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Krise dneÉka se prodluZuje. Snad také proto,
abychom si uvédomili spouÉt rozvratu a její
pÌíóiny. l{ení snad òlovéka, kter5? by si dnes
nebyl védorn nebezpeòného vlfkyvu. Pomér-
né mólo lidí se vÉak dovede zahledét do hlubin
élovèka, a odhalit v nich pravé pÍíòiny stavu,
v némà trpí a se potó,cí liclstvo. \rétéina zùstó-
\'ó '!'e sr.é diagnose na povrchu. A snad. toto
osudové zatíùent povrchov5im posuzovóním
situace a vécí je jednou z nejnebezpeònéjSích
ran lidstva

Bohudíky, jsou jeété lidé, kteií se dove-
dou osvobodil ze zakleti povrchového pohledu
a úsudku, a vàùí skuteònost ve svètle hiubin ;

katolíci i nekatolíci. Na doklad uvódím znà-
mého Év5?carského lékaÌe duéevních chorob,
evangelíka Dra Pavla Tourniera. Òerpóm je
z jeho kntúkv Désharmonie de la vie moderné
(Delachaux et Niestlé S. A. l{euchatel 1947),
v riú se snaàí odhalit pÍíòiny r:ozvratu mo-
derního Zivota. Shrnuji krótce jeho diagnosu.
' Krise dneÉní spoleònosti je krise dneÉního
òlovéka. U dneÉního òlovéka pak autor, védec-
iékai, odhaluje zn6,rnky choroby, neurosy :

dneÉní Òtovèk trpí podvérlomfm vnit,iním
konfliktem.

Po nèkoljk staletí se jià ò1ovèk vzdaluje od
vyÉÉích, duchovních, transcendenlních hodnot.
SnaZí se je v sobé znióit, rozpt;ílit v nicotu,
udusit' zapomnèním, pohrdóním, pÌehlíàením,
odsouzením slor.em i Éir.otem. Marné ! Tyto
hodnoty sice mizí v hlubinóch du5e a nitra, jsou
tam pohÍbeny, zústóvají tam v5ak jako Zivó
tíàe. PÍesto, Ze se k nim nechce ólovék zn6,t,
vrací se k nim. Proto zópasí sóm se sebou ;

s dúrazem popíró, co znov& azn6,vó"; nenó-
vidí, co v hloubi du5e ctí ; rozhodné zamítú",
a znovu vóhó. Nemluví o ù:izni po ld,sce, o
své mrayní samoté, o své úzkosti pied smrtí,
o tajemství zla a hÍíchu, o tajemstvi Boùiln,
snaàí se pohrouZit do hladin nevéímavosti a
neteònosti tuto svou Zivou a íÀvotni proble-
matiku a umlóet, ji 

- neà stóle se k ní vrací
a zmító, se sóm v sobè pro svou neupiímnost.
Vnitiní rozervanost a rozpolcenost pro klam-
né obelhóvóní sebe v neklamném svétlle in,
tuice pravdy - to je obraz dne5ního òlovèka.

Miluje-li syn otce, je zdróv ; nenóvidí-li ho,
mùZe b;út rovnéZ zdr6,v. Milujeli vÉak a nenó-
vidí-li otce zórovei, je nemocen, neur:osoll.
Pod.obnè dneÉní òlor'ék, rozpolcenJi touhou po
hodnotóch a jejich souòasnrim zneuznéwó,-
ním. I lidfl kteií o sobé py5né prohla5ují, i:e
v sobé pÌekonali nóboàenstr.í, v psychoanalysi.
prozradí podvèdom;ú z6|em o nóboZenství"
Proto tito lidé tolik nóboZenství napa,dají;
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Óep: Úvalta o nenévisti - Tomeó: I{ovory o
emigraci. - Vitousky: Víra a ;r víra <. - Ddui,ólbq, :
BoÉí t'élo. - Petr: Mnichov5tí v Zenevé. - O:r'zI:
Òesk;? skaut vzpomínó. - I{e kanonisaci pape"
ú,e Pía X. - Svótkv v òervmi. - Jakó nóm rost,e
mlédeZ doma. - Pius XII. a atomovó vóltri:a.

Rubri,ky .: KÍesdan a svét. - Poznómky. - Zprér'w
z Èíma, z exilu, z clomova. - CML.
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