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F. M. Hník:

KŘESŤANSTVÍ A SOCIÁLNÍ IDEALlSM.1 )
1.
V p.osledních desítiletích pr.ojevuje se snaha v některých kře
sťanských den.ominacích znovu vyl.ožiti význam křesťanství ~
vzrůstající P.očet jedn.otlivců ztotožňuje náboženský .obsah jeh.o
se sociálním idealismem. V této promluvě budeme uvažovati,
jaké jsou předpoklady takového ztot.ožnění a p.okud můžeme

.ospravedlniti jeh.o užití jako duchovní neort.odoxní církve.
Obsahem sociá,lníh.o idealismu je harmonický společenský
řád, ve kterém se jedn.otlivci podřizují d.obr.ovolně a rad.ostně
nad.oso:bn,~m zájmů:tp sP.olečn.osti. jalto celku.. Takovýt.o společenský řátl je .ovšem metafysioký P.ostulá1.Ve skutečném sociálním dění setkáváme se jen s pokusy o organisaci sporných zájmů jak se v různých .obměnách pr.ojevují.
Hlavní tendence s.ociálního idealismu vede k mírumilovn.osti.
Pacifikace je urč.ována především motivem zábranným. Usiluje
předejíti t.omu, aby všichi neválčm pr.oti všem..
A tak proti·
disP.osici k válčení v lidské přir.ozenosti složitý p.ochod racionalisační nachází .odůvodnění o výhodnosti míru. S.ociální idealism
snaží se utmtarianisticky f.ormul.ovati zák.on Úspory energií, která
je důsledkem blah.odárnosti mIru.
C.o mají s tímt.o úsilím sP.olečného křesťanské církve? Nemů
žeme zde sled.ovati příčiny, které P.ostavily křesťanské církve do
značné míry mimo .ohniska, ve kterých se kují plány na nový
s.ociální řád. Sp.okojíme se uznáním této skutečn.osti. Křesťanské
církve mim.o církev římsk.o-katolickou si uvěd.omily po váice
SV.oU neutěšenou situaci. Na k.onferenci ve Stockh.olmu r. 1925
stal se první, více méně zdařilý kr.ok k tomu, aby církve opět
získaly duch.ovníy;vůdcovstv,í v řešení sociálního pr.oblému v západní civiIisaci. Tent.o Í"okus byl d.opr.ovázen činem mezinár.odní
důležit.osti, totiž zal.ožením vědeckéh.o ústavu pr.o studium praktickéh.o křesťanství v Ženevě.
Současná situace je tak.ová, že se křesťanské církve snaží
přizpůsobit změněným poměrům p.olitickým, které přináší n.ový
,', typ;,vládni: Vf r~ch\;f.omtáclt :tefi't~tmtati'V:Ílí ď~fuokracie.· V tomt.o procesu přizpůs.obování se krajní zastánci 1. zv. sociálního
křesťanství .opustili věd.omě klasickou linii ne.ortodoxního kře- ;
sťanství, které je vyznačen.o v dějinách křesťanství jmény jako
1) Překlad kázání předneseného br. drem F. M. Hníkem anglicky 30. ledna 1931 na Verspers, páteční pobožnosti členů fakulty a bohoslovců na
Meadvi11e Theological School v Chicagu, v před večer unitářských slavností,
při nichž byl dedikován První unitářský kostel v Chicagu a akademická
budova fakultě.
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jsou autoři synoptiokých evangelií, Pavel ze Samosaty, Arius.
Erasmus Rotterdamský, Faustus Sozzinus a James Martinéau.
Tímto sociálním křesťanstvím budeme se zabývati v tomto výkladu.
Jeho zástupci ztotožnili cíl svého náboženství se stanoviskem
sociálního idealismu a vstoupili do jeho služeb. Dr. Ames na naší
universitě je z významných osobností tohotO' směru, a mohla by
býti uvedena řada jiných jmen. Chceme-li si ve zkratce uvědO'
miti smysl jejich úsilí, vezměme si kře'sťanské vánO'ční poselství~
;,Sláva na výsO'stech Bohu a na zemi pO'kO'j lidem dO'bré vůle."
Druhá polovina tétO' věty je kredem sociálního idealismu;
první polO'vina je vědomě eliminO'vána. Škrtají-li však t. zv. sociální křesťané teistickO'u, nebO' lépe teocentrickou složku své
víry, zapomínají, že bez ní křesťanství přestává býti křesťanským náboženstvím. .
.
Význam křesťanova úsilí není vymezen autDnomitou sociálního řádu. PDdle křesťanovy ví1ry Bůh má býti oslaven v souladném uspořádání společnosti a v bratrském obe'cenství mezi lidmi.
Toto dilema je křížová otázka nynějšího ,křesťanství.

2.
Řekli jsme, že hlavním postulátem sDciálního ideaHsmu je
takO'vé uspořádání lidských zájmů, ve kterém by jednO'tlivci pDdrizovali své sobecké zřetele účelům, jež slouží dobru celku a
dále, ve kterém by jednotlivé agregace, seskupené na zá;\dadě
dílčích zájmů sociálních respektovaly podobná skupenství vedle
sebe. Je ovšem samozřejmé, že tento důležitý postulát je zárO'veň největším problémem sociálního idealismu, když přijde
k jeho uskutečnění.
SO'ciální idealisté sami vyhledávají pomD::: náboženství. Má
. jim tO'tiž pos,kytnouti pro jejich mravní postuláty absO'lutní závaznosti a universální platnost a určití ráz chování jednotlivců ve
společnO'sti.
.
Chceme/-li krátce shrnouti požadavky sociálního idealismu
vůči jeji.ch imaginativnímu křesťanství nebO' neurčitému náboženství budoucnosti JSO'U následující:
Předně: NábO'ženství má vstoupiti do služby sociálního pokroku; má podněcO'vati altruistioké tendence a vztahy jednotlivců a přetvářeti je ve zvyky, které by určovaly jejich chování.
Za druhé: NábO'ženství má pO'světiti pouze takDvé sociální
ideály, které ·by směřovaly k vybudování spravedlivého sociálníhO' řádu. SO'ciální idealisté jsou přesvědčeni, že náboženství
je n,utné, má-li býti vybudO'ván lepší soulad mezi jednotlivci,
lepší řád mezi spDlečenskými agregacemi a úplnější porozumění
mezi skupenstvími
Za třeti: Nábož·enství musí dáti plný smysl lidskému životu
a nalézti plný rozvoi jednotlivců v jich oddanO'sti nejvyšším
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sociálním ideálům. V tDmtD ohledu náboženství nemůže býti nahrazenD.
NábDženství je zdrDjem vnitřní důvěry, že dokDnalý charakter má svou hodnDtu a že je zárukou společenské rovnováhy
a integrace. Církev stává se v tétD souvislDsti jistou odrůdou
společnosti pro etickou kulturu, výchovnou institucí, ve které se
dDplňuje, krystalisuje a' dochází posvěcení mravního všeobecné
vzdělání, dDsažené výukDu š,kDlní.

3.
Sociální idealismus ve své nejlepší povaze vyjadřuje zásady
náboženství lidskosti a překonává tak positivism a behaviorism.
Snaha potekonstrnkci náboženství nebo po reinterpretaci duchovníhD idealismu je založena na poznání povahy skutečných
lidských jedinců, jak se chovají, když jejich sociální ideál je
zmaten a oni když se Dcitají bez kotvy ve vlnách svých bouří a
pokušení.
Chci zde uvésti dva příklady tragického zmatení, i aké může
do života lidského snadno vnésti sociální ideál sobecky orientovaný.
První příklad je z proslulého románu F. M. Dostojevského
"Zločin a trest". Hrdina tohotD příběhu je universitní student
Raskolnikov, který ve jménu svého' sDciálního ideálu vraždí ,bohatou vetešnici. Pro nás je pozoruhodná motivace zločinu u ťo
hoto tU'ského intdigenta. Ras,kolnikDv byl z'řejmě ovlivněn 1801ciálním ideálem Friedricha Nietzsche o potřebě nad člověka, jenž
by pohrdal slabými a využíval jich ke svým cílům. Tento silácký
světový názor byl úžasně silným magnetem v pře,dválečné Evropě
a zmátl hlavu nejen vznětlivým mladíkům, ale i celým národům.
Sociální teorie Raskolnikova byla promítnutím jeho chDrobné
představivosti.

Matka se hOl ptá s úzkostí v dDpise, jestli se nepřestal modlit
a zda ještě věří v milosrdenství Boha Stvoři:telea VykUipi,tele'.
Raskolnikov ovšem přestal věřit v Boha, ale za to se ve svých
snech klaněl své modle - Napoleonovi. Věřil, že od přírody
i sou lidé rDzděleni do dvou skupin. V první skupině jsou ,lidé
obyčejní, inferiorní, a ti mají pouze slDužiti rozmnožDvání svéh~
druhu. V druhé skupině jsou lidé silní a ti jsou povoláni, aby
,přetvDřili svět SVDU myšlenkDu a svým činem. Ve výkladu tétD
teorie, hrdinové lidstva byli \ zločinci, kteří se nikdy nezdráhali
prolévati krev, aby dDsáhli svého záměru a přece jsou pokládáni'
za dobrodince lidstva. Raskolnikov je o sDbě přesvědčen, že vyniká nad lidské stádo. Ujišťuje se, že Napoleon na jeho místě
by se jistě nerozpakDval dopustiti se zločinu, který by zajistil
jehD budoucí životní dráhu. A toto byl v jeho slovech závěr jeho
konečného rozhodnutí:
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"Byl jsem žádostiv státi se druhým NapOlleonelIl a proto jsem
se dopustil vraždy ... Nechtěl jsem se zdráhati, poněvadž jsem
byl ospravedlněn autoritou Napoleonovou."
. Ve svém pozdějším rozhovoru se svou snoubenkou Sonjou se
omlouvá, že přece šlo jen Ol obyčejného zlovolného červa. Před
vraždOlu si byl jist, že ničeho jiného mu není třeba, než Oldvahy.
Tato pravda jej osvítila jako &'lunce a náš osvícenec se zpovídá:
"Toužil-jsem po odvaze a'dopustil jsem,se vraždy."
V pří'p'adě Raskolnikovově je geniálně zpOldOlbeno těkání při
rozené lidské touhy pOl sebeuplatnění, je-li představivost podllícena a vedena chorobným sociálním idealismem. Je zřejmé, že
sociální řád nelze vybudovati s takovými lži-osvícenci jaka íe
tento ruský nebo řekněme slovanský typ Raskalnikova. Ale podOlhnětéž nemůže .býti vyhudován/s novějším. anglógennánským
typem, zobrazeným ve známém románu Theodora Dreisera
"Americká tragedie". HrdinOlu tohoto vypravování je Clyde Griffith, mladý, <úsp'ěšný správce jednoho oddělení ve velké továrně
svého strýce. Také Clyde měl svůj ,sociální ideál: toužil povznést se dO' vyšší společenské třídy, ke které náležela jeho obdivovaná krasavice. Při tom se nezdráhej zabíti svau dřívější
milenku, tovární dělnici šlechetné duše, když ona mu měla při
nésti na svět dítě. Nenáviděl ji, poněvadž stála v cestě jeho
saciálnímu pastupu, a jeho romanticismus byl tak hlubokO zakořeněný, že si nebyl jist, jestli ji zabil či ne. Clydeova krasavice se však' neobětovala jako ~askolnikovova Sonja a trestem
za jeho hřích byla elektrická židle.
Tak ruský i americký hrdina pOldléhají svým ilusím. Dapouštějí se vraždy ve jménu svého sociálníhOl ideálu. Oba pOlrušili hrdelným zločinem pOlsvátné soudružství lidských životů. Na
neštěstí oni představují dosti častý typ lidí v našich dnech,
kteří nejsou ochotni přijmauti vznešené sociální pOlstuláty sociálních idealistů. Někteří z nich dopouštějí se krvavých zločinů
neloyality ke svým sousedům. Jiní, a většina z nás, dopouštíme
se přečinů a zločinů nekrvavých, porušováním vznešených svazků sympatie a povinnc)lstí ke svým přátelům. Uniknouti se snažíme závazkům, vyžadujícím sebeobětování.
Tato střízlivá skutečnost zločinu, hříchu a prorady vede nás
k ·otá:z.ce: Je skutečně poslednlm prostředkem k záchraně sociálního řádu hrozba, trest, elektrická židle? V kladném případě by
byly vyhHdky sociálníha idealismu zoufalé.

4.
Obracím~se
sťanství, které

se svým kriticismem proti t. zv. sociálnímu kře
opouští vlastní náboženské poselství evangelia
Ježíšova a ztrácí se zřetele dějinnou funkci křesťanské církve.
Dříve nežli shrnu své výtky proti nivelisaci a ateisaci kře
sťanského náboženství, rád bych uvedl dvě výhrady, se kterými
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posuzuji vztah sociálního idealismu k dějinnému určení kře.
Kriticism se přede~ším netýká vysokých mravnkh ideálů,
které JSDU pDstulO'vány sociálním idealismem jakO' cíl, k něm~ž
má spěti společenský vývoj. Uznáváme šlechetnO'st tohoto úsili.
Dále podle našeho názoru není za dnešní duchovní desorÍ'entaci a mravní chaos zodpovědna ani pDsitivistická sociologie, ani
behaviO'ristická psychDIDgie ani materialistická metafysi~a.
Mů'žeme sDuditi, že o dpově dni jsou duchDvní křesťanských
církví, pro něž víra přestala býti nadějných věcí podstatou a
důvodem věcí neviditelných; kteří sami nemajíce žádného pos~lství víry, jdou si prO' berle do sDciolO'gie a psychologie a odtud
chtějí si přinésti náhradu za ztracený ráj bezprO'středního hovO'ru své duše s Bohem.
'
Křesťanské nábO'ženství, budO'vané ve směru svých prvých
zakladatelů, nemůže se nikdy státi služebníkem sociálnkh ideálů, pO'něvadž křesťanské nábo,ženství vykonává us.tavičný sO'ud
nad sociálními hodnotami té které dDby.
Je tragickým omylem sociálních idealistů, domnívají-li se,
že si mohou nové náhDženství vYPO'stulovati. Jejich výlety dO'
vesmíru jsou nazdařbůh, výlety do vzduchDprázdného prostoru.
Metoda, s níž se blíží sociální idealisté neviditelnému řádu
BožíhO' světa je pDchybená. Je ztraceným úsilím námaha, s níž
se napíná jejich mysl, aby promítli dO' všehomíra společenské
hodnoty, když odtud nečekají odpověď, která hy je osobně zavazovala. Oni prostě neznají Určovatele osudů, který může svým
požadavkem p01"aziti jejich sociální stanovisko a přehodnotiti
jejich mravní hodnoty.
Kritická věda biblická a srovnávací věda náboženská objevují psychologickou povahu náboženské tvořivosti v osobnostech
zakladatelů náboženských systémů a u náboženských geniů.~
Misie Pavlovy, na příklad, určily na 2000 let duchovní obsah
kulturníhO' Západu. Avšak čím podrobněji je nám mysl Pavlova vykládána novou psychologií, tím méně si můžeme př;edsta
viti, že Pavel mohl užíti s nějakým prospěchem metody používané sociálními idealisty; je tě!žko myslitelné, že by Pavel chtěl
kolem svých náboženských obcí v Korinthu, Soluni, Phitlippi a
jinde stvořiti imaginární prostředí, které by kontrolovalo jejich
chování ve jménu PavlDva evangelia.
Sociální idealista může si nesČíslně,k,rát opakovati svou magickou formulku: "Musíme míti ná:božellstvL" Může sťbe; i jiné
přesvědčovati O' jeho ceně a pragmatické zužitkovatelnosti. Přá ...
ní bude otcem jeho myšlenek, ale na misie ať nechodí!
Sociální idealisté ovšem nejsou odpovědni z,a duchovní sebeurčení křesťanské církve. Zde mají své poslání konati duchovní
a zvláště mladá duchovenská genera,ce, abychom nejen ztratili
svoji duši, ale také ji našli.
sťanství.
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Upřímné a odvážné slovo pronesl letos na Nový rok profesor
Concklin, proslulý psycholog, k náboženským pracovníkům na
unive'rsitách a kolejích z celých Spojených států, shromáždě
ným na konferenci v Chicagu. Zdů/faznil nutnost, aby duchovní
na. základě své osobní náboženské zkušenosti se snažili budovati
křesťanské osobnosti. Skutečnost duchovního světa a osobní vztah
k Bohu má býti u náboženských pracovníků předpokládán a oni
nemají žádati od psychologie náboženství, aby prokázala neho
popřela 'jich op,rávněnost nebo přípustnost. Dnešní slabost křesťanství je následkem faktu, že mnozí duchovní v různých denominacích ztratili svou ;lanos( (Matouš
5, 13.)
Projevem náboženské bezradnosti je tendence, aby povolání
duchovních bylo zesvětštěno: z vidoucího má se státi sociální
sekretář. Tichá pracovna, studovna a modlitebna, ve kteréduchovní předcházejících genera.cí rozvažovali v pokoře srdce a
přicházeli před Pána lidských životů osobně si ověřiti závaznost
biblických poselství, má se proměniti v prostou úřední místnost.
Avšak bez kontemplace o svatých věcech a bez touhy po osvícení z Boží milosti duchovní nemůž,e poskytnouti své náboženské
obci skutečnou pastýřskou s:lužbu. Bez toho se stane v nejlepším
případě pouze svědomitým zpravodajem o sociálnkh tužbách
doby.
.
Má-li míti křesťanství svůj pravý význam pro podporu sociálního pokroku, je naprosto nutné, aby duchovní měli klid
k meditaci, a aby byli posilováni ve své autoritě soudcovské nad
ideály tohoto éonu, ve jménu toho, jenž řekl:
"Slyšeli jste, že bylo řečeno starým, ... ale já pravím vám."

5.
Nejsou-li podle našeho přesvědčení závaznosti diktované sociálním řádem konečnou normou našeho jednáni a našeho určení,
komu tedy budeme sloužiti? Komu budeme sloužiti my jako
duchovní, komu bude sloužiti fakulta, komu církev, komu tyto
krásné nové budovy?
Sociální optimism a nadšená naděje v konečný význam kulturního světlonošství mohou býti důkladně otřeseny Iek.cí , jakou byla světová válka. Současná situace vykazuje také mnohá
vážná nebezpečí, která znemožňují vyhHdky na úspěch sociálního idealismu a utopismu.
Každá jenom poněkud hlubší analysa společenské situace a
našeho vlastního lidského osudu objeví snadno tragický prvek
v naŠí snaze.
Nejsme v temných chvflich své duše tak zcela nepodobní
zločincům jako Raskolnikov a Griffith a také někdy ani nevíme,
2
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jestli jsme zabili radO'stné očekávání nebO' O'ddanou sympatii nebO' zmeškaJí nenávratnO'u PO'vinnO'st. TO' ale vše patří' před sO'ud
věčnO'sti.

Naše přičlenění se ke křesťanskému bratrstvu znamená zá-"
vazek ustavičnéhO' rO'zhO'dO'vání se. PO'vaha Boží jsO'ucnO'sti zjevená nám v Ježíši Kristu a mravní příkazy jím vyslovené, vykO'návají nad námi ustavičně sO'ud. Naše svědomísnadnopostřehne
smysl těchto slO'v.
Ježíš uskutečnil v sobě obraz BO'ží ne ve smyslu 'pO'hanské
teofanié .. Nepřiiel na svět jakO' zázračný hrdina nebo mocný
imperátor. Přišel jako prostý poutník Byl chudý na statky tohoto světa a bohatý Duchem Božím. Neušel krutému utrpení a
byl :~Iušný Otce až. dO' hodiny své pO'tupné smrti. Zosobnil
nám nábO'ženský ideál dítěte Božího v je.dnO'duché a při tom
vznešené naléhavosti. Svým příkladem vybízí, pO'dněcuje a vede.
Nesoudí a přece podle něhO' lidé JSO'U souzeni.
V jeho jménu byla vybudO'vána křesťanská církev. Mluvíme-li
dnes tolik O' sociálním idealismu, je prO' nás nejvážnější O'tá"zkou,
chceme-li se vyrO'vnati loyálně s křesťanským sO'ciálním idealis-.
mem, ztělesněným v křesťanské církvi.
Každý z nás musí si ve své duši sám za sebe rozhodnO'ut svůj
vztah k Ježíši Kristu a k jeho dědictví v duchovní amtO'sféře
dneška. Budeme státi v jehO' frO'ntě, nebO' mu budeme O'dpírati
a posmívati se jehO' následO'vníkům? - Závěr tO'hO'tO' výkladu" vyznívá prO' ekumenickou základnu
křesťanské církve a zdůrazňuje její nesmírnou cenu prO' skutečný pokrO'k sociálníhO' idealismu.
Věřím, že neviditelná církev Kristova je skutečností a že je
nejcennějším výsledkem kritickéhO' sO'ciálníhO' idealismu.
Po (Ivě 'tisícilétI se snažila uskutečniti první realistickou utopii v dějinách člověčenstva: králO'vství Boží na zemi.
Viditelné drkve mohou se vyznačovati malicherným neO'mylnictvím a při tom se dO'pouštěti politO'vání hodných omylů.
Přes tO' neviditelná církev následO'vníků Ježíše Krista žije
v trpělivé O'devzdanosti světců, vyznavačů a pO'korných srdcem.
Její duchovní bohatství činí náš ŽiVO't snesitelným. Oddanost
k neviditelné církvi Ježíše Krista je reálným základem nejčist
šíhO' sO'ciálního idealismu, který není postulátem, pO'něvadž je
právě skutečnO'stí zakoušenou v O'becenství svatých.
Míti čestnou netrO'jiční christologii a přece se hlásiti do tábora JežíšO'va je vznešená tradice unitarianismu. Není lhostejné, "
zda se my rozhO'dneme pokládati za křesťany, a jak to ospravedlníme stylem svéhO' života.
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