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Když Jan Pavel II. nastoupil na papežský stolec, bylo záhy zřejmé, že nejvlastnějším jádrem jeho reinterpretace křestanského poselství je nový druh^křesťanského humanismu, filozofie člověka, jež může být téměř označena za křestanský
proméifeismus. Člověk je největší z Božích výtvorů a Jemu nejdražší. Jan Pavel
Často opakuje nádherný text z evangelia podle Jana, který je klíčem ke křesťan
ské dynamice: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Člověk v okamžiku svého stvoře
ní nemá sobě rovného, ale je rovněž křehký a zranitelný. Je Božím záměrem, že člo
věka je nutno chovat v lásce a bránit, nikoli na posledním místě před ním samot
ným: základní funkcí církve, která zastupuje Boha na zemi, je tedy bránit člověka.
Činí to tak, že učí člověka znát svou přirozenost, vysvětluje mu jeho práva a po
vinnosti, a učí ho, jak hájit své práva a plnit své povinnosti. V tomto procesu
odkrývá církev všudypřítomnost a nepodmíněnost Boží ve veškeré lidské činnosti a
usilování.
'
Obrana člověka; tato dvě slova vyjadřují, jak Jan Pavel chápe své
poslání hlavního křesťanského mluvčího na zemi. Vidí člověka jako bytost ohroženou
různými zhoubnými silami, které jsem pro účely této knihy soustředil do pěti sku
pin. Daleko nejmocnějším z těch zel - to, jež by podle jeho názoru mohlo přivodit
skutečné ukřižování člověka na zemi - je totalitní ateismus, který hrozí intelek
tuálním' i fýzickým zotročením člověka. Je to dýka, namířená na srdce Člověka, jed
pro jeho mozek, umrtvení jeho duše. Ze všéch zel, jež člověka obklopují, je toto
jedno z těch, s nimiž má Jan Pavel nejvíce osobních zkušeností, jež se neustále
promítá do jeho myšlenek a obav, a jež - s blížícím se duchovním soudným dnem bude podle jeho názoru hlavním nepřítelem.

Při uvedení na papežslsý stolec podotkl Jan Pavel ve svém projevu, prosloveném
v řadě jazyků (povšimněme si, že také v ukrajinštině a litevštině): "S jakou zbož
nou úctou musí apoštol Kristův vyslovovat slovo ’Člověk’!" Označuji papežův názor
na člověka za prométeovský, protože zřejmě vidí člověka jako bytost obdařenou té- měř neohraničenými vlohami a nepředstavitelným osudem. A zde je ostři hrozby, kte
rou představuje totalitní ateismus: také on pohlíží na člověka prométeovsky, ale
protože ho zbavuje jeho 3kutečpých kořenů a skutečného osudu, hrozí změnit lid
stvo v kolektivní frankeneteinovské monstrum.
Jan Pavel dobře zná teorii marxismu-leninismu. Jednou si na kokláve přinesl
čtvrtletník, věnovaný marxistické teorii, a četl si-v něm. Na rozdíl od většiny
katolických knězi si skutečně dal tu práci a hluboce prostudoval marxistickou te
orii náboženství. (Často ostatně používá termínů, blízkých marxisticlým myslite
lům, například "protiklady", "překrucováni", "negativní síly", apod.)

Základem marxistické náboženské teorie je představa pokr o-k u
podle Hegela. Svět je nekonečný v čase a prostoru, příroda je absolutní, a v tom
to světě je v činnosti princip trvalé evoluce, vyznačující se "dialektickými sko
ky" či přeryvy, z nichž se rodí nové kvality. Jediným bodem v tomto procesu,
v němž absolutní příroda dosahuje vědomí, je vznikající vědomí člověka. Toto vě
domí je produktem hmoty, nadstavbou fyzikálního procesu, a právě tak i společen
ské vědomí závisí na hmotě, totiž na hospodářském životě společnosti. Vědomí může
proniknout vše; všechno je poznatelnó. ýkolern člověka, jako nositele vědomí, je
tedy pokrok; dělá vědomě to, co příroda dělá nevědomě, urychluje vývoj tím, že
svým rozumem proniká přírodu a společnost. Každý jedho-tlivec má proto poslání,
jež přesahuje jeho osobní přání a tužby, a jenom když je schopen tato přání zto
tožnit s cíli společnosti jako celku (s absolutnem), může být skutečně šťastný.

Tato představa člověka, který je odpovědný za pokrok, nehotuje jedinou uvědo
mělou bytostí v přírodě, a transformuje sebe a svůj svět nekonečným hrdinským úsi
lím, vedla Marxe - stejně jako mnohé jiné myslitele pozdního osmnáctého a devate
náctého století, kteří se postavili proti náboženství - k obrazu Prométhea jako
modelu společenského člověka« Titána Prométhea, který ukradl bohům oheň a dal jej
člověku - a byl za to strašně potrestán - označuje Marx v úvodu své doktorské di- 1
zertační práce za "nejvýznamnějšího světce a mučedníka ve filozofickém kalendáři".
Marx ostatně viděl v Prométheovi sama sebe, přikovaného k tiksřskému lisu a ohro
žovaného pruským orlem. Prométheovský mýtus mu byl počátkem lidského rozumu a po
kroku. "Veškerá mytologie," napsal, "přemáhá, zvládá a přetváří přírodní síly
fantazií a ve fantazii; a právě proto po jejich skutečném ovládnutí mizí." Povin
nosti moderního člověka je postoupit dále než mýtus a "ukázat jeho pravdu na vyš
ším stupni". Skutečný akční program člověka a jeho správný vztah k "Bohu", nazna
čuje spíš mýtus o Prométheovi než mýtus o Kristovií "Prométheovo vyznání, jež lze
prostě vyjádřit větou ’Nenávidím tu boží smečku’, je jeho ne jvlastnějši vyznání,
jadrný výrok, namířený proti všem nebeským i pozemským bohům, kteří neuznávají
lidské sebeuvědomění za nejvyšší božství."
Marxova interpretace Prométhea je ve skutečnosti založena na chybném pochope
ní Áischylova Spoutaného Prométhea. Je to omyl, který marxističtí vědci opakují
dodnes. Srovnání s Kristem je ještě klamnější, nebot Marx tu plete dohromady mý
tus a historii.’ Ať je tomu však jakkoli, Prométheus mu slouží jako východisko
k útoku na náboženství jako takové, jež prohlašuje za pseudovědu. Za falešnou a
zastaralou vědu, kterou vyvrátila věda skutečná, empirická; a také za falešnou
metafýziku, nebot je dualistická a připouští existencí "jiného" světa vedle pří
rody, a nad ní. Popírá možnost pozemského ráje a nedůvěřuje lidskému rozumu, ne
bot se obírá mystériem, jež je lidskému rozumu nedostupné. Náboženské mravní hod
noty jsou falešné, protože náboženství chápe spásání individualisticky a nikoli
společensky. Tvrzením, že spása je mimo zemi'a nikoli na zemi, brání člověku vyko
návat zde přiměřené společenské povinnosti. Některé z náboženských pouček mohou
být dobré a správné, ale jsou egoisticky zaměřeny k zabezpečení osobního štěstí.
Protože představuje Boha jako absolutno, je náboženství antihumanistické, popírá
prométeovskou úlohu člověka a snižuje ho na pouhý nástroj či hračku vyšší bytosti.
Marxova teorie historického materialismu pak dokazuje, že náboženské před
stavy nejsou autonomní, ale že jsou odrazem hospodářského života společnosti,
částí "nadstavby" umění, mravnosti, filozofie a náboženství, která obráží soubor
společenských vztahů, odpovídajících danému výrobnímu způsobu. Výrobní vztahy
jsou ovládány třídním bojem'a každá z antagonistických tříd má svůj vlastní typ
společenského vědomí. Náboženství je charakteristické pro společnost, v níž vlád
ne vykořisťování; pro vykořisťované je to opium, pro vykořisťovatele vstupenka do
ráje. Ve společnosti, kde není vykořištování, nebude tudíž mít náboženství žádnou
funkci a zmizí.
Kdyby římský katolicismus měl co dělat pouze s ryze marxistickými režimy, byl
by celý problém pouze věcí diskuse, nikoli fyzického konfliktu. Marx náboženstvím
opovrhoval a ve srovnání s jinými protispolečenskými silami považoval jeho důle
žitost za minimální. Až se změní výrobní vztahy, uctívání Boha postupně ustane,
dokonce i slovo a pojem "Bůh" vymizí z lidského vědomí a společnost si bude-moci
snadno dovolit tolerovat pozůstatky náboženských zvyků. Lenin bral naneštěstí ná
boženství mnohem vážněji než Marx. Považoval je za gigantické spiknutí. Viděl ná
boženské motivy doslova za každým filozofickým názorem. Filozofové mu byli učený
mi lokaji teologů. Napsal, že není nic ohavnějšího než náboženství. Pro Stalina,
typického antiklerikála, bylo náboženství čímsi falešným. Lenin však náboženství
nenáviděl a byl jím posedlý; měl osobni odpor vůči každému náboženskému projevu.
Podle jeho názoru, čím čistší a nesobečtější jsou náboženská víra a náboženské
obřady, tím se stávají nebezpečnějšími. Ti, kdož žijí nesobecky jako světci, mají
větší vliv, než lidé nemorální a egoističtí, a proto duchovní, stojící na straně
proletariátu proti kapitalistům, jsou mnohem nebezpečnější než ti, kteří hájí vy
kořisťování.
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Lenin tak vštípil sovětskému systému a jeho projevům v ruských satelitních stá
tech rysy intenzivního, systematického a hrubého nepřátelství k náboženství. Nábo
ženství nezmizí samo od sebe, nebo spíše nezmizí pro zdraví společnosti dostateč
ně rychle, a může dokonce existovat dál na základě pomoci zvenčí, z kapitalistic
kého světa, který správně rozpoznal jeho hodnotu pro cíie buržoazie. Musí proto
být aktivně potlačeno propagandou a represí. Tato. Leninova posedlost vedla v So
větském svazu k založení celé řady akademických institucí, jež se věnují protiná
boženské propagandě. Intelektuální hnací silou je v tomto ohledu Ústav vědeckého
ateismu při Akademii společenských věd. Na většině komunistických univerzit jsou
katedry vědeckého ateismu; všechny sovětské ústavy pro vyšší vzdělání mají ateis
tické kurzyj a existuje obrovská spousta všeobecných i specializovaných učebnic
ateismu. Toto úsilí nikdy nepolevilo a dostalo vlastně nový podnět v dekretu Ni-,
kity Ghruáčova ze 7. června 1954, jímž se nařizuje intenzifikace studia ateismu.
To vedlo k řade konferenci na toto téma a k založení magazínu Věda a náboženství.
Tento intelektuální útok by náboženství mohlo přežít. Propaganda je ovšem je
nom jedním z ostří leninského útoku. Druhé ostří má formu přímého1 právního a fy
zického omezování. Jak to vyjádřil Lenin: "Naše strana nemůže za žádných okolnos
tí považovat náboženství zá soukromou záležitost." Aktivní náboženské chování je
tedy v praxi, a do značné míry i v zákone, považováno za činnost nepřátelskou stra
nickému monopolu moci a vlivu - neboli "vedoucí úloze", jak se tomu říká.

P r o t i n á b o ž e n s k á I t a k t i k a je v různých komunistických ze
mích různá. V Albánii bylo náboženství úředně zrušeno. Komunistické převzetí moci
a jeho konsolidace v pozdních čtyřicátých letech tam byly provázeny strašným ná
silím proti duchovenstvu, at už pravoslavnému, katolickému nebo muslimskému1. Mus
limští duchovni byli systematicky popravováni nebo vražděni, včetně vůdců sekty
Bektashi, která za války komunisty podporovala.. Dva katoličtí biskupové a četní,
kněží byli popraveni za to, že "Vedli teroristické bandy". Pravoslavní biskupové
byli sesazováni nebo posíláni do vězení. Zdá se, že tento proces vyvrcholil v ro
ce 1967, kdy albánslý oficiální měsíčník Nendori oznámil, ze zbývajících 2 169
kostelů, mešit, klášterů a ostatních náboženských zařízení bylo uzavřeno a Albá
nie se stala "prvním ateistickým státem světa". Albánský^ komunistický diktátor
Enver Hodža prohlásil na VI. sjezdu strany v listopadu 1971, že uzavření všech bo
hoslužebných zařízení je "rozhodným vítězstvím".
Hned za Albánií následuje Sovětský svaz, který podřídil téměř kažcý nábožen
ský projev státní’ kontrole nebo jej zrušil. Jak.se ukázalo roku 1970 na taškentské
Muslimské konferenci, mají muslimští hodnostáři sklon působit jako režimní propagandisté. Tvrdí,.že sovětské zákony jsou v záísadě založeny na zákonech Proroko
vých, Ruští pravoslavní představitelé jsou uš dávno téměř úředníky sovětského re
žimu. Proto se v pozdních etyřicátých letech, kdy musel řešit náboženské problémy
na nově získaných územích, sovětský režim rozhodl pro násilné sloučení východoev
ropských uniatských církví s církví pravoslavnou. Znamenalo to převedení čtyř mi
liónů Uniatů na Ukrajině, 460.000 v Zákrpatsku, 1,57 miliónu v Rumunsku a 320 000
na Slovensku - všech, kteří byli od počátku, sedmnáctého století ve společenství
s Římem - pod "duchovní správu" pravoslavných orgánů. Uniatský legitimní nábožen
ský život tedy probíhá v podzemí, nelegálně. Organizace římsskokatolické církve
v Rusku byla fakticky zničena během čistek v třicátých letech a ani po roce 1945
nebylo povoleno, aby se znovu ustavila. Vyučování náboženství je zakázáno, a v ce
lém SSSR není jediný katolický klášter, školami sociální instituce, ačkoli k so
větským republikám patří i Litva s dvěma milióny a Lotyšsko s půl miliónem katolí
ků. Katolické publikace se nevydávají (v roce 1968 však vyšlo jedno vydání Bible),
a ještě v sedmdesátých letech se bouraly kostely.

V pozdních čtyřicátých letech a po větší Část let padesátých docházelo k pří
mé náboženské perzekuci katolíků v celé východní Evropě. I tam, kde přímá perzeku
ce ustala, omezuji byrokratické systémy sovětského typu náboženskou činnost.
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Polská církev je v boji proti omezením a dozoru této mocenské sí
tě nejúspěšnější. Financuje svou činnost z vlastních zdrojů a. podařilo se jí do
konce získat zpět i část svého majetku. Mohla tedy odmítnout finanční pomoc státu
a nevzdat se přitom široké škály činnosti. Sama řídí vlastní výchovná náboženská
střediska až do úrovně seminářů - a dokonce i vlastní univerzitu - a protože po
mohla zabránit kolektivizaci vesnice, má na venkově stále solidní základnu. Vět
šina toho, co 2Ískala, je však založena na politických dohodách, nikoli na nepo
chybném zákonném právu, a kdyby se změnily poměry, může o to rozmarem státní moci
kdykoli přijít. Církev je trpěna jenom proto, že režim potřebuje její pomočiv do
bách krizí, nikoli proto, že by uznával její práva. Kdyby byl býval Sovětský svaz
zakročil vojenskou mocí, vše, co círksv získala, by bylo přes noc ztraceno. Pro
Jana Pavla, kteiý zná rovnováhu sil v Polsku až do nejmenší nuace článku ve stra
nickém orgánu Trybuna Ludu, visí tedy nad tamní církví stále rozsudek smrti, je
nom jeho výkon byl odložen. Papež má palčivý pocit nespravedlnosti, s níž komunis
tický režim zachází s právem člověka na duchovní svobodu v Polsku, i - a fortiori ve všech zemích za železnou oponou.
Navíc - protože se v Polsku narodil a prožil tam druhou světovou válku - zná
přesně rozsah znásilňováni lidských práv totalitním ateismem, a také stupnici hrůz,
k nimž toto znásilňování může vést a jež přesahuji prostou zkušenost života v ko
munistickém režimu. Poznal nikoli jednu, ale obě neuvěřitelné a bezbožné tyranie
dvacátého století. Z tohoto poznání pramenila jeho slova k polským biskupům v Osvě
timi: "Může snad být někdo na tomto světě překvapen tím, že papež, kteiý vyšel
z arcidiecéze, v níž leží tento tábor, zahájil svou první encykliku slovy Redemptor iiominis, a celou ji věnoval věcem člověka, lidské důstojnosti, hrozbám, jimž
člověk musí čelit, a lidským právům?"

Tato encyklika, dlouhý a složitý dokument, byla vydána v březnu 1979 a je prv
ním vyváženým prohlášením Jana Pavla II. o jeho filozofii křesíanského humanismu. Začíná zvučným vyhlášením stanoviska, jež současně
potvrzuje papežovu víru v ústřední význam křestanství pro dnešní dobu, v ústřední
význam Kristova vtělení pro křestanství a v to, že křesťanství nemá svůj původ
v mýtu, ale ve skutečnosti: "Vykupitel člověka, Ježíš Kristus, je středem všehomíra a historie." Encyklika je v zásadě založena ha evangeliu podle Jana, jež nejen
jednoznačně vyhlašuje' Kristovo božství, ale rovněž zdůrazňuje spojovací články me
zi vykoupením a lidskou svobodou. Klíčový text, který encyklice dominuje, a na
nějž se Jan Pavel nejčastěji odvolává, zní: "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svo
bodnými".

Podle Jana Pavla křesťanství pojednává o svobodě. Tato svoboda je vnitř
ní a vnější. Vnitřní svoboda, kterou získáváme pochopením své přirozenosti a smys
lu života, a potlačováním svých nízkých pudů, je ve skutečnosti dokonalejší a trva
lejší než jakákoli vnější svoboda činu. Vnitřní svobody však nelze zcela oddělovat
od svobod vnějších, zejména od svobody naslouchat Božímu slovu a žít podle něho.
To činí vnitřní svobodu možnou, a my to nazýváme náboženskou svobodou. Jan Pavel
spatřuje své základní poslání v objasňování, jak důležitá je pro církev svoboda
v nějširším smyslu a v rozmanitosti smyslů, v identifikaci církve s lidskou svobo
dou, s důstojností a právy jednotlivce. Velká část encykliky se proto zabývá výkla
dem a vysvětlováním Deklarace o náboženské svobodě, vyhlášené vatikánským koncilem
7. prosince 1965.
Při koncipování encykliky Redemptor Hoainis bylo zřetelně cílem Jana Pavla
publikovat ji za železnou oponou. Proto tak naléhal, aby se jeho návštěva
Polska uskutečnila co nejdříve. Došlo k ni, navzdory velkým obtížím, v červ
nu 1979. V říjnu předcházejícího roku přivítalo oficiální Polsko jeho zvolení se
směsí hrdostí a ustrnutí. Po schůzi politbyra prohlásil tehdejší vůdce strany Ed
ward Gierek, že volba "vyvolala v Polsku velké uspokojení". Tisk však dostal ins
trukce, že žádná papežova fotografie nesmi být širší než jeden sloupec a že titu
lek nesmí přesahovat dva sloupce. Katolický týdeník Tygodnik Powszechny, na němž
měl Jan Pavel zvláštní zájem, musel tvrdě bojovat o zvláštní příděl papíru, aby
mohlžvýšit svůj náklad ze 40 000 na 55 000 výtisků, a cenzoři mu neschválili je
den článek a fotografii. Polská vláda vyslala na papežovo uvedení do úřadu své
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«¿stupce, ale odmítla, cestovní povolení třem vedoucím katolickým intelektuálům,
3 nichž jeden byl blízkým osobním přítelem nového papeže.
Původním plánem Jana Pavla bylo navštívit v kfeětnu 1979 Krakov a zúčastnit se
oslav 900. výročí mučednické smrti svátého Stanislava. Považoval to za vynikající
příležitost ke zveřejnění své encykliky. Polská vláda v tom viděla zdůrazňování
významu osobnosti, obecně spojované s odporem církve proti samolibému státu, tedy
provokaci, a odmítla dát k návštěvě souhlas. Z poselství, zaslaného papežem, v pro
sinci 1978 jeho bývalé arcidiecézi, byly dokonce vyškrtnuty všechny zmínky o svá
tém Stanislavovi, a tento cenzumí zásah byl odvolán teprve, když Tygodnik Powsech
ny odmítl otisknout zkrácenou verzi a hrozil veřejný skandál. (Poselství se nako
nec četlo celé ve všech kostelech arcidiecéze.)

Posléze dala vláda souhlas k návštěvě od 2. června 1979. K dalším kompromisům
došlo v otázce plánu cesty po Polsku. Přání Jana Pavla sloužit triumfální mši
v kostele v Kove Huti, který byl postaven přes velký odpor strany, bylo pro pýchu
režimu příliš. Vláda papeže přesvědčila, aby místo toho sloužil mši v Čenstochové,
v nejslavnější polské svatyni. Režim dělal co mohl, aby omezil ohlas návštěvy a
přitom nevyprovokoval hněv obyvatelstva. Vyslovil souhlas s tim, aby papež celeb
roval osm mší pod širým nebem a pronesl dvaatřicet projevů a kázání. Vydal akre
ditaci 900 zahraničních novinářů. K všeobecnému úžasu dokonce dodal obrovský kříž
pro papežovo vystoupeni na náměstí Vítězství ve Varšavě - i když okamžitě poté dal
kříž odstranit. Schválil celostátní televizní přenosy papežova příjezdu, jeho při
jetí ve vládním'paláci Belvedere, mše pod širým nebem, kterou papež sloužil na ná
městí Vítězství a další mše, kterou celebroval v Osvětimi. Ostatní zpravodajství
o papežově návštěvě však bylo pouze místní; jedním z důvodů bylo, že polskou celo
státní televizi je mošno sledovat v Československu, v sovětské Litvě, ve východ
ním Německu, na Ukrajině a v Bělorusku, kde je všude mnoho katolických (a uniatských) věřících. Kameramani se zaměřovali hlavně na detaily papeže a vyhýbali se
dlouhým záběrům na obrovské zástupy lidí. Režim se mamě pokoušel počet návštěvní
ků snížit. Kromě naprosto nezbytných oznámeni oficiální sdělovací prostředky o pa
pežově návštěvě mlčely a plén jeho cesty byl uveřejněn pouze v katolickém tisku.
Úřední dokument, nazvaný "Zásady akreditace polských novinářů a tiskového zpravo
dajství o papežově návštěvě v Polsku", který později zveře-jnila rozhlasová stani
ce Svobodná Evropa, odhalil obavy režimu a jeho neohrabané pokusy využít režimních
novinářů k organizování zpravodajství podle svých představ. Nižší úředníci režimu,
dávno zvyklí klást překážky katolickým oslavám, odmítali přistavovat vagóny ke
zvláštním vlakům a uzavírali silnice k místům, kde měl papež vystoupit. Navzdory
tomu se^však dvanácti miliónům Poláků podařilo uvidět papeže na vlastní oči. Je
nom do Čenstochové přišlo tři a půl miliónu lidí.

Papež se vyhnul všem provokativním slovům nebo gestům. Opětovně upozorňoval
na svou encykliku, ale nezaútočil na režim, že neuznává lidská práva - to se pros
tě rozumělo samo sebou - a přímo se tomuto tématu věnoval spíš v souvislosti s osvětimským koncentračním táborem a nacisty, než s komunistidým popíráním nábožen
ské a politické svobody. Jeho cílem bylo zabezpečit pro katolickou víru veřejné
uznáni, a rovněž uznání ústředního významu katolické církve v polské historii i
v současnosti, jež režim až dosud popírá.

Tento záměr se podařilo splnit. Papež k tomu velmi účinně využil před obrov
skými zástupy lidí všech svých hereckých schopností, zejména svého nádherného hla
su. Jeho večerní projevy z balkónu, dlouhé a improvizované, prokázaly jeho schop
nost vést s lidmi něco, co je možné označit za citový dialog. Prolínala se v něm
výměna názorů, apostrofy, církevní písně", krátká kázání a národní písně - a tato
směs ve svém celku byla elekrizujícím představením. Žádná jiná veřejná postava
současnosti neovládá tak výsostné toto zvláštní umění: v papeži je ve skutečnosti
něco povzbudivě staromódního, cosi jako ozvěna předválečného, předtelevizního vě
ku, kdy vedoucí osobnosti byly v. osobním zrakovém a sluchovém styku s těmi, které
vedly. V Janu Pavlu IX, však není ani stopa demagoga. Je v něm mnoho záblesků hu
moru a lidskosti, ale převládající tón je svrchovaně vážný. Přenáší na lidi gravitas. Má snad schopnosti herce, ale nikdy nepůsobí jako herec. Působí jako papež,
který hovoří o nejdůlešitějších věcech, s nimiž se lidské bytosti střetávají v prů
běhu svého života, a který skládá svým posluchačům poklonu tím, že o těchto věcech
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hovoří na takové úrovni a tak obšírně, jak si zaslouží. Některá z jeho polských
kázání trvala hodinu, i více.
V pozadí téměř všech jeho projevů byla koncepce neoddělitelnosti lidí od je
jich náboženské víry: toho, že náboženství je - životní sku
tečnost a nikoli mizející mýtus. Potřeba božského je.to nejlidštější v Člo
věku, je jádrem jeho lidství - a Kristus oběma stránkami své osobnosti vyjadřuje
tuto potřebu i její uskutečnění. Bez Boha nemůže být žádná teorie o člověku úpl
ná. Na náměstí Vítězství ve Varšavě řekl papež 2. června: rtKrista není možné vy
loučit z historie Člověka v žádné části zeměkoule. Vylučování Krista z lidské
historie je čin proti člověku."
0 takovýchto věcech je nemožné mlčet. V Hnězdnu, sídle nejstaršího biskupství
v Polsku, řekl papež 3. Června, že přišel hlasitě křičet, mluvit "před celou Evro
pou a světem o často zapomínaných národech a lidech", o ztraceném lidu východní
Evropy. 5. června řekl shromážděným polským biskupům: "Každý věrohodný dialog musí
respektovat přesvědčení věřících, zajištovat všechna občanská práva a normální pod
mínky pro práci církve, v nejplnějším smyslu slova společenské obce, k níž patří
obrovská většina Poláků." V Osvětimi hovořil o lidských právech^a o ústředním vý
znamu náboženství při objasňování a zajíštování těchto práv. V Censtochové mlu
vil celou hodinu o základní roli křestanství v polské historii. Když v téže sva
tyni hovořil ke 'kněžím, proslovil vášnivou obranu koncepce duchovenstva, které je
oddáno službě Boží svým celibátem a svou výlučností a hovořil o úloze Polska, kte
rému, s jeho semknutým šikem horlivých knězi, je dáno být misionářem světa, čehož
zvěstovatelem bude jeho pontifikát.
Výsledkem papežovy návštěvy byla konsolidace ústřední pozice církve v polském
národním vědomí a zdůraznění její úlohy arbita* Režim byl při papežově odjezdu •
v dobrotivé náladě a blahopřál si, že návštěva neporušila chmurnou pohodu života
v komunistickém Polsku. Na letišti políbil režiraní prezident Henryk Jahlonski Ja
nu Pavlovi ruku. Ve skutečnosti však bylo toto uspokojení iluzorní. Návštěva mě
la dvojí důsledek. Zřetelně přispěla k sebedůvěře a jednomyslnosti, s nimiž o rok
později dělnické hnutí Solidarita smetlo vládní odbory. A za druhé, inspirovala
toto hnutí, aby s pomocí a radou církve zachovávalo zdrženlivost a rozvahu, což
mu dopomohlo udržet a zkonsolidovat své pozice a rozšířit svůj vliv i na rolnictvo.
Podle názoru Jana Pavla, Poláci často bláznivou horlivostí promarnili příleži
tost zajistit si nezávislost. Jednou z jeho zásad je, že člověk musí přijmout od
povědnost za důsledky svých činů a musí je proto předem pečlivě uvážit. Odpověd
nost je vlastně druhou stránkou práva. Při zrodu hnutí Solidarita byl nejaktivněj
ší položkou jeho vedení pocit, že v Římě sídlí starostlivá, bdělá a mocná osobnost,
která posiluje jejich pevné odhodlání zvítězit, ale radí ke zdrženlivosti v okam
žiku vítězství. Jan Pavel nejásal, když dohoda mezi Solidaritou a režimem v listo
padu 1980 vytvořila de facto první svobodně odborové hnutí ve státě za železnou
oponou. Své pocity však dal zřetelně najevo. Při audienci 12. listopadu 1980 vy
jádřil "radost" nad tím, co označil za "moudrou a zralou dohodu" a dodal, že je
jeho přáním, aby "tato zralost, která je v posledních několika měsících charakte
ristická pro činy našich krajanů", byla "i nadále pro nás typická". Takto s klid
ným uspokojením sklízel ovoce své návštěvy.

Z toho ovšem nesmíme vyvozovat, že Jan Pavel má iluze o možnosti permanentní
ho urovnání mezi křestanstvím a jakoukoli společností, založenou na marxismu-leni
nismu. Zná Leninův text, z něhož jasně vyplývá, že jakákoli dohoda mezi komunis
tickým státem a církvi je pouze taktická, aby bylo možné snáze dosáhnout zničení
náboženství. Také Marx žádal "rozhodné a pozitivní zrušení náboženství". Psal:
"Kritika náboženství končí doktrínou, že člověk jě nejvyšší bytostí pro člověka,
jinak řečeno kategorickým imperativem zvrátit všechny okolnosti, za nichž je člo
věk ponižován, zotročován, opuštěn a opovrhován." Ti, kdo zastávají myšlenku
křestansko-marxístického smíření, mají tendenci opomíjet první polovinu Marxovy
věty. Jan Pavel, na základě svých polských zkušeností, pochybuje o existenci "še
dé oblasti", v níž je možné mírové soužití mezi totalitními ateisty a skutečnými
křestany. "Poláci," řekl v září 1969 v Torontu, "mají jasnou volbu mezi ateismem
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a katolicismem«" Pro něho je tato volba drsná a zřejmá: "Nikdo nemůže být křestan
i materialista. Nikdo nemůže být věřící i ateista."
I když ponecháme stranou rozhodné a brutální nepřátelství marxismu—leninismu
vůči náboženství, zůstává v jeho teorii i praxi mnoho aspektů, které Jan Pavel
pokládá za naprosto nepřijatelné. Jeho křestanský humanismus odmítá to, že mar
xismus—leninismus neuznává univerzální princip lidských práv, i jeho záměrné vy
tvářeni privilegovaných elit a názorových směrů. Proto ve svém kázání v prosinci
1977 hřímal: "Nikdo nemůže říci: ty máš tato práva, protože jsi příslušníkem toho
a toho národa, rasy, třídy nebo strany, zatímco tobě tato práva nepřísluší, proto
že nepatříš do tohoto národa, rasy, třídy nebo strany ... Každý člověk, už tím,
že je člověkem, má právo na společenské povznesení v rámci své obce." Nebo jindy,
v září 1978, krátce předtím, než se stal papežem: "Je nemyslitelné, aby veřejné
instituce,' jež patří celému národu, byly používány k prospěchu jenom jedné filozo
fie, jediného politického názoru ... Je nemyslitelné, aby lidé byli rozdělováni
na privilegované a neprivilegované kategorie podle svých politických názorů."
V očích Jana Pavla je marxismus-leninismus falešný humanismus.
Nepochopením lidské povahy se v něm jaksi podařilo sloučit to nejhorší z obou svě
tů: spojil kastovní systém šlechtického "ancien régime" s některými nejhoršími ry
sy kapitalismu a pominul užitečné aspekty obou. Papež vidí "socialismus", jak je
praktikován ve státech sovětského typu, jako strašně a viditelně odosobněný: "Ve
jménu socializace jsou lidé vháněni do stále větších průmyslových podniků a bydlí
v mnohaposchodových blocích, kde jsou hermeticky odděleni jeden od druhého. Neoddělují je jenom zdi. ale celá atmosféra nedůvěry, lhostejnosti a odcizení. V ta
kovém ovzduší lidské srdce chřadne."
Podle Jana Pavla není toto odosobnění náhodnou vadou komunismu: je to přímý a
nevyhnutelný důsledek katastrofálně falešné teorie, která popírá svobodnou vůli
člověka, a tvrdí, že kultura a společnost deterministicky vznikají ze způsobu vý
roby. Taková analýza je opakem.humanismu: ponižuje člověka. Zaměstnancům UNESCO
v Paříži, řekl papež 2. června 1980: "Kultura bez lidské subjektivnosti a bez lid
ské kauzality je nepochopitelná. První skutečností na kulturním poli je vždy člo
věk. Člověk je nejkrásnějsi a základní skutečností kultury." Dodal, že člověk a *
jeho kultura se nedá vysvětlit pouze materialistickou nebo spirituální analýzou,
ale oběma zároveň. Náboženství a kultura, prohlásil, jsou nerozlučné, protože
středem obou je člověk. Komunismus není proto nová kultura: je ant ikultura.
Jedním z aspektů marxismu, který Jan Pavel- studoval nejpečlivěji - vzhledem
ke svému zájmu o fenomenologii a existencialismus, a ke své doktríně křestanského
humanismu - je marxistická teorie odcizen?-, ústředním bodem jeho kritiky kapitalis
mu. Podle papežova názoru je odcizení, pocit člověka, že je cizincem ve světě,
který obývá, přinejmenším stejně charakteristické pro komunistickou jako pro ka
pitalistickou společnost, a vyvěrá spíš ze sekularismu, než z nějaké formy hospo
dářské organizace. V roce 1976, v projevu na téma "Sdílení či odcizení" na har
vardské bohoslovecké škole, prohlásil marxismus za "antikatechismus sekulárního
světa". Protože znamená totalitní ateismus a nikoli liberálně pluralistickou spo
lečnost typu charakteristického pro kapitalismus, zvyšuje - a vlastně si vynucu
je - sekularismus, zesvětštění, a tak prohlubuje odcizení člověka. Navíc akční
program marxismu lidi spíš. rozděluje než spojuje: hlásá'nenávist a nikoli smíření
a lásku. Ve své velké sbírce postních kázání z roku 1976 označil to, co nazval
"antiláškou", to, co vede k ponížení člověka, za "skutečné odcizení". Tato antiláska může vzniknout "-výrobou, spotřebou, situací v různých totalitních a krypto-totalitních státech s různými režimy, které začínají nabubřelými lidumilnými de
klaracemi a končí porušováním nejzákladnějších lidských práv. Právě tato antiláska rozděluje společnost do tříd, podněcuje národy a národnosti k bratrovražedným
bojům a štěpí zeměkoulí do protikladných ’světů’."

Vcelku nepovažuje Jan Pavel marxismus-leninismus vůbec za humanismus, ale za
formu pohanství. V předhistorii a v pohanském starověku, napsal ve své sbírce
postních kázání z roku 19*76, lidé spatřovali božství v divech přirozeného světa.
Jestli však, jak se píše v Knize moudrosti, působily přírodní jevy na lidi tak
silně, že si z nich. udělali bohy. oč mocnější je pak ten, kdo tyto přírodní jevy
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stvořil. Svatý Bonaventura tvrdil, že i primitivní lidé odvodili intuitivní pozná
ní Boha z pozorování přírody. Ale pouhé empirické poznání nestačí: Bůh se uskuteč
ňuje láskou. Když Kniha moudrosti praví, že lidé, kteří neznají Boha, jsou blázni,
činí podle komentáře Tomáše Akvinského rozdíl mezi empirickým poznáním a moudros
tí. Jak píše svátý Pavel: ’’Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje.”
Poznání jako lidská konstrukce je zchátralá budova, ale poznání prostřednictvím
lásky stojí na pevných základech. Marxismus je návrat k pohanství v tom, že poklá
dá přirozené jevy, jako například výrobní vztahy, za řídící síly světa. Podkládat
přírodním silám božství, považovat hmotu za absolutní, je pohanské. Ani člověk ne
ní absolutní, je bytost relativní a nahodilá; pouze Bůh je absolutní, dokonalá by
tost. Člověk naší doby, jemuž totalitní režimy znemožnily poznání Boha, k němu
přesto intuitivně směřuje, stejně jako pohané v dávnověku.
Jana Pavla velice zaujala jedna epizoda z roku 1945, na niž vzpomíná ve svých
kázáních. Mladý sovětský voják si našel cestu do krakovského semináře, aby se po
učil. Prohlásil, že se nikdy neučil nic o Bohu, ale že "vždycky věděl, že Bůh exis
tuje". I v novém pohanství byl tedy nalezen Bůh. 1 nevědomí lidé po něm pátrají,
protože instinktivně vědí, že bez Boha nejsou celí. Jan Pavel často uvádí argument,
který dobře vyjádřil francouzský teolog Henri de Lubac, podle něhož spočívá nezdar
ateistického humanismu v tom, že zničil transcendentní charakter člověka, a tím i
jeho základní význam jako lidské bytosti. Není proto vůbec humanismem.
Křestanský humanismus Jana Pavla neobsahuje teorii státu. Předkládá však ně
které jasné obecné myšlenky o společenském chování člověka. V poslední kapitole
encykliky Redemptor Hominis naznačuje střední cestu mezi kolektivismem a čistým
individualismem, kterou nazývá "společné jednání" v obci. V tomto
oddílu je klíčovým slovem "solidarita", a není náhoda, že svobodné polské odboro
vé hnutí, jež bylo encyklikou zřetelně ovlivněno, se nazvalo "Solidarita". Jan Pa
vel dokazuje, že společnost musí dovolit "společné jednání" i opozici, a že tato
opozice má právo nejen na pouhou existenci, ale na existenci účinnou. "Struktura
lidské obce," praví se v Redemptor Hominis, "je správná jenom tehdy, jestliže ne
toliko dovolí přítomnost oprávněné opozice, ale rovněž praktickou účinnost opozi
ce, již vyžaduje společné dobro a právo na sdílení."

Opozice má své práva, něhot za nároky a nad nároky státu stojí nároky mravní
ho řádu. Papež v Redemptor Homihis staví proti sobě "kapitulaci před převládajícím
názorovým klimatem" nebo prostý souhlas či "oportunismus" (nejhorší slovo v dneš
ní polštině), a "kapitulaci před postřehnutým dobrem", jež je podstatou mravnosti.
Opozice může ve skutečnosti ztělesňovat solidaritu, sousedský vztah, lásku, jež
jsou "postřehnutým dobrem", když je stát popírá, což je nejhlubší forma odcizení.
To je názor, vyjádřený v 15« kapitole Redemptor Hominis, jež se opírá o složitěj
ší argumenty, předložené v 7. kapitole hlavního filozofického eseje Jana Pavla II.
"Osoby a činy". Cituje tu svátého Stanislava jako příklad opozice vůči státu, kte
rá ztělesňuje "postřehnuté dobro". Světec byl "obráncem svobody, která je nezcizitelným právem každého člověka, takže porušení této svobody ze strany státu je
porušením mravního i společenského řádu."

Marxistický názor, že lidé jsou doháněni ke spravedlivému společenskému a
mravnímu řádu kolektivním třídním vědomím, je pro Jana Pavla naprosto nepřijatel
ný, nebot je založen na mravním relativismu a popírá zásadní důležitost individu
álního vědomí, jež je obsaženo v samém jádru lidské bytosti. "Důstojnost člověka,"
zdůraznil roku 1976 ve své sbírce postních kázání, "má základ ve svědomí, v niter
né poslušnosti objektivních principů mravnosti, jež umožňuje lidské ’praxi’ rozli
šovat mezi dobrem a zlem,” Svědomí je základ lidské svrchovanosti, nadvlády, klíč
k mravní velikosti člověka a tedy rádce pravého společenského a mravního řádu.
Křesíanský humanismus JanaPazla odhaluje nedostatečnost
každé doktríny o člověku, která vylučuje božství, a obzvláště totalitního ateismu,
který to dělá násilím. Nebot podstatou jeho humanismu je, že člověk sám sobě nesta
čí. Encyklika Redemptor Hominis zdůraznila velikost, důstojnost, význam a práva
člověka. Na podzim roku 1980 považoval Jan Pavel za nutné,dále obohatit výklad své
ho humanismu zdůrazněním úlohy Boha a vlivu duchovna na lidské hodnoty. Výsledkem
byla skvělá encyklika Dives in Misericordia, vydaná 13. listopadu 1980.
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Jan Pavel věří, že vědomosti o Bohu a o člověku se navzájem doplňují: cesta
k Bohu vede skrze člověka, cesta k člověku skrze Boha, přičemž mostem je Kristus.
"Člověk," píše, "nemůže být ukázán v plné důstojnosti své podstaty, aniž se odvo
láme na Boha, nejen na pojmové rovině, ale rovněž integrálně existenciálním způso
bem." (Pojmem "existenciální" tu označuje moc, kterou má koncepce Boha při osvět
lování lidského života, a její původ v lidské zkušenosti.) "Tudíž," pokračuje,
"čím více je posláni církve soustředěno na člověka, člm více je takříkajíc antro
pocentrické, tím více musí být potvrzováno a zpřitomnováno teocentricky a v Ježí
ši Kristu ukazovat cestu k Otci," Je omylem světské filozofie, že "odděluje teo«
centrismus a antropocenstrismus, a dokonce staví jeden proti druhému". Církev se
však podle Kristova vzoru "snaží spojit je v lidské historii zásadním, organickým
způsobem".
Jan Pavel objasňuje tuto tezi encyklikou, které, je vlastně filozofický esej
na téma spravedlnosti a milosrdenství, Kristovým pošlá
aím bylo ztělesňovat a šířit milosrdenství: Kristus je vtělené milosrdenství. Co
je vlastně milosrdenství? Forma lásky, lás^r ve společenském kontextu, Když se
láska projevuje v lidských podmínkách, v odrazu lidských omezení a lidské křehkos
ti fyzické i morální, pak se nazývá milosrdenství. Milosrdenství je tedy sociální
láska,
Kristovo je milosrdenství učiněné viditelným: "On sám je v jistém
smyslu milosrdenství." Mnohé lidské, a zejména totalitní systémy se "zdánlivě sta
vějí jenom proti Bohu milosrdenství, ale ve skutečnosti ... vylučují ze života a
odstraňují z lidského srdce samu myšlenku milosrdenství". V deterministických sys
témech, jakým je marxismus, není de facto pr.o milosrdenství místo. Milosrdenství,
¿tejně jako svobodná vůle, je myšlenka antidelkiinisíická. V maxxismu-leninismu o
milosrdenství nic nestojí; je doslova nemilosrdný. Takzvaná "historie", hnací sí
la marxismu, je neosobná idea, a proto nezná milosrdenství, protože milosrdenství
v sobe zahrnuje osobu. Koncepce "socialismu s lidskou tváří" je sice na povrchu
přitažlivá, ale v podmínkách marxismu odporuje sama sobě. Milosrdenství je tedy
víc než spravedlnost a může takové být proto, že není deterministické a obsahuje
svobodnou vůli.
Jan Pavel používá podobenství o marnotratném synovi, aby ukázal, že církev se
nesoustředuje tolik na sociální spravedlnost (která je neosobní), jako na milosr
denství (jež je osobni). Milosrdenství, vysvětluje, v sobě zahrnuje dva různé ter
míny ze Starého zákona: ohesed, což znamená věrnost sobě samému (milosrdenství je
implicitně v Božím charakteru), a rahmin, což označuje druh lásky, vyjádřené zvta-hem matky k dítěti. Obojí obsahuje osobní prvek. Když otec ve zmíněném podobenství
přijímá zpět marnotratného syna, je spravedlnost vyjádřena v bratru marnotratného,
ale milosrdenství (v obojím smyslu slova) v otci. Zatímco spravedlnost je chladná
a neosobní, milosrdenství je radostné a osobní. Světský systém může nanejvýš a
přinejlepším nabídnout spravedlnost. Bůh prostřednictvím své církve nabízí milo
srdenství.
Podobenství, pokračuje Jan Pavel, ilustruje další aspekt milosrdenství! obrá
cení., Obráceni je opět nedeterministický, vlastně antideterministický pojem, neoot předkládá svobodnou vůli. V pozoruhodném odstavci encykliky píše Jan Pavel:
®Obrácení je nejkonkrétnější výraz působení lásky a přícornosti-milosrdenství
v l-.dském světě ... milosrdenství se projevuje ve své skutečné a vlastní podobě,
když napravuje všechny formy zla, existující ve světě a v člověku, když z nich
vyyozuje a vytváří dobro." Marxismus-leninismus v běhu historie s obrácením vůbec
nepočítá. Zlo je závislé na neosobních výrobních vztazích a nemůže být proto od
straněno dříve než tyto vztahy samy: v očích marxistů je obrácení typem "réformis
me", à zaslouží tedy prokletí. V církevním učení je naproti tomu křiž předzvěsti
odstranění zla a nejvyššího zdokonalení spravedlnosti, I na, tomto světě, ve stínu
kříže a v inspiraci, kterou s sebou přináší, a s příkladem Spasitele, jako ztěles
něného milosrdenství před očima - nabízí církev světu dílo milosrdenství, Na roz
díl od marxistické eschatologie, založené na neosobních silách, nenabízí církev
pozvolný zánik státu, ale příchod "nového nebe a nové země", popsaný ve Zjeveni,
kdy Bůh "setře jim každou slzu z očí, a smrti již nebude, ani nářku ani bolesti
už nebude - neboť co bylo, pominulo". Tento nadcházející čas, naznačený Kristem
v Kázání na Hoře, je proces, "v němž láska, obsahující spravedlnost, uvádí do po9

hybu milosrdenství, jež opět odhaluje předností spravedlnosti".
Jak církev vyjadřuje tento proces v našem dnešním světě? Především tím, že svěd
čí proti nespravedlnosti. Zadruhé učí, že spravedlnost nestačiže snaha najít spravedlnost vlastně může degenerovat (a v případě totalitního ate
ismu se tak stále děje) do různých podob: "Minulé zkušenosti i zkušenosti z naší
doby ukazují, že i^jravedlnost sama o sobě nestačí, že může dokonce vést ke své vlast
ní negaci a destrukci, pokud oné hlubší sile, jíž je láska, není dovoleno utvářet
lidský život ve všech jeho dimenzích." Není to pouze nedostatečnost spravedlnosti,
jíž si povšiml Shakespeare: "Zacházej s každým, jak zaslouží, a kdo ujde výprasku?"
Světský rozum chápe milosrdenství jako jednostranný čin, a proto dává přednost
spravedlnosti, neosobním a recipročním sociálním welfare systémům, jež "osvobozu
jí společenské vztahy od milosrdenství a opírají je pouze o spravedlnost". To zna
mená odmítnutí faktu, že "skutečné milosrdenství" je "nejhlubší zdroj spravedlnos
ti". Milosrdenství je ve skutečnosti "nejdokonalejší výraz ’rovnosti’ mezi lidmi ...
Rovnost, kterou poskytuje spravedlnost, je omezena na oblast objektivních a vněj
ších statků, zatímco láska a milosrdenství umožňují lidem setkávat se v rovině
lidskosti, s důstojností hodnou pohrnu člověk. "Milosrdenství má metafyzickou dimen
zi, jež spravedlnosti ohýbí. Uplatňování spravedlnosti mezi lidmi musí být humani
zováno onou láskou, která je podle slov svátého Pavla "trpělivá a laskavá". Milosr
denství je vlastně forma božské spravedlnosti, a právě ve své roli obhájce a vyko
navatele milosrdenství předčí óírkev ryze světskou ideologiis Pozemský režim, i
ten ne¿osvícenější, může uplatňovat jenom nějakou formu spravedlnosti. Církev, ja
ko společenství současně božské i lidské, ukazuje vyšší cestu k milosrdenství.
»
V obou pozoruhodných encyklikách, jejichž každé slovo sám napsal, Jan Pavel
odhaluje a odsuzuje ukřižování člověka totalitními systémy, jež i při teoretickém
sledování ušlechtilých cílů trpí neštastným nepochopením lidské povahy, a proto
ve skutečnosti člověka ponižuji a ničí. Ukazuje nadřazenost milosrdenství, jež je
božské, nad spravedlností, která je lidská.
Jestliže však Jan Pavel nedůvěřuje světským utopiím, nepřijímá ani tento svět
takový, jaký je. Hovoří o práveoh člověka na obou stranách železné opony. Téměř
přesně rok poté, co oslovil tři a půl miliónu Poláků v Čenstochové, 31. května 1980,
spolusloužil mši v bazilice Saint-Denis u Paříže, kde jsou pohřbeni středověcí
francouzští králové, a citoval tam vážná a zvučná slova magnificat: "Prokázal sí
lu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Vladaře svrhl s trůnu
a ponížené povýšil. Hladové-nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou."
Jan Pavel jasně vidi, že sekulární svět je třeba změnit, často radikálně, že cír
kev má božské pověření naléhat na takové změny, a dokonce jim napomáhat.

v
Výňatek z knihy Papež Jan Pavel II. a katolická obroda, originál vyšel
v Londýne 1982. Autor patři k předním publicistům ve Velké Británii, určitou
dobu byl šéfredaktorem časopisu New Statesman a mj. napsal knihu o Janu XXIII.
a Dějiny křesťanství.
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