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Ulrich Ruh
Od 4. do 13. června 1958 slavila ruská pravoslavná církev v Moskvě a Zagorsku
za účasti četných zástupců církví z-oaláho světa a za^značné podpory státu tisící
výročí christianizace lyjeyské Rusi, Ve dnech 14« a 15« června pokračovaly oslavy
V Kyjevě. Vladimíru a Leningradě. Při velkoryse založené oslavě-tteíciletí krtu
Rusi nešlo jen o pohled zpět na dějiny ruského křestanství; zvláštní váhu mela otázka .nísta a šanci ruské pravoslavné církve v procesu hospodářské a společenské
přestavby, podnícená šéfem strany Gorbacovem a diskutovaná na stranické konferenci.

"Zřídka se nějaké jubileum oslavuje tak široce a všestranně, jako tisíciletí
křtu Rusi, Bez přeceňování můžeme říci, že se našeho svátku účastní celý křestan- ’
ský svět," prohlásil kyjevsiý metropolita iilaret ve svém referátu na synodu ruské
církve v Zagorsku. který byl součástí miléniových slavností. Vskutkp - at už při
zahajovacím či : bAreýrr. zasedaní synoó.u, Či při slavnostním aktu ve Velkém di
vadle, nebo při bohoslužbě v neděli 12. června na pozemku Danilovského kláštera,
vždy se nabízel týž pestrý obraz: právo plavci hodnostáři z různých církví, od Bul
harska až pb Japonsko,
spolu s nimi biskupové starých východních církví, katolič
tí kardinálové! a biskupové, anglikáni, storckatolíci a lúteróni. Generální tajemník
Světové rady c-i-kví vyhověl pozvání moskevského patriarchátu stejně jako předseda
Svšt&vého svazu 'iuteránfi a generální tajemník Světové metodistické rady.

Mnoho hostů, málo lidu

Mezi celkem asi 500 oficiálními hosty z přibližně 100 zemí byli nejen zástupci
různých křestanských církví, nýbrž i představitelé jiných náboženství, jako třeba .
velký mufti ze Sýrie nebo hlava buddhistických mnichů z Nepálu. OSN a UNESCO byly
na moskevských slavnostech zastoupeny náměstky generálních tajemníků, V seznamu
církevních hodnostářů chyběl ovšem ekumenický patriarcha z Cařihradu Bimitrios I,
Čestná hlava všech pravoslavných církví svou účast na miléniových slavnostech od
řekla a neposlala do Moskvy uux delegaci. Riaitrios odůvodnil svoje odřeknutí tím,
že moskevský patriarcha ; .rosil "základní ciogmntické a kanonická zásady pravoslaví";
doložil to uznáním aun>! efálie pravoslavných církví v Americe a Japonsku Moskvou
{v roce 1970) bez souhlasu Ekumenického patriarchátu, a dále ruskou církví provede
ným povýšením gruzínské církve v tradičním pořadí pravoslavných církví.
V souladu s velkým počtem oficiá'o ích hostů bylo možno vyslechnout při jubilej
ních oslavách také hodně pozdravných ¡rojevů, v nichž byly hodnoceny dějiny a sou
časný význam ruského pravoslaví. Opa i váný rituál někdy ne zvlášt obsahově bohatých,
zatq však často .rozvláčných pozdravný h, projevů mohlo sice na mnohého novinářského
pozorovatele působit spíše únavně: ale pro hostitelskou pravoslavnou církev.byla
přítomnost prominentních zástupců církví a dalších hostů z celého světa určitě ví
taným a vůči státu a srraně nikoli nedůležitým znamením uznání a solidarity.
Pro jubilejní oslavy v lfc>skvě a Zagorsku byly příznačné jak přítomnost a vystou
pení hostů, tak i mříže, které oddělovaly oficiálně pozvané od "lidu". Běžní věřící
ruské pravoslavné církve měli přístup jen na obě slavnostní bohoslužby v neděli 5.
června v patriarchální katedrále a následující neděli v DaSilovském klášteře; taká
pro tyto bohoslužby - do Banilovského kláštera přišlo podle údajů patriarchy při
bližně 10 000 lidí •• se vyžadovaly vstupenky. Církevní pořádková služba společně
s policií pečlivě dbala při miléniových slavnostech na to, aby nikdo nemohl obejít .
omezení bez potřebného průkazu vydaného pro různé kategorie účastníků, od čestných
hostů až po tisk.

Modré uniformy "milic ", v obrazu města Moskvy také jinak téměř všudypřítomné,
nebylo.možno při žádné slavnosti přehlédnout. Policie uzavřela Danilovský klášter
na jihu Moskvy, navrácený patriarchátu v roce 1983, právě tak rozsáhle jako restau1

rant Praha uvnitř mgefea, fed»- p®fcri^?cht. Pia^n IS« čyrvna odpoledne uspořádsá. slav*,
nostní přivítání hostu ¿ubiloa-. Cestou na v/nod do 70 --3 vzdáleného Zagorska hýla
kolona autobusů s hosty eskhrtována policií jako oficiální delegace. Přítomnost stá
tu na výročních o slávách se neomezila jen n„ poskytnutí technidá pomocfe oslava ve
Velkém divadle, na niž byl pozván diplomatický sbor, se rovnala skutečnému státnímu
akt-:., ha ¿¡vlítl seděli vedle církevních hodnostářů rovněž náměstek předsedy hej vyš
šího sovětu a zástupce ministerské rady, a rovněž manželka generálního tajemníka
Raisa Oorbačovovi (ve f’;»kcí člena výboru sovětského kulturního fondu'. Séf rady pro
náboženské záležitosti Konstantin Charčov zaujímal při všedi slavnostech m'; ,:to vedle
vedení ruské pravoslavné církve; při zahájení synodu pronesl pozdravný projev za ra
du minishrň SSSR«

Kde procházel v jubilejním týdnu moskevskými klicemi. nenašel na nich žádné od
kazy na tisící výročí, pomineme-li plakáty, upozorňující na různé umělecké výstavy
uspořádané z tohoto podnětu. V sovětských sdělovacích prostředcích však našly cír
kevní oslavy plný ohlas. Slavnostní koncert ve Velkém divadle, uspořádaný večer 10.
Června, byl přenášen přímo televizi (na programu byla mj. Cajkovského vlastenecká
předehra ''18.12'', která hudebně oslavuje vítězství carské říše nad Napoleonem); večer
ní vysíláni zpráv "Vremja" přineslo např. 12» června podrobnou zprávu o bohoslužbě
v Danilovském klášteře,- V deníku Večernaja .’áoskva byl 6->6.1988 vytištěn program slav
ností. Správy ueimieu £.o :„n o milán.isvých oslavách byly -/ěcné, prosty kritický .-h ne
bo dokonce nenávistných tónů vůči církvi a náboženství laděny mnohem spíše k porozu
mění a snášenlivosti. Ta’- Jfcefcovskaja pravda (12,6.1988) v elátf-u
oslavám vyzvedla
velký vyznáš rush' pravoslavná církve "pro vývoj národního a vlasteneckého sebevědo
mí, mravnosti, kultury a pro vznik a rozvoj státu"-,
Z podnětu vkročí by in v ’oskvě uspořádáno několik výstav, před vchodem na výsta
vu "ICil roků ruského umění*’, pořádanou Akademií krásných uměnu a sovětským minister
stvem Kultury, jej.íž těžiště bylo v malbě ikon, se tvořily fronty čekajících. Na vý
stavě ”1000 roků ruské kultury" v domě Svazu umělců bylo možno vidět díle současných
malířů a sochařů, kteří se vypořádali s náboženským dědictvím Ruska, částečně s pou
žitím tradičních motivů a stylových prvků,

Nový statut pro ruskou pravoslavnou církev
Vlastní "tvrdé jádro” slavností.k milíniové oslavě křtu Rusi tvořil synod ruské
pravoslavné církve, který zasedal od 6. do 9. června v klášteře Nejsvětější trojice
a sv. Sergeje v Zagorsku. Poslední synod se 'ronal v roce 1971 a zvolil patriarchu
Pimena. Na n ury tí n synodu
konal se 6. a 9« června 1988 veřejně, zatím bez hostů
a tisku - zastupovalo 272 biskupů, kněží a laiků 57 diecézí ruské pravoslavné církve
v Sovětském svazu a 9 v cizině. Ve zprávách a diskusích šlo o široké zachycení stavu
církevního života od synodu v roce 1971? Sylo referováno - výhradně biskupy - o tisícilétých dějinách ruské pravoslavné církve, o její hospodářské činnosti, o její
vydavatelské práci, mírové činnosti, o jejích vztazích k zahraničí a o situaci du
chovního vzdělání. Duchovním vrcholem shromáždění byla kanonizace 9 světců ruské cír
kve, mezi nimi Dimitrlje Donského (vítěze bitvy na Slučím poli nad Tatary v roce
1380) a slavného malíře ikon Andreje Rubleva

Na synodu byly také uvedeny statistické údaje o současné situaci církve. Podle
nich má ruská pravoslavná církev 5893 obcí; 6674 kněží a 723 jáhnů jev jejích služ
bách. V 21 klášteřích žije 1190 mnichů a jeptišek. Na obou teologických akademiích
a ve třech seminářích ,v současné době studuje 1999 posluchačů, z toho 810 dálkově a
160 v přípravných kursech pro vedoucí sboru. Předseda hospodářské správy ve své zprá
vě uvedl, že od roku 1980 - kdy byl v Sofrinu u ífeskvy otevřen církevní závod na vý
robu církevního náčiní -• bylo zhotoveno 5400 ikon a 10 000 kněžských ornátů. A nej'*
působivější číslo na synodu uvedené* od synodu v roce 1971 bylo do ruská pravoslav
né církve křtem přijato 30 miliónů lidí.
Z*
Synod schválil řadu prohlášení a poselství; poselství všem věřícím (bylo čteno
při slavnostní bohoslužbě v Danilovském klášteře), poselství "starověrcům" a všem
ruským pravoslavným kře-stanům, kteří nejsou v kanonickém společenství s moskevským
patriarchátem, prohlášení k různým aktuálním světovým problémům (od Innfliktu na
Blízkém východě až po dlužnickou krizi; člověk si přitom vzpomněl na příslušná pro-

’-G ctccl .Pnnnťinické

řcJáf>oís--giau<Ť-éln,~ý',V, t^j^asdkU-ik^rtaěo-rtJ-rv,—3—itemž

vyprošuj > Loží nesehnáni ¿au a jeho p?’ká '"pro blaho naší milované vlasti1'^; '

hsjčálo:Xitéj&li5». yýul očkem synodu vš.sk byle sbhváleni nového statutu ruské pravo
slavné eirkv-y • t^r/hř-óirra^uj o ' Ghaitv o správě ruské pravoslavné círcve" z 31.
ledna ..’i; 5, Ten. roť pblladni úpravy nebyl dosni zveřej iěn, ale o opravdu zajírav' oh,'bodech byl:- možno awědě« .0 dost v Ibsivě.
? •••• stateít ¡stanu í, ž® -to v budou onu ■•••¿že něz svát pře kecku správy obce (od
reku igCt kněží byl,. zřízenci 20členného sppéýrího grémia příslušné obce, sestáva
jícího s laiku' . ?&trLarc’'ái; diecéze & obce mají. dostat status právnických osob
(příslušný článek aiatuxu byl doslova citován v tiskovém bulletinu o synodu). Tím
sohou nabývat v3.istnif.tvi a uzavírat právní akýy-. V novém statutu se také pamatuje
na charitativní činnost církve, sivý sfcatuo, já. Upozornil smolenský a vjazmenský
arcibi.ťup Sýrii, když o něm referoval na synodu, přihlíží k současné praxi ruské
pravoslavné :řýo'vfc'l obsahuje prý dost realistickou organizační a správní strukturu,
které plně o ¿povij-' právo «levný e ňoziob-o
církevnímu právu, ¡struktuře církve a
platným nábožní. -ým zákonů.., Tjodal| že statut může být změněn nebo doplněn, až
vstoupí v platnost v současná době připravovaný novy náboženský zákon.

Groayl^ odpovídal na o míz’v hostů milénia
Zřejmě byla některá ustanovení nového s^tat Bíbx^nlcvána v předstihu k církví
očekávaným a p?o ní pří znívej šir> směrnicím r ového •” zákona o slobodě svědomí1'. Že tu
však |í4 sírany ..ritu u..hy.lo ještě au-. uoíb.nitivn;) xr-zhednuto, ukázaly odpovědi sovět
ské zv avy /síith ikidreje -..'-remy .a při jeho
.tkáni s učastnvky .mlléniových oslav’31.
čorro. . *. zasodarí o sále'xej- ůšího 00-ětu, Méré dat na utáziy o novám ríbožěnském
zrx.rsddrfífevi . .'a oíáz:'
' ňa hile církvi pří, man status prívnické oso v/,. Gromýla
cepovědý-, „& rp problát prověřuj,.. V odpovědi na příslušnou otázku Cromyko také
zásadně přinutili možnost ch<,,,’ltaf.ivni činosti.- dodal vsak, že roshočmuca fie musí
0« erb c vat na ' orl? ér ní případ a vyplynout s přililédnutím k sovětskému zákonodárství»
í‘- .0 setkání V zassdaoím sile třejvyššrlo sovětu

v oficiálním církevním progra
mu oslav nebylo ob rač srn • bylá určitě nejpozot shodnějším podnikem milénia. Gromýkp
pojen přečetl projev, v němž zdůraznil výz-pam církve pro ruské dějiny a kulturu,
dle po zodpovězení 9 připi-avených otázek se vystavil ještě asi lob dinu volným otáz
kám sileniových hosti; Stranický deník Pravda ve svém písle z 12« června otiskl veš
keré otázky a odpovědí, této svým způsobem dosud ojedinělé rozpravy v tiremlu.

Generální tajemník Gorbačov při, milencových sJ.avnostech nevystoupil (s výjimkou
setkání s kardinálem státním tajemníkem .¿gostinem Cašarolim) - fn resp. jeho program,
však byly přesto •• výslovně i nevysloveně S všudypřítomní« Přiznání k perestrojae,
glasnosti a demokraiizaoi »» běhjubilejních oslav táhlo jako cantus firmus různý
mi projevy j-uské pravoslavné hierarchie. V poselství synodu věřícím se pravilo?
"£ nadšením zdravíme proces perestrojky, který je určen k tomu, aby zJporigoval chyby
minulosti a usnadnil rozsáhlý rozvoj naší společnosti v duchovní, společenské, hospo
dáře'.'; a politické oblasti.'1 á patriarcha Pimen při uvítání účastníků milénia 12.
června konstatovals MPo vinno bt členů církve vůči jejich socialistické vlasti dn.es zá
leží v tom, že udělají všechno cim možné na podporu perestrojky v naší společnosti
a k její obnově pedle zásad glasnosti,"
Tak masová církevní chvála gorbačovských hlavních myšlenek je pochopitelné. Ko
vá p illtika posledních let přinesla ruSké pravoslavné církvi několik u3 ehčení, na
které ze na synodu stále znovu poukazovalo církvi, byly vráceny kláštery (během ju
bilejních oslav rozhodla ukrajinská ministerská rada vrátit církvi část Kyjevško¡-pečorské 3ávry)-- ' prvních 5 měsících tohoto roku bylo státem povoleno 60 nových •
církevních chci; stavějí se nové kostely a staré restaurují; byla usnadněna hospodář
ská Shnost církve, mohla být rozšířena vydavatelská činnost»

Hušká církev doufá ze běhen usintečňcvání Gorbačovových plánů přestavby jí bu
dou vmozněny i další kro?m- vpřgd. Příslušná přání dala najevo při setkání s generál
ním ajemnlke.i v ’íremlu 29. dubiiaj Bylá táíé vyslovena na synodu v Zagorsku, Tak icy,'evský metropolita x?.i laret ve svém ?/efer- ...’. konstatovali že jsou v místech bez kostélů stéle ještě crobičry s registrací or .vocuavnýc-h obcí. V některých oblastech

země narážejí obce a správa diecézí stále ještě na nesnáze, a prfitahy při řešení
aktuálních otázek církevního života. Bylo rovněž vysloveno přání po otevření nových,
seminářů, zvýšení nákladů církevních tiskovin a zřízení vlastní církevní restaurá
torské služby. Za základ formování vztahu mezi církví a sovětským státem bylo při
miléniu vícekrát upozorněno na leninskou náboženskou politiku: "Dekret z roku 1918 o
odluce církve od státu a školy, tak prohlásil rostovský a novočerkaský metropolita
Vladimír, je jedinou správnou základnou pro'vztah mezi státem a různými náboženský
mi společnostmi■ Odluka církve od státu však neznamená, že církev stojí mimo spo
lečnost.

Církev jako strážkyně vlastenectví
Pro svou službu společnosti vidí ruská pravoslavná církev, vycházíme-li z pří
slušných projevů při oslavách, vedle podpory sovětské mírové politiky především dvě
těžiště. Za prvé vidí svou úlohu v podpoře individuální a společenské morálky. Metro
polita Filaret ve svém referátu na synodu prohlásil» "Z křesťanského stanoviska je
obnova společenského života především důsledek vnitřní obnovy člověka, jeho morální
očisty. Posílení mravní důstojnosti člověka vytváří pevný základ pro rodinu, a to
pak podporuje výchovu dětí k ctnostem, k čestnému vztahu k práci. Církev takovému
vývoji žehná a podporuje jej." Poselství věřícím vyzývá k vysoké morálce v rodině a
společnosti, ke svědomité práci a k občanskému vědomí odpovědnosti.

Je:”tě zřetelněji byly při oslavách akcentovány zásluhy pravoslavné církve o kul
turní identitu národa a státní integritu huška - od christianizace Kyjevské Rusi přes
"shromáždění ruské Z3mě" po tatarské nadvládě až k "Velké vlastenecké válce", a tím
i její role strážJynŠ vlastenectví. V Moskvě a Kyjevě položili zástupci církve při
miléniových oslavách věnce na hrob neznámého vojáka. Poslední den synodu se konala
vzpomínka za mrtvé vojáky padlé "na bojišti v Afghánistánu". Při miléniu bylo znoyu
a znovu vysoce opěvováno nábožensky legitimované vlastenectví, nerozborná jednota
pravoslavné církve a lidu s ařirmativně patetickým základním tónem, který působil
na západoevropského pozorovatele poněkud podivně. Na tomto pozadí nevznikají pro rus
kou církev žádné problémy vidět svoje současné přiznání k perestrojce jako pokračovámí a aktualizaci poslání založeného christianizací Kyjevské Rusi.
Jfuchovně náboženské prostředí, v němž se odehrává gorbačovská "revoluce shora",
se naproti tomu v oficiálních projevech pravoslavných zástupců církve sotva projevi
lo» difúzní, avšak nepřehlédnutelný nový zájem o náboženství v Sovětském svazu nebyl
zřejmě tématem miléniových slavností, i když právě na tomto poli může v nadcházejí
cích letech zaznít nejdůležitější výzva pro ruskou pravoslavnou církev. Větší volný
prostor od ní a nadějí očekávaný a umožňující také vidět o kus dál, by to církvi ushadnil, ale také by ji přinutil oprostit se od omezení, která byla patrná právě pří
miléniových oslavách: málo sebekritický vztah k vlastním dějinám a s tím spojená sebevztahovačnost, silná nadvláda hierarchie a příliš ochotné opírání se o stát. Na
synodu se hovořilo o nutnosti vnitřní demokratozace ruské pravoslavné církve a nový
statut se zdůrazněním principu "sobomosti" obsahuje podněty v tomto směru.

Při miléniu nedalo vedení pravoslavné církve najevo žádný pohyb ve vztahu k ukrajinské katolické církvi. Při zahajovací tisícové konferenci se minský metropolita Pi
lař et postavil proti legalizaci ukrajinské cíťve, začleněné v roce 1946 do moskevské
ho patriarchátu, a ve svém referátu na synodu konstatoval, že skutečnost, že se Řím
znovu pokouší oživit Brestskou unii, představuje překážku úspěšného vývoje vztahů
k Římu. Syjevský metropolita FilaTet označil lvovský sjednocovací synod z roku 1946
za návrat několika miliónů řeckokatolických věřících v Haliči "do lůna pravoslavné
církve".
Zvláštní váha katolické přítomnosti

Kardinál Willebrands se při setkání s hlavou státu Groeykem v Kremlu zeptal - aniž jménem uvedl ukrajinskou katolickou církev - na možnost katolické církve organi
zovat se mimo baltské republiky. Odpověň hlavy státu byla vyhýbavá, ne však odmíta
vá» "Věnujeme přáním sovětských katolíků i nadále žádoucí pozornost, lhostejno, kdo
žijí." Také kardinál státní tajemník Agoetino Casaroli - který měl stejně jako
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kardináX.taXiebrands během ,/ého moskevského pobytu rozhovor s delegaci ukrajinských ■
katolíků r mluvil v pozoruh^dném, pozdravném proj svu h íb©&^la'/no^tití]xi.j9kdxK ve Vel
kém divadle joá všeobecně o náboženských společeneřvích v SSSR, jež jsou v plném
spojení s Římem; můžeme však vyjit z toho, žo otázka Ukrajinců byla vedle jiných
problémů katolíků v Sověuakém svazu vyjádřena v čepíse Jana Pavla 11« adresovaném,
generálnímu tajemníku Portášovo ví; který přJffu. kardinál státní tajemník. Po setka
ní prohlásil Casarcii; že sovětská vláda projevuje pero;,umění pro náboženské skupi
ny spojená se S- utým stouc-om.
lýard-nál státní tajemník při setkání s Rezidentem státu Ur omylem vyzvedl, že
katolické delegace ÍřcMí co do aíJ.y a složeni bezprecedentní. a zdůraznil rado sinou
účast katolické církve a Jana Pavla II. na svátku ruské pravoslavné církve. ZvlaŠk».
ní váha katolických delegací se také při slavnostech zřetelně projevila. Vedle po- !
pdravného projevu kardinála Casaroliho při slavnostním aktu ve Velkém divadle to by-"’"
Aa zevrubná promluva kai-dinála Villebranlse při zahájení, synodu v Zagorsku, která
platila vývoji pwEfeu ekumenických vztahů mezí 1...toliký a pravoslavnými všeobecně
-a rusšým pravoslavím zvlášť. Polský primas raroir.il Glemp pronesl pozdravný projev
při slavnostní bohoslužbě 12» června v hanil ,> íém klášteře. Ovsem: před cestou pa
peže do Sovětského svaáu je třeba, prohlásí .*%enerílní tajemník Gorbačov novinářům
před svým rozhovorem s kardinálem státním tajemníkem, ’’ještě mnoho věcí vyřídit".
Hěrder lorrespondanz. 7/1938
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pří ■'ňavnonbi na počest milénia pokřtění Kýjevské Kuši

vl Velkém divadle v Moskvě 10» června 1988
¿3 hlubokou sympatií přináším jménem jeho Svatosti papeže Jana Pavla H. pozdrav
Římské církve jeho Svatosti patriarchu Pimeuovi, Svatému synodu, biskupům,, knažím a
všem věřícím Ruské pravoslavné církve, s nej upřímnější -účastí na jejich radosti
z tisícího výročí křtu Kýjevské Rusi

Účast vysokýah státních činitelů a reprezentantů. řady mezinárodních organizací
— které s úctou pozdravuji - na tomto shromáždění svědčí o jedinečné závažnosti u—
dálostí, která vedle velkého náboženského významu měla a stále ještě má důsledky,
které se dotýkají kulturního,'
ba i občanského života národů majících vztah
ke křtu na břehu Dněpru před deseti stoletími} jeho dědictví se později rozprostřelo
až za Ural, do gevf mi Asie a až k břehům Tichého oceánu
V očích lidi, ‘kteří ve světle biblického 9 evangelijního zjevení vidí v fozvoji
a duchovních událostech lidstva v průběhu xisíciletí na různých světadílech přítom
nost ruky, která převyšuje schopnosti i vůli jejich protagonistů, má "jev" křesťanství kořeny a obrysy, jež unikají běžným historickým kritériím.
Jeho Zakladatel nebyl pouze "jakýsi Ježíš, který je mrtev, ale o němž jeho učed
níci tvrdili, že je stále živý" (srov. Sk 25,19); jak o něm mluvil snižujícím tonem
římský prokurátor Festus, nástupné Pontia Piláta, který ho poslal na smrt. Pro věří
cího je Ježíš Kristus světlo a život světa. Jeho učedníci od uěho dostali poslání
nést toto světlo a tento život do všech části země i To poslání plní, tak jako před
tisíci rohy v Kýjevské Rusi, ne vlastní slipu, ais božským'působením Ducha.

Je přirozené, že ti, kdo nesdílejí toto vrdění víry přistupují značně odlišně
k "faktu" křesťanství, jak se jeví v dějinác l a v přítomné realitě. Názor křesťan
ství o sobě a o světě se zdá být ve zřetelné opozici s tím, co bychom mohli považo
vat za jednu z hypotéz, jež Charakterizují moderního člověka: že totiž lidský rozum,
když vychází z imanentni racionality skutečnosti a rozvíjí všechny její implikace',
je povolán vyloučit ze svého obzoru Tajemství! 'tak jako slunce stoupající po nebi
rozptyluje stín. do něhož se uchylují strachy i naděje ducha ještě neosvo hozeného
od okouzlení trursiendsncí»
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V každétn připadé je "fakt" náboženství, a zvláště křesťanství, bezesporu stále
aktuální. Vyžaduje si pozornost historika, který ho nemůže nebrat na vědomí. Také
ho nemůže přehlížet nikdo, kdo má odpovědnost vyrovnávat se s realitou v denním ži
votě lidu a ve svých představách o budoucnosti. Od státníka to vyžaduje smysl pro
realitu i úcta k člověku.

Historický vývoj vedl k stále širšímu uznání autonomie jedince v oblasti jeho
svědomí, kde jev bezpečí proti pokusům nátlakem
zamezovat nebo omezovat
legitimní projevy a důsledky jeho náboženských přesvědčení.
Moderní svět se bez přestání oprošťoval od staré zásady "Cuius regio, eius religio" (tj. od nadvlády státu nad oblastí náboženství) a uznal nutnost zajišťovat
tuto autonomii právními, stále lépe přizpůsobenými prostředky. Stala se předmětem
nejen vnitrostátních zákonných úprav, ale i mezinárodních dohod na úrovni všeobec
né nebo oblastní; je tendence k ustavení jakési společné "filozofie" vztahů mezi
státy a náboženskou sférou působnosti.

Kdo se účastnil jednání a diskusí s cílem nalézt formule oboustranně přijatel
né, ten vi, jak je tato záležitost delikátní a citlivá, protože se tu setkávají a
velmi často i střetávají protichůdné požadavky.
Skutečnost, že v souvislosti s miléniem křtu Kyjevské Rusi se zde, ve společnos
ti vzniklé z Říjnové revoluce roku 1917, dostalo místu a roli církve veřejného a
kladného uznání, opravňuje k uspokojení a k důvěře do budoucna. Závažnost této sku
tečnosti neunikla pozornosti veřejného mínění, které je dosud v mnoha směrech váha
vé a skeptické následkem mnoha minulých zkušeností. Podle našeho názoru význam této
skutečnosti přesahuje prostor ruské pravoslavné církve, s níž se upřímně radujeme.
Poskytuje to naději, že nový dech oživí celek vztahů Sovětského státu s náboženstvím
vůbec, také podle sdělení, že "se nyní připravuje nový zákon o svobodě svědomí, kte
rý vezme v úvahu také zájmy náboženských organizací" (Sdělení generálního tajemníka
Michaila 'Gorbačova patriarchovi ífeskvy a celého Ruska z 29.4*1988, sítiv. Novosti
6.5.1988).
Ztotožňuji se s přáním, aby díky nově otevřeným perspektivám Ruská pravoslavná
církev i ostatní náboženské společnosti v SSSR - mezi nimiž si dovolím připomenout
ty, které jsou v plném společenství s Římem ~ měly možnost nejen lépe uplatňovat
svou duchovní aktivitu, ale také stále účinněji poskytovat spolupráci, způsobem so
bě vlastním, při rozvoji velké sovětské společnosti v oblasti kultury, mravnosti a
harmonického soužití.

K tomuto přání připojuji v této chvíli radosti další přání, jež zajisté odpoví
dá upřímné naději všech přítomných: přání pravého a pevného míru ve světě, jak to
Odpovídá touze národů a je závazkem všech lidí dobré vůle.
Osservatore Romano. 11.6.1988

6

