, to
znamená, v ovoci ponoření. Jsou to tyto vyšší formy styku s
Bohem, které mají na mysli autoři následujících výtahů, když
používají slova "modlitba".
Účelem a cílem modlitby je uctívati všemohoucí nádheru
boží, ji uznávati a zbožňovati, a to tak, že On je považován spíše
za to, čím je sám o sobě než čím je ve vztahu k nám. Spíše má
být jeho Dobrota milována z lásky k té dobrotě, než pro dary, které
nám poskytuje.
Boutgoing.

Při modlitbě (Charles de Corden) se nedržel svého vědění a
svého rozumu. Uctíval Boha a jeho tajemství taková, jaká jsou, a
ne jak jim rozuměl.
Amelot.
"Kdo Bůh sám o sobě je," "Bůh a jeho tajemství jaká sama o
sobě jsou" - tyto výroky způsobují, že si vzpomeneme na Kanta.
Měl-li však Kant pravdu a Ding an sich (věc sama o sobě) nemůže
být poznána, pak Bourgoing, de Corden a všichni ostatní mistři
duchovního života jsou na zcestí. Kant však měl pravdu jen pokud
se týče ještě neosvíceného a neosvobozeného lidského ducha.
Tomu se jeví skutečnost ať hmotná, psychická či duchovní ve
tvaru vlastní přirozenosti zatemnělém, jinak zbarveném a
zkaženém. Avšak v těch, jejichž srdce jsou čistá a kdo jsou chudí
duchem, neprobíhá pokřivení skutečnosti, neboť v nich není
odděleného já, které zatemňuje nebo láme paprsky, není v nich
barevný diapozitiv intelektuálních pojmů a tradičních obrazů, který
"bílému lesku věčnosti" může dodat osobní a historické zabarvení.
V takovém duchu jak praví Olier "jsou dokonce obrazové
představy svatých, svaté Panny a zjevení Pána Ježíše v jeho
lidství překážkou na cestě ke zření Boha v jeho čistotě." Das Ding
an sich může tedy být poznána, ale jen tím, kdo sám o sobě není
věcí.
Modlitbou nemíním prosbu mého úpěnlivého lkání, které
podle učení scholastiků je hlavně činností rozumu a sdělováním
toho, co si individuum přeje dostati od Boha. Modlitba, o níž je
zvláště zde mluveno, je poskytování a dávání Bohu ze všeho, co
On od nás právem může požadovat. Může tedy být modlitba zcela
obecně definována jako pozdvižení ducha k Bohu nebo potom
obsáhleji a přesněji, jak řečeno dále. Modlitba je přimknutí
intelektuálně nadané duše k Bohu, a toto přimknutí vyjadřuje nebo
přinejmenším v sobě obsahuje: plnou závislost na Něm, jakožto
na Stvořiteli a prazdroji dobra; vůli a pohotovost, dáti Mu, co Mu
patří - což není ničím méně než veškerá láska, veškerá úcta a
zbožnění - a to pomocí pokoření a zničení já a všeho stvořeného
v jeho přítomnosti; a konečně přání a úmysl, snažit se o
sjednocení duše s Ním.
Následkem toho se modlitba jeví být nejdokonalejším a
nejbožštějším počínáním, jehož racionální duše je schopna. Je
nejnezbytnější ze všech jednání a povinností.
Augustina Bakerová.
Ó, Pane, nauč mě, abych Tě hledal, a zjev se mi, když Tě
hledám. Vždyť Tě nemohu hledat, neučíš-li mne tomu, ani Tě

nemohu najít, pokud se mi nezjevíš. Nechť Tě toužebně hledám,
ať při hledání po Tobě toužím. Ať Tě naleznu v lásce a v nalezení
ať Tě miluji. Ó, Pane, uznávám a děkuji ti, žes mne podle tohoto
obrazu Tvého stvořil, abych Tě byl pamětliv, abych Tě mohl
pochopit a milovat. Onen obraz byl však nepravostí tak zpitvořen
a poničen, kouřem zlých skutků tak zatemněn, že už nemůže plnit
svůj účel, pokud jej neobnovíš a znovu nepřetvoříš. Jest oko duše
zatemněno vlastní slabostí nebo Tvým leskem? Zajisté jest jak
samo sebou zatemněno, tak Tebou oslepeno. Ó, Pane, to je
nepřístupné světlo, v němž vidíš. Vskutku jej nevidím proto, že je
pro mne příliš jasné. A přece dík je mu vidím všechno, co vidím,
jako slabé oko to, co vidí, dík slunečnímu světlu vidí, které však
přímo ze slunce nemůže snést. Ó, nejvyšší a nepřístupné světlo,
ó svatá a požehnaná pravdo, jak jsi vzdálen ode mne, který jsem
Ti tak blízko, jak daleko jsi odešel z mého zraku, ačkoliv jsem Ti
tak blízko! Všude jsi ve své celistvosti přítomen a já Tě nevidím. V
Tobě se pohybuji, v Tobě je mé bytí, přece však nemohu k Tobě.
Jsi ve mně a okolo mne a já Tě netuším.
Svatý Anselm.
Ó, Pane, neskládej ve mne důvěru, neboť zaručeně bych ji
zklamal, kdybys mi neposkytl svou podporu.
Sv. Filip z Neri.
Dělati si nárok na zbožnost bez velké pokory a bez odříkání
všech světských vznětů, znamená pomýšleti na něco nemožného.
Kdo chce být zbožný, musí být především pokorný a musí si být
vědom vlastní bídy a potřebnosti. Pak naplní touha po Bohu jeho
duši. Pyšný, marnivý a hmotařsky založený člověk, i když se chopí
modlitební knížky, nemůže se stát zbožným neboť zbožnost
znamená věnovat pokorné srdce Bohu a vidět v tom jediné štěstí.
William Law.
Aby duše mohla působiti, musejí jí být odňaty všechny
smyslové obrazy, jak dobré tak špatné. Kdo začíná duchovní
školení, používá napřed dobrých smyslových obrazů; neboť je
nemožné,
aby
duchovní
školení
začalo
duchovními
exerciciemi...duše, které nevykazují sklon k vnitřnímu životu, musí
pak zůstat u cvičení, v nichž se používá smyslových obrazů, a ony
shledají, že tato cvičení jsou velmi užitečná pro ně i pro jiné. To je
cesta aktivního života. Jiní však, kteří mají sklon k vnitřnímu
životu, nezůstávají vždycky při smyslových cvičeních. Tato jsou po
určité době vystřídána duchovními exerciciemi, která nejsou
závislá na smyslech a na představivosti a spočívají pouze v tom,
že k Bohu pozdvihují vůli intelektně nadané duše...Duše

pozdvihuje svou vůli k Bohu, chápe rozum jako ducha a nikoliv
jako pomyslný objekt, a snaží se tímto způsobem o spojení s
Božským Duchem.
Augustina Bakerová
Říkáš mi, že při modlitbě nic neděláš. Ale co chceš při
modlitbě dělat, než Bohu stále znovu předkládati svou nicotu a
bídu? Když nám žebráci ukazují své vředy a svou bídu, je to
nejlepší volání o pomoc. Ale z tvých slov vychází najevo, že
mnohdy nic z toho neděláš, nýbrž prostě tu ležíš jako stín nebo
jako socha. Sochy se staví do paláců pouze proto, aby byly
pastvou pro oči princů. Buď spokojen, že můžeš hrát tuto roli před
Bohem, On oživí sochu, zlíbí-li se mu.
Sv. František Saleský
Poznala jsem, že se ne dost prostě omezuji na modlitbu a že
sama chci při ní pořád něco zařizovat, což je velká chyba...Přeji si
nyní velmi jasně, abych se všeho zbavila a s veškerou silou v
rámci možností tkvěla přímým pohledem a mířila k prosté jednotě.
Dám-li se proniknouti strachem z neúspěchu při své modlitbě a
chci-li sama něco pořídit, pokazím všechno.
Sv. Jana ze Chantalu.
Pokud hledáš buddhovství a zvláště se na ně připravuješ,
dotud se ti nedaří uskutečnit tvůj záměr.
Jung-čia Ta-ših.
"Jak se vede člověku v souzvuku s Taem?"
"Už nejsem v souzvuku."
Čih - Tou.
Jak to mám pochopit? Nechápej to. Co zůstává, když už
není pochopení, je Já.
Pančadasi.
Nařizuji, abys přebýval v Bohu nebo blízko Něho, aniž by
ses pokoušel tam něco poříditi a též aniž bys od Něho něco
požadoval, leda kdyby si to On přál.
Sv. František Saleský.
Uctívání je činnost milujícího, avšak ještě odděleného
jednotlivce. Ponoření je stav spojení s Božským prazákladem
všeho jsoucna. Nejvyšší forma modlitby je nejpasivnější.
Nevyhnutelně; neboť čím méně jest z já, tím více jest z Boha.

Proto je cesta k trpnému a odevzdanému ponoření tak těžká a pro
mnohé tak bolestná. Je to průchod řadou po sobě následujících
nebo současně temných nocí, za nichž musí poutník odumřít
svému smyslovému životu jako něčemu samoúčelnému, životu
soukromému a dokonce tradičně posvěceným myšlenkám a
článkům víry a konečně hluboce položenému prameni veškeré
nevědomosti a všeho zla, životu oddělené a individualizované
vůle.

XVII. kapitola
Utrpení
Božství není dotčeno utrpením, neboť, kde je dokonalost a
jednota, nemůže být utrpení. Schopnost trpěti vynořuje se tam,
kde se vyskytuje nedokonalost, nejednotnost a oddělenost
rozsáhlého celku. A této schopnosti se využívá stejnou měrou,
jakou nedokonalost, nejednotnost a oddělenost jsou doprovázeny
touhou po stupňování těchto tvorům odpovídajícím stavům. U
jednotlivce, který dosáhl jednoty ve svém organismu a spojení s
Božským prazákladem, přestává utrpení. Cílem stvoření je návrat
všech cítících bytostí do celku věčné skutečnosti. Tento návrat z
oddělenosti a z oné bláznivé snahy po oddělenosti, jejichž
výsledkem je utrpení, je umožněn pomocí spojivého poznání.
Prvky, ze kterých člověk pozůstává, způsobují schopnost
trpěti.
Utrpení povstává z touhy po individuálním životě.
Osvobození od této touhy zbavuje nás utrpení.
Cesta, při níž se zbavujeme utrpení je osmidílná stezka.
Čtyři vznešené pravdy buddhismu.
Touha po oddělenosti nebo touha po nezávislé
individualizované existenci může se projeviti na všech úrovních
života, počínajíc čistě buněčnou a fysiologickou, přes instinktivní
až k plně uvědomělé. Jeví se mnohdy v podobě touhy po
stupňování oddělenosti od prostředí a od Božského prazákladu.

Nebo to může být touha jedné části organismu po stupňování
vlastního částečného života na úkor celého organismu. V prvním
případě mluvíme o pudu, vášni, touze, svévoli, hříchu, v druhém
popisuje celý postup jako nemoc, zraňování, funkční nebo
organickou poruchu. V obou případech způsobuje touha po
oddělenosti jen utrpení, nikoliv jen u žádajícího, ale také u jeho
citlivého okolí - u jiných organismů v zevním světě nebo u jiných
orgánů v témže organismu. V jistém smyslu je utrpení dokonale
soukromou záležitostí, v jiném je neblaze nakažlivé. Žádná živoucí
bytost nemůže zažívat utrpení jiné bytosti. Avšak touha po
oddělenosti, která dříve nebo později, přímo nebo nepřímo
způsobí toužícímu nějaké soukromé utrpení, které nikdo jiný
nemůže sdílet, přinese dříve nebo později, přímo nebo nepřímo,
také pro ostatní utrpení, které je právě tak soukromé a na nikoho
nemůže být rozděleno. Utrpení a mravní zlo mají stejný původ v
touze po vystupňování oddělenosti, která je prvořadým činitelem u
všech tvorů.
Vnucuje se potřeba, abychom si všechna tato
zevšeobecnění dokumentovali několika příklady. Uvažujme napřed
o utrpení, které žijící organismy způsobují sobě nebo jiným živým
organismům už tím, že se pouze udržují při životě. Příčinou tohoto
utrpení je touha po individuální existenci, která se vyznačuje
specifickou touhou hladu. Hlad je dokonale přirozený - je to část
dharmy každého stvoření. Utrpení, které je způsobeno hladem
všem hladovícím a těm, kdo jejich hlad ukojují, jest nedílnou
součástí existence všech cítících tvorů. Tato existence má za cíl a
účel konec konců nejvyšší dobro každého jednotlivého tvora.
Vlivem toho zůstává utrpení tvorů skutečností, nutnou součástí
všeho stvořeného. Pokud toto platí, jest stvoření začátkem pádu
do hříchu. Dokonání pádu do hříchu nastane tehdy, když se
tvorové snaží, aby vystupňovali svou oddělenost za hranice dané
zákonem jejich jsoucnosti. Na biologické úrovni zdá se pád do
hříchu být dokonáván během vývoje. Každý druh, s výjimkou
lidského, zvolil si krátkodobý výsledek, který s sebou přináší
specializace. Avšak specializace přivádí do slepé uličky. Jenom
když zůstává při nespecializované nestálosti, může organismus
proniknouti ve směru toho rozumu, který jej odškodňuje za to, že
nemá žádné, zvláštnímu způsobu života v jediném prostředí
dokonale přizpůsobené tělo s instinkty mu přináležejícími. Rozum
umožňuje na jedné straně nesrovnatelný hmotný prospěch a na
druhé straně další pokrok ve směru duchovnosti, jakož i, dík
spojivému poznání, návrat k Božskému Prazákladu.

Protože se lidský duch vzdal dokonání pádu do hříchu na
biologické úrovni, mají jeho jedinci nyní osudovou moc, buď si
zvolit odosobnění a spojení s Bohem nebo potom stupňování
oddělenosti individuality jistým způsobem a do určitého stupně, jež
jsou nižším žijícím bytostem dokonale neznámé. Člověk má
nekonečnou schopnost k dobru, neboť může, chce-li popřáti v
sobě místo Božské skutečnosti. Zároveň je schopen zla, sice ne
nekonečného, (neboť zlo je vlastně vždycky sebezničující a proto
časově omezené), avšak přece velmi obsáhlého. Peklo je
dokonalé oddělení tvorů od Boha, a ďábel je vůle po onom
oddělení. Jelikož jsou rozumné a svobodné, mohou být lidské
bytosti ďábelské. To je schopnost, kterou nemůže napodobit
žádná zvířecí bytost, neboť žádné zvíře není dost chytré, dosti
cílevědomé, nemá dost silnou vůli a není dost mravné, aby bylo
ďáblem. (Měli bychom zde poznamenat, že máme-li být v
největším měřítku ďábelští, musíme mít jako Miltonův Satan, ve
vysoké míře všechny ctnosti až na lásku a moudrost).
Schopnost lidí, píditi se mocněji než kterékoliv zvíře po
stupňování své odlišnosti, způsobuje nejen mravní zlo a utrpení,
které morální zlo způsobuje tím nebo oním způsobem svým
obětem a svým nástrojům, nýbrž i určité charakteristické funkční
poruchy. Zvířata trpí hlavně nakažlivými chorobami, které dosahují
epidemického rozsahu, kdykoliv se rozmůže rozmnožovací pud
zároveň s nadměrně vhodnými životními podmínkami druhu, a
morem, který se dá vysvětlit zavšivením. (Tyto poslední choroby
představují pouze zvláštní případ utrpení, který musí nastat
nevyhnutelně, když mnoho tvorů žije pohromadě a když mohou
existovat jen na úkor svých spolutvorů.) Kulturní člověk se značně
úspěšně chránil před těmito mory, ale na jejich místě byl postižen
bezpočtem zrůdných chorob, které mezi nižšími tvory ani nejsou
známy. Většina těchto zrůdných chorob pochází z toho, že kulturní
člověk nežije na žádné úrovni ve shodě s Taem, tj. s Božským,
přirozeným během věcí. Rád vystupňovává svou sebelásku až k
hýření a jí přitom nevhodná jídla, k tomu ještě v nadměrném
množství. Trápí ho chronický nedostatek peněz, neboť touží po
nervových vzrušeních, která přinášejí chronické podráždění. Trpí
během pracovní doby chronickou nudou a chronickým zklamáním,
jež jsou způsobeny prací, která musí být provedena, aby se
uspokojila uměle živená poptávka po výrobcích mechanisované
masové produkce. Pod vlivem zneužívání psychologického
organismu vznikají zrůdné zjevy v určitých ústrojích jako např. u
srdce, ledvin, slinivky břišní, u střev a tepen. Tím, že zrůdná ústrojí
vyhlašují jakýmsi druhem prohlášení o nezávislosti svou dílčí
individualitu uvnitř celého organismu, způsobují utrpení sobě a

svému fysiologickému okolí. Stejným způsobem hlásá lidský
jedinec vlastní dílčí individualitu a tak oddělenost od bližních, od
přírody a od Boha - a následky toho pro lidi, pro jeho rodinu, pro
jeho přátele, a všeobecně pro společnost jsou katastrofální.
Opačně zas do nepořádku upadnuvší, podle špatné filosofie žijící
společnost, společenská třída nebo rodina má své příslušníky k
tomu, aby zdůrazňovali svou individualitu a oddělenost právě tak,
jako špatně žijící jedinec má své vlastní orgány k tomu, aby
zdůrazňovaly svou dílčí individualitu na vrub celého organismu.
Následky utrpení mohou být mravně a duchovně špatné,
neutrální nebo dobré, podle toho, jak je utrpení snášeno. Jinými
slovy, utrpení může v trpícím vzbuditi vědomou nebo nevědomou
touhu po stupňování sobectví, nebo může tuto touhu ponechat
nezměněnu, nebo ji může zmírnit a tím způsobit pokrok ve směru
odříkání, lásky a poznání Boha. Která z těchto tří alternativ se
skuteční, to závisí nakonec na výběru trpícího. Zdá se, že toto je
pravdou i na podlidské úrovni. Vyšší zvířata, v mnoha případech,
jak se zdá, vypořádají se stejným způsobem s utrpením, nemocí a
smrtí tím, že klidně přijímají, co pro ně určil Božský řád věcí. V
jiných případech pozorujeme u nich panický strach a vidíme, že
kladou osudu zoufalý odpor. Při nejmenším do určitého stupně,
jak se zdá, může vtělené zvířecí já voliti mezi odevzdaností a
sebezáchovou. Není pochyb o tom, že lidský jedinec má tuto
možnost výběru. Vybere-li si při utrpení odevzdanost, umožní mu
to přijetí milosti Boží - milosti na úrovni duchovní, v podobě
přírůstku lásky a poznání Boha, a milosti na úrovni duchovní a
fysiologické, v podobě zmenšení strachu, starosti o sebe a
dokonce zmenšení bolesti.
Jestliže přijmeme lásku k utrpení, ztratíme citlivost smyslů a
budeme mrtví, budeme žít dále mrtví v oné zahradě.
Sv. Kateřina Sienská
Kdo však z lásky trpí, ten netrpí a jeho utrpení je plodné
před Bohem.
Eckhart (179)
V tomto životě není očistcového ohně, nýbrž jen nebe nebo
peklo. Kdo trpělivě snáší své utrpení, má ráj, kdo je nesnáší, má
peklo.
Sv. Filip z Neri.

Mnoho se trpí bezprostředními následky mravního zla. Toto
utrpení nemůže na trpícího nijak dobře působit, dokud nejsou
odstraněny příčiny jeho utrpení.
....Každý hřích přináší zvláštní duchovní utrpení...a utrpení
je rovno peklu: čím více (bohatí lidé) trpí, tím se stávají horší.
Stejně se děje hříšníkům: čím více trpí svými hříchy, tím více jsou
otravováni a tím více se vracejí ke hříchům, aby se osvobodili od
utrpení.
Kniha duchovní chudoby (180)
Představa smírné oběti byla velmi často formulována
hrubou právní nebo obchodní řečí. A se dopustil přestupku, pro
nějž zákon předpisuje určitý trest. B si odpykává dobrovolně trest.
Smyslu pro právo a cti zákonodárcově bylo učiněno zadost. A
nemůže z toho vyjít beztrestně, nanejvýš jde o půjčku a splátku. A
dluží C částku, kterou nemůže splatit. B poskytne peníze a tím
zabrání C, aby použil zástavy. Když tyto poměry uplatňujeme při
lidském poměru k Božskému Prazákladu, nejsou tyto vztahy ani
poučné, ani povznášející. Ortodoxní nauka o smírné oběti
připisuje vlastnosti, které by zneuctili i pozemského knížete.
Schema vesmíru není produktem duchovního osvícení, které bylo
rozumu zpřístupněno filosofickou spekulací, nýbrž je promítnutím
fantazie, jež povstala v právnicky vzdáleném mozku. Přes tyto
politováníhodné hrubosti formulace jest představa smírné oběti,
zároveň s jinou, úzce příbuznou představou, že zásluha je
přenosná, založena na správné zkušenosti. Nesobecký a Bohem
naplněný člověk může jako prostředník milosti posloužiti
nešťastné bytosti, která se stala nepřístupnou Božskému tím, že
stále toužila, aby vystupňovala svou oddělenost a individualitu. Z
toho důvodu mohou svatí prováděti vliv na spolubližní, který je tím
větší, čím je dokonaleji nenásilný. "Přenášejí zásluhu" na ty,
kterým se jí nedostává. Avšak zásluha svatého nespočívá v tom,
že svou obětí vůle přivádí jiné na víru a na cestu osvobození,
nýbrž spočívá v tom, že svatý se stal schopným přiváděti pro jiné
věčnou skutečnost podobně jako pročištěná roura je schopna
přivést vodu. Dá se říci, že světec má v sobě Božský náboj, který
do sebe přejal, tj. skutečnost jejímž vodičem se stal. Podobným
způsobem nepůsobí spásně světci prodělaná utrpení - neboť to by
bylo ponižování Boží podstaty, kdyby se věřilo, že hříchy Boha
hněvají a že jeho hněv může být zmírněn nabídnutím určitého
množství utrpení. Nikoliv. Co spásně působí, je dar přinesený z
nadčasového řádu lidem, kteří jsou spoutáni ve svém já, je dar
obětovaný nesobeckými a Bohem naplněnými lidmi, kteří byli
ochotni vzíti na sebe utrpení, aby pomohli svým bližním. Slib

Boddhisattvův jest zaslíbení, že se vzdá bezprostředních plodů
osvícení a že na sebe vezme znovuvtělení se všemi jeho
průvodními zjevy, s utrpením a se smrtí až do té doby, kdy dík
jeho snaze a daru, který zprostředkuje odosobněná bytost,
všechny cítící bytosti dospějí ke konečnému a úplnému spasení.
Viděl jsem množství kalné a temné hmoty mezi severem a
východem. Bylo mi řečeno, že toto množství lidských bytostí žije v
největší bídě; a já jsem byl mezi nimi a neměl jsem se už dále
proto považovat za oddělenou bytost.
John Woolman.
Proč musí spravedliví a nevinní nezaslouženě trpět? Lidé,
kteří jako Hume, události a věci považují za "nezávislé a
oddělené", nenacházejí přijatelnou odpověď na tuto otázku. Ve
skutečnosti však lidé nejsou "nezávislí a oddělení", a jediný důvod,
proč si je takové představujeme, lze najít ve špatně pochopeném
osobním prospěchu. Prosazujeme svou vůli: "ať se stane, co
chci." Chceme se "za každou cenu pobavit" a nechceme nésti
žádnou odpovědnost. Následkem toho se nám hodí, abychom byli
sváděni nedostačující řečí a věřili (samozřejmě nikoliv neustále,
nýbrž jen když je to pro nás pohodlné), že věci, lidé a události se
od sebe tak dokonale liší a jsou odděleni jako slova, pomocí nichž
myslíme. Ve skutečnosti jsme všichni organicky spojeni s Bohem,
s přírodou a se spolubližními. Kdyby lidská bytost stále a vědomě
udržovala správný vztah ke svému Božskému, přirozenému a
sociálnímu prostředí, bylo by jen tolik utrpení, kolik je ho
nevyhnutelně ve stvoření. Ve skutečnosti však většina lidí má
chronický chybný vztah k Bohu, k přírodě a při nejmenším též k
části spolubližních. Následky tohoto chybného vztahu projevují se
na sociální úrovni jako války, revoluce, vykořisťování a nepořádek;
na přírodní úrovni jako mrhání a ničení nenahraditelných pokladů
země; na biologické úrovni jako zrůdné choroby a zkažení ras; na
mravní úrovni jako vypínavost a domýšlivost; a na duchovní úrovni
jako slepota vůči Boží skutečnosti a jako dokonalá nevědomost o
smyslu a účelu lidské existence. Za takových okolností by bylo
nejvýš podivné, kdyby netrpěli nevinní a spravedliví, právě jako by
bylo nejvýš podivné, kdyby netrpěly nevinné ledviny a spravedlivé
srdce za hříchy rozmlsaného jazyka a přetíženého žaludku - což
jsou hříchy, jak dlužno dodati, které byly vnuceny oněm orgánům
vůlí žravého individua, jemuž náleží, právě jako náleží společnosti,
aby zbudovala v jiných jednotlivcích, v současnících a v
předchůdcích obrovskou, jejím členům utrpení způsobující a
nevědomostí a zlobou nakazující inkarnaci nepořádku.
Spravedlivý člověk dokáže uniknouti utrpení jen tím, že to přijímá

a opomíjí. To může dokázati jen tehdy, když se otočí zády vůči
pouhé spravedlnosti a obrátí se k dokonalé odpoutanosti a
theocentrickému způsobu života; když přestane být pouhým
farizeem nebo "dobrým občanem" a stane se "dokonalým, jako
váš Otec v nebesích jest". (181). Těžkosti, které se hromadí před
takovou přeměnou, jsou zřejmě obrovské. Avšak kdo mezi těmi,
kdo mluví "jako někdo, kdo má moc" (182), kdy řekl, že přístup k
dokonalému osvobození je lehký a brána k němu je jiná než
"úzká", a že cesta ta je jiná než "úzká"? (183)

XVIII. kapitola
Víra
Slovo "víra" má řadu významů, jejichž rozbor je důležitý. V
určitých souvislostech je synonymem slova "důvěra" - když např.
říkáme, že věříme na neomylnost diagnos dr. X nebo na čestnost
právního zástupce Y. Podobného druhu je naše "víra" ve slova
expertů - víra, že to, co nám určití lidé říkají o určitých věcech,
vzhledem k zvláštní jejich způsobilosti je pravděpodobně správná.
V jiných případech je "víra" věrou v závěry, které jsme si sice
nikdy neověřili, které bychom si však mohli ověřit, kdybychom
chtěli, nebo měli k tomu příležitost nebo žádoucí vědomosti. V
tomto smyslu slova "věříme" pevně na to, ačkoliv jsme nikdy nebyli
v Austrálii, že existuje ptakopysk. Je to naše "víra", že atomová
teorie je správná, ačkoliv jsme nikdy neprováděli experimenty, na
nichž je založena, a nejsme schopni, abychom porozuměli
matematickým poučkám, které ji potvrzují. A konečně jest ona
"víra", při níž se věří ve tvrzení, která jak zcela přesně víme,
bychom si ani tehdy nemohli ověřit kdybychom chtěli - třeba
tvrzení Athanasiova vyznání víry nebo poučky o neposkvrněném
početí. Tento druh víry definují scholastici jako úkon rozumu, který
se dal přimět k souhlasu vůlí.
První tři významy slova "víra" hrají velmi důležitou roli nejen
v denním životě, ale i v teoretické a použité vědě. Credo ut
intelligam - ale také bychom museli dodat, ut agam a ut vivam
(184). Víra jest předpokladem systematického vědění, každého
účelného jednání a každého slušného způsobu života. Lidské

společnosti se neudržují pohromadě v první řadě strachem, nýbrž
všeobecnou věrou ve spořádanost sousedovou. Taková víra má
tendenci státi se samozřejmostí, zatímco daleko rozšířená
vzájemná nedůvěra, pocházející například z války nebo rodových
sporů, způsobují všeobecnou nedůvěru. Přejdeme z mravní na
intelektuální úroveň, shledáme, že víra tvoří kořen každého
organizovaného myšlení. Věda a technika by nemohly existovat
bez víry ve spolehlivost vesmíru - ve slovech Clerk Maxwellových
musíme pevně věřit na to, že kniha přírody je skutečně knihou ne
časopisem, že je to souvislé umělecké dílo, ne směsice vzájemně
nesouvisejících součástí. K této všeobecné víře v rozumně
uspořádaný a spolehlivý svět musí ten, kdo hledá pravdu, připojiti
ještě dva druhy víry - víru v autoritu kvalifikovaných expertů, která
musí být dost silná, aby jej přiměla k tomu, aby přijal jejich
výpovědi, přestože si ji osobně neověřil; a víru ve vlastní pracovní
domněnky, která musí být dosti silná, aby ho přiměla, aby si
přezkoušel své provizorní pojetí pomocí vhodných počinů. Toto
počínání snad potvrdí názory, které ho k němu podnítily. Nebo
snad se jím dokáže, že původní pracovní hypotéza byla klamná. V
tomto případě se bude muset pozměňovat tak dlouho, až se bude
krýt se skutečnostmi a tak přejde z říše víry do říše vědění.
Čtvrtý druh "víry" se obyčejně jmenuje "náboženská víra".
Užívání tohoto slova se ospravedlňuje ne proto, že ostatní druhy
věr v náboženství nemají významu, který jim náleží v světských
věcech, nýbrž proto, že je to úmyslný souhlas s poučkami, které
jsou známy jako neověřitelné, vyskytují se v náboženství, ale
nejen v náboženství, nýbrž jsou charakteristickým přídavkem k
víře jakožto důvěře, k víře v autoritu a k víře v neověřitelné
poučky. To je víra, která podle křesťanských teologů
ospravedlňuje a spasí. Ve své nejextrémnější a nejneústupnější
formě může být tato nauka velmi nebezpečná. Budiž zde uveden
jako příklad výňatek z Lutherova dopisu: Esto peccator, et pecca
fortiter; sed fortius crede et guade in Christo, qui victor ext peccati,
mortis et mundi. Peccandum ext quamdiu sic sumus; vita haec
non est habitatio justitiae (185). ("Buď hříšníkem a hřeš silně.
Ještě silněji však věř a raduj se z Krista, z vítěze nad hříchy, smrtí
a světem. Dokud zůstáváme tím, čím jsme, dotud musíme hřešit.
Tento život nením místem spravedlnosti.") K tomuto nebezpečí, že
víra v učení o "ospravedlnění věrou" může omlouvat hřích a
dokonce k němu zvát, přidružuje se další nebezpečí, a to, že
údajně spasitelná víra je věrou v poučky, které jsou nejen
neověřitelné, nýbrž se i příčí rozumu a mravnímu citu a přímo se
protiví zkušenostem těch, kteří splnili podmínky vnuknutí
duchovního rázu. "To je vrchol víry", praví Luther ve svém De

servo Arbitrio", "že věříme, že Bůh, který tak málokteré spasil a
mnohé odsoudil, je pln milosti, že je to správné, protože se mu to
líbilo, aby nás stvořil jako nuceně proklaté a měl radost z běd
trpících a zaslouží si spíše nenávist než lásku. Kdybych mohl
nějakým namáháním mozku pochopit, jak může být Bůh milostivý
a spravedlivý, když dává najevo tolik hněvu a tvrdosti, nebyla by
víra nutná." Zjevení, (které je-li pravé, je výrazem pouze přímé
zkušenosti těch, kdo měli dost čisté srdce a byli dost duchovně
chudí, aby mohli Boha uzřít), neobsahuje nic z těchto odporných
nauk, s nimiž vůlí přinucený rozum zcela přirozeně a právem
souhlasí jen nerad. Takové představy nejsou výsledkem vnuknutí
svatých, nýbrž činné fantazie právníků, kteří se tolik vzdálili
překonání já vlivem předsudků vzniklých vzděláním, že byli dosti
bláhoví a povýšení, aby si dovolili vykládati vesmír jim náhodně
známými pojmy židovského a římského práva." "Běda vám
zákoníkům", volal Kristus (186). Žaloba tato byla prorocká a platí
pro všechny časy.
Jádro, duchovní srdce všech vyšších náboženství jest
philosophia perennis; a lze souhlasiti s věčnou filosofií a učinit z ní
návod pro život bez pomoci oné víry, o níž píše Luther v
citovaných výňatcích. Musí tu ovšem být víra v podobě důvěry neboť důvěra ve spolubližní je základem vzájemné lásky mezi
lidmi a důvěra nejen ve hmotnou, ale i v etickou a duchovní
spolehlivost vesmíru je začátkem lásky neboli poznávající lásky ve
vztahu k Bohu. Je třeba též víry v autoritu - v autoritu těch, jejichž
nesobectví jim dává schopnost, nejen aby hlásali duchovní základ
všeho jsoucna, nýbrž aby ho též poznávali dík svému zážitku. A
konečně musí existovat víra v ony poučky o skutečnosti, jež
vyslovují filosofové, dík světu pravého poznání - poučky, které, jak
ví věřící, může si člověk sám pro sebe ověřit, chce-li splnit k tomu
žádoucí podmínky. Uzná-li se však philosophia perennis ve své
podstatné prostotě, není třeba, aby se silou vůle souhlasilo s
poučkami, které jsou už napřed známy jako nedotknutelné. Zde je
třeba dodati, že takové neověřitelné poučky potud mohou být
ověřeny, pokud pevná víra ovlivňuje fysický substrát a v tom
smyslu může vytvořit existenci, jejíž odvozená objektivita skutečně
"tam venku" může být odhalena. Musíme si však připomenout, že
existence, která odvozuje svou objektivitu od duchovní činnosti
těch, kteří pevně věří, že nikdy nemůže být duchovní prazáklad
světa. Potom duch, který se zabývá dobrovolnou a intelektuální
činností, kterou nazýváme "náboženskou vírou", nikdy nemůže být
v onom stavu odpoutanosti a bdělé pasivity, který je nezbytným
předpokladem spojivého poznání prazákladu. Proto tvrdí
buddhisté, že "věřící láska vede k nebi, poslušnost vůči dharmě

však vede k nirváně." Víra v existenci a moc nějaké nadpřirozené
bytosti, která je menší než poslední duchovní skutečnost, a víra v
nějaký druh uctívání, která zde na světě zdržuje sebezničení,
zajisté, pokud její předmět sám o sobě je dobrý, uzpůsobuje
zlepšení povahy a pravděpodobně další život po smrti zušlechtěné
osobnosti za "nebeských podmínek". Avšak tento osobní život po
smrti v rámci něčeho, co stále ještě je časovým řádem, není
souměřitelný s věčným životem bezčasového spojení, s
Prazákladem. Tento věčný život "pozůstává z poznání" Božství,
nikoliv z víry v něco menšího než Božství.
Nesmrtelnost, které se dosahuje získáním nějakého
objektivního stavu (např. stav spojení s uctívaným - způsobený
dobrými skutky, které byly motivovány láskou k něčemu nižšímu
než k nejvyššímu Božství a věrou v ně) musel by končit, neboť se
v Písmech s jistotou praví, že karma není nikdy příčinou
osvobození.
Šankara.
Karma je příčinný následek v čase, z něhož můžeme být
spaseni jen tím, že "umřeme" svému časnému já a spojíme se s
věčným mimo čas a příčinu. "Pokud se týče představy Prazákladu
nebo Causa cui" (to jsou slova váženého theologa a filosofa dr. F.
R. Tennanta), "musíme si jednak připomenout, že se sami
vyvracíme, když se pokoušíme, tuto představu posílit tím, že
rozšiřujeme použití příčinných kategorií; vždyť příčinnost, když je
zuniverzalizována, sama si odporuje. Jednak nesmíme
zapomenout, že Prazáklad je jednoduchý "jen proto, že "je"
individuum také jednoduché, dík spojení s prazákladem
poznávající láskou" můžeme mluvit o dokonalém a věčném
osvobození.

XIX. kapitola
Bohu se nelze posmívati (187)
Proč jsi říkal: "Tolik jsem hřešil a Bůh ve svém slitování mé
hříchy nepotrestal?" Jak často tě trestem navštěvuji a ty o tom
nevíš! Tys od hlavy až k patě spoután do mých řetězů. Okolo
tvého srdce se usazuje rez, vrstva po vrstvě, takže jsi vůči
Božským tajemstvím slepý. Je-li člověk tvrdošíjný a dopouští se
zlých činů, hází si prach do očí svého rozlišování.
Nestydí se už za své hříchy a nikdy už nevolá Boha.

Pět vrstev prachu se usadí na jeho zrcadle, skvrny rzi
hlodají na jeho železu, lesk jeho klenotu stává se stále matnější.
Džalal - al - din Rumi.
Je-li naše vůle svobodná (a dokonce deterministé jednají
vždycky, jako by si tím byli jisti) a jestliže (jak každý, kdo si osvojil
k probrání thématu nutné předběžné znalosti, odjakživa byl o tom
přesvědčen) existuje duchovní skutečnost, kterou uznávat jest
konečným cílem vědomí, a pak je život něco jako test (zkouška).
Čím větší je duševní rozhled a schopnosti tvora, tím jsou mu
dávány těžší otázky. Vždyť dle slov Bagehotových "nemohli
bychom býti tím, čím bychom měli být, kdyby vesmír neodpovídal
našemu očekávání... Skrytá prozřetelnost, zmatený život, podivný
hmotný svět, náhle uprostřed přetržená existence, nejsou
překážky, nýbrž ve skutečnosti pomoc. Toto všechno, nebo něco
podobného, je nezbytným předpokladem mravního života v
podřadném tvoru." Jelikož jsme svobodní, můžeme otázky života
zodpovídati buď dobře, nebo špatně. Zodpovíme-li je špatně,
zhloupneme. Povětšině toto zhloupnutí bere na sebe jemné a ne
hned znatelné formy, jako naše nemožnost dáti správné odpovědi,
nám znemožňovala rozvinutí vyšší. Naopak mnohdy se projevuje
zhloupnutí na hmotné úrovni a nezachvacuje jenom jednotlivce
jako takové, ale celé společnosti, které potom zanikají buď
katastrofálně nebo pomalu upadají. Správné odpovědi bývají
odměňovány v první řadě duchovním růstem a postupným
rozvíjením skrytých schopností a za druhé (když to okolnosti
dovolují) přidáním všeho ostatního k uskutečnění království
Božího. Karma sice působí, avšak odplata za chování není tak
zřejmá a mnohdy tak hmotná, jak si to naivně představovali
dřívější buddhističtí a židovštví spisovatelé. Špatný člověk může
být, aniž o tom ví, uprostřed blahobytu postižen a zničen duchovní
rzí, zatímco dobrý, osudem tvrdě zkoušený člověk se nachází ve
stadiu, kdy je odměňován duchovním růstem. Ne, Bohu se nesmí
posmívati. Pomýšlejme však pořád na to, že mu vždycky
nerozumíme.
Peré nella justicia semptierna
la vista che riceve vostro mondo,
com occhiro per la mar, dentro s interna,
ché, benché dalla proda veggia il fondo,
in pelago nen vede, enon dimeno
é li, ma cela lui l esser profondo (188)

("Avšak schopnost vidět tento svět se ztrácí ve věčné
spravedlnosti jako oko v moři, neboť oko i když u břehu spatřuje
dno, nedokáže je vidět v hloubce oceánu. A přece je tam dno,
hlubina však je skrývá.") Láska je právě tak olovnicí jako
astrolabiem tajemství Božího. Ti, kdo jsou čistého srdce, mohou
hluboce vzhlédnouti do propasti Boží spravedlnosti, aby mohlo
zachytit lesk, sice ne jednotlivosti kosmického postupu, ale přece
jen jeho principy a podstatu. Tyto intuice mu dovolují, vyjádříme-li
se slovy Juliany z Norwiche (189), aby řekl, že všechno bude
dobré, že na vzdor času všechno je dobré, a že problém zla najde
ve věčnosti řešení, které lidé zažívají, chtějí-li, ale nikdy jej
nemohou popsati.
Tvrdíš však, že když jsou lidé puzeni ke hříchu vlastní
přirozeností, že se mají omluvit. Neříkáš však, co z této
skutečnosti vyvozuješ. Snad, že to brání Bohu, aby se na ně
hněval? Nebo spíše, že by si zasloužili poznání Boha a lásku
boží? Myslíš-li si to první, pak se s tebou dokonale shoduji, že se
Bůh nehněvá a že se všechno děje podle jeho usnesení. Avšak
neuznávám, že by všichni lidé následkem toho měli být blažení.
Lidé mohou být zajisté omluveni a přesto nedosáhnou blaženosti
a budou mnohými způsoby trápeni. Kůň se dá omluvit, že je
koněm a nikoliv člověkem. Nicméně musí zůstat koněm a nemůže
být člověkem. Kdo je pokousán psem a dostane vzteklinu, jest
omluven, že je správné a pochopitelné, že vytrpí smrt zadušením.
Kdo ani neovládají své vášně, ani se v úctě nedrží přikázání, i
když mohou být omluveni pro svou slabost, přece nemohou
zažívat duchovní harmonii, poznání Boha a lásku Boží a jsou
nenávratně ztraceni.
Spinoza.
Ve vodorovné a svislé ose, fysicky a podle temperamentu,
jakož i podle stupně vrozených schopností a vnitřního dobra,
hluboce se lidé od sebe liší. Proč? K jakému účelu a z jakých
minulých příčin? "Mistře, kdo hřešil, že se narodil slepý, on či jeho
rodiče?" Ježíš odpověděl- "Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale
mají se na něm zjevit skutky Boží." (190) Vědec by naproti tomu
řekl, že jsou zodpovědni rodiče, kteří způsobili slepotu dítěte tím,
že měli nesprávné geny, nebo že trpěli chorobou, jíž se měli
vystříhat. Hindové nebo buddhisté, kteří věří v nauku o
převtělování podle karmických zákonů (které způsobují osud
jednotlivců i skupin a jejich potomků, podle skutků) by dali opět
jinou odpověď. Řekli by, že si slepec svými dřívějšími vtěleními
předurčil volbu takových rodičů.

Tyto tři odpovědi se vzájemně nevylučují. Rodiče jsou
odpovědi za to, čím je dítě dědičně a výchovou. Duše, neboli
charakter dítěte jest tak utvořen, že je nucen zvolit si právě takové
rodiče. A pak spolupracuje s hmotou a působící příčinou také ještě
konečný cíl, teleologický tah kupředu. Tento teleologický tah
kupředu pochází od Božského prazákladu věcí, který působí na
část bezčasového Já, které konečný duch musí považovat za
budoucnost. Lidé hřeší a jejich rodiče hřeší, ale skutky Boží se
mají zjevit na všech vnímavých bytostech (buď mimořádným
způsobem, jako v tomto případě nadpřirozeným uzdravením, nebo
obvyklým průběhem věcí) - musí se projevovat znovu a znovu s
nekonečnou trpělivostí věčnosti, dokud se tvorstvo nepřipraví na
dokonalé a úplné zjevení spojivého poznání, na stav "již ne já, ale
Bůh ve mně".
"Karma" podle Hindů, "nikdy nezapudí nevědomost, neboť
obě jsou téže kategorie. Jen vědění zahání nevědomost, právě
jako světlo temnotu."
Jinými slovy, příčinný postup se děje uvnitř času a nemůže
způsobit osvobození od času. Takové osvobození lze dosáhnout
jen tehdy, když věčnost zakročí v časné říši. A věčnost může
zasáhnout jen tehdy, když individuum provede tvůrčí čin
sebezáporu a jistým způsobem způsobí prázdnotu, do které se
může vlíti věčnost. Domněnka, že by příčinný postup mohl
způsobit v čase osvobození, podobá se domněnce, že by voda
mohla stoupat v místnosti, z níž napřed nebyl vyčerpán vzduch.
Modlitba a chování, nejsou k sobě v takovém poměru, že
chování má prvořadou důležitost a modlitba by mu mohla být
nápomocnou, nýbrž tak, že modlitba je velmi důležitá a chování je
podrobuje zkoušce.
Arcibiskup Temple z Canterbury.
Cílem lidského života je spojivé poznání Boha. Mezi
nezbytnými prostředky k tomuto cíli je správné chování. Podle
stupně a druhu dosažení ctnosti může být oceněn stupeň
osvobozujícího poznání a jeho jakosti. Jinými slovy: Každý strom
poznáte podle ovoce. Bohu se nelze posmívati. Náboženské
články víry a praktiky zajisté nejsou jedinými momenty, které určují
chování dané společnosti. Právě tak jistě však se nacházejí mezi
určujícími činiteli. Při nejmenším až do určitého stupně je
kolektivní chování národa testem v náboženství u něho
převládajícího, zkušebním kamenem, jímž právě měříme
doktrinářskou platnost onoho náboženství a jeho praktickou

působnost jakožto podporovatele pokroku směrem k cíli lidské
existence.
V minulosti křesťanské národy pronásledovaly kacíře ve
jménu víry, vedly války a křížové výpravy proti pohanům. Dnes
přestaly být křesťany, a jsou jimi jen podle jména. Jediné
náboženství, k němuž se hlásí, jest nějaké omezené
modloslužebnictví, jako např. nacionalismus, oslavování státu a
jeho bonzů a náboženství povstání. K jakým záměrům ze vztahu k
podstatě stromu, který je zplodil, opravňují nás tyto plody (mezi
jinými) historického křesťanství? Odpověď již byla dána v kapitole
"Čas a věčnost". Jestliže křesťané byli pronásledovateli a nyní už
nejsou křesťany, stalo se tak proto, že do jejich náboženství
pojatá philosophia perennis byla zatlačena chybnými představami,
které vzhledem k tomu, že se Bohu nelze posmívati, vedly k
chybnému způsobu jednání. Tyto chybné představy mají něco
společného - a to přílišné přeceňování událostí v čase a
nedostatečné oceňování ustavičné, bezčasové skutečnosti věčné.
Z víry v převažující význam historických událostí vyplývají při
spáse duší krvavé rozepře o výkladu ne dost osvobozujících a
často i odporujících prostředků. A víra ve svatost, ne v pravé
Božství, přešla po pádu Římské říše ve tvrdý boj o ovládnutí
církevně-politickofinančních institucí, a dospěla až k tomu, že
ospravedlňovala nejhorší výstřednosti těch, kdo bojovali o
postavení, bohatství a moc uvnitř církve. To však není vše. Totéž
nadsazené oceňování časových událostí, které kdysi svedlo
křesťany k tomu, aby pronásledovali kacíře a vedli náboženské
války, vrcholilo nakonec v široce rozšířenou lhostejnost vůči
náboženství, které se přese všechno přece jen částečně zabývalo
věčností. Avšak příroda nenávidí prázdnotu a tak do zející
propasti lhostejnosti vlila se vlna politického modloslužebnictví.
Praktické následky takového modloslužebnictví, jak nyní vidíme,
jsou války, revoluce, diktatury.
Kromě toho nacházíme na aktivní stránce bilance takové
položky jako "nebývalý rozmach technických a politických
schopností a vědeckých znalostí - obojí následek toho, že se
pozornost západních lidí všeobecně přesunula, a tento přesun, z
věčného do časného řádu se děl napřed uvnitř, a pak
nevyhnutelně též mimo rámec křesťanství.

XX. kapitola

Tantum religio potuit suadere malorum. (191)
Rád bys věděl, proč se na tomto světě objevilo tolik
falešných proroků, proč klamali sebe a jiné falešným světlem, a
dělali si nároky na vědění, osvícení a zjevení Božského života,
zvláště na to, že byli mimořádně k tomu povoláni Bohem, aby činili
zázraky? Tu je vysvětlení. Přiklonili se k Bohu, aniž se odklonili od
sebe. Chtěli být vůči Bohu živí, dříve než umrtvili sama sebe.
Našemu já nebo zkažené přirozenosti slouží však náboženství jen
k tomu, aby se objevily horší nepravosti, než jaké se vyskytují v
přirozenosti ponechané sobě samé. Odtud pocházejí všechny
přebujené vášně náboženských lidí, které hoří daleko mocněji než
vášně upnuté pouze k světským věcem. Pýcha, nadsázka,
nenávist a pronásledovatelská manie ospravedlní pod pláštěm
náboženské horlivosti činy, k nimž by se jen s hanbou přiznávala i
pouhá přirozenost.
William Law.
"Přikloniti se k Bohu bez odklonu od sebe sama" je zřejmě
formulka velmi jednoduchá, avšak přes tuto prostotu vysvětluje,
proč tolik hloupostí a špatných skutků bylo provedeno ve jménu
náboženství. Ti, kdo se k Bohu obracejí, aniž by se odvrátili od
sebe, jsou různým způsobem popouzeni ke zlu. Taková pokušení
jsou charakteristická a lehce poznatelná. Především mají tito lidé
sklon provádět magické rituály a doufají, že pomocí nich si vynutí
vyslyšení svých proseb a poslouží vůbec povšechně svým
soukromým nebo kolektivním účelům. Celý ošklivý obchod s
obětmi, zaklínáním a s tím, co Ježíš jmenuje "neužitečnou
mnohomluvností" (192), jest výplodem tohoto přání, užíti Boha
jako prostředku k neomezenému sebepovýšení a nikoliv přání,
aby se Bůh stal cílem úplného sebezapření. Pak upadají v
pokušení, aby zneužívali jména Božího k ospravedlňování
hlouposti, jíž se dopouštějí při honbě za postavením, mocí a
bohatstvím. A protože se domýšlejí, že Bůh si jejich skutky přeje,
přistupují s klidným svědomím k ohavnostem, "k nimž by se
styděla přiznat i pouhá přirozenost". Během celé psané historie
bylo způsobeno neuvěřitelně mnoho z ctižádostivými idealisty.
Svedeni svou mnohomluvností a touhou po moci, byli přesvědčeni,
že jednají k nejlepšímu prospěchu svých spolubližních. V minulosti
se takové zlo ospravedlňovalo "Bohem", nebo "Církví" nebo
"pravou vírou". Idealisté dneška zabíjejí a trýzní a vykořisťují ve
jménu "revoluce", "nového řádu", "století lidu" nebo potom prostě
ve jménu "budoucnosti". Nakonec přicházejí ještě pokušení, která
se stávají zřejmě tehdy, když začíná nabývat sil nepravá
nábožnost, kterou představuje ovoce jejich zbožných a magických

praktik. Nemůže být pochyb o tom: Oběti, zaklínání, a "neužitečná
mnohomluvnost" nesou už ovoce, zvlášť když vystupují ve spojení
s tělesným trýzněním. Lidé, kteří se obracejí k Bohu, aniž by se
odvraceli od sebe, přirozeně Boha nedosahují. Věnují-li se však s
dostatečnou energií svému pseudonáboženství, budou mít
úspěchy. Mezi těmito úspěchy jsou mnohé nepochybně plodem
autosugesce. ("Neužitečnou mnohomluvností" přiměl Cone své
pacienty k tomu, aby se vyléčili ze svých chorob.) Jiné lze zřejmě
přisouditi onu v psychickém médiu se nacházejícímu "něčemu,
jimž my sami nejsme" - onomu něčemu, co není nutně
spravedlivost, avšak vždycky podporuje moc. Zda toto něco je kus
objektivy z druhé ruky, co bylo do média promítnuto jednotlivými
uctivateli a jejich původci; zda je to kus objektivity z první ruky,
odpovídající na psychické úrovni údajům hmotného vesmíru; nebo
zda je to smíšenina obou dvou, nelze určit. Zde je třeba jen říci, že
lidé, kteří se obrátí k Bohu, aniž by se odvrátili od sebe, jak se
zdá, naučili se způsobu, jakým jejich prosby jsou vyslýchány a
mnohdy mají nadnormální schopnosti, jako při modlitbě za zdraví
a v mimosmyslovém vnímání. Přesto však se otážeme: Je nutně
dobré, abychom způsobili, že může být vyslyšena nějaká prosba
způsobem, který jsme si sami určili? A do jaké míry je duchovně
užitečné vlastnit tyto "zázračné síly?" O těchto otázkách bylo už
pojednané v kapitole o modlitbě a bude o nich řeč ještě při
zázracích.
Velký věštec v plném slavnostním odění odebral se na jatky
a takto mluvil k vepřům: "Jak se můžete vzpírati zemřít? Budu vás
po tři měsíce krmiti. Já sám se budu po deset dní trýznit a po tři
dni postit. Rozestelu pod vás jemnou trávu a vaše tělo položím na
vyřezanou obětní misku. Neuspokojuje vás to všechno?"
Potom pokračoval ze stanoviska vepřů: "Správně vzato, je
lepší žráti otruby a ujíti jatkám." "Avšak potom", dodal z vlastního
stanoviska, "abychom ve cti dožili život, bylo pro nás radostné
zemříti na válečném štítě nebo v koši katově." Tak zavrhl
stanovisko vepřů a schválil vlastní. Jednal při tom lépe než vepři?"
Čuang Tse.
Každý, kdo kromě svého já a vlastních zájmů něco obětuje,
nachází se na stejné úrovni jako Čuang-Tseovi vepři. Vepři hájí
vlastní zájmy, pokud dávají přednost životu a časným otrubám
před jatkami. Obětující jdou za vlastním užitkem, když dávají
přednost magické, Boha přinucující smrti vepřů před smrtí
vlastních vášní a vlastní vůle. A co se děje při náboženských
obětech, neděje se v menší míře při zaklínání, obřadech a

"neužitečné mnohomluvnosti", když jsou tyto používány, jak je
tomu velice často dokonce při vyšších náboženstvích, jako druhu
přinucovací magie. Obřady a "neužitečná mnohomluvnost" hrají
významnou roli v náboženství jako pomůcky v nouzi k podpoře
nazíravosti, jako připomínky na přechodně zapomenutou pravdu
ve víru světských rozptylování. Jsou-li používány jako druh magie,
jest jejich užití úplně nesmyslné; nebo potom mohou, což je horší,
posílit já a tímto způsobem nijak nepřispějí k dosažení konečného
cíle.
Oděv Isidin je pestrobarevný, aby se znázornil vesmír; oděv
Osiridův je bílý, aby se symbolisovalo světlo ve vesmíru.
Plutarch
Pokud v představě uctívajícího existuje pevná souvztažnost
mezi symbolem a symbolizovaným předmětem, a první zůstává
podřízeno druhému, potud nemohou takové věci jako bílé a pestré
oděvy způsobiti mnoho škody. Když však se symbol nějak odtrhne
a stane se samoúčelný, vyjde z toho při nejlepším křehké,
sentimentální ethétství a při nejhorším druh psychologicky účinné
magie.
Všechny zákony mají ustupovat před láskou, neboť jsou tu
kvůli lásce a ne láska pro ně.
Hans Denck (193)
Slavnosti nejsou samy o sobě hříčky. Kdo však věří. Kdo
však věří, že může k pravému životu dospět buď křtem nebo
přijímáním chleba, nachází se ještě v pověře.
Hans Denck (194)
Vládnete-li písmeny slova a stále je olizujete a přežvykujete,
čeho se tu dopouštíte? Není divu, že trpíte hladem.
John Everard (195)
Když ještě vládl Správný zákon, mohli nesčetní konvertité
vyzkoumati hloubky dharmy jednoduše tím, že si poslechli
poloviční strofu nebo dokonce jedinou větu z Buddhovy nauky.
Když však se blížíme k věku podobnosti a k těmto posledním
dnům buddhismu, ocitáme se vskutku hodně vzdáleni od
moudrosti. Lidé se topí v moři slabik. Nevědí, jak mají dospět k
jediné podpoře, která je jediná pravdivá. Z tohoto stavu věcí
vysvětluje se projev otců (Zen buddhismu). Odkazovali přímo na
lidského ducha, a učili nás, abychom v něm spatřovali prazáklad
věcí a tímto způsobem, abychom dospěli k buddhovství. Toto se
označuje jako zvláštní, na svatých písmech nezávislé podání

pravdy. Máme-li výtečné schopnosti nebo zvláštní ostrost ducha,
stačí posunek, nebo slovo, aby nám bylo sděleno přímé poznání
pravdy. Jelikož oba přijali zvláštní podání, zacházel Ummon s
(historickým) Buddhou naprosto neuctivě a Yakusan zakázal
vlastním následovníkům dokonce četbu suter. Zen znamená tu
větev buddhismu, která se vzdaluje od Buddhy. Jmenuje se také
mystickou větví, protože se nedrží slovního významu suter. Z toho
důvodu se posmívají Zenu ti, kdo slepě následují Buddhu, zatímco
ti, kdo nemilují slova, cítí se přitahováni k mystické cestě.
Příslušníci obou škol vědí velmi dobře, jak pochybovali o svých
protivnících, ale nedovedou pochopit, že se vlastně vzájemně
doplňují. Což není Zen jednou ze šesti ctností dokonalosti? Je-li
tomu tak, jak by nesouhlasila s naukami Buddhovými? Podle
mého názoru vyplývá Zen z učení Buddhova, mystické ze slov.
Není důvodu, proč bychom měli pomíjeti Zen kvůli učení
Buddhovu, ani nepotřebujeme nedbati slov kvůli mystickému
učení Zen. Studenti, tradicí dochovaného Buddhismu se vystavují
nebezpečí, že se budou držet pedantsky písma, jehož prvý
význam jim zůstane skryt. Takoví lidé nikdy nepostihnou poslední
skutečnost, a Zen by pro ně znamenal spásu. Naproti tomu ti, kdo
studují Zen, mají sklon k prázdnému povídání a sofismům.
Nedokáží postihnout smysl slov. Aby se dosáhlo jejich spásy,
prospěl by jim kurs v buddhistických písmech. Jen když se opraví
tyto jednostranné názory, porozumíme dokonale Buddhově nauce.
Čiang - čih - či.
Těžko bychom nalezli lepší shrnutí těchto uzávěrů, k nimž
musí dospěti dříve nebo později každý, o duchovních a
psychologických vztazích přemýšlející duch, právě jako k nim
dospěl tento mistr buddhismu Zen v jedenáctém století.
Následující citát je působivý protest proti zločinům a
hloupostem, které páchali ve jménu náboženství reformátoři
šestnáctého století - oni reformátoři, kteří se obrátili k Bohu, aniž
se odklonili od sebe, proto měli vyšší zájem o časné aspekty
historického křesťanství - o církevní hierarchii, o puntičkářskou
logiku, o slova písma - než o Božského Ducha, který má být
uctíván v duchu, o věčnou skutečnost, na jejímž poznání spočívá
život. Byl sepsán Sebastiánem Castelliem, který byl nějakou dobu
oblíbeným učedníkem Kalvínovým, který však se od svého mistra
oddělil, protože, ačkoliv byl sám kacíř, odsoudil své vlastní
kacířství k upálení. Naštěstí žil Castellio v Baselu, když napsal
svým vrstevníkům své poselství lásky a správného chování. Kdyby
je byl napsal v Ženevě, byla by ho čekala mučírna a smrt.

Jestliže vy, osvícený kníže (je oslovován vévoda
würtemberský), oznámíte svým poddaným, že byste je navštívil v
čase blíže určeném a kdybyste jim nařídil, že by se měli k vašemu
přivítání odít do bílých šatů, co byste učinil, kdybyste při svém
příjezdu zjistil, že oni, místo aby se bíle oblékli, by strávili všechen
čas hádkami o vaší osobě - a jedni trvajíce na tom, že jste ve
Francii, jiní že ve Španělsku; někteří by tvrdili, že přijedete na
koni, jiní, že ve voze; jedni by ujišťovali, že přijedete s veškerou
nádherou a jiní, že bez doprovodu a bez suity? A co byste řekl
teprve tomu, kdyby se nepřeli jen slovně, ale užívali by při tom
pěstí a mečů, a kdyby se některým podařilo, jiné, kteří nejsou
stejného názoru, zabít nebo zničit? "Přijede na koni". "Ne, vůbec
ne, ve voze." "Ty lžeš." "Ne, ty jsi lhář." "Tu máš něco" a rána
pěstí. "A tu máš tady také něco," a prohnaný meč tělem. Kníže, co
byste si pomyslel o takových občanech? Kristus od nás žádal,
abychom se oděli bílým šatem a čistým a svatým životem. Co
však zaměstnává naše myšlenky? Přeme se nejen o cestě ke
Kristu, nýbrž i o jeho poměru k Bohu Otci, o Trojici, o předurčení,
o svobodnou vůli, o podstatě Boží, o andělích, o osudu duše po
smrti - o mnoha věcech, které pro spásu duše nejsou
bezpodmínečně nutné. A tyto věci ostatní nemohou být nikdy
poznány, dokud naše srdce nejsou čistá, neboť to jsou věci, které
musí být pochopeny duchovně.
Sebastian Castellio (196)
Lidé vždy obdrží to, co si přejí. Bohužel, teprve tehdy se
dovídají, až to dostanou, co to jest, cosi přáli. Protestanti byli by se
mohli, kdyby byli chtěli, svěřiti vedení Castellia nebo Dencka. Dali
však přednost Kalvínovi a Lutherovi - protože nauka o
ospravedlnění vírou a o předurčení - byla zajímavější než
philosophia perennis a nejenom, že byla zajímavější, ale kladla
na člověka též menší požadavky. Kdyby byla odpovídala pravdě,
mohla spasiti jejich duše, aniž by musel podstoupit onen
nepříjemný proces sebezáporu, který je nepostradatelným
předpokladem poznání věčné skutečnosti a s ním spojené spásy.
A kladly se nejen menší požadavky, nýbrž byla i lépe uspokojena
intelektuální potřeba přísně vymezených formulek a syllogických
důkazů abstraktních pravd. Je nudné čekati na Boha. Jak je však
vzrušující příti se, umlčovati protivníky, ztratiti hlavu a nazývati to
"spravedlivým hněvem" a konečně z rozepře přejít k boji, od slov k
tomu, co svatý Augustin tak deliciésně nazval "dobrotivou
krutostí", k pronásledování a trestům!
místo

Jakmile protestantská Evropa zvolila Luthera a Kalvína
jejich současníků, duchovních reformátorů, obdržela

theologii, kterou si přála mít. Obdržela také vedle jiných
neočekávaných vedlejších produktů, též třicetiletou válku,
kapitalismus a první obrysy moderního Německa. Chceme-li najít
nějakého obětního beránka, na něhož bychom svedli bědy, které
způsobilo Německo,...pak nejhorším andělem této země jak jsem
o tom stále více přesvědčen, nebyl ani Hitler, ani Bismark, ani
Bedřich Veliký, nýbrž Martin Luther...Lutheráni uctívají Boha, který
není ani spravedlivý, ani milosrdný...Přírodní zákon měl by býti
soudem, k němuž se lze odvolati proti rozsudku nespravedlivé
autority. Luther však jej ztotožňoval se stávajícím společenským
zřízením, vůči němuž se má zachovávat úplná poslušnost. Atd.
Pravá víra je prvním stupněm osmidílné, ke spáse vedoucí stezky.
Kořen a příčinu zotročení způsobuje nepravá víra a nevědomost
(nezapomínejme na to), která nikdy není úplně nepřekonatelná,
nýbrž vždycky konec konců chtěná. Nevědomost ve své původní
podobě a dědičný hřích jsou jedno a totéž.

XXI. kapitola
Modlářství
Pro vzdělané lidi ztratily primitivní formy modlářství
přitažlivost. Takoví mohou lehce obstáti pokušení, aby zbožňovali
zvláštní předmět v přírodě nebo aby věřili, že dokonce symboly a
obrazy jsou Božské podstaty a proto musí být uctívány a příznivě
naladěny. Zajisté i dnes namnoze vládne fetišistická pověra; avšak
není v úctě. Primitivní formy modloslužby jsou trpěny právě jako
pití nebo prostituce, ale nejsou schvalovány. Jejich postavení v
řádu hodnot je velmi nízké.
Zcela jinak je tomu s vyvinutými, moderními formami
modloslužebnictví. Tyto nejen trvají, ale jsou dokonce vysoce
váženy. Vědci je doporučují jako časovou náhražku za
náboženství a mnozí náboženští učitelé je staví na roveň uctívání
Boha. To je velmi politováníhodné, ale v žádném případě to není
překvapující. Naše vzdělání snižuje primitivní formy modloslužby.
Zároveň však snižuje věčnou filosofii a duchovnost, nebo je v
nejlepším případě ponechává bez povšimnutí. Nevěnuje se ani
nižším hokuspokusům, ani immanentnímu a transcendentnímu
Božství, nýbrž stanoví si za cíl svého obdivu pantheon vyhraněně
lidských myšlenek a ideálů. V akademických kruzích a mezi těmi,

do nichž bylo napumpováno vyšší vzdělání, shledáváme se jen s
nepatrným počtem fetišistů a pobožných mystiků. Naproti tomu je
tam tolik zastánců politického nebo sociálního modloslužebnictví,
jako strakatých psů. Zajímavé je, jak jsem mohl zjistit, že knih o
duchovním náboženství se méně půjčuje v universitních
knihovnách než ve veřejných. Veřejné knihovny navštěvují lidé,
kteří nepoužívají ani předností dlouhého akademického vzdělání,
ani netrpí jeho nevýhodami.
Četné odrůdy vyššího modloslužebnictví lze rozdělit na tři
kategorie: technologické, politické a mravní. Technologické
modloslužebnictví je nejnaivnější a nejprimitivnější, neboť jeho
zastánci věří jako nejnižší modláři, že jejich spása a osvobození
závisí na hmotných předmětech - v tomto případě na technických
úskocích. Technologické modlářství jest náboženství, jehož nauky
jsou hlásány jasně a klidně na reklamních stránkách našich novin
a časopisů - a z těchto pramenů milióny mužů, žen a dětí
kapitalistických zemí čerpají svůj praktický životní názor. V
sovětském Rusku se hlásá technologie modlářství se zvláštní
horlivostí, takže v letech industrializace se stalo jakýmsi druhem
státního náboženství. Moderní člověk tak odevzdaně věří v
technologické modly, že je (i přes učení mechanizované války)
nemožné, by se odhalila v lidském myšlení naší doby
sebenepatrnější stopa antické, hluboce realistické nauky o
Hybridě a za ní nevyhnutelně následující Nemesis. Panuje zcela
obecný názor, že tam, kde jde o technické úskoky, možno je
získati zdarma, že možno požívati všechny přednosti
komplikované, velmi obtížné a stále se vyvíjející techniky, aniž
bychom je museli zaplatit v odpovídajících škodách.
Jen o něco méně naivní jsou političtí modláři. Namísto
uctívání spasitelných technických úskoků postavili uctívání
spasitelných sociálních a hospodářských institucí. Jen vnuť
člověku správné instituce, a zmizí všechny jeho problémy, od
hříchu přes bídu až k nacionalismu a k válce. Většina politických
modlářů je též technologickými modláři - i vzdor skutečnosti, že
tato dvě pseudonáboženství konec konců jsou přece spolu
neslučitelná, neboť technický pokrok v dnešním tempu i
sebezručněji vypracovaný politický plán se během řady generací,
ale během let a dokonce měsíců přivede ad absurdum.
Mravní modláři jsou realisté, pokud pochopí, že nepostačí
ani technologické úskoky ani instituce, aby zajistily vítězství
ctností a přibývání blaženosti. Vidí, že jednotlivci, kteří vytvářejí
lidské společnosti a potřebují stroje, nakonec sami rozhodují, zda
vztahy mezi jednotlivci budou řádné a zda ve společnosti bude

vládnout pořádek nebo nepořádek. Materiální a institucionální
nástroje jsou nepostradatelné, a dobrému nástroji je třeba dát
přednost před špatným, avšak v bojácných nebo zlých rukou
nejlepší nástroj je buď neužitečný, nebo je prostředkem zla.
Moralisté přestávají být realističtí a proviňují se modlářstvím,
jakmile neuctívají Boha, nýbrž své vlastní mravní ideály a jakmile
považují ctnost za samoúčelnou a nikoliv za prostředek k poznání
Boha a k lásce k Němu. Bez tohoto poznání a lásky není ctnost
ani dokonalá ani třebas i sociálně působivá.
Co následuje, je výňatek z pozoruhodného dopisu, který
napsal Thomas Arnold (197) 1836 svému bývalému žáku a
budoucímu životopisci A. P. Stanleyovi. "Fanatismus je
modlářství, a stejný rys mravní zavržitelnosti poskvrňuje obojí.
Fanatik uctívá stvoření vlastní žádosti. Jeho sebeobětování pro
tuto věc jest tedy jen zdánlivé. Ve skutečnosti zanechává části
vlastní přirozenosti nebo vlastního ducha, které si nejméně cení, a
přináší obě tomu, co si nejvíce cení. Jak se mi zdá, spočívá hlavní
chyba modlářství samého v tom, že postavíme vlastní myšlenku,
která se nám nejlépe zamlouvá, na místo Krista, který jediný se
nemůže stát takovou modlou, a nemůže takové uctívání vyvolat,
protože v sobě obsahuje všechny představy dokonalosti a má je
ve správném souzvuku a ve správném složení. Co se mne týče, posuzuji-li svou lepší stránku - byly by pravda a spravedlnost
modlami, jimž bych se dal nejsnáze upsat. Byly by však pravými
modlami, neboť by nemohly poskytnout úplný pokrm, který
potřebuje duch. Kdybych je uctíval, zůstala by úcta a pokora a
jemnost bez povšimnutí. Kristus sám však obsahuje zároveň
pravdu, spravedlnost a také všechny ostatní ctnosti...Úzkostlivost,
jelikož nekontroluje celou naši mravní podstatu, vede k
špatnostem v oněch částech našeho já, které nejsou
kontrolovány."
Z hlediska psychologické analysy je tento citát výtečný.
Jediný nedostatek je v tom, že není úplný, neboť přihlíží k oněm
proudům, které z věčnosti vplývají do časného řádu a jsou známy
obvykle jako milost nebo vnuknutí. Milost a vnuknutí jsou
propůjčeny v takové míře, v jaké se člověk vzdává vlastní vůle a
spojuje se dík stálé nazíravosti a odpoutanosti s vůlí Boží. Vedle
zvířecích a duchovních milostí, které pocházejí z Božského běhu
věcí, jsou také lidské nepravé milosti - jako například zmnožení
síly a ctnosti, které pochází ze sebeobětování ve prospěch
nějakého politického nebo mravního modlářství. Často je těžké
rozeznat pravou milost od nepravé milosti. Jakmile čas a okolnosti
odhalí v plném rozsahu následky pro duši, dokáží i pozorovatelé

bez zvláštního nadání obojí rozeznati. Jde-li o pravou
"supranaturalistickou" milost, nemusí se zlepšení na jedné straně
osobnosti zaplatit zakrněním nebo zhoršením na druhé straně.
Láskou a poznáním Boha doprovázená ctnost jest něco zcela
jiného než "spravedlivost znalců písma a farizeů," kteří v očích
Kristových byli jedním z nejhorších mravních zel. Tvrdost,
fanatismus, nemilosrdnost a duchovní pýcha jsou obvyklé vedlejší
produkty stoického sebezlepšování, je-li ponecháno samo sobě
nebo podporováno jen určitými nepravými milostmi, jestli
jednotlivec se zaslíbí účelu, který není pravý, zvolí-li cíl, který není
Bohem, nýbrž jenom zvětšenou projekcí vlastních oblíbených
teorií nebo mravních předností. Modlářské uctívání mravních
hodnot na sobě a kvůli sobě samo se ruší, a to nejen proto, že se
jím znemožňuje, jak říká Arnolds, harmonicky vyrovnaný vývoj,
avšak a především, že dokonce nejvyšší formy mravního
modlářství zatemňují přístup k Bohu a vylučují proto
modloslužebníka z osvěcujícího a osvobozujícího poznání
skutečnosti.

XXII. kapitola
Mrhání citem
Strávil jste celý život ve víře, byl jste jiným dokonale oddán a
nikdy jste nebyl sobecký. Nic tolik nepodporuje vypínavost, než
když stále sobě dokazujeme, že jsme zcela prosti sebelásky a že
jsme bližním stále nesobecky oddáni. Avšak celá tato oddanost
vůči jiným prospívá vlastně jen Vám. Vaše sebeláska vrcholí tím,
že si k tomu stále blahopřejete, že jste jí prost. Všechna vaše
citlivost soustřeďuje se na to, že dbáte, abyste nikdy nebyl se
sebou nespokojen. Tu je původ všech vašich vrtochů. Držeti se
stále pozorně a citlivě svého já. Chcete, aby jak Bůh, tak lidé byli
stále s vámi spokojeni, a chcete být také sám se sebou spokojen
ve styku s Bohem.
Ostatně nejste spokojen obvyklým blahem - Vaše sebeláska
si žádá živé citové vzrušení, zklidňující potěšení, jakýsi druh
vzruchu. Jste příliš na to zvyklý, svěřovati se vedení své
představivosti a domnívati se, že Váš duch a Vaše vůle jsou
nečinné,, když si neuvědomujete jejich práci. Následkem toho jste
nezávislý na určitém druhu vzrušení, které se velmi podobá

vzrušení způsobenému afektem nebo divadelním představením.
Následkem této rafinovanosti podléháte nakonec opačnému
extrému - pravé hrubosti představ. Nic jiného tolik neškodí jak
věřícímu životu, tak pravé moudrosti, jako toto. Není
nebezpečnějšího bludu, než živá, vznětlivá obraznost, vlivem níž
lidé si myslí, že se zbavili iluzí. Představivost nás klame, a jistota,
kterou hledáme prostřednictvím představivosti, dobrým vkusem a
svými city, jest jedním z nejnebezpečnějších pramenů, z nichž
pochází fanatismus. To je propast nicoty a zkázy, kterou máte
podle vůle Boží odhaliti ve svém srdci. Musíte si ji uvědomovat s
klidem a prostotou, jak náleží pravé pokoře. Být zarmoucen
pohledem na vlastní chyby, to je pouhá sebeláska. Avšak
pohleděti jim do tváře, nemazliti se s nimi a netrpěti je, pokoušeti
se o zlepšení, nestáti se však přitom malicherným - to znamená
snažiti se o to, co samo o sobě a z vůle Boží je dobré.
Fénelon.
Dopis od arcibiskupa z Cambrai - jaká událost, jaká vysoká
pocta! Přece však byla asi pečeť rozlomena s určitou nevolností.
Vyžadovati si rady a bezohledného úsudku od muže, který v sobě
spojuje charakter světce s nadáním Marcela Procesta - znamená,
že je možno připraviti své sebelásce mocnou ránu. A vskutku se
dostavila v podobě nejvybranější a nejjasnější prózy rána, která
byla duchovním protijedem proti sebelásce. Fénelon nikdy neváhal
zničit sebe milující srdce kohokoliv, kdo byl s ním v písemném
spojení. Zničení však vždycky mířilo k tomu, aby se znovu začalo
se stavbou na vyšším nesobeckém stupni. Tento dopis však
představuje jenom skvělý povahový rozbor. Obsahuje též některé
velmi zajímavé poznámky o rozčilené mysli v poměru k
duchovnímu životu.
Výraz "zažité náboženství" má dva, vzájemně se vylučující
významy. Je "zážitek", o kterém pojednává philosophia perennis bezprostřední vnímání Božského prazákladu pomocí intuitivního
konu, a to se plně otevře jen u těch, kdo jsou čistého srdce. A je
též "zážitek", který je vyvoláván povzbudivými modlitbami,
působivými obřady nebo vědomou snahou vlastní obrazotvornosti.
Tento "zážitek" je stav vzrušení mysli, vzrušení, které se může
projevovat slabě nebo může trvat, nebo může být krátký a mít
epileptickou prudkost, a být doprovázen zoufalými tóny a zpěvem
a tancem, nebo plačtivou křečí. Avšak vzrušení mysli, ať je jeho
příčina a druh jakákoliv, je vždycky vzrušením já, jemuž má
odumříti každý, kdo chce být živý vůči Bohu (což je nejvyšší forma
tohoto vzrušení) nesnese srovnání se "zážitkem" bezprostředního
vnímání Boha čistým srdcem, které dokonce svá nejvznešenější

citová vzrušení vymýtilo. Z toho důvodu zdůrazňuje Fénelon v
předcházejícím citátu, že "klid a prostota" jsou nutné. Z toho
důvodu káže svatý František Saleský neúnavně onu mírnost,
kterou sám tak důsledně pěstoval. Z toho důvodu vrací se
buddhistické spisy stále znovu k tématu klidu mysli jakožto
předpokladu k osvobození. Mír, který přesahuje veškerý rozum,
jest duchovním plodem. Je však také mír, který nepřesahuje
veškerý rozum, skromnější mír sebeovládání v citech a
sebezáporu; ten není duchovním plodem, nýbrž nezbytným
pramenem duchovního života.
Nedokonalí ničí pravou pobožnost, neboť hledají smyslovou
sladkost v modlitbě.
Sv. Jan z Kříže.
Moucha, která se dotkla medu, nemůže už použíti křídel.
Tak ničí svou svobodu duše, která se upíná k duchovním
sladkostem, a znemožňuje si jakékoli nazírání (kontemplaci).
Sv. Jan z Kříže.
Co platí o sladkých citových vzruších, totéž platí o trpkých.
Jako určití lidé mají radost ze špatného zdraví, tak jiní mají
potěšení ze špatného svědomí. Lítost je metanoia, "změna
smýšlení". Bez ní nemůže duchovní život ani začít - neboť
duchovní život je nesrovnatelný s životem "starého člověka", jehož
jednání a myšlenky, ba jehož existence vůbec jsou tím
překážejícím a zlým, co má být litováno. Tato žádoucí změna je
obvykle doprovázena smutkem a odporem vůči já. Ale takové city
nesmí trvat a nesmí se vyvinout ve zvyklostní lítost. Středoanglicky
jest "lítost" označována pro moderního čtenáře zároveň
překvapujícím a povzbudivým dvojslovím again-bite (zpětné
kousnutí). Kdo koho kouše při tomto lidojedském střetnutí?
Pozorování a rozbor sama sebe dávají odpověď na tuto otázku.
Záslužné části já kousají nectné, samy jsou kousány a dostávají
rány, které jsou infikovány bacily zoufalství a nepotlačitelným
pocitem hanby. Ale, jak říká Fénelon, "je to pouhá sebeláska, když
jsme zarmouceni při pohledu na své vlastní chyby. "Výčitky vůči
sobě jsou bolestné, ale utržená bolest jest útěšným důkazem
toho, že já zůstalo ještě nezraněno. Dokud pozornost zůstane
obrácena na hříšné já, potud se nemůže pozdvihnout k Bohu, ani
já (které se živí pozorností, a teprve potom umírá, když je mu tato
potrava odňata) nemůže být rozpuštěno v Božím světle.
Vyvaruj se jako moru jakéhokoliv pozorování svého já a
svých hříchů. Nikdy nemáme o těchto věcech přemýšleti, s
výjimkou toho, když se chceme pokořiti a milovati svého Boha.

Stačí, když se zcela obecně považuješ za hříšníka. Mnozí svatí,
kteří jsou nyní v nebi, byli také hříšní.
Charles de Condren.
Chyby nám budou k dobrému konci velmi prospěšné, a to
tehdy, když já použijeme k tomu, abychom se pokořili a když
nepovolíme ve snaze se polepšiti. Malomyslnost není k ničemu; je
to pouhé zoufalství poraněné sebelásky. Správná cesta, jak
využíti vlastních chyb, jest, spatřiti je v plné jejich ohavnosti a
potom se spolehnouti na Boha, avšak neočekávati nic od svého
já.
Fénelon.
Sestoupila (Marie Magdalena) s výše své touhy po Bohu do
propasti hříšného života a hledala v bahnitém močálu a ve
smrdutém hnojišti své duše? Ne, tak zajisté neučinila. A proč?
Protože jí Bůh svou milostí dal v duši poznati, že by tímto
způsobem nikdy nedosáhla cíle. Vždyť by tím spíše rozvinula
schopnost často hřešit, než aby dosáhla prosté odpuštění všech
svých hříchů.
Mrak nevědomosti.
Vezmeme-li v úvahu, co bylo nahoře řečeno, můžeme
poznati zvláštní duchovní nebezpečí, která stále hrozí převážně
citovému náboženství. Víra rozdmychána pekelnými plameny a
považující divadelní techniky nápravných kázání, jimiž se vyvolává
lítost a náhlé, krisové obrácení; spasitelský kult, který neustále
rozněcuje to, čemu svatý Bernard říká amor carnalis, to znamená
smyslovou lásku k avataru a k osobnímu Bohu, rituální tajné
náboženství, které svými svátostmi, hudbou a vůní kadidla,
numinosní temnotou a svatými světly vyvolává pocity hluboké úcty
a estetické vytržení - to všechno je v nebezpečí, že se stane
psychologickým modloslužebnictvím, v němž citový postoj já vůči
Bohu se zamění za Boha samotného. Nakonec se stane cit
mocně sledovaným a uctívaným samoúčelem. Podobným
způsobem promrhávají otroci omamných jedů svůj život, když
hledají umělý ráj. To všechno je zřejmé. Neméně zřejmé je, že
náboženství, které poskytuje menší míru citu, má málo přívrženců.
Ostatně, když nepravá náboženství se objevují na scéně s velkou
přitažlivou silou pro city, ihned nacházejí milióny nadšených,
věrných mezi masami, pro něž pravá náboženství přestala mít
význam a útěchu. Jestliže však příslušníků klamného náboženství
(jako na příklad se v jednom z takových vládnoucích modlářství
snoubí nacionalismus s revoluční touhou) jest zcela nemožno aby
si prorazil cestu k pravé duchovnosti, zůstává tato cesta stále

otevřena cituplným druhům pravého náboženství. Ti, kdo skutečně
sledují tuto cestu až do jejího konce, až k spojivému poznání
Božského prazákladu, tvoří nepatrnou menšinu. Mnozí jsou
povoláni, ale protože málokterým se zalíbí, aby byli vyvoleni, jsou
jen málokteří vyvoleni. Ostatní, jak praví orientální zastánci věčné
filosofie, vysluhují si další šanci, aby obstáli v kosmické zkoušce
za okolností, které podle jejich zásluh jsou více či méně příznivé.
Jsou-li "spaseni", přivede je jejich nedokonalé a vždy nikoliv
konečné osvobození k nějakému stavu svobodnější osobní
existence, z níž (přímo nebo pomocí dalších vtělení) mohou
dospěti ke konečnému, věčnému osvobození. Jsou-li "zavrženi",
jest jejich "peklo" dočasným a přechodným stavem hustší temnoty
a tíživějšího zotročení vlastní vůlí, kořenem a principem všeho zla.
Vidíme tedy, že citové náboženství, setrvává-li se u něho,
vede k mnohému dobrému, avšak nemůže vésti k nejvyššímu
dobru. Cesta citů však ústí do cesty spojivého poznání. Ti, jimž je
libo, aby se dali touto novou cestou, jsou na svou úlohu dobře
připraveni, pokud použili vstupu přes mysl a nepodlehli
pokušením, která na ně číhají. Jen dokonale nesobečtí a osvícení
mohou dobré provésti tak, že za ně nemusí nějakým způsobem
zaplatit skutečným nebo potencionálním zlem. Náboženské
světové systémy byly vypracovány hlavně lidmi, kteří nebyli
dokonale nesobečtí a osvícení. Proto mají všechna náboženství
své stinné stránky, ba dokonce odporný vzhled, neboť dobro,
které konají, málokdy činí zdarma, nýbrž chtějí za ně zaplatit buď
za hotové nebo ve splátkách. Nauky a praktiky, sloužící k
povzbuzení
mysli,
které
v
organizovaných
světových
náboženstvích hrají tak velkou roli, netvoří výjimku z tohoto
pravidla. Konají dobro, ale nikoliv zadarmo. Požadovaná cena se
řídí podle povahy jednotlivých uctivatelů. Některým se zalíbí přejíti
do plýtvání city. Protože se citově upínají k bůžkům, musí zároveň
s dobrým ze svého náboženství převzíti i duchovní zlo, které ono
dobré může dokonce převážit. Jiní odolávají pokušení, aby sami
sebe povyšovali, a kráčejí dále k ničení já a jeho citů a k uctívání
Boha (a nikoliv k uctívání vlastních citů vůči Bohu nebo svých
představ o Něm). Čím dále postoupí v tomto směru, tím méně
budou muset zaplatit za dobré, které jim přinášelo jejich citové
náboženství bez něhož by snad byli toto náboženství ani nepřijali.

XXIII. kapitola
Zázračné

Zjevení jsou scestí víry. Jsou to zahálčivé kratochvíle, které
ničí prostotu poměru k Bohu, zatěžují duši a odvádějí ji od přímé
touhy po Bohu. Zneklidňují duši a naplňují ji jinými předměty než
Bohem. Zvláštní osvícení, hlasy, věštby a jiné, spíše jsou
známkou slabosti u duše, která nemůže odolati útokům pokušení
nebo strachu z budoucnosti. Věštby jsou též důkazem lidské
zvědavosti v duši, která se vůči Bohu projevuje shovívavě. Jako
otec obtěžujícímu dítěti, strčí On pár bezcenných sladkostí, aby
utišil jeho hlad.
J. J. Olier.
Nejmenší zlomek posvěcující milosti předčí zázrak. Tento je
nadpřirozený dík své příčině, dík způsobu jakým povstal (quoad
modum), nikoliv svou podstatnou skutečností. Život, který se
věnuje znovu mrtvému, jest pouhý přirozený život - dosti skromný
ve srovnání se životem milosti.
R. Garrigou-Lagrange.
Můžeš kráčeti po vodě? Dokázals právě tak málo jako
věchet slámy. Můžeš létati vzduchem? Neprovedls nic více než
špinavá moucha.
Ansari z Heratu.
Abnormální tělesné stavy, které často doprovázejí přímé
vnímání Božského Prazákladu nejsou přirozeně neodlučnými
součástkami onoho zážitku. Mnozí mystikové dokonce litují
takových projevů jakožto známky nikoliv Božské milosti, nýbrž
slabosti těla. Vznášeti se ve vzduchu, upadnouti do transu,
ztráceti smysly, to znamená - jak praví Condren - "působení Boží
a jeho svatá poselství přijímati způsobem nejvýš zvířecím a
hmotným."
"Jediný gram posvěcující milosti," říkával (svatý František
Saleský), "má větší cenu než tuna oné milosti, které theologové
dávají název gratia gratuita, do níž náleží dar dělati zázraky. Jest
zcela možné požívati takových darů a přece se nacházeti ve stavu
těžkého hříchu.
Jean Pierre Gamus.
Sufiové považují zázrak za "závoj" mezi duší a Bohem.
Mistři duchovnosti hinduistické mají své žáky k tomu, aby nedbali
na siddhis čili na psychické síly, které se mohou dostaviti bez
jejich přání jako vedlejší produkt ponoření. Vědomé podporování
těchto sil, tak znějí tato varování, odvádějí duši od skutečnosti a
klade osvícení a osvobození do cesty nepřekonatelné překážky.
Podobný postoj zaujímají nejlepší budhističtí učitelé, a v jednom

písmu Pali nacházíme anekdotu, která vyjadřuje charakteristicky
suchou poznámku k podivuhodnému výkonu vznášení se ve
vzduchu u jednoho Buddhova žáka. "Tohle", pravil "neslouží ani k
obrácení neobrácených, ani není k užitku obráceným". A pak dále
mluvil o osvobození.
Protože nerozumějí ničemu ze spiritismu, a považují hmotný
svět a jeho vlastní domněnky o něm za nejvýš důležité, soustředili
se racionalisté na to, aby se přesvědčili o tom, že se zázraky ani
nedějí, ani se nemohou stát. Protože sami mohli nasbírati
zkušenosti o duchovním životě a jeho vedlejších produktech, jsou
zastánci věčné filosofie přesvědčeni, že se zázraky skutečně dějí.
Považují je však za málo důležité a především za negativní a
protispirituální.
Zázraky, které se dnes nejvíce žádají, a po nichž je největší
poptávka, týkají se uzdravování. Za jakých podmínek a do jakého
stupně má být použito psychické léčebné síly, jest v evangeliu
jasně uvedeno. "Co je snadnější: říci ochrnutému" "Odpouštějí se
ti hříchy," či říci: "Vstaň, vezmi své lůžko a choď," (198). Jestli
někdo může "odpouštěti hříchy", pak může klidně použíti své
léčebné síly. Odpouštění hříchů v jeho plnosti zastanou jen ti, kteří
mluví "s mocí", neboť jsou nesobeckými nositeli Božského ducha.
Vůči theocentrickým světcům pociťuje neznovuzrozený průměrný
člověk směs lásky a úcty. Snaží se, aby se k nim přiblížil, a přece
je pro jejich svatost nucen zvolati: "Odejdi ode mne, neboť jsem
hříšný člověk." (199). Taková svatost posvěcuje, jelikož odpouští
hříchy těm, kdo se přiblíží. Tito se octnou v postavení, z něhož
mohou rychle začít se bránit následkům svých dosavadních
špatných činů (neboť následky samozřejmě zůstávají) novým
postojem ducha a mohou dokonce zlo neutralizovat, ba i je
proměnit v dobro. Méně dokonalý způsob odpouštění hříchů může
být poskytnut těmi, kteří nejsou příliš svatými, avšak mluví jako
právoplatní zástupci nějaké instituce, kterou hříšník považuje za
nositele nadpřirozené milosti. V tomto případě není kontakt mezi
neznovuzrozenou duší a Božským duchem přímý, nýbrž nastává
prostřednictvím představivé síly hříšníkovy.
Ti, kdo jsou svatí, protože jsou nesobeckými nositeli Božího
Ducha, mohou způsobiti psychické uzdravení, aniž by na ně
pomýšleli, neboť budou vědět, kdo mezi nemocnými je schopen
přijmout nejen pouhý zázrak tělesného uzdravení, nýbrž i
odpuštění svých hříchů. Ti, kdo nejsou svatí, mohou však
odpouštěti hříchy, protože náleží instituci, která platí za nositele
milosti, měli by býti při vykonávání své léčebné síly značně jistí,
aby nezpůsobili více škody než užitku. Bohužel, zdá se, že způsob

psychické léčby je některým lidem vrozen, zatímco jiní si ho
mohou osvojiti bez nejmenšího stupně svatosti. ("Jest možno
používati takových darů, a přece se nacházeti ve stavu těžkého
hříchu.") Takoví lidé budou používat tohoto způsobu zcela
nerozdílně, aby se jím chlubili nebo si vydělávali peníze. Často
docilují úctyhodných úspěchů. Protože však nemají moc
odpouštěti hříchy, a nerozumějí psychologickým souvztažnostem,
podmínkám nebo příčinám symptomů, kterým tak zázračným
způsobem dali zmizeti, nechávají duši prázdnou, vystavenou
vtažení sedmi jiných ďáblů, z nichž jeden je horší druhého.

XXIV. kapitola
Rituál, symbol, svátost
Aswala: Ladžnavalkjo, jak může obětující překonat smrt,
když všechno, co souvisí s obětí, je zastíněno smrtí a smrti je
podrobeno?
Ladžnavalkja: Poznáním, že obětující, oheň a obřadní slovo
jsou jedno a totéž. Neboť vskutku, rituální slovo jest obětující, a
rituální slovo jest oheň, a oheň, který je jedno s Brahmanem, jest
obětující. Toto poznání vede k osvobození. Toto poznání převádí
člověka přes smrt.
Upanišada Brhadaranjaka
Jinými slovy, obřady, svátosti a ceremoniely jsou do takové
míry cenné, do jaké věřícím připomínají, co by mělo být jejich
vlastním vztahem ke světu a k jejich Božskému Prazákladu, ba co
by mohlo být (kdyby se podrobili jen immanentní a transcendentní
duši světa). Teoreticky jsou všechny obřady nebo svátosti stejně
dobré, avšak s výhradou, že symbolisovaný objekt je stejně
aspektem Božské skutečnosti a že vztah mezi symbolem a
skutečností je jasně narýsován a stálý. Právě tak je jakákoliv řeč
právě tak dobrá jak jiná. O lidské zkušenosti lze právě tak dobře
myslet čínsky, jako anglicky nebo francouzsky. Čínština však je
prakticky nejlepší řečí pro ty, kdo byli vychováni v Číně, angličtina
pro Angličany a franština pro Francouze. Je samozřejmě daleko
snazší naučiti se řádu obřadu a jeho význam pochopiti z
dogmatického hlediska, než ovládati jemnosti cizího jazyka.
Nicméně do značné míry se hodí to, co bylo řečeno o jazyku též
pro náboženské zvyky. Lidem, kteří byli vychováni, aby na Bohy
mysleli pomocí určité skupiny symbolů, je za těžké, aby on něm

mysleli pomocí jiných, v jejich očích vůbec neposvěcených
slovech, ceremoniích a obřadech.
Buddha varoval Subhutiho a pravil mu: "Subhuti, nemysli, že
Tathagata někdy přemýšlel o tom, jak by měl vypracovati nějaký
učební systém k vysvětlení dharmy. Takovou myšlenkou se
nesmíš nikdy zabývat. A proč? Neboť učedník, který má takovou
myšlenku, nejen nerozumí učení Tathagaty, nýbrž by jej dokonce
pomlouval. Ostatně výrok "učební systém" neznamená nic, neboť
pravda (ve smyslu skutečnosti) nemůže být rozkrájena na malé
kousky a spojena do systému. Výrazu lze používat jen obrazně.
Sutra měřiče diamantů.
Přes svou nedostatečnost a zásadní jinakost vzhledem k jim
odpovídajícím
skutečnostem,
zůstávají
slova
našimi
nejspolehlivějšími a nejpřesnějšími symboly. Kdykoliv potřebujeme
přesnou zprávu o skutečnostech nebo myšlenkách, musíme
sáhnout po slovech. Ceremonie, řezaný nebo malovaný obraz
mohou sice míti více významů a jemností při menším rozsahu a
také mohou být výraznější než slovní formulky, mohou to však
učiniti jen daleko neurčitějším způsobem. V moderní literatuře se
často setkáváme s představou, že středověké kostely byly
stavebním a uměleckým ekvivalentem theologické summy, a
tehdejší věřící, kteří okolo sebe obdivovali umělecká díla, byli
tímto způsobem vyučováni o dogmatu. Tento názor nebyl zřejmě
uznáván vážně smýšlejícím středověkým kněžstvem. Coulton
cituje slova kazatelů, kteří si ztěžují na to, že jejich věřící mají
zcela špatnou představu o katolictví, protože si prohlížejí
chrámové obrazy, místo, aby sledovali kázání. (Dnes se dělo totéž
u katolických Indiánů ve střední Americe, kteří vymysleli
nejnesmyslnější bludy při studiu vyřezávaných a malovaných
symbolů, jimiž španělští dobyvatelé naplnili kostely), Svatý
Bernard se postavil proti nádheře architektury, sochařství a
obřadů, které podporovalo opatství v Cluny, a to nikoliv jen z
přísného mravního hlediska, ale ne též v poslední řadě po
rozumné úvaze. "Tak velká a podivuhodná mnohost různých
forem setkává se s okem, že jsme v pokušení, abychom spíše
četli v mramoru než v knihách, abychom po celý den podrobně
prohlíželi umělecké dílo, místo, abychom přemýšleli o zákonu
Božím." V bezobrazném ponoření naproti tomu dosahuje duše
spojivého poznání skutečnosti. Čím tedy méně je odvádějících
symbolů pro ty, kteří, jako svatý Bernard a jeho cisterciáni,
skutečně pomýšlejí na to, aby dosáhli konečného lidského cíle,
tím lépe.

Většina lidí se modlí k bohům, protože touží po úspěchu v
pozemském podnikání. Tohoto druhu hmotného úspěchu se dá
velmi rychle zde na zemi dosáhnout (pomocí takové modlitby.)
Bhagavadgíta (200)
Mezi těmi, kdož jsou tříbeni dobrými činy, jsou čtyři druhy
lidí, kteří Mne uctívají: světem znavení, po poznání toužící, po
blaženosti toužící a člověk duchovně zralý. "Duchovně zralý je
mezi nimi nejvýše. Je se mnou stále spojen. Mně se věnuje a
ničemu jinému. Vždyť Já jsem mu nejdražší a on Mně.
Zajisté všichni jsou vznešení, ale na duchovně zralého
nahlížím jako na své Já. Vždyť on jediný Mne miluje, neboť Já, Já
sám jsem, posledním a jediným cílem jeho oddaného srdce. Po
mnohé dlouhé životy roste jeho zralost; jsem mu záštitou,
poznává, že Brahman je vesmír. Jak vzácní jsou takoví velikáni!
Lidé, jejichž rozlišovací schopnost jest otupena světskými
žádostmi, věnují se podle svého vnitřního tomu nebo onomu
rituálu, tomu nebo onomu kultu a volají různá božstva. Ať se však
věřícímu zalíbí uctívání kteréhokoliv božstva, posiluji jeho víru,
pokud nějakou má. Obdařen vírou, kterou mu dávám, modlí se k
onomu božstvu a dostává od něho všechno, co žádá. Ve
skutečnosti však jen Já dávám. Avšak tito lidé se modlí jen s
malým porozuměním o to, co je pomíjející. Uctivatelé dévů
odejdou k dévům. Ti, kdo uctívají Mne, přijdou ke Mně.
Bhagavadgita (201)
Když jsou svátostné obřady stále opakovány s vírou a
odevzdaností, vyplyne z toho více či méně trvalé působení na
prostředí, které obklopuje jednotlivé psychy (zevní duše) a z
něhož se vykrystalizovávají, podle více či méně vyvinuté
osobnosti. (O tomto psychickém prostředí napsal významný
současný filosof Dr. C. D. Broad v pojednání o telepatii v
Proceedings of the Society for Psychical Research toto: "Jsme
proto nuceni, vážně bráti na zřetel možnost, že zážitky
jednotlivcovy způsobují více či méně trvalé proměny v něčem, co
není ani jejich duchem, ani jejich rozumem. Není důvodu k
domněnce, že tento substrát by mohl být něčím, na co by se dalo
použít přivlastňovacího zájmena "mé", "tvé" a "jeho jako u mysli
nebo těla... Proměny, které byly v substrátu způsobeny určitými
minulými událostmi u M., znovu oživují přítomnými zážitky nebo
zájmy N. Mají při určení nebo ovlivnění pozdějších zážitků N.
kausální účinek") Uvnitř tohoto psychického prostředí nebo
neosobního substrátu individuálního ducha zůstává něco, co si
můžeme představit pomocí přirovnání o víru jako nezávislý,

vlastní, odvozenou a sekundární objektivou opatřený celek, takže
tam, kde se dějí obřady, ti, jejichž víra a odevzdanost jsou dost
silné, skutečně odhalují něco "tam venku", co se liší od
subjektivního něčeho v jejich vlastní představě. A pokud toto
promítnuté psychické něco se dá živit vírou a láskou uctivatelů,
potud má nejen objektivní skutečnost, ale i sílu, aby vyslýchalo
modlitby. Konec konců, přirozeně, "je Já dávám" ve smyslu, že
toto všechno se děje ve shodě s Božskými zákony, které ovládají
v jeho psychických a spirituálních, avšak neméně i ve hmotných
aspektech. Nicméně dévy (ony nedokonalé formy, v nichž lidé
vlivem vlastní, chtěné nedokonalosti uctívají Božský Prazáklad) si
lze představit jako poměrně nezávislé mocnosti. Primitivní teorie,
že bozi se živí přinášenými obětmi je pouze hrubé vyjádření velké
pravdy. Když jejich kult padá, když víra a zbožnost pozbývají síly
hynou tím dévové a nakonec umírají. Evropa je plna starých
svatyní, jejichž světci a obrazy matky Boží a relikvie ztratily sílu a
objektivitu z druhé ruky v psychickém prostředí, které měly dříve.
Když žil a básnil Chaucer, vyplnil déva Thomas Becket všechny
prosby každého poutníka, který přišel do Canterbury a měl
dostatek víry. Toto dříve tak mocné božstvo, je nyní úplně mrtvo.
Jsou ještě některé kostely na Západě a některé mešity a kostely
na Východě, kde dokonce nejnezbožnější a nejnepsychičtější
turista musí pocítit přítomnost něčeho, co je v nejvyšší míře
"numinósní". Samozřejmě bylo by chybné, kdybychom toto něco
zaměňovali za Boha, který je čistý Duch a musí být uctíván
duchovně. Je to spíše psychická přítomnost myšlenek a citů
omezené podoby o Bohu, k nimž se obrátil myslící a cítící "podle
svého vnitřního založení" - jsou to myšlenky a city, které se obdrží
promítnutím předmětnosti a přebývají na posvátných místech,
právě jako myšlenky a city jiného druhu, ale stejné síly, se dají
pociťovat ještě dlouho na dějišti minulého utrpení nebo
spáchaných zločinů. Přítomnost něčeho na oněch posvátných
místech; provozováním tradičních obřadů vykouzlená přítomnost;
předmětem, jménem nebo formulí svátostné povahy způsobená
přítomnost - to všechno jsou pravé přítomnosti. Není to však
přítomnost Boha nebo avatara, nýbrž přítomnost něčeho jiného,
co, ačkoliv to může obrážeti Boží skutečnost, je přeci jen něčím
méně a něčím jiným než tato.
Dulcis Jesu memoria
das vera cordi gaudia:
sed super melet omnia
eius duelis praesentia.

"Sladká je vzpomínka na Ježíše, způsobuje srdci pravou
radost; avšak nad med a všechno ostatní sladší je jeho
přítomnost." První strofa slavné hymny z dvanáctého století
strhuje v patnácti slovech poměr rituálu k pravé přítomnosti a
způsob jakým uctivatel reaguje na obojí. Napřed přispívá
systematicky pěstovaná memoria (která je sama o sobě plná
sladkosti) k vykouzlení praesentia. V určitých duších způsobí se
potom přímé vnímání praesentia, které sebou přináší radosti zcela
jiného a vyššího řádu. Tato přítomnost (jejíž promítnutá objektivita
je někdy tak dokonalá, že může být vnímána nejen vroucně
zbožným, ale více či méně lhostejným opodál stojícím), jest
vždycky přítomnost Boží Podstaty, předem vyvolaná památkou
zde Ježíšovou, tam Krišnovou nebo Amitabha Buddhy.
Hodnota tohoto cvičení (opakování jména Amitabha
Buddhy) je následující. Dokud dva lidé pěstují různé metody
(duchovnosti), dokud se mezi sebou vyrovnávají, a je jedno, zda
se též setkají či nikoliv. Naproti tomu, když dva používají téže
metody, jejich vnuknutí se stále prohlubuje a oni mají tendenci
během různých inkarnací navzájem si na sebe vzpomenout a
rozvinouti příbuzenství. Ostatně kdo vyslovuje jméno Amitabhy
Buddhy teď nebo v budoucnosti, nepochybně uvidí Amitabhu
Buddhu a nikdy se od něho neodloučí. Dík tomuto spojení, právě
jako někdo, kdo se přidruží k výrobci vonných látek, je proniknut
týmiž vůněmi, bude i on navoněn slitováním Amitabhovým a bude
osvícen, aniž musel sáhnout po jiných "užitečných metodách."
Surangama Sutra
Vidíme tedy, že vroucí víra a odevzdanost, podporovaná
vytrvalostí mnoha lidí u stejných forem zbožností nebo při stejném
duchovním cvičení zpředmětňující představu nebo vzpomínku,
která je jim pokladem, a tímto způsobem nějak vytvoří pravou
numinosní přítomnost. Tuto nalézá uctivatel neméně zřídka jiným
způsobem "tam venku" než "zde uvnitř". Pokud se toto děje, je
obřadník úplně v právu, když připisuje posvěceným slovům a
činům sílu, která v jiné spojitosti by se musela nazvat čarovnou
silou. Mantra je působivě, oběť opravdu něčeho dosahuje, svátost
propůjčuje milost ex opere operato: to jest, lépe řečeno, mohou to
být věci bezprostřední zkušenosti, skutečnosti, které si je každý
schopen empiricky prokázat, pokud je ochoten splnit stanovené
podmínky. Ale ex opera operato propůjčená milost není vždycky
duchovní, a posvěcené činy a formule mají sílu, která nepochází
nutně od Boha. Zbožným je k dispozici, a oni často používají

možnosti, aby vzájemně od sebe obdrželi milost a sílu a od svých
předchůdců víru a oddanost. Tato víra a odevzdanost způsobují
na určitých místech, ve slovech a činech skutečné, nezávislé
psychické jsoucno, které je podobno návštěvě duchů. Mnohé
rituální náboženství není spirituální, nýbrž okultní, je to
zušlechtěná odrůda bílé magie s dobrými úmysly. Jako umění na
příklad, nebo přírodní věda nejsou samy o sobě nebezpečné,
nýbrž obsahují mnoho dobrého, pokud jsou považovány nikoliv za
cíl nýbrž za pouhý prostředek k poslednímu životnímu cíli, tak také
v bílé magii není něco bezpodmínečně škodlivého, nýbrž dokonce
potencionálně mnoho dobrého, pokud nevystupuje jako pravé
náboženství, nýbrž jako jedna z cest k pravému náboženství - jako
mocný prostředek, aby se lidé s určitým psychologickým
zaměřením (založením) upamatovali na to, že je jeden Bůh "v
jehož poznání spočívá náš věčný život...". Je-li rituální magie
sama považována za pravé náboženství, když pravé zjevy, které
vyvolává, jsou zaměňovány za Boha jako takového a nejsou
poznávány jako promítnutí lidských myšlenek a citů o Bohu na
Něho, a dokonce na něco, co je méně než Bůh; a jestliže se
svátostné obřady provozují a na nich se trvá pro "duchovní
sladkost", která je při nich pociťována a kvůli jimi uděleným silám a
přednostem - pak je to modloslužba. Takové modloslužebnictví je
v nejlepším případě vznešený a po mnoha stránkách dobrodějný
způsob náboženství. Ale následky toho, že Bůh není uctíván jako
Ducha jinak než v duchu a v pravdě, jsou proto nežádoucí, že
vedou jen k částečnému vykoupení a oddalují konečné spojení
duše s věčným Prazákladem.
Náboženské dějiny ukazují, že velmi mnozí lidé mají
neuhasitelnou potřebu obřadů a ceremonií. Téměř všichni
hebrejští proroci byli odpůrci ritualismu. "Roztrhněte svá srdce a
ne své oděvy" (202). "Neboť v lásce mám zalíbení a nikoliv v
krvavých obětech" (203). "Nenávidím, pohrdám vašimi svátky a
nemohu ani cítit vaše oslavy." (204). A přestože Písma prorocká
byla považována za vnuknutí od Boha, zůstal jerusalemský chrám
ještě po staletí a po jejich smrti středem náboženství, ceremonií,
rituálů a krvavých obětí. (Mimochodem řečeno, prolévání krve,
nerozhodno zda jde o vlastní krev nebo zvířecí nebo jiných lidí,
zdá se být zvlášť mocným prostředkem, kterým se donutí "okultní"
nebo psychický svět k vyslyšení proseb nebo k propůjčení
nadpřirozených sil. Jestliže se toto děje - a antropologické a staré
historické důkazy , zdá se, to potvrzují - měli bychom ještě o jeden
důležitý důvod více, abychom se vystříhali zvířecích obětí, krutých
tělesných trýznění a dokonce, jelikož myšlení je jistým způsobem
jednání, i oné, v určitých křesťanských kruzích tak časté tendence

pásti se v myšlenkách na prolitou krev). Co dělali Židé svým
prorokům navzdory, to dělali navzdory křesťané Kristu. Kristus
evangelií je kazatel; ani nerozděluje svátosti, ani neprovádí
obřady; odsuzuje "neužitečnou mnohomluvnost"; zdůrazňuje, že
nade všechno je důležité individuální uctívání; pro oběti nebyl
nakloněn a pro chrám jen málo. To však nezabránilo historickému
křesťanstvu, aby se dalo vlastní příliš lidskou cestou. Právě tentýž
vývoj se udál v buddhismu. V Buddhově kánonu Pali byl obřad
pouty, které duši překáží, aby mohla dospěti k osvícení a
osvobození. Nicméně náboženství jím založené hojně používalo
ceremonií, "neužitečné mnohomluvnosti" a svátostných obřadů.
Z pozorovaného historického náboženského vývoje, zdá se,
že vyplývají dvě hlavní vysvětlení. Především většina lidí si
nepřeje žádnou duchovnost, žádné osvobození, nýbrž spíše
náboženství, které by uspokojilo jejich mysl, vyslyšelo jejich
modlitby, dalo jim nadpřirozené síly a poskytlo jim nějaké částečné
vykoupení v nějakém posmrtném nebi. Potom objevují někteří z
mála lidí, kteří opravdu touží po duchovnosti a osvobození, že
nejlepší cesta k tomu je vede přes ceremonie, "neužitečnou
mnohomluvnost" a svátostné obřady. Když se podílejí na těchto
jednáních a vyslovují tyto formule, připomínají si nejmocněji věčný
Prazáklad své jsoucnosti. Tím, že se zaberou do symbolů,
nejsnáze dospívají k tomu, co ony symbolisují. Každá věc, každá
událost, každá myšlenka je průsečíkem tvora a Boha, průsečíkem
více či méně vzdáleného projevu Božího, nějak projevem paprsku
neprojeveného Božství. Každá věc, každá událost, každá
myšlenka může sloužit jako brána, kterou duše dospívá z času do
věčnosti. Zároveň každý člověk miluje moc, rád se nadouvá
hrdostí, a každý posvěcený obřad, každá svatá formule, každý
svátostný obyčej dokáže svést moc z oslňujícího psychického
vesmíru k našemu kosmu vtělených jednotlivců. Z toho důvodu
nás může rituální a svátostné náboženství také odvádět od
osvobození.
Další újma, kterou přináší každý organizovaný ritualismus,
spočívá v tom, že kněžskému stavu propůjčuje moc, kterou
zneužívati, mu připadá až příliš snadné. Ve společnosti, která se
naučila, že spása se zprostředkuje výlučně nebo hlavně pomocí
určitých svátostí, a že jen kněží z povolání mohou účinně
udělovati ony svátosti, budou moci kněží z povolání vykonávati
mocný tlak. Vlastnictví takové moci představuje stále pokušení,
aby se ho použilo k vlastnímu uspokojení a k posílení vlastního
postavení. Takovému pokušení, je-li dosti často opakováno,
podlehne téměř nevyhnutelně většina lidí, i když jsou to světci.

Proto Kristus učil své učedníky, aby se modlili za to, aby je Bůh
neuvedl v pokušení. To je vedoucí myšlenka za každou sociální
reformou, nebo by jí měla být - aby se hospodářské, politické a
společenské vztahy mezi lidmi utvořili tak, aby kterýkoliv jedinec
nebo skupina jednotlivců uvnitř společnosti tak zřídka jak jen je
možné byli pokoušeni pýchou, povýšeností, krutostí a touhou po
moci. Protože lidé jsou právě jen lidmi, mohou se lidské
společnosti aspoň do určité míry zbaviti zla jen zmenšením počtu
a intensity pokušení. Avšak právě taková pokušení, která postihují
kněžský stav ve společnosti, která uznává převážně svátostné
náboženství, jsou pokušeními, kterým mohou trvale odolati jen
nejsvatější lidé. Historie římské církve jasně ukazuje, co se stane,
je-li kněžstvo vystaveno oněm pokušením. Jelikož katolické
křesťanství učilo jedné verzi věčné filozofie, dalo vznik řadě
velkých světců. Protože však se navrstvilo příliš mnoho ritualismu
a modloslužebnického zabývání se světskými věcmi na věčnou
filosofii, byl malý počet svatých příslušníků hierarchie vystaven
mocnému a zbytečnému pokušení. Že mu též podlehli, jak se dalo
očekávat, oddali se pronásledování, svatokupectví, mocenské
politice, tajné diplomacii, vysokým financím a spolupráci s
diktátory.
Velice pochybuji, že od chvíle, kdy mne Pán svou milostí
přivedl k víře svého milovaného Syna, bych byl někdy lámal chléb
nebo pil víno, a to i za běžného denního života, aniž bych si
nevzpomněl přinejmenším s jakýmsi zbožným pocitem na zničené
tělo a prolitou krev mého milovaného Pána a Spasitele.
Stephen Grellet (205)
Viděli jsme, že obřadnictví nepřináší jen požehnání, učiní-li
se z něho jádro organizovaného náboženství. Avšak, aby se
pracovní den člověka změnil v jakýsi druh nepřetržitého obřadu,
aby každý předmět okolního světa byl považován za symbol
věčného základu světa, aby všechna jednání byla prováděna jako
svátosti - to se zdá být dokonale žádoucí. Všichni mistři
duchovního života, od pisatelů Upanišád až po Sokrata, od
Buddhy až po svatého Bernarda, shodují se v tom, že bez
sebepoznání není dostačujícího poznání Boha, že bez stálého
vnitřního nazírání není dokonalého osvobození. Kdo se naučil věci
chápat jako symboly, lidi jako chrámy Ducha svatého, a skutky
jako svátosti, nabyl schopnost, aby si ustavičně vzpomínal, kým
jest, kde je jeho místo vzhledem k vesmíru a jeho prazákladu, jak
se má chovat ke svým bližním a co musí dělat, aby dospěl k
poslednímu cíli.

"Této imanenci Logosu", píše Mr. Kennet Saunders v cenné
studii o čtvrtém evangeliu Gítě a Lotosové sutře, "děkují všechny
věci za tuto skutečnost. Jsou svátostmi, nikoliv ilusemi jako slovo
zjevené vedántou." Že se Logos nachází ve věcech, v živých
bytostech a ve vědomém lidském duchu, jak tyto jsou též v
Logosu, bylo daleko naléhavěji a výslovněji učeno zastánci
vedánty než pisatelem čtvrtého evangelia. A stejnou představu má
přirozeně podklad taoistické theologie. Ačkoliv však všechny věci
ve skutečnosti leží v průsečíku Božského zjevení, není tím řečeno,
že všichni vždy vědí, že tomu tak je. Naopak, všichni lidé téměř
věří, že jejich vlastní já a okolo nich se nacházející sami o sobě
jsou skutečné a dokonale nezávislé na Logosu. Tato víra je svádí
k tomu, aby se ztotožňovali se svými smyslovými vjemy, touhami a
soukromými představami. A toto ztotožnění s tím, čím nejsou
zahražuje zcela cestu Božímu vlivu a bere jim jakoukoliv možnost,
aby se osvobodili. Pro většinu z nás nejsou věci symboly a jednání
nejsou svátostmi.
Toho si musíme být vědomi a úmyslně se
musíme snažit abychom si zvykli si připomínat jaké skutečně jsou.
Svět je ve své činnosti uvězněn, s výjimkou toho, když
provádí uctívání Boha. Proto musíš všechno jednání provádět
svátostně (jako by bylo jadžnou, obětí, která je podle své Božské
podstaty totožná s Božstvím, pro něž se provádí) a musíš se
osvobodit od lpění na jakémkoliv výsledku.
Bhagavadgita (206)
Zcela podobná naučení nacházíme u křesťanských
spisovatelů. Tito doporučují, abychom lidi a dokonce věci
považovali za chrám Ducha Svatého, a všechno, co činíme a čím
trpíme, abychom stále "obětovali Bohu".
Sotva je ještě třeba dodat, že postup, podle něhož všechno
je vědomě svátostné, může se zachovat jen při takových
jednáních, která sama o sobě nejsou špatná. Na neštěstí nebyla
Gíta uveřejněna původně jako samostatné dílo, nýbrž jako
theologická vložka uvnitř eposu. Protože však Mahabharata jako
většina eposů dalekosáhle pojednává o hrdinských činech, jsou v
Gítě obsaženy rady, které se týkají "odpoutaného" jednání kvůli
Bohu, v první řadě sděleny s ohledem na válku. Válka šíří mezi
lidmi mezi jiným hněv a nenávist, hrdost, krutost a strach. Mohou
však vůbec (jelikož přirozený běh věcí je takového druhu) být
prováděny svátostné činy, jejichž vedlejší produkty jsou tolik Boha
zatemňující vášně, jako jsou uvedené? Buddha kánonu Pali by byl
tuto otázku zodpověděl jistě záporně. Krišna Gíty (který tak říkajíc
z literárního provizního úkazu je také Krišnou Mahabharaty),

odpovídá kladně. Nesmíme však zapomenout, že jeho "ano" je
silně omezeno. "Odpoutané" zabíjení se doporučuje jenom těm,
kteří přísluší ke kastě válečníků a jímž válka je povoláním a
povinností. Co však pro kšatriu je povinností neboli dharmou, jest
dharmou pro brahmíny a je jim zakázáno; není to také součástí
povolání nebo kastovní povinností obchodnických a pracujících
tříd. Každé smazání kastovních hranic, každé stržení nebo na
sebe povolání a občanských povinností jednoho druhým je vždy,
praví Hindové, mravním zlem a ohrožuje sociální rovnováhu. Je
povinností brahmínů, aby se vychovali na mudrce, aby byli
schopni vysvětlovat svým spoluobčanům podstatu vesmíru,
konečný cíl člověka a cestu k osvobození. Jestliže válečník, státní
úředník, lichvář, továrník nebo dělník strhnou na sebe funkce
brahmínů a chtějí rozvíjet ve shodě se svými různě strávenými
představami o vesmíru nějaký světový názor, pak společnost
upadne ve zmatek. Podobný zmatek vládne, když brahmín, jemuž
náleží nenásilná, duchovní autorita, si osobuje násilnou moc
kšatrija; nebo což, když potom vladařské povinnosti kšatrijovy
převezmou bankéři a bursovní makléři; nebo konečně když se
vnucuje dharma válečnické kasty pomocí služební vojenské
povinnosti jak brahmínům, tak vaišiům a sudrům. Historie při
východu ze středověku a během renesance je především historií
sociálního zmatku, který nastává; ti, kteří by měli být mudrci,
zaprodávají svou duchovní autoritu za peníze a politickou moc. A
současná historie je věcným dokladem toho, co se stane, když
političtí bonzové, obchodníci nebo třídně uvědomělí proletáři si
přivlastňují funkci brahmínů a rozvíjejí svůj životní názor; když
lichváři diktují politiku a rozhodují o míru a válce, a když kastovní
povinnost je vnucena všem, bez ohledu na jejich psychofysické
založení a povolání.

XXV. kapitola
Duchovní exercicie
Rituály, svátosti, ceremonie, liturgie - ty všechny náležejí
veřejné bohoslužbě. Jsou tu proto, aby upamatovávaly jednotlivé
příslušníky církve na pravý přírodní zákon a jejich správný vztah k
němu, k vesmíru, k Bohu. Čím je rituál vůči veřejné bohoslužbě,
tím jsou duchovní exercicie vůči osobní pobožnosti. Používá jich
člověk, když vejde do své komůrky, zavře dveře a ve skrytu se
modlí ke svému Otci. (207). Jako všechny vynálezy, od žalmů až

ke švédské gymnastice a od logiky až ke spalovacímu motoru i
duchovní exercicie mohou být použity buď dobře nebo špatně.
Mnozí, když se podřizují duchovním exerciciím, dosahují pokroky
v duchovním životě; jiní týmiž cvičeními nedosahují ničeho. Je to
pouhá modloslužba nebo pověra domnívat se, že něčí zařízení je
totožné s osvícením nebo se zaručuje. Úplně je zanedbávati,
zdráhati se je vyhledat, zda a jak mohou posloužit našemu
konečnému cíli, není nic jiného než ztrnulá domýšlivost.
Svatý František říkával: "Všude slyším jen o dokonalosti,
kdybych měl popřáti víry lidským řečem; vidím však málo lidí, kteří
se cvičí v dokonalosti. Každý má o tom svou představu, jemu
vlastní. Jeden věří, že ji lze nalézt v dobrém střihu oděvu, jiný v
půstu, třetí v rozdávání almužen a v hojném přijímání svátostí,
nebo v mimořádných darech nebo milostech - podle mého mínění
se však všichni bez výjimky mýlí, neboť zaměňují prostředky nebo
výsledky s účelem a příčinou.
Co se mne týče, pozůstává jediná mně známá dokonalost v
srdečné lásce k Bohu a také v tom, že milujeme bližního jako sebe
samé. Láska je jediná ctnost, jež nás správně spojuje s Bohem a
s lidmi. Takové spojení je náš konečný cíl, a všechno ostatní je
pouhá domýšlivost.
Jean Pierre Camus.
Svatý František sám navrhoval duchovní exercicie, neboť
podporují lásku k Bohu a k spolubližním, a tvrdil, že taková cvičení
si zasluhují toho, abychom si jich vysoce vážili. Varoval nás však
před tím, abychom hnali do krajnosti tuto zálibu pro pevné formy a
hodiny vnitřní modlitby. Naléhavou výzvu k lásce nebo k
poslušnosti nechat nepovšimnutu jen kvůli své duchovní modlitbě,
znamenalo by zanedbati cíl a přímé prostředky kvůli prostředkům,
které nejsou přímé, nýbrž jen vzdálené od konečného cíle.
Duchovní exercicie jsou zvláštní druhem askeze, jejímž
účelem v první řadě jest, připravovati rozum a city na ony vyšší
formy modlitby, v nichž se duše chová k Božské skutečnosti
vysloveně trpně. Za druhé mají pozměniti povahu tím, že vystavují
já tímto způsobem Božskému světlu a způsobují sebepoznání a
hnus vůči já.
Na Východě se začalo se systematickou vnitřní modlitbou
neznámo kdy, ale nepochybně už velmi dávno. Jak v Indii tak v
Číně duchovní cvičení (doprovázené více či méně komplikovanými
tělesnými cvičeními, hlavně dechovými cvičeními, nebo jimi
uváděné) byla prokazatelně prováděna již několik století před
narozením Kristovým. Na Západě thebaiští mniši věnovali

značnou část dne rozjímání jakožto prostředku k ponoření do
sebe nebo ke spojivému poznání Boha. A za všech dob po celé
dějiny křesťanství bylo velmi často používáno více či méně
soustavné modlitby, aby se zdokonalily mluvené modlitby
veřejných bohoslužeb. Avšak systemisace vnitřní modlitby v
dokonale vypracovaná duchovní cvičení byla provedena zřejmě až
na konci středověku, když reformátoři zevšeobecnili z pokladů
církve novou formu duchovnosti ve snaze, aby vdechli
rozvětvenému mnišství nový život a upevnili náboženské cítění
velkým schismatem a zkažeností kněžstva poděšených laiků.
Mezi dřívější podporovatele systematiky byli nejúspěšnější a
nejvlivnější sboroví páni windesheimské kongregace, kteří byli v
úzkém spojení s "bratry společného života". Na sklonku
šestnáctého a na začátku sedmnáctého století staly se duchovní
exercicie téměř módou, možno-li tak říci. První jezuité ukázali, jaké
mimořádné změny povahy, jaké nadlidské vůle a oddanosti mohli
dosáhnout mužové, jejichž vzdělání pomocí systematicky svatým
Ignácem z Loyoly vypracovaných duchovních exercicií dbalo
rozumu a obrazotvornosti. Protože jezuité byli tehdy v Evropě
velmi váženi, těšili se velké vážnosti i duchovní exercicie. Během
celého prvního století protireformace byly systémy vnitřní modlitby
(mnohé z nich, oproti cvičení Ignáce z Loyoly, vysloveně
mystického směru). Po kvietistickém rozporu upadla mystika v
nemilost, a s ní mnohé, kdysi oblíbené systémy, které jejich
skladatelé vypracovali jako pomocný prostředek duším na cestě k
mystickému nazírání. Chce-li si čtenář opatřiti další údaje o tomto
zajímavém a důležitém tématu, nechť použije následujících spisů:
Pourrat: La Spiritualitó chrétienne,
Bede Frost: The Art of Mental Prayer,
Edward Leen: Progress though Mental Prayer a
Alfrida Tillyard: Spiritual Exercises.
Zde možno uvésti jen několik charakteristických příkladů a
různých náboženských podání.
Musíš tedy vědět, že učíš-li se ztratiti, dosáhneš
Milovaného. Žádnému jinému tajemství se nemusíš učit. Více než
to mi není známo.
Ansari z Heratu.
O šest století zpět, jak jsme viděli, řekl svatý František
Saleský téměř totéž mladému Camusovi a všem těm, kteří k němu
přišli s naivní nadějí, že jim prozradí nějaký lehký a neomylný
způsob, jímž by mohli dospět ke spojivému poznání Boha. Není už

jiného tajemství, než ztratiti své já v Milovaném. A přece sufiové,
jako křesťanští bratří, velmi hojně užívali duchovních exercicií přirozeně ani samoúčelně, ani jako přímého prostředku, nýbrž
jako prostředku k přímému prostředku ke spojení s Bohem, tj. jako
prostředku k nesobeckému a milujícímu ponoření.
Po dvanáct let jsem byl kovářem své duše. Vložil jsem ji do
tavící pece trýznění a pálil jsem ji ohněm boje. Položil jsem ji na
kovadlinu výčitky a koval jsem ji kladivem hany, až jsem z duše
vykoval jasné zrcadlo. Po pět let byl jsem zrcadlem svého já a
leštil jsem toto zrcadlo stále různými způsoby modlitby a
zbožnosti. Potom jsem rok pěstoval uvnitřnění. Okolo svého těla
jsem zřel pás pýchy, ješitnosti, sebepovyšování, důvěry ve svou
zbožnost a záliby ve svých dílech. Bojoval jsem dalších pět let než
jsem onen pás opotřeboval a znovu jsem se přihlásil k islámu.
Pohlédl jsem kolem a spatřil jsem, že všichni tvorové byli mrtvi.
Vyslovil jsem čtyři akbiry nad nimi, vrátil jsem se z jejich pohřbu a
dospěl jsem k Bohu, bez přimíchání tvorů, jen dík samé pomoci
Boží.
Bayasid al-Bistami.
Nejjednodušším a nejčastěji používaným duchovním
cvičením jest opakování Božího jména nebo nějaké věty, která
potvrzuje, že Bůh jest a že duše je na něm závislá.
Když tedy zamýšlíš věnovati se tomuto dílu (ponoření) a z
milosti cítíš, že Tě Bůh k sobě volá, pozdvihni srdce k Bohu v
jemné hnutí lásky. A mysli přitom na Boha, který tě stvořil a
vykoupil, a milostivě tě k nynějšímu stavu povolal, a neměj žádnou
jinou představu o Bohu. A to všechno udělej, jen když po tom
toužíš; neboť nahý, k Bohu obrácený úmysl, bez jiné příčiny
kromě Něho, úplně postačí.
A kdybys tento záměr mohl vidět obsažený ve slově, abys
ho mohl lépe vystihnout, chop se pouze krátkého slovíčka, neboť
jednoslabičné je lepší než dvouslabičné. Čím kratší slovo, tím
lepší pro práci duše. A takové slovo je na příklad Bůh nebo Láska
(Law). Vyber si z obou, které chceš, nebo jiné, krátké slovo, které
se ti nejlépe líbí. A upni toto slovo na své srdce, aby se už nikdy
nemohlo odtrhnouti, ať se děje co se děje. Slovo má býti tvým
štítem a kopím ve válce nebo v míru. Tímto slovem máš bojovat
proti onomu mraku a temnotě nad sebou. Tímto slovem máš
sraziti každou myšlenku pod Mrakem zapomenutí. Souží-li tě
nějaká myšlenka, abys zkusil, co bys mohl mít, odpověz jen oním
slovem (Bůh nebo Láska). A kdyby ti myšlenka nabízela velkou
učenost, abys vyložil to slovo, řekni jí, že to chceš mít celé a

nikoliv násilně nebo okázale. A zůstaneš-li věren tomuto
předsevzetí, můžeš si být jist, že ona myšlenka tě přestane
pronásledovat.
Mrak nevědomosti.
V jiné kapitole navrhuje autor Mraku, že mnohdy náš cíl
symbolizující slovo zaměňuje za slovo, které popisuje náš nynější
vztah k onomu cíli. Slova, která mají být během tohoto cvičení
znovu opakována jsou "hřích" a "Bůh".
Nemáš tato slova rozumovou zvědavostí ani rozkládati, ani
vkládati, ani nemáš zkoumati jejich vlastnosti v domnění, že svou
zbožnost vystupňuješ. Shledávám, že by se to v tomto případě a
při této práci nemělo dělat. Podrž je celá, tato slova. Tím
"hříchem" rozuměj nějakou hromadu, nevíš jakého druhu, nic
jiného než sebe sama...Jelikož pokud pobýváš v tomto bídném
světě, vždycky někde v sobě musíš cítiti tuto odpornou páchnoucí
hromadu hříchů, která je jistým způsobem spojena se substancí
tvé bytosti, měl bys střídavě myslet na ona dvě slova "hřích" a
"Bůh". Tu si musíš zcela zpřítomňovat, že kdybys měl Boha, byl
bys bez hříchu; a kdybys byl bez hříchu, měl bys Boha.
Mrak nevědomosti.
Šejk mě vzal za ruku a odvedl mě do kláštera. Posadil jsem
se ve sloupové síni a šejk vzal knihu a začal čísti. Jak se stává
učenci, byl jsem zvědav o jakou knihu jde. Šejk uhádl mou
myšlenku. "Abu Sa íd", řekl, "všech stodvacetčtyři tisíc proroků
bylo posláno, aby kázali jediné slovo. Vyzývají lid, aby vzývali
"Allaha" a sami se mu věnují. Ti, kdo toto slovo vnímali jen uchem,
vypouštěli ho druhým. Ti však, kdo ho vnímali duší, tiskli jej do
duše a opakovali jej, až jej vtiskli do duše a jejich celá bytost se
stala tímto slovem. Pak jej už nepotřebovali vyslovovat. Protože
pochopili duchovní smysl slova, zahloubali se do něho tak, že si
už dále nebyli vědomi své nejsoucnosti."
Abu Sa′ id
Chop se krátkého verše ze žalmu, a nechť ti je štítem a
ochráncem proti všem tvým nepřátelům.
Cassian (který cituje opata Iseaca).
V Indii se jmenuje opakování jména Božího nebo mantramu
(krátká rozjímací nebo poučná věta) džapam. Je to oblíbené
duchovní cvičení u všech sekt hinduismu a buddhismu. Nejkratší
mantra je ÓM, vyslovený symbol, který v sobě obsahuje celou
filosofii vedánty. Tomuto nebo jiným mantram připisují hindové
jakýsi druh kouzelné moci. Opakování téhož jest svátostné

jednání, které propůjčuje milost ex opera operáto. Stejná
působnost byla a jest připisována posvěceným slovům a formulím
buddhistickým. A přirozeně, právě jako tradiční náboženské
rituály, jak se zdá, mají sílu, aby vyvolaly pravou přítomnost
skutečnosti a psychické objektivity, která vznikla pomocí víry a
zbožností celých generací, tak také mohou již odedávna
posvěcená slova a věty sloužiti jako nositel sil, které jsou daleko
většími než síly jednotlivce, který je vyslovuje. Stálé opakování
tohoto slova "Bůh" nebo "Láska", může za příznivých okolností
hluboce působiti na podvědomí a na ono odosobněné soustředění
vůle, myšlenek a citů, bez něhož není možné spojivé poznání
Boha. Dále, je-li slovo opakováno "celé, nenásilně a neokázale",
jednoduše, pomocí rozmlouvavého rozumu, může se stát, že
skutečnost, na jejímž místě stojí, se nakonec projeví duši pomocí
integrální intuice. Stane se to, "jsou dveře hlásek tohoto slova
otevřena", jak se vyjadřují sufiové, a duše vstoupí do skutečnosti.
Toto všechno se může stát, neděje se to však násilně. Není
standardního duchovního léku, není příjemného a jistého
univerzálního prostředku pro duše, které trpí odcizením od Boha.
Není neomylné léčby, je-li lék duchovních exercicií špatně užit,
může vyvolat novou nemoc nebo starou zhoršit. Možná, že pouze
mechanické opakování Božího jména přinese omámení, které tak
hluboce stojí pod analytickým myšlením jako rozumové vnuknutí
nad ním. A protože posvěcené slovo představuje neurčitý druh
předsudku o zážitku vyvolaném jeho vyslovováním, místo přímého
vnímání skutečnosti záměnou se provádí toto oznamování nebo
se lidé snaží o nějaký jiný abnormální stav, který se
modloslužebnicky pěstuje. A dříve než vůle byla odvedena od já,
byla obrácena k tomu, co se mylně jeví jako Bůh.
Kdo se věnuje džapamu a je jak nedostatečně vytříben, tak i
nedostatečně poznalý a nazíravý, vystavuje se nebezpečí, které
číhá i na ty, kteří se věnují pokročilým duchovním exerciciím.
Vroucí koncentrace na obraz nebo myšlenku, jak je doporučována
tolika východními a západními učiteli, může jistým lidem velmi
posloužiti, jiným však může velmi škodit. Pomáhá, když z ní
vyplývá onen klid mysli, ono mlčení rozumu, vůle a citů, při němž
může být vysloveno v duši Boží slovo. Je škodlivé, když obraz, na
nějž se soustřeďujeme, tak halucinačně skutečně vystupuje, že je
považován za objektivní skutečnost a je modloslužebnicky
uctíván. Škodí též, když koncentrační cvičení přináší nezvyklé
psychologické výsledky, na něž je jednotlivec, který je zakouší,
hrdý, jako kdyby to byly zvláštní milosti a Boží poselství.
Nejobvyklejší z těchto nezvyklých psychologických událostí jsou
vidění a hlasy, předvídání, telepatie a jiné psychické schopnosti a

zvláštní projev silného tělesného tepla. Mnozí, kdo konají
soustřeďovací cvičení, pociťují časem toto horko. Někteří
křesťanští svatí, mezi nimi nejznámější svatý Filip z Neri a svatá
Kateřina Sienská, pociťovali je nepřetržitě. Na Východě
vypracovali techniku, aby se regulovalo a využilo intenzivní
koncentrací vzbuzené teplo, aby například chránilo mystika před
chladem (mrazem). V Evropě, kde tento zjev není správně
chápán, pociťovali někteří vážení nazíravci toto teplo a považovali
je za nějaké zvláštní Boží dobrodiní a dokonce za spojivý zážitek.
Protože nebyli dostatečně umrtveni a nebyli dost pokorní, podlehli
modlářství a Boha zatemňující duchovní pýše.
Následující místo jednoho z největších mahajánských písem
obsahuje přísnou kritiku mahajanskými učiteli duchovních cvičení soustředění na symbolické předměty, rozjímání o pomíjejícnosti a
úpadku (aby odvykli duši připoutávati se k pozemským věcem), o
různých, příliš rozvinutých ctnostech, o základních poučkách
buddhismu. (Mnohá z těchto cvičení jsou popsána v Buddhagsově
Visuddhi - Magga Sutra, přeložené do angličtiny Dawight
Goddarem a ve svazku Yoga a tibetská tajná učení, vydané dr.
Evans-Wentrem.
Během svého cvičení vidí jogin (v myšlenkách) podobu
slunce nebo měsíce, nebo něco jako lotosovou květinu nebo
podsvětí, nebo něco jako oblohu, oheň a podobné. Všechny tyto
zjevy jej odvádějí z cesty filosofů, srážejí jej do stavu sravaka, do
říše pratyeka buddhy. Když se všechno to odloží a nastoupí se
stav bezobraznosti, dostaví se podle založení duše jedna z
"takovostí" a sejdou se Buddhové ze všech zemí a dotknou se
svýma světelnýma rukama lebky tohoto dobře jednajícího.
Lankavatara Sutra.
Jinými slovy je intenzivní soustředění na jakýkoliv obraz (i
když je to svatý symbol, jako lotos) nebo na jakoukoliv myšlenku,
od představy pekla až k představě nějaké žádoucí ctnosti nebo její
oslavy na nějakém Božím přívlastku, vždycky soustředěním na
produkt vlastního ducha. Mnohdy ústí u umrtveného a nazíravého
člověka, umění soustřeďovací do stavu přímosti a bdělé trpnosti, v
níž je možné pravé nazírání. Mnohdy však, protože předmětem
soustředění je něco, co je produktem soustřeďující se mysli,
dospěje k nějaké klamné nebo nedokonalé nazíravosti.
"Takovost", Božský prazáklad jsoucna, odhalí se jen těm, jejichž
vůle, představivost, city a rozum nejsou egocentrické (a také ne
alteregocentrické).

Pravím, že introverse (nahlížení do nitra) musí být zavržena,
protože nikdy nesmí být připuštěna extroverse. Spíše je nutno
stále žít v propasti Boží esence a v nicotě věcí, a když někdy
člověk objeví, že je od nich (od Božské esence a stvořené nicoty)
oddělen, musí se k nim vrátit, nikoliv introversí, nýbrž zničením.
Benet z Canfieldu
Lankavatara Sutra odsuzuje introversi jako cestu joginovu,
která v nejhorším případě vede k modlářství, v nejlepším pak k
částečnému poznání Boha ve vnitřních výšinách, nikdy však k
dokonalému poznání v jeho plnosti jak vně, tak uvnitř. Zničení
(otec Benet rozeznává dvojí, pasivní a aktivní) je pro mahajance
"stavem bezobraznosti" v ponoření a v činném životě stavem
odpoutanosti, v němž věčnost může být vnímána v času a
samsaru lze poznat jako totožnou s nirvánou.
A protože chceš stát a nechceš upadnout, neupusť nikdy od
svého úmyslu, nýbrž zasáhni vždycky tento mrak nepoznání, který
se nachází mezi tebou a Bohem ostrým šípem dychtivé lásky. A
oškliv si myslit na něco nižšího než na Boha. A nepolevuj v tom,
ať se stane co chce. Neboť je to jediné dílo, které ničí základ a
kořeny hříchu. No, a co potom? Proléváš-li ještě tolik slz lítosti nad
svými hříchy a nad utrpením našeho Pána, nebo myslíš-li ještě
tolik na nebeské radosti, k čemu ti to prospívá? Zajisté to
způsobilo hodně dobrého, přineslo hodně pomoci, užitku a milosti.
Ale ve srovnání s tímto slepým hnutím lásky pomáhá ti to jen
málo. Vždyť samotné toto hnutí, bez čehokoliv jiného, je nejlepší
úděl Mariin. Bez něho ostatní pomáhá buď málo nebo vůbec nic.
Ničí nejen základ a kořeny hříchů v míře, v jaké existují, ale i
způsobuje ctnosti. Je-li správně pojato, budou také všechny
ctnosti správně pochopeny, procítěny a zjemněny bez tvého
přičinění. Ať má člověk kolik chce ctností, jsou zakaleny jediným
neupřímným záměrem, a proto jsou nedokonalé. Vždyť ctnost
není nic jiného než řízený a přiměřený sklon, který je obrácen k
Bohu kvůli Němu samému.
Mrak nevědomosti.
Jestliže soustřeďovací cvičení, opakování Božských jmen
nebo rozjímání o přívlastcích Božích nebo o událostech ze života
světcova nebo avatarova, těm kteří jich používají, slouží k tomu,
aby dospěli k nesobectví, k přímosti a ( slovy Augustiny Bakerové)
k oné "lásce čistého Božství", jež umožňují spojení duše s
Božstvím, pak jsou taková cvičení zcela dobrá a žádoucí.
Projevují-li se výsledky jiného druhu, pak - každý strom se pozná
podle ovoce.

Benet z Canfieldu, anglický kapucín, který napsal Pravidla
dokonalosti a byl duchovním rádcem paní Acarie a kardinála
Pierre de Bérulle naznačuje ve svém pojednání metodu, podle níž
soustředění na obraz možno použít jako přechodu k
bezobrazovému ponoření, ke "slepému zření", k "lásce čistého
Božství". Hodiny vnitřní modlitby mají začínat intenzivním
soustředěním na nějakou scénu z utrpení Páně. Pak musí
modlitebník tuto představu posvěceného lidství jaksi zrušiti a přejíti
z ní k Božství bez tvaru a přívlastků, které je vtěleno do každého
člověka. Nápadně podobné cvičení je popsáno v Bardo Thödolu
nebo v Tibetské knize mrtvých (dílo zcela výjimečné hloubky a
krásy, které je přeloženo do angličtiny i do němčiny.)
Ať je tvým ochranným Božstvím kdokoliv, rozjímej dlouhou
dobu o jeho tvaru - který je zřejmý, avšak ve skutečnosti tu není
jako kouzelníkem vyvolaná představa. Pak rozpusť představu
ochranného Božství, začínajíc končetinami, až z ní už není nic
vidět. A převeď se do stavu jsoucnosti a prázdnoty - kterou si
můžeš představit jako něco konkrétního - a přebývej nějakou dobu
v tomto stavu. Rozjímej pak znovu o svém ochranném Božství a
opět v Jasném světle. Dělej to střídavě. Potom dovol svému
rozumu, aby se postupně rozpustil, začínajíc končetinami.
Tibetská kniha mrtvých (209)
Jako shrnutí celé látky citujme větu Eckhartovu: "Kdo Boha
hledá v nějakém způsobu, chápe se způsobu a zanechává Boha,
který je ve způsobu skryt". (210) "Způsob" je zde klíčové slovo.
Jest přípustno přechodně hledati Boha v nějakém tvaru, který od
začátku je uznáván za symbol skutečnosti, za symbol, který dříve
nebo později musí být odložen stranou ve prospěch
symbolizovaného. Hledati jej v nějakém "způsobu" - v nějakém
tvaru, který považujeme za pevnou a prapůvodní skutečnou
postavu - znamená oddávati se bludu a druhu modloslužebnictví.
Pravými nepřáteli vnitřní modlitby jsou neznalost pravé
povahy věcí (neznalost, která samozřejmě nikdy nebyla tak
propastná jako v tomto období povinného a bezplatného
vyučování) a pohřížení se do vlastních zájmů, do vášnivých
pozitivních a negativních hnutí citu a do toho, co obyčejně platí za
"spokojený život". Zvykneme-li si však na vnitřní život, jsou výkyvy
od něho hlavními nepřáteli pokroku.
Pravděpodobně jsou všichni lidé, dokonce nejsvatější, až do
určitého stupně ohrožení výkyvy. Jest však zřejmé, že nikdo, kdo
se přímo nevěnuje vnitřní modlitbě, vede rozptýlený, nenazíravý,
egocentrický život, musí bojovat proti četnějším a horším výkyvům

než někdo, kdo žije cílevědomě a nikdy nezapomíná, že je ve
spojení s vesmírem a jeho Božským prazákladem. Při některých z
nejužitečnějších duchovních exerciciích používají se výkyvy, a tyto
překážky sebezapomenutí, duchovního mlčení a trpnosti vůči
Bohu se přeměňují v nástroje pokroku.
Napřed úvodem k tématu těchto cvičení budiž uvedeno, že
všichni uctivatelé vnitřní modlitby jsou v jednom bodě jednotni.
Radí svým žákům, aby se nesnažil povrchovou vůlí přemoci
výkyvy, které se vynoří během hodin nazírání. Proč je tomu tak,
poutavě vyložil Benet z Canfieldu ve svých Pravidlech dokonalosti.
"Čím více člověk působí, tím více jest a existuje. A čím více jest a
existuje, tím méně jest a existuje v něm Bůh." Každé posílení
odděleného, osobního já má za následek, že si úměrně méně
uvědomujeme Božskou skutečnost. Ale každá mocná reakce vůle
na povrchu proti výkyvům posiluje automaticky oddělené, osobní
já a tím zmenšuje šance jednotlivcovy, aby dospěl k poznání lásky
Boží a k ní. Tím, že se pokoušíme rozptýlit své, Boha zatemňující
bdělé sny, stupňujeme pouze temnotu své vrozené nevědomosti.
Jelikož tomu tak je, musíme přestat bojovat proti výkyvům a místo
toho vynalézt, jak bychom je mohli obejít nebo nějak jich použít.
Když jsme už na příklad dosáhli určitého stupně bdělé trpnosti vůči
skutečnosti a jsme postiženi výkyvy, můžeme jednoduše přehlížet
toho zlomyslného a chtivého slabomyslníka, který stojí mezi námi
a cílem našeho "cílevědomého pohledu." Výkyvy se projevují nyní
v popředí vědomí, uvědomujeme si jeho existenci, potom mírně a
bez přepínání vůle přeneseme ohnisko své pozornosti na
skutečnost existující v pozadí, kterou spatřujeme a tušíme nebo o
níž jenom víme (dík dřívějším zážitkům nebo úkonům vůle). V
mnohých případech toto nenamáhavé přesunutí pozornosti zbaví
výkyvy jejich mučivé "přítomnosti" a při nejmenším na nějakou
dobu způsobí, že zmizí.
Když srdce odbočuje nebo je rozptýleno, pozvi je zcela
mírně k rozjímanému předmětu a postav je znovu něžně před
svého mistra. A dokonce kdybys po celou hodinu nic nepořídil,
než že bys své srdce vzal zpět a postavil je před svého mistra,
byla by hodina dobře využita, ačkoliv se srdce pokaždé znovu
odchyluje.
Sv. František Saleský.
V tomto případě představuje neutralizování odklonů cennou
lekci v trpělivosti a vytrvalosti. Jiná přímější metoda, jak opice v
našich srdcích přiměti k práci, je popsána v Mraku nevědomosti.

Cítíš-li, že je (odklony) nemůžeš vůbec zvládnout, schul se
pod ně jako psisko a přemožený zbabělec, mysli, že by bylo
hloupé dále proti nim bojovat, a poruč se Bohu, když upadáš do
rukou svých nepřátel...A mysli si, že když se tato metoda dobře
pochopí, není potom ničím jiným než pravým poznáním tvého já,
takovým jakým skutečně jsi, padouchem a špinavou věcí, daleko
horší než nic. Toto poznání a cítění je pokora. A tvá pokora si
zasluhuje, aby Bůh ve své moci sestoupil, a pomstil tě na tvých
nepřátelích, aby tě vzal k sobě a pečlivě osušil tvé duchovní oči,
jak to činí otec dítěti, které by bylo málem připraveno o život
dětskými prasaty a vzteklými, trhajícími medvědy.
Konečně je třeba připomenout cvičení, které je oblíbeno v
Indii, které spočívá v tom, že se vzniklé odklony pozorují bez
vášně a při tom se připomínají zvláštní myšlenky, city a počiny,
čímž se mysl vrací k původnímu tématu v temperamenty v
charakteru, v založení a přijatých zvyklostech. Toto cvičení
ukazuje duši, proč je oddělena od Božského prazákladu svého
jsoucna. Otevře se jí světlo a ona pochopí, že její duchovní
nevědomost je zaviněna trpným odporem nebo přímým
spolehnutím na já. Zvláště odhalí, kde ono zatemňující já tvoří
nejtvrdší a nejhustší sedlinu. Potom když se rozhodla, že učiní
během dne všechno, aby se zbavila těchto překážek na cestě ke
světlu, odstaví klidně myšlenky na ně stranou, a prázdná,
vyčištěná a mlčící vystaví se trpně onomu Něčemu, co je mimo a
uvnitř Ní.
"Noverim me, noverim Te," měl ve zvyku opakovat svatý
František z Assisi. Sebepoznání, které vede k odporu vůči já a k
pokoře, je předpokladem lásky potřebné k poznání Boha.
Duchovní cvičení, která využívají odklony, mají velkou přednost v
tom, že stupňují sebepoznání. Každá duše, která se blíží k Bohu,
musí vědět kým a čím je. Používat nějaký druh vnitřní nebo
mluvené modlitby, která mravně převyšuje toho, kdo ji používá,
znamená hráti lživou úlohu. Následky takových lží jsou klamné
představy o Bohu, modloslužebnická uctívání soukromých a
neskutečných představ, a jelikož chybí pokorné sebepoznání,
vládne duchovní pýcha.
Ani není zapotřebí ještě dodat, že tato metoda, právě jako
všechny podobné, má jak nebezpečí, tak přednosti. Ti, kdo jí
používají, jsou stále v pokušení, že uprostřed příliš špinavých
osobních prostředků zapomenou na účel - zahloubají se do
očistného a lítostného autobiografického pokusu a vyloučí z něho
čisté Božství, před nímž "zlostné opice" klamně hrály, a na nějž si
nyní tak poživačně vzpomínají. (211)

Dospěli jsme nyní k tomu, co možno nazvat duchovními
exerciciemi denního života. Zde je problém dosti jednoznačný - jak
si máme během pracovní doby a ve volných chvílích uvědomovat,
že ve vesmíru je mnohem více, než co vnímá oko člověka, jenž se
zaměstnává svými záležitostmi nebo zábavami. Tento problém se
nedá vyřešit jediným způsobem. Určité práce a uvolnění kladou
tak nízké požadavky, že při nich je možné neustále opakovat
posvěcené jméno nebo větu, nebo, čemu jest třeba dát přednost,
jest při nich možné nepřetržité duchovní mlčení a pozorná trpnost.
Ona zaměstnání, která prováděli Lorencovi (212) bratři (jehož
"Život v Boží přítomnosti" dosáhl jakýsi druh slávy v kruzích, které
se jinak vůbec nezajímaly o vnitřní modlitbu nebo o duchovní
exercicie), byly všechny onoho jednoduchého a nenáročného
rázu. Jiné úlohy jsou však příliš mnohostranné, než aby dovolovaly
nepřetržité nazírání. Jak Eckhart praví: "Kdyby kněz chtěl při mši
vzbuditi přílišnou vroucnost, mohl by učinit něco, co by bylo
škodlivé. Nejlepší rada jest, že se snažíme před tím a po tom o
vroucnost, a když něco děláme, činíme to pečlivě." (213). Tato
rada se vztahuje na každé zaměstnání, které si vyžaduje celou
pozornost. Ale takové nerozdělené pozornosti se dosahuje zřídka,
a sotva může být tak jako tak dlouhou dobu udržena. Jsou
vždycky mezidoby uvolnění. Každý jich podle libosti může využít
ke snění za bdění (ke bdělým snům) nebo k něčemu lepšímu.
...Kdo tedy ve všech věcech jen na Boha myslí, takový
člověk přináší Boha do všech svých děl a na všechna místa, a
všechno toto lidské dílo provádí pouze Bůh...Neboť (takový
člověk) na nic nemyslí a nic nehledá, ani mu nic nechutná kromě
Boha. Vždyť Bůh se spojí s člověkem ve všem jeho myšlení, a
jako Boha nemůže rozptýlit žádná rozmanitost, tak ani potom
takového člověka nemůže nic rozptýlit ani rozrůznit.
Eckhart (214)
Nejsem toho mínění, že se máme dobrovolně vystavovat
odbočujícím vlivům. Bůh chraň! To by byl Bůh pokoušen a velmi
nebezpečně. Všechny takové odklony, které se nějakým
způsobem dostavují na rozkaz prozřetelnosti, jsou dobrodějné,
když se k nim přibližujeme s přiměřenou opatrností a v pečlivě
hlídaných hodinách modlitby a čtení. Často poslouží vaší pokoře a
vašemu sebezáporu více ony věci, při nichž vzdycháte po samotě,
než sama nejhlubší samota...Mnohdy může nějaká podnětná
kniha nábožných rozjímání, nějaké cituplné rozjímání, nějaký
významný rozhovor zalichotit Vaší chuti a uspokojiti Vaše já,
protože se domníváte, že jste hodně pokročil na cestě
dokonalosti. Tím, že se krmíte falešnými představami, stupňujete

stále svou pýchu a chováte se po svých duchovních exerciciích
ještě netrpělivěji ke všemu, co překříží Vaší vůli. Přál bych si,
abyste se držel tohoto jednoduchého pravidla. Nevyhledávejte nic,
co vás odvádí, snášejte trpělivě, co Vám Bůh bez Vaší vůle
přisoudí odvádějícího nebo přerušujícího. Je to velký blud hledati
Boha v dálce a ve věcech snad zcela nedosažitelných a nedbati,
že je při nás v našich denních souženích, pokud snášíme pokorně
a statečně všechno to, co pochází z rozličných nedokonalostí
našich bližních a nás samých.
Fénelon
Pomni, že tvůj život je ustavičná pomíjejícnost, a pozdvihni
svou mysl, při každém odbíjení hodin, především k Bohu, říkaje si:
"Ó Bože, klaním se tvému věčnému Bytí; jsem šťasten, že své
bytí každým okamžikem pomíjí, aby mohlo každou chvíli
oslavovati Tvou věčnost.
J. J. Olier.
Kráčíš-li sám, nebo ať jsi kdekoliv, vrhni pohled na obecnou
vůli Boží, kterou chce všechna díla svého slitování a spravedlnosti
na nebi, na zemi a pod zemí, a schvaluj a chval a pak miluj tuto
suverenní, nejsvětější nejspravedlivější a nejnádhernější vůli.
Pohleď pak na zvláštní vůli Boží, kterou své miluje a je ovlivňuje
rozmanitým způsobem, útěchou a navštívením. A potom bys měl
trochu pomysliti, jak různé jsou základy útěch, především však
také jak spravedlivá jsou navštívení. A potom, s velkou pokorou
schvaluj, chval a miluj všechnu tuto vůli. Rozjímej o vůli, jak se
projevuje ve tvé vlastní osobě, ve všem dobrém nebo zlém, nikoliv
o hříších, co se ti stává a co by se ti mohlo stát. Potom schvaluj,
chval a miluj všechno to, a prohlašuj, že se vždycky této
suverenní vůle chceš držet, ji uctívat a klanět, a svěř se do vůle
Boží a odevzdej mu všechny své, mezi nimiž jsem také já. Měj
velkou důvěru v onu Boží vůli, buď přesvědčen, že On nám nadělí
dobro a štěstí. Připojuji, že jakmile jsi toto cvičení provedl dvakrát
nebo třikrát, smíš ho zkrátit, obměnit a přizpůsobit podle svého
mínění, neboť by mělo často v podobě touhy pronikati do tvého
srdce.
Svatý František Saleský
Žijeme-li ve světle, nepotřebujeme klopýtati, neboť ve světle
je všechno odhaleno. Kráčíš-li, je ve tvých prsou, a ty
nepotřebuješ říkat: Pohleď sem nebo pohleď tam. A ležíš-li v
posteli, jest tam, aby tě poučovalo a přivádělo do tvé mysli vysoké
myšlenky, brzy se ztratíš. Žiješ-li pak v tomto světle, ukáže ti tvé
hříchy, špatnost a tvůj stav, ve kterém se nacházíš jako padlá

bytost. Přebývej tedy v tom světle, které ti všechno ukazuje.
Neodchyluj se od svého paprsku ani vpravo ani vlevo.
George Fox
Následující výňatek pochází z Eaitaova a Goddardova
překladu čínské verse Ašvagošova Probuzení do mahajanské víry
- původně sanskritsky psaného díla z prvního století našeho
letopočtu, jehož originál se však ztratil. Ašvagoša věnuje jeden
oddíl svého pojednání "užitečným prostředkům" jak buddhistická
terminologie jmenuje ty prostředky, jimiž se dosahuje spojivého
poznání "takovosti". Seznam těchto nezbytných prostředků
obsahuje lásku a soucit vůči všem cítícím lidským a podlidským
bytostem, sebezničení nebo trýznění, osobní odevzdanost
absolutní Buddhově přirozenosti, a ona duchovní cvičení, která
osvobozují mysl od jejího zaslepujícího toužení po oddělenosti a
neomezené individualitě a mají jej učinit schopným, aby pochopil
totožnost vlastní jsoucnosti s všeobsáhlým duchem. Z popisů
těchto různých "užitečných prostředků" uvedu jen poslední dva
prostředky cesty klidu a cesty moudrosti.
Cesta klidu. Účel tohoto cvičení je dvojí: Vysušiti všechny
rušivé myšlenky (a rušivými jsou všechny rozlišující myšlenky),
uklidniti (vysaditi) všechny poutající nálady a hnutí mysli, aby bylo
možné znovu upoutati mysl na meditaci a vnímati jeho
předsevzetí. Za druhé: když se mysl uklidní, zastavením
jakéhokoliv rozmlouvavého myšlení, nechť se pěstuje "nazírání"
nebo meditace, nikoliv však o rozlišujícím, analytickém, nýbrž
spíše intelektuálnějším způsobem (srovnej rozdíl, který činí
scholastikové mezi "rozumem" - ratio - a "intelektem" - intellectus)
(215), že se vystihne smysl a význam vlastních myšlenek a
zážitků. Tímto dvojím způsobem "vysazování" a "pochopení"
rozvine se již probuzená vlastní víra. Postupně obě části tohoto
cvičení se rozpustí - duch je dokonale klidný, avšak v nejvyšší
míře při vnímání činný. V minulosti jsme měli důvěru k vlastnímu
úsudku (k analytickému myšlení), tento však nyní musí být beze
zbytku vykořeněn a zničen.
Kdo se chce věnovat "vysazování", měl by se stáhnouti do
tichého místa, a tam zpříma sedět, měl by se vážně pokoušeti,
aby uklidnil a soustředil mysl. Ačkoliv na začátku smíme mysleti
na dech, nedoporučuje se, abychom si dlouho zachovávali tento
zvyk, ani se nemá mysl zdržovati u zvláštních projevů, zjevů a
pojmů, které pocházejí ze smyslů, jako jsou např. praprvky země,
vody, ohně a vzduchu (objekty, na něž se hinajnci soustřeďují v
určitém stadiu duchovního školení) ani se nemá zastavovati u
vjemů, stanovení pojmů, rozlišování, nálad a hnutí mysli. Všechny

myšlenkové útvary musí být odloženy, jakmile se vyskytnou.
Dokonce je třeba zrušiti představy o ovládání a odkládání. Mysl
musí být jako zrcadlo, které odráží, avšak ani nesoudí, ani si
neponechává. Myšlenky o sobě jsou bezpodstatné. Nevšímej si
jich. Myšlenky, které pocházejí ze smyslů a z nižších částí mysli,
samy nenabudou forem. Nevšímáme-li si jich, ani se neobjeví, ani
nezmizí. Totéž platí o stavech mimo mysl. Těm se nemá dovolit,
aby upoutaly pozornost a rušily tak cvičení. Mysl nemůže být
úplně prázdná. Protože však jsou odkládány stranou a ignorovány
myšlenky pocházející ze smyslů a z nižší části mysli, musí na
jejich místo nastoupit správná činnost mysli. Pak se vynořuje
otázka: "Co je to správná činnost mysli?" A odpověď zní: "Správná
činnost mysli je správné uchopení mysli samé, její čisté
nerozlišené esence. Jakmile se mysl přidržuje vlastní, čisté
esence, neměly by zůstati žádné představy o já, ba dokonce ani o
já, které vykonává úkon uchopení, ani o uchopení jako projevu...
Cesta moudrosti. Účel tohoto cvičení jest, aby si člověk
zvykl na to, aby z dřívějších cvičení získané cvičení využil.
Vstaneme-li, stojíme-li, jdeme-li, činíme-li něco, měli bychom se
stále soustřeďovati na činnost a konání samo, nikoliv na svůj
vztah k jednání nebo povaze a ceně těchže. Měli bychom si
myslet: "To je chůze, to je postoj v klidu, to je pochopení" a ne:
"Jdu, dělám to, je to dobré, je to příjemné, získávám si zásluhu, já
jsem to, kdo chápe, jak je to podivuhodné." Z toho pocházejí
odvratné myšlenky, pocity zpupnosti nebo neúspěchu a neštěstí.
Místo toho měli bychom cvičiti jednoduše soustředění mysli na
jednání samotné, a to v přesvědčení, že je užitečným prostředkem
k dosažení duševního klidu, vnuknutí a moudrosti. Po této cestě
bychom měli jít ve víře, pohotovosti a radosti. Po dlouhém cvičení
se otroctví starých zvyků zeslabí a zmizí. Na jeho místě objeví se
důvěra, spokojenost, osvícení a klid.
S jakým úmyslem byla vypracována tato cesta moudrosti?
Stavy trojího druhu brání pokroku na cestě osvícení. Za prvé,
lákadla smyslů, zevních stavů a rozlišující mysli. Za druhé vnitřní
stavy mysli, myšlenky, tužby a nálady. Všemu tomu mají zamezit
dřívější (mravní a asketická) cvičení. Do třetí kategorie překážek
náležejí instinktivní a základní pudy jednotlivcovy - pud
sebezáchovy a touha po požitku, úsilí uhájit svou osobnost, pud
rozmnožovací - které vyvolávají lakotu a chlípnost, bázeň a hněv,
zaslepují, pýchu a egoismus. Cvičení moudrosti paramita mají za
úkol ovládání a vyřazení těchto základních a instinktivních
překážek. Pomocí nich se mysl stává ponenáhlu jasnější,
osvícenější a míruplnější. Vnuknutí se stává ostřejší, víra se

prohlubuje a je obsáhlejší, až vyústí v nepředstavitelného samadhi
čistá esence mysli. Jdeme-li cestou moudrosti, podléháme stále
méně myšlenkám na útěchu nebo bezútěšnosti. Víra je pevnější,
pronikavější, dobrodějná a radostná. Strach z pádu mizí.
Nedomnívej se však, že se splnění dostaví rychle. Bude možná
zapotřebí mnoho znovuvtělení, mnoho eonů bude muset přejít.
Dokud trvá pochybnost, nevíra, pomluva, zlomyslnost, karmické
překážky, bázlivost, pýcha, lenivost a duchovní vzrušení a
dokonce dokud zůstávají třeba jen jejich stíny, dotud jest
vyloučeno, dospěti k samadhi Buddhů. Kdo však dosáhl lesk
nejvyššího samadhi - spojivého poznání - bude moci pochopit
společně se všemi Buddhy dokonalou jednotu všech cítících
bytostí s dharmakajou Buddhovství. V čisté dharmakaje není ani
dualita, ani stín rozlišování. Všechny vnímající bytosti, mohou-li to
jen pochopiti jsou už v nirváně. Čistá esence mysli jest nejvyšší
samadhi, je to anuttara - samjak-sambodhi, je to pradžna
paramita, nejvyšší dokonalá moudrost.
Ašvagoša

XXVI. kapitola
Vytrvalost a pravidelnost
Kdo přeruší průběh svých duchovních cvičení a modliteb,
jest jako člověk, jemuž uletěl pták: sotva jej znovu chytí.
Sv. Jan z Kříže
Si volumus non redie, currendum est.
(Nechceme-li sklouznout zpět, musíme pospíchati).
Pelagius
Kdybys řekl: "Teď postačí, že jsem dosáhl dokonalosti,"
bylo by všechno ztraceno, neboť je v podstatě dokonalosti, aby
každému ukazovala jeho nedokonalosti.
Sv. Augustin
Buddhisté říkají přibližně totéž o arhatu. Když se tento
domýšlí, že je arhatem, už jím není.
Toto zrození (zrození Boha v duši) nemůže nikdo nalézti, ani
se k němu přiblížit, leda by se to stalo s velikým úsilím. Člověk
nemůže dospěti k tomuto zrození, leda že by odtáhl všechny své
smysly od všech věcí.

Eckhart (216)
Bylo-li mi kdy uloženo přísné pokání, spíše bych byla raději
každé jiné na sebe vzala, než připravovati se nazíravostí k
modlitbě. A zajisté byla moc, jakou na mne doléhal Satan, tak
neodolatelná, nebo mé špatné zvyky tak silné, že jsem se
nemohla rozhodnout k modlitbě. A smutek, který mě přepadl při
vstupu do oratoře, byl tak velký, že to vyžadovalo celé mé odvahy,
abych se donutila vstoupit. Říkají o mně, že nejsem malomyslná,
a je známo, že Bůh mi propůjčil odvahu na ženu neobvyklou.
Avšak špatně jsem jí užila. Nakonec mi přišel na pomoc Pán, a i
když jsem stále měla co činit s onou mocí, měla jsem větší mír a
větší radost než dříve, jakmile jsem pocítila touhu se modliti.
Sv. Terezie.
Jednomu ze svých duchovních dětí řekl náš milý otec (sv.
František Saleský): "Měj trpělivost se všemi, ale především se
sebou. Myslím tím, aby sis nedal vzít chuť svými chybami, nýbrž
vzchop se vždycky s novou odvahou. Mám radost, že každý den
začínáš znovu; vždyť není lepší cesty, jak dospěti k duchovnímu
životu, než vždy znovu začínati a nikdy si nemysleti, že jsme už
vykonali dost. Jak můžeme trpělivě snášet chyby svých bližních,
když nejsme trpěliví vůči vlastním? Kdo se vlastní chybou dá
vyvést z míry, nedokáže se zlepšiti. Každé zlepšení, které je
užitečné, pochází z klidné a mírné mysli.
Jean Pierre Camus.
Téměř není duší, které pěstují vnitřní modlitbu, a dříve nebo
později nepocítí velký odpor vůči ní, takže pocítí v duchu velké
nejasnosti a v citu velkou tupost. Když tedy nedokonalé duše
nejsou dobře vzdělány a dobře připraveny, ztratí odvahu při
delším trvání takových nižších překážek, ba dokonce jsou
zdržovány, aby dále nepokračovaly; pomyslí si snad, že jejich
nazíravost jest bezúčelná, protože podle jejich mínění všechno, na
co myslí, nebo co vůči Bohu uvedou v činnost, je zcela bezcenné,
že je to ztráta času, takže by bylo užitečnější, kdyby svůj čas
ztrávily jinak. Ba, určité duše řídí všemohoucí Bůh nejinak než
tímto způsobem - onou suchou modlitbou. Necítí se při žádném
nazírání spokojeni, nýbrž naopak pociťují bolest a odpor. A přece
dík zvláštní milosti a v duši hluboce zakotvené odvaze, pokračují,
překonávají hrdinně všechny těžkosti a vykonávají svá vnitřní
cvičení tak dobře, jak mohou, k velké spáse své duše.
Augustina Bakerová.

XXVII. kapitola
Nazíravost, denní život a sociální užitek
Podle historických formulací věčné filosofie je jisto, že
mystické nazírání, přímé a intuitivní zažívání Boha jest konečným
cílem lidského života; že činnost jest jen prostředkem k cíli; že
společnost je jen potud dobrá, pokud svým členům umožňuje
nazíravost; a že aspoň menšina nazíravých je nezbytná pro blaho
kterékoliv společnosti. V lidové filosofii naší doby platí za
samozřejmé, že činnost je konečný cíl lidského života; že
nazíravost (především její nižší druhy rozmlouvavého myšlení) je
prostředkem k cíli; že společnost je potud dobrá, když činnost
jejich členů podporuje technický pokrok a organizační proces
(pokrok, který - jak se má za to - je příčinně spojen s mravním a
kulturním pokrokem); a že menšina nazíravých je společnosti,
která je toleruje, bez užitku nebo snad dokonce škodlivá. Není
třeba, abychom se stále zaměstnávali moderním světovým
názorem. Výslovně nebo tiše je rozváděn na každé reklamní
stránce novin a časopisů. Následující citáty byly vybrány, aby vrhly
světlo na starší, pravdivé a málo známé poučky věčné filosofie.
Práce způsobuje tříbení ducha, nikoliv vnímání skutečnosti.
Pravdu chápeme rozlišováním, a nikoliv nesčetnými činy.
Šankara
Konečným cílem každé jednotlivé věci je to, co zamýšlí
tvůrce neboli první příčina každé věci. Tvůrce, první příčina
vesmíru, byl Intelekt. Následkem toho musí být nejvyšší dobro
intelektu, a to je pravda. Proto musí být pravda konečným cílem
tohoto vesmíru, a rozjímání o pravdě musí být tedy hlavním cílem
moudrosti. Z toho důvodu prohlašuje Boží vtělená moudrost, že
sestoupila na svět, aby zvěstovala pravdu. Dále definuje
Aristoteles prafilosofii jako poznání pravdy - nikoliv každé pravdy,
nýbrž oné pravdy, která je pramenem každé pravdy, oné pravdy
totiž, která se týká prvního jsoucnostního principu všech věcí.
Tato pravda je tedy principem všeho pravdivého, neboť řád věcí v
pravdě je tentýž jako řád ve jsoucnu.
Sv. Tomáš Akvinský
Jedna věc může náležeti nazíravému životu dvojím
způsobem, podstatně a pak jako vloha...Mravní ctnosti
predisponují k nazíravému životu; neboť úkon nazíravosti, v němž

nazíravý život podstatně spočívá, jest rušen jak prudkostí afektů,
tak i zevními poruchami. Mravní ctnosti však dokáží zkrotiti
prudkost afektů a odstraniti zevním zaměstnáním způsobená
rušení. Následkem toho predisponují mravní ctnosti k nazíravému
životu.
Sv. Tomáš Akvinský
Díla lásky (slitování) i když náležejí pouze k činnému životu,
přece jsou velkou pomocí a připravují dotyčného nazíravého
člověka na jeho konečný cíl.
Walter Hilton
V buddhismu jako ve Védantě a ve všech formách
křesťanské víry, kromě nejnovějších forem, jest správné jednání
prostředkem, jímž duch připravuje na nazíravost. První ze sedmi
stupňů osmidílné stezky jsou aktivní, mravní příprava na spojivé
poznání "Takovosti". Jen ti, kdo stále vykonávají čtyři ctnostná
jednání, která obsahují všechny ostatní ctnosti - a to nenávist
splácejí láskou, pěstují resignaci, "svatou lhostejnost" neboli
osvobození od všech tužeb, poslušnost dharmě neboli vůči pravé
povaze věcí - mohou se nadáti osvobozujícího pochopení pravdy,
že nirvána a samsara jsou jedno, že duše a ostatní bytosti jakožto
princip života mají Srozumitelné světlo (čili Budhovu dělohu).
Zde vyvstává zcela přirozeně otázka: "Kdo je povolán k oné
nejvyšší formě modlitby, která se nazývá kontemplace (nazírání)?"
Odpověď je nedvojznačná. Všichni jsou povoláni ke kontemplaci,
která není ničím jiným než poznáním, které spojuje poznávajícího
s poznávaným, tj. s věčným prazákladem neboli s Božstvím.
Východní zastánci věčné filosofie by velmi pravděpodobně
popírali, že každý zde a nyní je povolán. V tomto odděleném
životě, řekli by, je pro určitého jedince prakticky nemožné,
dosáhnouti více než částečného osvobození, jako na příklad
nějakého osobního života po smrti v nějakém druhu "nebe", což je
stadium na cestě buď k úplnému osvobození nebo potom k
návratu do oněch hmotných okolností, jak tvrdí všichni mistři
duchovního života shodně, které jsou jedinečně příznivé pro
obstání v kosmické, k osvícení vedoucí zkoušce. Ortodoxní
křesťanská nauka popírá, že duše začíná více než jediné vtělení a
že by po smrti mohla dělat pokroky. Přijde-li do pekla, zůstane
tam. Dospěje-li do očistce, odpyká si tam pouze minulé špatné
činy, aby se učinila schopnou blaženého zření. A přijde-li do nebe,
jest právě natolik obdařena oblažující visí, do jaké míry to
ospravedlňuje její chování za krátkého pobytu na zemi, a na věky

nedostane více. Z toho plyne - přijmeme-li tyto postuláty - že když
jsou všichni povoláni ke kontemplaci, že také všichni slyší toto
volání na místě v hierarchii jsoucna, které jim bylo prokázáno
dohromady podstatou, výchovou, svobodnou vůlí a milostí. Podle
slov vynikajícího současného theologa Garrigou-Lagrance, "jsou
všechny duše všeobecně a nepřímo volány k mystickému životu.
U všech, kdo se věcně vystříhali nejen těžkých hříchů, ale i
lehkých, jak by měli, podle svého stavu se podrobovali Duchu
svatému a dosti dlouho žili, dostaví se dříve nebo později den, v
němž budou povoláni přímo a účinně k vysokému stavu
dokonalosti a k vlastnímu mystickému životu." Tento názor - podle
něhož život mystického nazírání je správným a normálním
výsledkem vnitřního života nazíravosti a odevzdanosti Bohu bude potvrzen dalšími úvahami. Za první, princip obou způsobů
života je stejný. Za druhé, vnitřní život se dovršuje jen v životě
mystického nazírání. Za třetí, cíl obou je tentýž, a to věčný život.
Jen život mystického nazírání připravuje přímo a dokonale na
onen cíl.
Jest málo nazíravých, protože málo duší je dokonale
pokorných.
Následování Krista.
Bůh vyhražuje tak vysoké volání (k mystickému zření) jen
pro jednotlivé duše. Naopak, přeje si, aby je přijali všichni.
Nachází však jen málokteré, kteří mu dovolují, aby pro ně mohl
způsobiti tak vznešené věci. Mnozí, když jim uloží zkoušky,
vyhnou se práci a zdráhají se vzíti na sebe suchost a tříbení,
místo aby se odevzdali s dokonalou trpělivostí, jak by museli.
Sv. Jan z Kříže.
Toto tvrzení, podle něhož všichni jsou povoláni ke
kontemplaci, zdá se odporovati tomu, co víme o vrozených
rozdílech povahy, jakož i učení, že při nejmenším jsou tři cesty ke
spáse - kromě cesty poznání ještě cesta dobrých skutků a cesta
zbožné odevzdanosti. Rozpor ten však je spíše zdánlivý než
skutečný. Vede-li cesta zbožné odevzdanosti a cesta dobrých
skutků k osvobození, je to proto, že obě ústí do cesty poznání.
Vždyť dokonalého osvobození se dosahuje jen spojivým
poznáním. Duše, která nepronikne k poznání, není úplně spasena,
nýbrž dosahuje v nejlepším případě jen částečné spásy v "nebi".
Pokud se týče povahy, skutečně zjišťujeme, že určití jedinci svým
založením tíhnou k tomu, aby kladli důraz na některé body učení a
mravnosti, jiní jedinci zase na zcela jiné. Ačkoliv jsou rození lidé
činu a rození nazíravci, dokáží přesto i lidé s extrémně

jednostranným založením kráčeti jinými cestami než po těch, k
nimž se cítí přitahováni. Jestliže rozený nazíravec je poslušen
světla, může se naučit, jak vytříbit své srdce prací a jak lze říditi
mysl vroucí modlitbou. Člověk s vrozenou pobožností a rozený
člověk činu může se podrobiti příkazu: "Ustaňte a poznejte, že
jsem Bůh." Nikdo není nucen, aby byl obětí svého zvláštního
nadání. Každému je propůjčeno v patřičném množství všechno,
čeho má zapotřebí. Jest na nás, zdali toho užijeme dobře nebo
špatně - lehčím, horším nebo těžším a lepším způsobem.
Ti, kdo se lépe hodí pro činný život, mohou se připravovat
uprostřed činného života na kontemplaci, zatímco ti, kdo se lépe
hodí pro nazíravý život, mohou na sebe vzíti díla činného života,
aby dokázali ještě vystupňovat svou schopnost ke kontemplaci.
Sv. Tomáš Akvinský
Kdo má silnou víru a slabý rozum, obyčejně věnuje svou
důvěru nehodným lidem a věří na klamný objekt. Kdo má silný
rozum a slabou víru, má sklon k nepoctivosti a dá se těžko vyléčiti
ze své slabosti, jako z nějaké choroby způsobené lékem. Kdo má
obojí ve stejném rozsahu, věří na správný objekt. Kdo má hodně
soustřeďovací schopnosti a málo energie, bude přemožen
lenivostí, neboť schopnost koncentrační zahrnuje v sobě lenivost.
Kdo má příliš energie a málo koncentrační schopnosti, podléhá
odchylkám, neboť energie v sobě chová odchýlení. Proto by měly
být obě v rovnováze, neboť z této rovnováhy pochází kontemplace
a vytržení...Vnuknutí by mělo být vždycky silné, neboť vnuknutí
chrání ducha od úchylek, jejichž by se mohl stát obětí, neboť víra,
energie a rozum nesou s sebou odchylování, a vnuknutí chrání
před lenivostí, která by jej mohla přemoci, neboť koncentrační
schopnost nese s sebou lenivost.
Buddhaghosa.
Na tomto místě by bylo dobře podotknouti, že Bůh není
jediným možným předmětem kontemplace. Odevždy existovali
mnozí filosofičtí, estetičtí a vědečtí nazíravci, a jsou dosud.
Cílevědomé omezení na něco, co není nejvyšší, by mohlo vést k
nebezpečnému druhu modloslužebnictví. V dopisu Kookerovi
napsal Darwin, že je to "proklaté zlo, když se někdo tak zahloubá
do svého oboru, jako já do svého." Je to zlo, protože z toho může
vzejít cílevědomé omezení, více či méně úplné atrofie (zakrnění)
části ducha. Darwin sám zaznamenává skutečnost, že v
pozdějších létech v sobě nemohl vzbudit nejmenší zájem o
básnictví, umění nebo náboženství. Pokud se týče povolání, s
ohledem na obor, který si vyvolil, může být člověk zralý duchovně

a mnohdy dokonce mravně, vzhledem k Bohu a k bližnímu, není
však často ničím více než fetus (zárodek, embryo).
Dokonce v případech, kdy kontemplace je namířena na
předmět, jako je "Bůh", nastává nebezpečí, že se úplně ochromí
duchovní schopnosti, jichž se nepoužívá. Nazíravost poustevníků
tibetských a thebaiských měla zajisté jen jediný předmět,
dosahovali však toho procesem odloučenosti a zmrzačení. Může
být, že kdyby se byli pravým způsobem "přimkli k Duchu
Svatému", byli by dospěli k poznání, že kontemplace, která
odlučuje, v nejlepším případě jest přípravou na kontemplaci, která
v sobě slučuje, - na uskutečnění Boha v plnosti jeho kosmického
bytí, jakož i na vnitřní výšku jednotlivé duše. Jako Taoistický
mudrc byli by se nakonec vrátili do světa, jedouce na zkrocené a
znovuzrozené individualitě; byli by "přišli", byli by "jedli a pili", byli
by se přidružili k "celníkům a hříšníkům" nebo k buddhistickým
stejně hodnotným "pijákům vína a řezníkům". Pro plně osvíceného
a osvobozeného jednotlivce jsou samsara a nirvana, čas a
věčnost, projev a skutečnost, podstatně jedno. Jako celý život je
bdělou a cílevědomou kontemplací Božství na věc, existenci,
ducha a událost pomocí nich, jak existují ve světě projevů. Tu se
nezmrzačuje duše, ani nenastává ochrnutí jejich sil a schopností.
Spíše se způsobuje všeobecné stupňování a zesilování vědomí a
zároveň jeho rozšíření a přeměna. Žádný světec si nemůže
stěžovat, že ponoření do Boha je "proklaté zlo".
Na počátku bylo Slovo; patři naň, jemuž Marie naslouchala.
A slovo se stalo tělem; patři naň, jemuž Marie sloužila.
Sv. Augustin
Bůh nás vdechuje při kontemplaci do sebe, a při tom
musíme být celí jeho; ale později nás opět vydechuje Duch Boží k
lásce a k dobrým skutkům.
Ruysbroeck.
Jednání, praví Tomáš Akvinský, by mělo být něčím, co nás
připravuje na modlitbu, ne něčím, co nás z ní odnímá. Jeden z
důvodů, proč se toto doporučuje je přísně utilitaristický. Jednání,
které nás "odnímá životu modlitby", jest jednání, které nebylo
prosvětleno stykem se skutečností, jednání bez vnuknutí a bez
řízení shora. Proto je často neúčinné a dokonce škodlivé. "Mudrci
všech dob", praví Čuang Tse, "přivlastnili si napřed Tao; jen pak je
mohli vštěpovat ostatním." Nemůže být řeči o tom, že bychom
tahali střípek z oka jiných, dokud nám brání trám ve vlastním oku,
abychom hleděli do Božského slunce a pracovali jako při světle. O
těch, kteří dávají přednost okamžitému jednání před pravým

jednáním silou získanou kontemplací, se táže svatý Jan z Kříže:
"Co dělají?" Odpovídá: Poco más que nada, y a veces nada, y
aun a veces dano." ("Málo více než nic, a mnohdy nic, a mnohdy
dokonce škodu.") Příjmy a vydání musí být v rovnováze. To není
žádoucí jen na stupni hospodářském, nýbrž také na stupni
fysiologickém, intelektuálním, mravním a duchovním. Nemůžeme
vyvinouti tělesnou sílu, když do organismu nezatopíme palivem ve
formě potravy. Nemůžeme doufati, že řekneme něco hodného
poslechu, jestliže si nepřečteme, co řekli naši předchůdci, a
vnitřně si to neuzpůsobíme. Nemůžeme správně a účinně jednat,
když nejsme zvyklí svěřovati se do dění Božího přirozeného běhu
věcí. Musíme nahromadit věčné statky, abychom byli schopni
dodávat časné statky. Věčné statky však dostaneme jen tak, že
věnujeme něco času, abychom na ně čekali. To znamená, že
během života, v němž mravní výdaje jsou vyrovnány duchovními
příjmy, střídá se jednání s klidem, mluvení s bděle trpným
mlčením. Otium sanctum quaerit caritat veritatis; negotium justum
suecipit necessitas caritatis ("Láska k pravdě vyhledává svatou
zahálku; nutnost lásky způsobuje správné činy.") Lidská a zvířecí
těla jsou parní stroje, při nichž po tlaku vždy následuje rozpětí.
Dokonce nikdy neusínající srdce si odpočívá mezi jednotlivými
tepy. Uvnitř živoucí přírody není nic, co by se přibližně podobalo
největším lidským technickým vymoženostem: stále se točícímu
kolu. (Tato skutečnost možná vysvětluje nudu, únavu a apatii těch,
kdo v moderních továrnách musí přizpůsobit svůj tělesný a
duchovní rytmus kruhovým pohybům mechanicky rovnoměrné
rychlosti. "Vyléváme z lásky to, co jsme v nazírání přijali," praví
Eckhart (217). Dobře smýšlející humanista a pouze
"somatotonický" křesťan, domnívající se, že mohou žít podle
druhého největšího přikázání (milovat svého bližního jako sebe),
aniž by věnovali trochu času přemýšlení, jak by měli nejlépe
milovati Boha z celého srdce, z celé duše a celou myslí, jsou lidé,
kteří se zabývají neřešitelnou úlohou, vylíti něco z nádob, která
nikdy nebyla naplněna.
Dcery milosrdenství měly by milovati lásku, jako tělo miluje
duši. A právě jako tělo nemůže žít bez duše, tak duše nemůže žít
bez modlitby. Dokud se dcera modlí, jak by se měla modliti, bude
všechno dobré. Nebude kráčet, ale utíkat cestou Páně a dosáhne
vysokého stupně v lásce k Bohu.
Sv. Vincenc z Pauly
Domácnosti, města, země a národy užívaly velké
blaženosti, když jeden jediný člověk si uvědomoval dobro a

krásu...Takoví lidé nejen osvobozují sami sebe, ale věnují také
těm, s nimiž se setkají, svobodu ducha.
Philo.
Podobné názory měl Al-Ghazali, který mystiky považoval
nejen za prazdroj našeho vědění o duši, o jejich schopnostech a
nedostatcích, nýbrž za sůl, která chrání lidskou společnost před
úpadkem. "V dobách filosofů," píše, "jako v kterékoliv jiné době,
žili někteří z těchto vroucích mystiků. Bůh je neodnímá tomuto
světu, neboť jsou jeho podporou." Protože jsou sami sobě mrtví,
jsou schopni ustavičného vnuknutí. Tímto způsobem se stávají
nástroji, pomocí nichž se Boží milost předává těm, jejichž hříšná
bytost je necitlivá pro něžné podněty duše světa.
------------

Poznámky k I. kapitole
(1) Pojem pochází od Augustina Suevo, jehož kniha De perreni
philosophia vyšla v Lyoně 1540. U něho znamená philosophia
perennis nerozborné jádro západní filosofie počínajíc starověkem,
kdežto v katolické novoscholastice značí nejdůležitější zásady z
filosofie sv. Tomáše Akvinského.
2) Víme. Tato stránka vědění bohužel v této knize schází a
pochybuji, že ji bude možno překlenout pouhými poznámkami.
Kromě toho citelně bude chybět vlastní mystická zkušenost
autorova, a té je třeba, protože dnešní mystik žije v jiném prostředí
než středověký mystik a než všichni klasikové mystiky, jogy,
sufismu, buddhismu a taoismu, jak je tu autor cituje. Přesto je to
dílo velmi cenné se vzácným porozuměním pro výběr citátů.
(3) Tak např. se lidé modlí Otčenáš takovým způsobem, že by tak
neuctivě nemluvili ani s člověkem, kterého si nijak neváží. Drmolí
něco, při čem nejsou svou myslí. Třebas nejde o neuctivost, ale o
něco stejně špatného, o tupost a hluchost, o mechanizaci až k
úplné bezmyšlenkovitosti, o strojovou výrobu modliteb, o
mechanické modlitební mlýnky, nad nimiž se jinak usmíváme,
když je vidíme v rukou Tibeťanů.

(4) Franz Pfeiffer, Deutsche Mystiker des Vierzehnten Jahrhundrts
- Meister Eckghart, Leipzig, 1857 (Původní text), str. 206
Eckhart chtěl nepochybně tímto výrokem říci, že je míra
uskutečnění velikosti Boží ve všem jiná. Tato míra je též závislá
na složitosti organismu, který je jejím nositelem. Čím složitější
organismus, tím větší měrou je schopen zrcadlit a zprostředkovat
Boha nejen sobě, ale i okolí. Květina je nositelem krásy Boží,
člověk už je i nositelem části Boží inteligence a jiných Božích
přívlastků. Tato míra zračení Božího může být stupňována jen u
člověka stupněm vědomého spojení Boha s člověkem.
(5) William Law (1686 - 1761) jeden z nejhlubších mystiků Anglie,
vynikající zároveň stylistickou schopností, pro níž získal trvalé
místo v anglické literatuře. Jeho mystika vychází z Jakuba Böhma.
On jako právě mnozí jiní mystikové mluví o tom, že Bůh sídlí
v nejvnitřnější části duše, v jejím základu a podobně. Je to jedna z
běžných pomůcek, jak vysvětlit, proč se Bůh neprojevuje v našem
běžném bdělém vědomí. Bylo by správnější, kdybychom řekli, že i
naše bdělé vědomí je projevem Boha, ale my ho jako takový
nepoznáváme, protože náš organismus a především mozek
transformuje vysoké napětí (úplný Boží projev) na nepatrné napětí
(projevy lidské inteligence, mozkové a smyslové činnosti), jímž se
stačí osvětlit jen hmotná oblast.
(6) Inteligence Boží prosetá a transmilovaná, přeměněná mozkem,
má tu vlastnost, že chápe jen hmotu, a všechno, co s ní
bezprostředně souvisí, co je na téže úrovni hmotné nebo co má
způsob postupující, jako sled myšlenek. Rovné se stýká s rovným.
Hmotné chápe zase hmotné, stejná úroveň se stejnou úrovní,
hlína s hlínou. V tom je základ vědění všeho, protože obdobně
Boží chápe zase Boží, protože víme, že inteligence, která chápe v
nás tento hmotný svět, je transformovaná inteligence Boží,
projdeme pomocí ní transformátorem, který je v této ještě hmotou
a ocitneme se za ním na prahu Božství.
(7) Bůh je přidán v celém stvoření jako sůl ve vodě. Jenže my
víme, že slanost vody pochází od soli, neboť takovou zkušenost
lidstvo dávno nabylo odpařováním slané vody, avšak nemůžeme
se tak snadno přesvědčit o tom, že např. život lidský je odvozen
od Božího, a existence vesmíru od existence Boží. Ale je tomu
tak. Zkušenost mystikova to dokazuje.
(8) Plotin (205-270) z Alexandrie, velký novoplatonský filosof. Jeho
mystika měla silný vliv na sv. Augustina (345 - 430). Plotin
rozeznává dva stavy. Jeden vývojový (dnes víme, že je to celý
vesmír) a druhý absolutní, statický (to je Bůh, Jediné). My svými

smysly a rozumem chápeme jen vývojový stav i když vývoj ve
všem nevidíme, pro jeho pomalost a pro krátkost našeho
pozorování (života). Cítíme-li se oddělenou bytostí od ostatního
vesmíru a i od Jediného, přestáváme být vesmírem, začínáme být
individuem v tom neblahém slova smyslu, že se naše vědomí
omezuje na nás samé a na dosah rozumu a smyslů.
(9) Tento výrok nemluví proti správnosti tzv. písmenových cvičení,
proti opakování jména Božího. My víme přímo z modlitby Otčenáš,
že jméno Boží samo o sobě není svaté. Jen proto se modlíme
"Posvěť se jméno Tvé." Jméno Boží je třeba posvětit. V době, kdy
žil Šankara, byl buddhismus ve velkém úpadku. Lidé si mysleli, že
slabiky svatých písem jsou svaté, snažili se je vyslovovat a tím
nabýt spásy. Šankara proto správně bojoval proti takovým
pošetilostem. Něco jiného je např. správné vyslovování ÓM,
pomocí něhož může člověk napodobovat tvůrčí (schopnost)
činnost Boží a tak se spojit s tvůrcem. Tomu se říká posvěcení
jména Božího.
(10) Nejdůležitější komentátor Lao-Tseho a jeho díla Tao-te-king.
(11) Tento výrok dobře odpovídá na palčivé otázky mnoha
mystických žáků. Proč nezažívají vědomé spojení s Bohem, když
mají tak dobrou snahu, tolik touží a tak pilně konají vnitřní
modlitbu? Pro koho chtějí Boha? Pro své zevní já, pro něco, co
pomíjí. Nevědí pro koho by je vlastně měli chtít a nevědí, jak je
chtíti pro svou nesmrtelnou duši, kterou neznají. Proto dlouhou
dobu se jejich pokrok nejeví jako vědomé spojení s Bohem, ale
jako odstraňování toho zevního já, oné oddělené bytosti, která
dosud zůstává, způsobuje, že nejsme celým vesmírem. Jaká
chyba byla např. u Buddhy, že nedosahoval vědomého spojení s
Bohem žádnou jogou? Byla to malá vnitřní připravenost? Malá
touha? Ne: "Hnal se za Ním a ztrácel Jej." Ale tato hra lásky
nemohla trvat věčně. Když už se přestal hnát za svou zevní
osobností, projevila se veškerá váha jeho dřívější snahy. Ukázalo
se, že nebyla marná. Okamžitě bez zásahu své lidské vůle zažívá
nejvyšší druh spojení s Absolutnem. Tak se děje s každým
mystickým žákem. Když trvá jako ochrnutý u rybníka Bethesda
(ev. sv. Jana), přijde Ježíš ve chvíli, kdy zevní já bude mrtvo nebo
polomrtvo. Všechny mystické stavy, které před tímto spojením
předcházely, měly právě cenu vnitřního umírání.
(12) Pfeiffer, str. 467)
(13) Jan van Ruysbroeck (1293-1381) z Flander, jeden z
největších mystiků
(14) Pfeiffer, str. 387; Büttner I, str. 115

(15) Pfeiffer, str. 206; Büttner I., s. 119; Schulze, s. 271-2
(16) Gal II, 20.
(17) Vom Gesets Gottess, vydání bez místa a roku (1526)
(18) Zakladatel kvakrů (1624-1690)
(19) Works, London 1726, ii, str. 782
(20) Nejdokonalejší traktát mystický 14. století, pocházející od
Božích přátel.
(21) Pfeiffer, s. 44-6; Büttner II, 126-8; Schutze 310 a 312
Poznámky ke II. kapitole
(22) Transcendentní Bůh je takový, jejž nelze poznat, o němž
nelze nabýt žádnou zkušenost smysly a rozumem. Takového
Boha lze jen uctívat, ale nelze se mu přiblížit lidským vědomím.
(23) Immanentní (z latinského "immanere" - zůstávati uvnitř) je
opak transcendentního Boha. Názor o tom, že Bůh je immanentní,
spočívá v tom, že Bůh je poznatelný v nejhlubším nitru člověka.
Immanentismus je nábožensko-filosofický směr, který považuje
náboženství za spontánní výslednici neuhasitelných tužeb
lidského ducha, tužby, které nacházejí své uspokojení v intimní,
osobní a citové zkušenosti o přítomnosti Boží v nás. Tento směr
proto zavrhuje (jako konvenční) abstraktní a zlomkovitou
představu o skutečnosti; a nepřipouští úsudkové a diskursivní
důkazy o existenci Boží. Tuto teorii odsoudil Pius X. v encyklice
"Pascendi" 8. září 1908.
(24) kvietismus, náboženský směr, podle něhož duše, zahloubaná
do čisté lásky k Bohu, nepodléhá přitom nemravným vzruchům,
aniž je jimi nakažena. Církev jej mnohokráte odsoudila.
Zakladatelem byl španělský teolog Miguel de Molinos (16281696). Roku 1675 vydal knihu "Duchovní vůdce, který odpoutává
duši", v níž tvrdí, že člověk, jenž se spojí s Bohem v modlitbě
ticha, nezodpovídá za chyby smyslů. Chování tohoto mnicha,
které bylo zcela jiné než duchovní, odhalil P. Segneri. Na
podkladě tohoto zjištění byl Molinos uvězněn r. 1685 a donucen k
slavnostnímu odvolání 13. 9. 1687.
(25) Antinomismus je nauka hlásaná luteránskou sektou, vedenou
Agricolou. Hlásali, že jedině víra vede ke spáse. Johann
Schneider nebo Schniter řečený Agricola (1494 -1566) nebo
Magier Islebius byl protestantský theolog, který se oddělil od
Luthera, jehož byl žákem.

(26) Lao-ce (Lao-ze, Lao-cu) čínský mudrc v 6. století před
Kristem, odpůrce Konfuciův. Jeho spis Tao-te-king mluví o
základním principu a nejvyšším jsoucnu "Tao", k němuž se má
člověk vrátit, aby naplnil svůj osud. Zastánci Lao-tseho se nazývají
taoisté.
(27) Pfeiffer, str. 284, Büttner I, s. 185-6; Schulze s. 355-6
(28) Jan Eckhart, řečený Mistr Eckhart, mystický filosof (12601327), dominikán, povolaný do Říma jako rádce papeže Bonifáce
VIII. za války s Filipem Krásným. Byl provinciálem svého řádu pro
Sasko a generálním vikářem pro Čechy. Vyučoval theologii ve
Strasburgu. Byl obviněn z kacířství a povolán před inkvisiční soud.
Tam odvolal všechno, co inkvisice považovala za kacířství.
(28) Pfeiffer, str. 532-3
(29) Deskartes René du Perron (1596-1620), slavný francouzský
filosof, matematik, astronom a naturalista.
(30) viz J. B. Rhine: The Rearch of the Mind, New York, 1947,
nebo Das beste aus Readers Digest, únor 1949, s. 113
(31) Méditations touchant la Philosophia premiére
(32) Pfeiffer, s. 180-1; Büttner I, 163-4, Schulze 335.
(33 Pfeiffer, s. 318; Büttner I., s. 177
(34) Jan Ruysbroeck (1293-1387), belgický mystik. V 60. létech
vstoupil do kláštera v Gröndalu. Jeho hlavní díla jsou Ozdoba
duchovní svatby, O počtu či o dokonalosti synů Božích cest atd.
(35) Pfeiffer 320, Büttner I., 179; Schulze, s. 392
(36) Das Tibetianische Tatenbuch, Zürich, Verlag Rascher, 1938,
s. 48
(37) O mystické theologii, kap. 1. a 2. Dionysius Aeropagita je
patrně pisatel ze školy platoniků, který žil v 5. století v Palestině.
Jiné výroky Dionysiovy: "Duše, která všechno opustí a sama na
sebe zapomene, ponoří se do oceánu božího lesku a bude
osvícena vznešenou propastí bezedné moudrosti." (O Božských
jménech VII, 3)
"Ty ale, můj milý Thymotee, cvič se pilně v nazírání. Zanech
stranou všechny smyslové vjemy a činnost rozumu, všechno
smyslové a rozumové, všechno neexistující a existující a pozdvihni
se bez pomoci obvyklého poznávání ke spojení s tím, kdo je nad
všemi bytostmi a poznáním."
"K cíli dospěješ jen spontánním a bezpodmínečným odstoupením
od sebe sama a od všech věcí." (O mystické theologii I, 1.)

"Božská láska ty, které chytne, pozdvihne nad ně, takže už
nenáležejí sobě, nýbrž úplně milovanému. "Musíme rozjímati o
Božském, ale nikoliv po svém, nýbrž musíme zcela ze sebe vyjít a
stát se zcela Božími." (O Božích jménech VII/1)
Mystika Dionysiova nese zvlášť zřetelné stopy u sv. Bonaventury
(1221-1274), největšího žáka sv. Františka z Assisi: "Má-li duše
dojíti vysokého nazírání, musí zanechati veškeré činnosti
smyslové rozumové...konů, které se dějí za součinosti obrazivosti,
ba i konů, které mají ještě cokoliv stvořeného, byť by to byla i čistá
duchovnost andělů, za jednotlivostní předmět. Tak vstoupí duše
do tajemného paprsku tmy. V duši se setmělo, protože oku duše
zmizelo všechno stvoření... Stvořené věci, které de facto jsou ještě
v rozumu, nejsou již předmět poznání jakožto stvořené věci. Staly
se pouze zrcadlem, které odráží Božské světlo..A zrakem rozumu
se namáhati o rozlišení, jednotlivostní poznání beztvárné
moudrosti by bylo vyháněti Krista a spojení vůle s ním v lásce
přervati" (Ovečka: Úvod do mystiky II. vyd., Praha 1948 s. 399)
Ovečka též poukazuje na podobnost myšlenek sv. Jana z Kříže
(1542-1591) s myšlením Dionysiovým. Životopisce Janův píše, že
Dionysia čítával a svou nauku upravil podle nauky sv. Dionysia.
Tento vliv Dionysiův by se dal vystopovat i v jiných dílech
středověkých mystiků.
(38) Semantika je studium významu slov a jejich variací.
Poznámky ke III. kapitole
(39) Oblak nevědění (The Cloud of Unknowing) jest známý
mystický traktát neznámého anglického mystika nebo skupiny
mystiků. Jím ve druhé polovině 14. stol. vstupuje do anglické
mystické literatury duch Dionysiův a duch školy svatého Viktora (v
Paříži).
Nahým poznáním myslí autor minimální poznání, jakého může
nabýt člověk přirozenou rozumovou činností. Tímto nahým
poznáním, i když jsme největšími učenci, můžeme prozkoumat jen
stvořené, ale nikoli věčné. Věčné lze vnímat jen tehdy, když
zastavíme činnost diskursivního rozumu. Jak a za jakých
podmínek se to děje, o tom dobře píše autor v citovaných řádcích.
(40) Part IV, Sect. VI.
David Hume, skotský filosof a historik (1711-1776), napřed pod
vlivem idealismu Lockeho a Bezcleyho, pak jeho odpůrcem.

(41) Ono "nestvořené a nestvořitelné něco". Viz Pfeiffer, s. 195;
Schulze, s. 418
(42) Pierre de Bérulle (1575-1629), kardinál a diplomat
francouzský, který uvedl do Francie karmelitány a 1613 založil
Kongregaci oratoriánů.
(43) Büttner II, s. 89; Schulze, s. 164
(44) Büttner II, s. 90; Schulze, s. 166
(45) Jeden z nejvýznamnějších křesťanských mystiků (15671622). Neznal spisů sv. Jana z Kříže. Jeho nejlepší žačka sv.
Jana ze Chantel (1572-1641)
(46) Jean Pierre de Caussade (1693-1751), jihoafrický jezuita.
Napsal Instruktions spiritualles sur les divers ótats d oraison.
Duchovní poučky o různých stavech ve vnitřní modlitbě.
(47) Narážka na báseň Rudyarda Kiplinga: Recessional, řádka 22.
(48) Mat., V, 48.
(49) Mar. V. 9. Jde o název ďábla, kterého vymítal Ježíš: Legion,
legie, pluk, že totiž je tu množství démonů. Legie měla kolem 6000
pěších a 120 jezdců.
(50) 2. kapitola
(51) Jakuk Boswell (1740-1795) byl přítel Samuela Johnsona
(1705-1784), anglického spisovatele. Napsal kromě jiného "Život
Johnsonův".
(52) "Pravidlo dokonalosti" viz A. Huxley, Šedá eminence. Pravidlo
dokonalosti napsal Benedikt z Canfieldu, kapucín, napřed anglický
protestant (+1610). Jeho Pravidlo je vylíčení duchovního života
převedeného na jediný bod, na vůli Boží. Dílo se dočkalo mnoha
vydání, avšak bylo r. 1689 odsouzeno z kvietismu. Již sv.
František Saleský poznal, že třetí kniha "by mohla být špatně
pochopena".
(53) Takové dohady musí připadat směšné každému, kdo zná
mystický smysl výroku Ježíšových o blízkém konci světa a jeho
známkách. Vždyť podle slov Ježíšových už za jeho života s ním
chodili lidé, kteří zažili poslední soud a konec světa. Jaký to tedy
byl konec světa. Byl to přechod ze stvořeného do nestvořeného,
bylo to a je to sjednocovací zkušenost s Bohem, vědomý přechod
z času do bezčasovosti. Není proto třeba tyto výroky Ježíši upírat.
Jejich význam je zcela jiný než historický.
(54) 4. kapitola
(55) Mat. XII., 33

(56) Sv. Bernard, opat z Claitvauz (1091-1153)
(57) Theologia Deutsch je malý traktát ze 14. století, jeden z
nejúspěšnějších pokusů, jak vysvětlit mystické základy
obyčejnému člověku. Je to též německý literární klenot, který vyšel
z pera neznámého autora. Tři citované texty z Bible jsou: Jan XIV.,
6; Jan VI, 44;, I. Kor. XIII. 10.
(58) Stéphane Mallermé, Le Tombeaue d Edgar Poe.
Poznámky ke IV. kapitole
(59) Pfeiffer, s. 648.
(60) The workmen still in doubt what course to take, Whether I d
best a saint or hog-trough make, After debate resolved me for a
saint; And so fame Loyola I present.
(61) případně Mo-Tsi.
(62) Pfeiffer, s. 143, Schulze, s. 304
(63) Pfeiffer, s. 180, Büttner I., s. 164, Schulze, s. 335
(64) Pfeiffer, s. 311; Schulze, s. 249.
(65) Centuries of Meditations, London, 1008
(66) op. cit., i. 28-31
(67) One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral ovil and of good,
Thean all the sages can.
W. Wordsworth, The Tables Turnest.
(68) W. Wordsworth, Deffedils, ř. 1 (I wanderd lonely as a cloud).
(69) ib., ř. 20 (In vacant or in pensive mood)
(70) "Miluj a pak čiň co chceš." (Dilige et quod vis fac. Augustin, In
Loann, vii, 8.)
(71) P. Lallemant (+1635), významný mystik ze školy sv. Ignáce z
Loyoly.
(72) Srovnej III. Mojž. XIX, 38; V. Mojž., VI, 5; Mat. XXI, 37-38.
(73) Jan z Vianeuil, franc. mystik a světec z minulého století.
(74) Mat. XI, 19.

(75) Viz Rudolf Otto, Vest-Östliche Mystik, Gotha 1926, s. 379.
Obrazy jsou v prvním vydání Suzukiho die Grosse Befreiung,
Leipzig 1939.
(76) Vajrakčedika Pradžnaparamita.
(77) Pfeiffer, s. 281; Büttner I, s. 181, Schulze, s. 350.
(78) po. cit. iii, I/3.
(79) Pfeiffer, s. 39.
(80) Samuel Butler (1853-1902) známý anglický romanopisec,
satirik kárající společnost.
(81) Sur ce tauresu de fer, qui fume, souffle et bengle, L homae a
monté trop tót.
Nul ne connait encor Cuels orages en lui porte ce rude avengle,
Et le gai voyaguer lui livre son trésor.
Tous se sont dit: "Allons", mais sucun n est pas le maire Du
dragon muggisant qu un savant a fair naitre. Nous nous sommes
jonés á plus fort qu nous tous. A. De Vigny, La maison du Berger,
I.
Poznámky k V. kapitole
(82) V anglickém originálu je kapitola nadepsána "charity", slovo
odvozené od latinského "charitas", vyšší druh lásky, na rozdíl od
lásky smyslové, latinsky "amor". V češtině existuje stejná potíž se
slovem láska, love, jako v angličtině. Slova láska používáme jak
pro lásku smyslovou, tak pro lásku k bližnímu, k Bohu a pro
milosrdenství, dobročinnost, pro křesťanskou lásku vůbec.
Překládali jsme někdy charity místo mnohoznačnějšího slova
láska užším pojmem milosrdenství. Čtenář nechť slovu
"milosrdenství" tedy rozumí šířeji jako křesťanská láska.
(83) Sv. Řehoř Veliký (540 nebo 542-604), syn římského senátora
Gordiana a sv. Sylvie. Ve 30 letech byl římským pretorem, ale
vzdal se tohoto významného postavení a věnoval se klášternímu
životu. Pak byl vyslán do Východořímské říše, aby opatřil pomoc
Římu proti Longobardům a roku 590 nastoupil na papežský stolec,
když před tím po 6 měsíců odmítal přijmout tuto poctu. Dostal
název Veliký, protože obrátil Angličany na křesťanství a byl prvním
papežem, který přijal titul "servus servorum Dei" (služebník
služebníků Božích). Světlo jeho ducha osvítilo celou epochu
lidstva. Církev jej prohlásila pro jeho hluboké myšlenky za
církevního učitele.

(84) Král Lear, IV., l. Schulze, s. 392
(85) Pfeiffer, s. 701
(86) Pffeifer
(87) Rhil, 4.7.
(88) Pfeiffer, s. 430; Büttner II, s. 64; Schulze s. 132 (Buch der
gögttlichen Tröstung - Kniha Božské útěchy).
(89) Fénelon vydal 1697 knihu "L explikation des maximus des
Saints sur la vie intérieure" (Vysvětlení zásad světců o vnitřním
životě), ve které formuloval umírněný kvietismus.
(90) Some Gospal Treassures Opened, London, 1653, s. 144.
John Everard (asi 1575-1650) přeložil mnohá díla německé
mystiky.
(91) Widerruf, 1527, iv.
(92) Axioma, všeobecně za správnou považovaná poučka, kterou
nikdo nevyslovuje, protože se všeobecně věří, že je správná.
Poznámky k VI. kapitole
(93) V originálu Non-attachment, slovní výraz, který Huxley v první
kapitole Ends and Means (London 1937) popisuje takto: "Je těžké
nalézti slovo, které případně popisuje ideálního člověka,
osvobozeného filosofa, mystika, zakladatele náboženství.
"Nepřipoutaný" je snad to nejlepší. Ideální člověk je nepřipoutaný
člověk. Nepřipoutaný ke svým osobním pocitům a choutkám.
Nepřipoutaný ke své touze po moci a majetku. Nepřipoutaný
hněvem a nenávistí. Nepřipoutaný ke svým schopnostem kromě
lásky. Nepřipoutaný k bohatství, umění, k filosofické spekulaci, k
filantropii..." Pro jednoduchost používám Eckhartův odpovídající
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