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Bohumír Janát
*

Velehrad
Cosi podstatného se stalo ten den pod vysokým moravským ne
bem v prostoru klášterní dvorany, sevřeném masívními zdmi vele
hradského areálu a umocněném hloubkou jedenácti staletí historické
ho času, jenž uplynul od smrti evangelizátora slovanských narodil
svatého Metoděje. Jsou události, jež se svou povahou vymykají mož
nosti zachycení na konkrétních dobových souřadnicích politického vý
voje a které vždy překračují určitý kontext státních, kulturních
a historických souvislostí a konfrontují jej s rozměrem čehosi, co je pří
tomno v samotných základech lidského světa, i když nikoliv jako to,
co lze postihnout, uchopit, manipulovat, ale co přesto tvořivě působí
v prostoru lidského života a kultury jako otevírající, udržující a osvo
bozující síla. Tento rozměr, který je v oblasti naší řeči vyjádřen slo
vem víra vystoupil na Velehradě 7. července 1985 jasně a zřetelně ve
své spontánní a autentické manifestaci.
Z momentů, jež určovaly atmosféru dne, se vybavuje rozlehlá,
průzračně modrá obloha, nezvykle čisté a silné dopoledni slunce, jež
svítilo na více než čtyřhodinové shromáždění a které jen občas zakryl
vlídný, osamělý oblak, jenž letmo ochladil stínem statisícový zástup.
Z paměti nezmizí majestátný, povznášející i nabádavý hlas zvonů, ne
soucí se vzhůru i dolů do prostoru určeného středobodem baziliky,
ani mohutnost její chrámové lodi a barokní křivky jejích věží, které
jako by vyjadřovaly decentní poukaz k blankytnému rozměru nebe.
Stál zde početný lid z různých míst české, moravské a slovenské
země, k nepohyblivosti zhuštěný na poměrně malý prostor — asi tak
jako celé současné čtyřmiliardové lidstvo rozptýlené po tváři země by
se prý tělo vedle těla vtěsnalo na některý z malých tichomořských os
trovů — lid, který ve svém očekávání, vzhlížení a přimknutosti k če
musi vyššímu projevoval zvláštní, ryzí formu pevnosti a jednoty. To
nebyl osamělý dav, poslušný hlasu demagoga, divotvůrce, mystifikátora či démona propasti, který se již tolikrát shromáždil na válečných
polích, politických manifestacích a sportovních stadiónech. Zde stál
lid, který se opíral o cosi pevného a cítil bytostnou přítomnost čehosi
neskonale mocného a pravdivého. Věděl své o těžkosti lidského údě
* Vychází bez védorní a touhlasx autora.
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lu, znal lidskou upadlost a cítil též největší lidskou šanci. Dovedl
jasné a jednotné projevit svou vůli, reagoval dynamicky, neustrašeně,
i s humorem, nenechal se zakřiknout, obelstít, uchlácholit. Ve své až
žíznivé touze po opravdovosti instinktivně odmítal rituál frází a polo
pravd, jenž měl v úvodu náboženské slavnosti opatřit státním a svět
ským puncem událost bytostně duchovní.
Ministr kultury, který měl na Velehradě reprezentovat přítomnost
světské a státní moci, dostal od duchovně svobodného lidu velice cen
nou — i když těžko říci, jak přijatou — lekci demokracie a opravdo
vosti. Vskutku. Představitel komunistické moci to neměl toho dne na
Velehradě lehké. V jistý moment sám působil dojmem faustovské exis
tence — člověk zajisté intelektuálně disponovaný, jež je i svým způ
sobem přitahován k rozměru víry a pravé svobody, do kterého však
nemůže vstoupit, nemůže překročit stín svého úřadu a zůstává vázán
tvrdou smlouvou s pánem tohoto světa. Přestože ministr začal svou
řeč smířlivě přátelským tónem, již po několika větách byl přerušen
mohutným skandováním, v němž se lid dožadoval přítomnosti muže,
který byl po právu nazván morálním vůdcem současného světa a kte
rému do dnešního Československa nebylo dovoleno přijet. Přes jedno
značně odmítavou reakci posluchačů [lid přesně cítil, kde končí
hranice možného kompromisu s tzv. realitou, odmítal vpustit polo
pravdu do prostoru víry, houževnatě se bránil směšování posvátného
a světského, instinktivně střežil předěl sacrum — profanum] ministr
pokračoval poněkud zvýšeným tónem — snad se víc obával výtky sla
bosti od svých soudruhů, než lidsky normálního odchodu z místa,
kde vlastně neměl co pohledávat — byl znovu přerušován silným vo
láním po náboženské svobodě, důsledně doplúován přívlastkem svá
tý, kdykoliv vyslovil Metodějovo jméno, byl perziflován dětsky odda
ným výkřikem „děkujeme", provázeným vlnou dobromyslného smí
chu, když připomínal povinnost vděčnosti vládnoucí moci za to, že
zde dnes můžeme stát, a když v závěru za vrčení a cvakání poli
cejních kamer, které detailně i panoramaticky snímaly tvář statisíco
vého shromáždění, vyslovil apel k národní jednotě, „Chceme jednotu
v pravdě, nechceme jednotu ve lži!" v odpověd prolétlo vzduchem.
Agenti Státní bezpečnosti, kteří dostali za úkol obsadit vyvýšená
místa a zvěčnit na filmový pás a do magnetofonových kazet velký
a neopakovatelný obraz, jenž mohla autenticky zachytit pouze paměé
věčnosti, působili smutným dojmem lidí, kteří v okamžicích otevření
úžasné šance zůstávají tragicky mimo. Jejich tváře připomínaly výrazy
pacholků pod křížem či vojáků u Ježíšova hrobu z pláten starých
mistrů: lidští tvorové, kteří neprocitají k vědomí ve chvíli fyzické pří
tomnosti Pravdy. I s náboženskými zpěvníky v rukou a předstírajíce
nadšený potlesk byli očividně mimo rytmus a melodiku symfonie du-
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chovního obdarováni, které se zde dělo zadarmo, obecně a z nevyčer
patelného zdroje.
Šestaosmdesátiletý kardinál Tom áček, který vystoupil po ministru
kultury a vlastně uváděl hlavního celebranta, papežova zástupce kardi
nála Casaroliho, pronesl jen pár vět, v nichž však jasně zaznělo unum
necessarium pro lidské bytosti — jeho úvodní, vážně a hluboce pro
nesené „Pokoj vám" utišilo moře vzrušených srdcí. Po Františku To
máškovi oslovil shromáždění ještě minský patriarcha, který' spíše než
jako činovník Všekřesťanské mírové konference zaimponoval svým or
todoxním plnovousem a jadrnou, dobře znějící ruštinou. Svůj dlouhý
projev si nechal překládat a projevil pramalou lítost nad zástupy,
čekajícími pod červencovým sluncem na „svatů omšu“.
Konečně pod prostorem zavládl tisíciletími jdoucí řád katolické
liturgie. Agostino Casaroli nejprve dýmem z kadidla očistil okolí ol
táře od elementů zmatku, sváru a nejistot. Pak odsloužil mši, při které
přečetl poselství Jana Pavla II. a oznámil své pověření položit zlatou
růži na hrob svátého Metoděje. Jeho srozumitelná čeština prozrazova
la dobrou snahu, i když úroveň zvládnutí jazyka těžko odpovídala té,
kterou před jedenácti sty lety museli prokázat slovanští věrozvěstové,
když vyšli hlásat spásná slova radostné zvěsti do zemí, kde právo
a meč dosud žily v až příliš blízkém spojení.
To velké a podstatné, co se toho dne na Velehradě událo, přímá
a nekompromisní manifestace křesťanské opravdovosti, jež se i přes
dlouhodobé a soustavné moratorium víry v zemi projevila, patrně zů
stane jako hluboce a trvale konstitutivní obraz v paměti duše mnoha
zúčastněných. Jen těžko by bylo možné předvídat konkrétní vliv této
události na možnou změnu stávajícího politického a duchovního kli
matu v naší zemi. A přece. Ukázalo se zcela jasně, kde leží onen pev
ný bod, z něhož lze pohnout zmateným, krutým a lhostejným
světem. Ukázalo se, jakou proměnu dokáže s lidmi učinit víra už jen
ve stádiu respektu a hledajícího vzhlédnutí k čemusi vyššímu nad ná
mi: mizí iracionální a tudíž vždy neodpovědný strach i nenávist a ro
dí se rozumné, v čemsi pevném zakotvené sebevědomí, které dokáže
vyjádřit a udržet své stanovisko. Ukázalo se, jak mocnou hrází je víra
proti tlaku totalitní politické moci, která v samotné své přirozenosti
skrývá znelidšťující mechanismus, jenž by jednou mohl na spirále
lidské nešťastnosti, zloby a úzkosti vytočit vládnoucí i ovládané do
strašlivého neznáma. Ukázalo se též, že službou pravdě plníme svou
strach a servilita," napsal v závěru svého života Jan Patočka, „tím ví
ce si mocní troufají a budou troufat. “
Není posláním víry být politickou silou, avšak to, co proměňuje
vědomí lidí, nelze uchránit politického dopadu. Víra oslovuje každého
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člověka individuálně v oblasti jeho svědomí a odtud vzniklé vědomí
odpovědnosti za čestné a tvořivé naplnění vlastního osudu nemůže na
sebe převzít žádný stát, ideologie, žádná společnost či skupina lidí. Je
nedobrou službou sobě i společnosti toto nejcennější v člověku
pouštět ze svých rukou a nedobrý prospěch státu i osobám politiků
přináší podobnou rezignaci od lidí požadovat. Na cestě boje o spásu
vlastní duše člověk nutně osvobozuje i druhé lidi. Na cestě boje
o moc nad bližními ztrácí sám sebe a zároveň šíří a upevňuje lidské
otroctví. Pakliže pravdivě, v pozici osamělé odpovědnosti, jíž se lze
vyhnout pouze za cenu úskoku, prohlédneme základní situaci člověka,
budeme vedeni k poznání, že nám nepatří boj o dějiny, které se dějí
s námi i jaksi nad námi, ani boj o radikální změnu světa, která jistě
nastane a jejíž provedení a lhůta nejsou v lidských rukou, ale že
člověku náleží především boj o vlastní duši.
Mohu-li hovořit sám za sebe, pak jasně cítím, že událost ze 7. čer
vence 1985 znamenala jedno důležité, pro budoucnost zavazující
vítězství, které potvrdilo, že Velehrad je nikoliv nevýznamným bo
dem v časoprostoru našich národních dějin.

Václav Benda
*

Jak dál po Velehradě?
Je to historický mezník hned v dvojím smyslu: jednak jsme konečné
dosáhli polských počtů, jednak se páni rozhodli vyvolat konfrontaci
a prohráli ji.
Výrok jednoho z účastníků

Jedenáccisté výročí úmrtí sv. Metoděje, věrozvěsta Slovanů a odnedávna
jednoho ze tří patronů Evropy, připadlo na 6. dubna 1985. V tomto roce to
však byla Bílá sobota, tedy den nevhodný k církevním slavnostem, den smut
ku, ticha a očekávání. Bylo proto předem jasné, že oslavy bude nutno přesu
nout na jiný termín, přičemž automaticky vyvstává nebezpečí různých
vnějších zásahů a manipulací. K prvním dvěma akcím v přímé souvislosti s ju
bileem (navzájem lépe koordinovaným, než účastníci později oficiálně při
pouštěli) došlo už na počátku roku 1984. Arcibiskup František kardinál
Tomášek, primas český — a jak události stále zřetelněji ukazují, faktická hla
va katolické církve v celém Československu — pozval papeže Jana Pavla II.
k účasti na oslavách a obratem obdržel souhlasnou odpověď V témže smyslu
se na Svatého otce obrátilo 22 000 věřících, kněží i laiků. Byla to největší
spontánní podpisová akce v Československu za posledních 15 let, počtem
účastníků o řád převyšující i ty nejrozsáhlejší občanské aktivity. Ani reakce
mocenských orgánů na sebe nedala dlouho čekat. Kardinálu Tomáškovi bylo
— ústy ministra Klusáka — sděleno stanovisko vlády, že návštěva papeže je
v současné době nežádoucí a nepřichází v úvahu. Proti těm, kdo podcpsali
nebo rozšiřovali zvací dopis papeži, byla rozpoutána kampaň policejních re
presí, sahající od zastrašování a diskriminačních opatření přes zabavení někte
rých podpisových archů (odtud nesoulad mezi námi uváděným číslem 22 000
a 17 000 podpisy, skutečně odeslanými do Říma) až po fyzické mučení něko
lika aktivistů, kteří měli prozradit „nitky spiknutí“. S radostí i s trochou zá
visti oznamujeme, že tito mladí lidé obstáli v mnohahodinové bolestné
zkoušce věrnosti věci našeho Pána a nepromluvili.
Také v loňském roce byl mocenskými orgány vypracován program sou
stavného ideologického, administrativního i politického narušování metodějských oslav: tuto důvěrnou instrukci se věřícím podařilo včas získat a její
--------------------------------r*
* Na téma křesťanství a politiky jsem psal poprvé roku 1978 v náhodné, IcČ významné souvislosti
s volbou nového papeže (stať vyšla ve sborníku Moc bezmocných a později v různých exilových i sa
mizdatových časopisech, mj. také v knize Charta 77 a křesťané). Své úvahy jsem příležitostné rozvíjel
a doplňoval ve svých dopisech z vězení, tedy v situaci nedostatečného přísunu informací a stálých
cenzumích zásahů. Shrnující text z léta 1984 padl při domovní prohlídce do rukou Státní bezpeč
nosti a až na další neplodně odpočívá v jejích análech. Toto je tedy vlastně třetí pokus souvisle se
vyslovit na dané téma: jestliže se mu s Boží pomocí podaří dospět ke čtenáři, bude mít oproti
předchozímu tu výhodu, že může konstatovat fakta tam, kde bylo doposud nutno dovolávat se
věčných příslibů a reálně podložené naděje, a že se může dovolávat velice reálných příslibů a na
dějí tam, kde se doposud musel spoléhat na zázrak. Poněvadž však těm, kdo klepou, bude otevře-
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text byl zveřejněn v samizdatovém katolickém bulletinu Informace o církvi.
O Velikonocích 1985 se na Velehradě konala kněžská pouť, jíž se zúčast
nilo přes tisíc kněží a několik tisíců laiků. Vyzněla mezi jiným ve volání po
kněžích věrných, tj. takových, kteří budou poslouchat svou církevní vrchnost
a budou skutečnými služebníky svěřeného stáda, nikoli slouhy ateistického
režimu a církví zakázaných organizací jako Pacem in terns. Státní moc oka
mžitě reagovala podle osvědčené metody cukru a biče. Oba nevěrní biskupové
obdrželi vysoká vyznamenání a byli okázale (podobně jako předtím někteří
nevěrní kněží) přijati prezidentem republiky. Naopak mnohaleté proticírkevní represe vyvrcholily bezprostředně po kněžské pouti na Velehradě ra
zantním úderem proti katolickému samizdatu, několik křesťanů bylo uvězně
no a obžalováno, stovky jich byly vyslýchány a zastrašovány, bylo vykonáno
mnoho domovních prohlídek, zabaveno asi deset cyklostylů a tisíce svazků
náboženské literatury.
Vlastní obecná pouť na Velehradě byla určena na den 7. července, první
neděli po svátku sv. Cyrila a Metoděje. Tento termín ovšem spadá do nevý
hodného období prázdnin a dovolených, navíc kolidoval s tradiční slovenskou
mariánskou poutí v Levoči, na níž se shromáždilo asi 100 000 věřících.
Termín pouti byl pečlivě utajen všemi sdělovacími prostředky: pokud je zná
mo, neinformovaly o něm ani Katolické noviny, tento paradoxní týdeník,
kterému bylo odňato církevní imprimatur, na který však vládní místa s obli
bou poukazují jako na doklad (prakticky jediný svého druhu) náboženské
svobody v Československu. Jinak se postupovalo v duchu zmíněné směrnice,
přičemž žádnému orgánu nelze vytknout nedostatek horlivosti a vlastní ini
ciativy — spíše naopak. Doslova na poslední chvíli byla vytvořena společná
státně-církcvní komise, jejímž vznikem zřejmě moc sledovala jediný cíl: u
jmout *e režie slavnosti (dílem přímo, dílem prostřednictvím kolaborantského
biskupa Vrány, do jehož diecéze Velehrad spadá) a ulomit její neodvratně se
rýsujíc! masovosti hrot tím, že bude co možno zamlčen její náboženský cha
rakter a že bude prezentována jako mírové shromáždění obvyklého typu, te
dy plně v duchu oficiální politiky (která má ovšem pramálo společného nejen
s vírou, ale i s mírem — viz projev skutečně přednesený ministrem Klasí
kem, ovšem zcela odlišný od oficiálně publikované verze, v němž vystoupil
do popředí nenávistný protiněmecký tón a snaha získat si dav alespoň apelem
na jeho šovinistické vášně). Asi ještě nikdy nezažila tato část východní Moravy
takový kulturní boom. V širokém dalekém okolí — včetně samotného Vele
hradu — nebylo snad jediné obce, kde by se ve dnech 6. a 7. července nekonal
hasičský či myslivecký bál, ochotnické představení, sportovní utkání, výstava
květin nebo drobného zvířectva či kam by alespoň nezavítaly houpačky, kolo
toče, střelnice a jiné pouťové atrakce, nemluvě o schůzích nejrůznějších
spolků a organizací s pokud možno povinnou účastí. Ruku v ruce s touto ví
ceméně „pozitivní" prevencí byla vystupňována prevence negativní. Cestovní
kanceláře v celé republice v předvečer oslav bez udání důvodů zrušily všechny
objednané a předem zaplacené autobusové zájezdy na Velehrad: toto opatření
no, a tím, kdo mají hodné, bude jejtř přidáno, nebylo by jistí dobré se nijak uskrovňovat a zříkat
se požadavků na dalíí zázraky — pokud plynou z touhy po spravedlnostil
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postihlo několik desítek tisíc osob (asi tisíc autobusů), přičemž lze podle na
mátkového zjištění odhadnout, že jen asi třetině z takto zklamaných zájemců
se podařilo dosáhnout Velehradu jiným způsobem. Dokonce i některé pravi
delné linky byly potají odkloněny k velkému zmatku mnoha cestujících, kteří
neměli o velehradské pouti ani tušení a znenadání se ocitli desítky kilometrů
od cíle svého určení. Sportovní jednoty, které disponují vlastními autobusy,
byly údajně nuceny přijmout závazek, že jich nepoužijí via Velehrad.
Nejméně čtyřiadvacet hodin před vlastní slavností bylo toto místo obklopeno
několika soustřednými kruhy policejních uzávěr; osobně jsme na první nara
zili již mezi Humpolcem a Jihlavou, asi 150 km od cíle (pro ty, kdo jsou
navyklí myslet v odlišných dimenzích, je snad užitečné připomenout, že kruh
„zvláštních opatření" o tomto poloměru má plochu rovnou zhruba polovině
území naší republiky). Byl rovněž kontrolován technický stav vozidel (což je
až na rozsah celé akce normální), perlustrovány jejich posádky (což je sice na
nejvýš nezvyklé, leč v souladu se zákonem) a pečlivě zjišťován cíl cesty (což
je neslýchané a zcela protizákonné). 1 tato opatření dokázala zastrašit a odra
dit nemalé procento potenciálních účastníků. Přístupové cesty k Velehradu
byly 3 — 10 km před obcí uzavřeny pro veškerou soukromou dopravu i zá
jezdové autobusy; opatření sice nezbytné, prováděné však ve značně nervózní
atmosféře a v jednotlivostech s nemalou dávkou škodolibosti.
Do samotného Velehradu bylo údajně v den oslav staženo na deset tisíc
policistů, převážně v civilu: rozhodně jsme zde rozpoznali „protináboženské"
specialisty StB až z Prahy a jiných vzdálených míst. Tato početná asistence se
sice vyhýbala otevřeným zásahům, o to horlivěji však fotografovala a snažila
se pokud možno narušit atmosféru a důstojný průběh oslav. Původní církevní
režie předpokládala, že „pouť mladých" započne již v předvečer 7. července
a bude pokračovat celonočními pobožnostmi. Vskutku se již během soboty
shromáždilo na Velehradě několik desítek tisíc převážně mladých lidí. Znena
dání však místní kněží oznámili, že z bezpečnostních důvodů bylo přikázáno
před dvanáctou hodinou baziliku uzavřít a že také prostranství před chrámem
musí být na noc vyklizeno. Z úcty k jejich obtížné službě a hlavně Božímu
domu dav pokojně baziliku vyklidil, stejně pokojně však setrval na pro
stranství, kde pak po celou noc zaznívaly společné modlitby, náboženské písně
i volání zástupů. Nebyl učiněn žádný pokus tento spontánní projev občanské
neposlušnosti zvrátit a státní moc tak díky hloupému a nereálnému příkazu
„ztratila tvář" vlastně již před zahájením hlavních slavností. Nepochybně však
by pokus o jeho prosazení byl vzhledem k celkovým souvislostem, zanícení
davu i místní topografii hrou s otevřeným koncem, s hrozbou neméně tragic
kých následků pro obě strany — tím spíše však neměl být takový příkaz vy
dán. Bezpečnostní opatření šla až do takových směšných podrobností, že byly
z celého Velehradu odstraněny volně ložené kameny a štěrk, takže několik
hrstí kamenů, potřebných k zatížení dekorací na oltáři, se podařilo získat až
na základě zvláštního povolení z přísně střežené zahrady, kde bylo hlavní
shromaždiště policejních sil. Ilustruje to názorně nepochopení křesťanské menta
lity. Katolíci sice zpravidla oslavují svá vítězství bohoslužbami, bohoslužby
jsou však pro ně příležitostí k modlitbě a ne k uspořádání státního převratu.
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Zato zde nechyběly rudou barvou hýřící transparenty s konvenčními mírový
mi hesly. Dokonce i umístění polního oltáře, nikoli na logickém místě v čele
hlavního prostranství, nýbrž v proluce za bazilikou, se nakonec svým pů
vodcům vymstilo. Oltář byl takto obklopen davem ze všech stran, což patrně
přispělo k tomu, že se nepodařilo odrušit nesouhlasnou zvukovou kulisu
a oficiální projevy státních představitelů nemohly být vysílány v živém zá
znamu.
Co se fakticky událo

Především se přes všechny výše vyjmenované obtíže velehradské pouti
zúčastnilo okolo Čtvrt miliónu katolíků (také půldruhé stovky zahraničních
novinářů, včetně reportérů japonské, rakouské a západoněmecké televize).
Snad jediná ze zlobných Čs. oficiálních výtek na adresu západních sdělovacích
prostředků obsahovala zrnko pravdy: že se totiž opíraly o předem přijatou
představu o možném počtu a složení účastníků — až na to, že tento počet
nezněkolikanásobily (jak jim bylo předhazováno), nýbrž naopak spíše výrazně
podcenily. Autor tohoto textu dospěl prostým vynásobením hustoty (vzhle
dem k maximálnímu stlačení poměrně konstantní) a plošné výměry zástupu k mi
nimálnímu odhadu 150 000 přímých účastníků, ovšem také všechna přilehlá
prostranství a komunikace byly zcela vyplněny početnými davy. Ostatně exis
tují i nepřímě indicie (zatím mi není známo, kolik lidí zde onu neděli přijalo
NejsvčtějŠÍ svátost, vzhledem k celkové situaci však bude nutno toto důležité
číslo nejméně zdesateronásobit), na kyvadlovou autobusovou přepravu Uher
ské Hradiště — Velehrad bylo prodáno 200 000 lístků (patrně oběma směry
— je to sice hlavní, nicméně jen jedna z několika přístupových tras, a navíc
valná část poutníků absolvovala závěrečnou část cesty pěšky. Mimochodem je
zde dobré připomenout ne snad nutně zázračný, nicméně velice příznačný
fakt, že se nad Velehradem po celý den klenula zářivá letní obloha bez jedi
ného mráčku, zatímco nad většinou území republiky, včetně nedalekého Brna,
bylo již od rána zataženo a poprchávalo.
'Zatímco mezi oněmi desetitisíci účastníků vigilie a nočního bdění převažo
vala mládež, převažovali Slováci (navíc tradičně lépe organizovaní) a převažo
vala nálada, kterou bychom mohli označit za směsici zbožného zanícení
a bojovné nespokojenosti, která se neuplatňovala jen při skandování hesel,
vždyť v kterékoli z četných skupin byl každý poukaz na osvobození, které
přináší Kristus, zvýznamňován, opakován a aplaudován a ve společných modlitbách-meditacích bylo zdůrazňováno, že požadavkem tohoto času není tichá
pokora, nýbrž rozhodné hlásání slova Božího a odhodlání vydávat svědectví,
bylo věkové i národnostní složení statisíců při hlavní slavnosti mnohem bližší
normálnímu rozvržení populace (s přirozenou převahou „místních“ Moravanů
a s obvyklým výrazným pokulháváním české účasti za slovenskou) a atmosfé
ra spíše odpovídala tradičnímu pojetí pouti jako nábožensko-společenské udá
losti. Všeobecné rozpoložení bylo — aspoň zpočátku — neobyčejně smířlivé,
navíc sama povaha cyrilometodějského odkazu posilovala ekumenické nálady.
Dozvuky této skutečnosti lze spatřovat v tom, že místní kolaborantský bis
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kup Vrana, ochotně zaskakující jako poslušný fámulus mocipánů, byl přijat
sice chladně, leč bez hromadných projevů nesouhlasu, a že se i metropolita
minský a Bílé Rusi Filaret dokonce několikrát při svém projevu dočkal potles
ku, ač i ten obsahoval lži oficiální mírové propagandy. Mocenská režie
s takřka prorockou jasnozřivostí odhazovala jednu svou šanci po druhé. Bě
hem několika hodin totiž dokázala udělit i poslednímu z onoho čtvrt milió
nu věřících účinnou lekci, že nelze sloužit zároveň Bohu a satanovi, že komu
nistický režim je a chce být úhlavním nepřítelem i tohoto nejskromnějšího,
nejposlušnějšího, nejtiššího církevního společenství. První krok byl vlastně
učiněn již tím, že byla odmítnuta papežská návštěva a že zákaz účasti pro zá
padoevropské a polské biskupy byl nešikovně kompenzován početnou dele
gací Všekřesťanského mírového shromáždění složenou z církevních hodnostá
řů stejně roztodivných jako exotických. Mnohé by se však dalo ještě
zakamuflovat a leckdo by snad měl i pochopení pro slabost vlády, která na
prosto nechápe smýšlení většiny svých poddaných a obává se proto jejich
přímého kontaktu se skutečnou duchovní autoritou opravdu „jako čert
kříže", kdyby namísto biskupů či jiných osob posvěcených neuvedl obřady
okresní funkcionář Lapčík. Všechno bylo jasné v okamžiku, kdy namísto slo
va božího zazněl proti vší slušnosti od oltáře jeho projev: „Sešli jsme se na
této mírové slavnosti...“ Byl to v podstatě nešťastník formátu obecního poli
cajta: patrně mu nikdy nepřišlo na mysl, že by se jako hlásná trouba svých
pánů mohl setkat s něčím jiným než s ustrašeným, shrbeným tichem. Tím
méně ho mohlo napadnout, že by někdo mohl opravdu poslouchat jeho
tisíckrát omleté, prázdné fráze, které se mu nepochybně mnohokrát osvědčily
při slavnostním otvírání kravína, při volební schůzi i při pohřbu jeho za
sloužilého kolegy-funkcionáře. Nedbaje bouřlivých výbuchů nesouhlasu,
v nichž většina jeho projevu zanikala, četl proto monotónně dál a dál, jen
hlas mu stále více přeskakoval. Na jeho vystoupení mohlo vzbuzovat zájem
pouze to, zda se mu podaří dospět k poslední tečce dřív, než se rozpláče nad
nevděčností světa, který takto odplácí oddanou a neskrupulózní službu.
Český ministr kultury Klusák se projevil jako protřelejší politik a obrat
ný řečník. Vyčkával uklidnění, takticky se odchyloval od oficiálního textu, co
nejžoviálněji se obracel na dav, dovolával se autority biskupů i národního
cítění a posléze alespoň pro sdělovací prostředky (připomínalo to dialog
šílenců, při troše štěstí i technické obratností zvukařů to však mohlo vyjít)
předstíral, že projevy nesouhlasu jsou ve skutečnosti nadšeným aplausem, je
nomže dojem z prvního řečníka se dal již jen těžko napravit a navíc i minis
trova komunistická obratnost měla své meze, příznačné pro nesvobodu
Božích nepřátel. Nebyl kupříkladu schopen vyslovit v souvislosti s Metodě
jem slovo „svátý“, ač to bylo nejčastějším předmětem konfrontace s davem,
který se zde shromáždil právě k uctění památky tohoto velikého světce. Tak
že pan ministr nakonec propadl jak na místě samém, tak v televizi, kde
i z němých záběrů, k nimž hlasatel předčítal oficiální text projevu a pouštěl
potlesk (natočený jindy a určený jiným), byla divákům jasně patrná jeho
stupňující se nervozita, zmatek a vztek.
A ještě jeden bezděčný efekt měla tato nešetrná mocenská režie. Zástupy
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spontánně a jednohlasně volaly po papežově návštěvě, nadšeně vyznávaly svou
oddanost jemu i věrným biskupům, zvláště kardinálu Tomáškovi. Pískot a ne
souhlasné přehlušování projevů státních představitelů však zprvu mnozí přijí
mali s rozpaky; ne že by se jim něco na těchto projevech nelíbilo, mlčet jim
však velely dílem přirozená zdvořilost a dlouholetý návyk, dílem obavy o osud
církve v případě přímé konfrontace s mocí. Nekonečné protahování těchto
velice nesvatých řečí však nakonec přimělo právě onu „mlčenlivou většinu“
vystoupit ze své zdrženlivosti a umlčet ji bouřlivým, rudimentárně křes
ťanským skandováním: „chceme svátu omšul“, „chceme mši svátou!“.
Kardinálu arcibiskupovi Tomáškovi, již dávno před započetím obřadů
nadšeně vyvolávanému, přiřkla režie jen podřadné místo a dokonce mu upře
la vlastní slovo. Jako několikátý řečník v pořadí měl toliko přečíst pozdravný
papežský list účastníkům této pouti. Sotva však šestaosmdesátiletý primas
poprvé otevřel ústa, bylo zřejmé, že po všech těch směšných a strašidelných
figurkách zde stanul skutečný církevní kníže, který se zástupů ani nebojí, ani
se jim nemusí podbízet, nýbrž suverénně je ovládá z titulu své pastýřské auto
rity a jejich milující poslušnosti. Teprve hlas tohoto starce opravdu zaplnil
prostranství, pouhá změna jeho intonace rozhodovala o rrmohaminutovém já
sotu nebo naopak hrobovém tichu. Byl to pro arcibiskupa den triumfu, lidské
ho i kněžského — a také politického.
Podobně triumfálně byl přijat i kardinál Casaroli — ovšem především jako
papežský vyslanec a zástupce, pro jehož současné věrné služby Svatému otci
věřící velkomyslně prominuli jeho osobní podíl na někdejší neblahé „východní
politice" Vatikánu, která způsobila naší církvi tolik škody a jejíž dědictví,
hlavně v podobě kolaborantských biskupů, jsme dodnes nuceni snášet.
Ostatně zaimponoval i osobně; svým vtipem, kněžskou pokorou, státnickou
obratností a třeba i tím, že se svou řeč naučil napůl v češtině, napůl ve slo
venštině. Pak sloužil mši svátou, také střídavě v obou národních jazycích
a bylo to mohutné vyznání víry křesťanského lidu a jeho naděje v těchto zlých
časech, založené na společenství s Kristem. Snad nejlépe je charakterizovala
slova mešní písně „mohutné sídlo Svatopluka kleslo, Velehrad víry bez po
hromy stojí.“ Koncelcbrovat směli jen biskupové, kněžím — ať již se stát
ním souhlasem nebo bez něj — to bylo odepřeno, avšak tím lépe, alespoň
mohli prožívat tento veliký svátek přímo mezi svěřeným stádem, čerpat
povzbuzení z jeho pocitů a na druhé straně mu pomáhat tyto pocity vyjádřit.
Pro úplnost líčení je snad dobré zaznamenat ještě dvě podrobnosti, byť
jakkoli podružné. Několik komediantů, jimž bylo poskytnuto nedaleké pro
stranství, se v průběhu mše snažilo pomocí megafonů přilákat zájemce ke
svým atrakcím. Ve zpěvu a modlitbách statisíců hrdel vyzněl jejich pokus jen
jako poslední směšnost dne a vládní režie, sami to ostatně brzy nahlédli a vy
čkali konce obřadů. Stanoviště čs. televize bylo obklopeno několikasethlavou
klakou, která tleskala na „správných" místech oficiálních projevů a neskandovala „nesprávná" hesla. Kromě toho nepatrného ostrůvku byly po celém mnohahektarovéni prostranství, zaplněném zástupy, jako jakási řídká (avšak
víceméně pravidelná) osnova rozmístěny osoby málo ovládající příslušné repli
ky při mši, zato však projevující obdobně horlivou prostátní loajalitu. Jeli-
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koz však šlo téměř výlučně o muže v produktivním věku, nemohlo být dost
dobře pochybností o jejich zaměstnání. Že přes svůj počet a pravidelné roz
místění zůstali ve svém počínání naprosto osamoceni, zatímco jinak v bib
lickém duchu stačily dva nebo tři hlasy, aby uvedly do varu desetitisíce, je ve
světle čtyřicetiletých zkušeností s totalitní mocí a s jejími praktikami celkem
samozřejmé. Ve světle čtyřiceti let pyšné a přezíravé svévole totalitní moci je
však mnohem překvapivější, že tato osnova (zřejmě bez jediné výhrůžky
a určitě bez jediné fyzické inzultace) řídla a tála, až posléze zcela vymizela. Sí
la společenství nebo jen tichá hrozba davu se alespoň na chvíli ukázala být
mocnější než vůle chlebodárce, i než léta vštěpovaný pocit vlastní nadřaze
nosti.
Kostky jsou noví vrženy

Troufám si tvrdit, že velehradská pouť byla událostí obecného historické
ho významu, tj. že žádná ze zúčastněných stran (a zúčastněni či zaintereso
váni byli přinejmenším všichni občané této země — právě jako občané, účast
níci společné věci obce) neprošla touto zkušeností nepoznamenána a že napříště
bude slepcem a zaslepencem, fatálně škodícím své vlastní věci, kdo by se
to zdráhal pochopit a vyvodit z toho příslušné důsledky.
Státní moc se již delší dobu obává, že církev je staronovou či spíše nově
vzkříšenou neznámou, hrozící zkomplikovat její rovnice totální destrukce
a totálního ovládnutí společnosti. Svědčí o tom stále podrážděnější výroky
z oficiálních míst, různé důvěrné instrukce o vystupňování ateistické propa
gandy i diskriminace věřících, zostřující se protináboženské represe policejní
i justiční, neúměrně vysoké procento křesťanů mezi zvlášť tvrdě postiženými
aktivisty nezávislých občanských iniciativ
*
a podobně. Přesto však doposud
zřejmě spoléhala na staré osvědčené metody cukru a biče (biče především:
jednak je pro slabé cukru škoda, jednak je v maximálně zkorumpované spo
lečnosti téměř nemožné distribuovat nějaký cukr i do těch sfér, které jsou
proti korupci poměrně imunní) a nebrala příliš vážně výsledky různých socio
logických průzkumů ani varovné hlasy některých prozíravějších nebo alespoň
lépe informovaných představitelů (bývalý ministr vnitra Obzina či hlavní
zmocněněc pro církevní záležitosti Janků), že růst nákladů na ateistickou
propagandu a protináboženský boj nemusí automaticky poskytovat kýžený
efekt a že optimistická vyúčtování těchto nákladů zainteresovanými (a vyplá
cenými) složkami mohou citelně zkreslovat realitu. Jinými slovy, že problém
s těmi katolíky je mnohem horší a nebezpečnější, než se komu zdá. Moc jaksi
tušila, že by se Velehrad mohl stát inkarnací této tajemné hrozby, a učinila
proto vše (včetně několika veletočů), aby ji potlačila v samém zárodku. Zdá
se však (a první ohlasy z příslušných „vysokých míst“ to potvrzují; svědčí
nejspíše o panice, která může vyústit v cokoliv, křečovitou represí počínaje
* Pro ilustraci uveefme několik čísel. V prvním procesu proti Chartě 77 (Orncst a spoí.) v roce
1977 nefiguroval žádný praktikující křesťan. V procesu proti Výboru na obranu nespravedlivě stíha
ných v roce 1979 jich již byla polovina. V následných separátních procesech proti členům VONS
pak již tři čtvrtiny.
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a lstivým pokusem o zdánlivě dalekosáhlé kompromisy konče), že byl Vele
hrad šokem i pro ty nejskeptičtější stoupence totalitní manipulace. Především
potvrdil jejich podezření, že církev navzdory všemu disponuje jakýmsi
nesmírně účinným informačním systémem, nezávislým na oficiálních kanálech
a naprosté oficiální reglementaci — vždyť i každý cyklostylovaný pastýřský
list musí v našem státě projít složitou cenzurní procedurou. O to ta
jemnějším, že léta mravenčí práce umožnila policii provést dva měsíce před
poutí rádoby smrtelný úder proti periodickému církevnímu samizdatu,
přičemž se kromě spousty již „vytištěných“ materiálů zmocnila asi deseti roz
množovacích strojů — množství v Československu nevídané a neslýchané!
Kromě toho si je moc jasně vědoma, že by se jí jen stěží podařilo shromáž
dit — najmě v dosti odlehlé lokalitě — čtvrt miliónu lidí a že by rozhodně
k akci srovnatelného rozsahu potřebovala mohutnou propagandistickou kam
paň, měsíce či léta příprav, obrovský organizační aparát, finanční prostředky
a navíc různé formy nátlaku. Tím. větším šokem pro ni musel být fakt i roz
sah velehradské pouti, zrozené za mlčení všech totalitních sdělovacích pro
středků a zajišťované jen obecným nadšením.
Druhým a asi nejpřekvapivějším poučením bylo chování zástupů. Zdravý
instinkt i dlouholeté zkušenosti moci napovídají, že je všeobecně nenáviděna
a že každé anonymní shromáždění pro ni představuje přímou hrozbu a proto
si libuje jen v akcích typu vojenských přehlídek, spartakiád či pečlivě seřaze
ných prvomájových průvodů a alespoň nepřímo (například kádrováním při
řízené distribuci vstupenek) se snaží rozšířit svou reglementaci i na obecen
stvo větších sportovních a kulturních podniků. Současně však přetrvává za
kořeněná představa
*,
že jsou křesťané jacísi naivní braši, kteří sice v někte
rých ohledech projevují prapodivnou tvrdohlavost a vytrvalost, kterým je
však jakékoli občanské cítění bytostně cizí a kteří respektují světskou vrch
nost natolik skrupulózně, že si proti ní stejně nic nedovolí a že se při prvním
jejím „poklepání na rameno" nechají oklamat a libovolně manipulovat. Modus
operandi byl zvolen zcela v duchu této představy a měl být oním „poklepáním
na rameno“, lží, která jedním rázem zavede podivuhodné vzkříšení katolické
církve na zccstí a současně podetne jeho kořeny. Magické slůvko mír, které
přece nemůže nechat žádného opravdového křesťana chladným
**
,
vládní re
prezentace na ministerské úrovni, neslýchané při jakémkoli náboženském
shromážděni posledních desetiletí; jako přívažek pak honosné církevní tituly
povolených delegátů od Kuby po Indii, toto všechno mělo jen tento účel. Je
nomže zástupy poutníků se nenechaly opít líbivými slovy a tituly, přitom
však nereagovaly ani jako dav, slepě si vybíjející své zoufalství a pocity bez
mocnosti — což by bylo pro totalitní režim menší a hlavně dobře známé zlo.
* Ve vztahu ke katolické církvi sensu stricto pravděpodobně vždycky mylná, nepochybné však
kdysi účinná jak vzhledem k její formální „.matrikové vít Jiní",, tak vzhledem k různým protestant
ským denominacím, poznamenaným frustracemi dlouhodobého pronásledování a druhořadého posta
ven í,
** Nedovedu určit, zda se následující příběh skutečně udál Či zda je pouhou anekdotou, v každém
případě však výtečně ilustrujíc jak vládou zmíněné představy o křesťanech, tak povírčivost, do níž
nutní ústí pýcha ateistů. Jedno z nočních velehradských shromáždění bylo policejními úředníky
vyzváno: „Ve jménu zákona, rozejděte se!“ Když se nedočkali odezvy, opakovali titíž úředníci vý
zvu v podobě: ..Ve jménu Ježíše Krista, rozejděte se!“ Ani potom se ovšem zástup nerozešel.
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Naopak, svobodní a sebevědomí občané zde dali důstojný průchod svým
požadavkům, náboženským, lidským i politickým a nakolik je to v dimenzích,
takového shromáždění možné, představovalo jakýsi návrat k volnými středově
kým disputacím — každé slovo bylo objektivně váženo a lež byla spíše usvěd
čena, než umlčena a vypískána. Moc zde zčista jasna stanula tváří v tvář
partnerovi (a byl to skutečný partner, nikoli již víceméně izolovaná hrstka in
telektuálů), který beze strachu a bez ochoty nechat se koupit prosazuje svá
práva i sám fakt svého rovnocenného partnerství, navíc se zkušeností a rozva
hou, znehodnocující obvyklé úskoky a záludy totalitní politiky. Zajisté bude
tato politika ještě dlouho hledat nepoctivá a násilná východiska, své nebez
pečí však na Velehradě rozpoznala. Zda je vůbec kdy dokáže také uznat a reál
ně se s ním vyrovnat, to už je jiná otázka, směřující k nejzákladníjšímu
problému, který zde raději ponecháme otevřený — totiž zda lze tento systém
účinně reformovat nebo zda může být pouze zničen. Zatím zprávy z oficiál
ního zákulisí (které je ovšem třeba posuzovat s velikou opatrností, dezinfor
mace pronikají „do oběhu“ stejně úspěšně jako informace) naznačují, že zde
po Velehradě panuje značná nervozita, že se ale dosud nepodařilo dospět
k jednotnému náhledu, jak „krizové situaci“ čelit. K tomuto odstavci volně
patří i okrajový, zdaleka však ne bezvýznamný psychologický efekt: totiž Šok,
který prožilo několik vyšších představitelů režimu z přímé konfrontace (první
po půldruhém desetiletí) s nesouhlasem svobodných občanů a několik tisíc
maskovaných posluhů, kteří nedokázali a ani se nepokusili zastrašovat své
bližní obvyklými metodami, ba sami najednou pocítili něco velmi podobného
strachu. I tento šok však může přinést obojaké plody. Do některých myslí
snad vnese pochyby a pootevře jim tak skulinu k odvrácení od zlého, jiní bu
dou vteřinu svého zakolísání kompenzovat tím větší zuřivostí, paměť všech
zúčastněných však zůstane poznamenána navždy.
Jen jakoby mimochodem a se spravedlivou mírou bagatelizace se dostalo
moci také třetího poučení. Jak bezvýznamnou pěnou jsou všechny její „pře
vodové páky" v církvi, kdyby na ně propiýtvala sebevíce metálů a prebend,
ba kdyby pro ně vymohla sebevýznamnější církevní tituly. Vysvětlení je až
dětsky prosté: církev je sice bytostně hierarchický organismus, ze stejně by
tostného přesvědčení věřících jím však aktuálně a účinně vládne Kristus, res
pektive Duch svátý. Věřící milují své biskupy i papeže a pro tuto lásku jsou
jim ochotni odpustit ledasjakou, ba téměř každou slabost; poslouchají je o
pravdově, to jest i ve chvílích nesouhlasu. Dvěma pánům však nelze sloužit
a Kristus je Pravda. Jestliže se však někdo dá do služeb lži, rázem ztrácí
svou učitelskou a pastýřskou autoritu — i kdyby to byl biskup, i kdyby to
byl sám papež. Teologicky a církevnč-právně je to samozřejmě mnohem
složitější a také z historického hlediska by bylo možno vznést nejednu včrojatnou námitku. Jenomže zdravý křesťanský instinkt kupodivu někdy nedbá
jemných teologických nuancí. Neboť Duch Svatý vane kudy chce, nespoután
ani Kodexem kanonického práva. Historie je totiž smysluplná jen v podobě
dějin spásy a následování Krista a zdá se, že církev již postoupila na své
křížové cestě tak daleko, že je imunní vůči omylům: svých šťastnějších i zpup-
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církvi dominuje našim časům. Ostatně naši polští bratři, na nichž se tak
mnohé viditelné ukazuje, dokázali už v minulém století oběsit biskupa-kolaboranta a v minulém desetiletí zasypat shnilými rajčaty jiného biskupa, nadto
papežova vyslance, který byl mimochodem na Velehradě aplaudován. Obojí se
podle našeho názoru stalo po právu, přičemž tyto skutky spíše posílily než
umenšily jejich povést katolického národa.
Samostatnou a hned v několika ohledech prakticky významnou kapitolu
tvoří poučení, jež si z velehradské pouti odnesla církevní hierarchie. O ža
lostné úloze kolaborantských biskupů a knéží jsme již mluvili: a oni zde svou
nejednotu s obecnou církví v nejsilnéjším slova smyslu velmi živé pociťovali
— kéž je tento zážitek alespoň pro některé z nich počátkem obrácení mysli
i skutků! Kardinál Tomášek, tento pastýř, který uprostřed svého pronásledo
vaného stáda a cestou zdaleka ne přímočarou vyrostl ve velikou osobnost ve
věku, kdy jiní bývají již dávno odvoláni od všelikých lidských dél, domino
val lidsky, kněžsky i politicky. Především dokonale zvládl úlohu mocného cír
kevního knížete a primase země, tak cizí jeho tichému, lidsky prostému
založení. Ukázal se být hodným svého úřadu služebníka našeho Pána a správ
ce svěřeného stáda a jako pravý služebník dovedl i svou přirozenou a toliko
lidskou pokoru přinést v oběť ku větší cti a slávě boží. Dostalo se mu pak
hned dvojí závažné satisfakce, významu jak psychologického, tak politického.
On, po léta systematicky obklopovaný neposlušnými či falešnými služebníky
a hájící pravdu svého pastýřského poslání často téměř s pocitem osamělosti,
stanul náhle tváří v tvář obrovským zástupům, naplněným duchem poslušnos
ti a lásky a v témže duchu usvědčujícím světskou pošetilost nevěrných i ma
lověrných. On, který tak dlouho mohl jen bezmocně protestovat proti
zkracování posledních práv církve a musel se smířit i s tím, že s ním moc ve
svě zpupnosti zásadně vyjednávala, či spíše dávala mu na vědomí svá rozhod
nutí, prostřednictvím subalterních úředníků, cenzorů a policajtů, tedy právě
on byl náhle svědkem selhání této moci před mocí mnohem větší, chvíle
jejích rozpaků a strachu, kdy se lichotivě dovolávala jeho autority a alespoň
nevysloveně spoléhala na jeho ochranu. Primárně vzato je ovšem něco po
dobného základní křesťanskou zkušeností, nutným důsledkem víry v Boha je
diného, pravého a živého, tvůrce a pána veškerenstva. Bylo by pošetilé se
domnívat, že mnozí ze služebníků zlého nevolají ve své poslední hodince po
knězi a odpuštění a bylo by dokonce bezbožné předpokládat, že jim toto od
puštění bude Šmahem odepřeno. Jenomže součástí této chvíle nebyla jen
zkušenost poslední hodinky či soudu a neviditelné boží nadvlády. Viditelně
a vnitrosvětsky zde triumfovala církev, respektive — řečeno přesněji a pokor
něji — zde selhalo zlo, byly položeny meze jeho nároku vládnout nad svě
tem, zmocnit se tohoto dědičného údělu Beránkova, zkazit jej a učinit
pustinou. Zajisté to byl jen okamžik, moc je pružná i dobře sycená našimi
hříchy a netřeba podceňovat těžkosti, které ještě způsobí církvi viditelné
i neviditelné. Přesto však věříme, že právě toto byl okamžik pravdy, že na
příště už budeme útočit my a oni se budou bránit. Kardinál Tomášek to
viděl a nutně to posílilo jeho vědomí, že není posledním z věrných na ztra
cené vartě, nýbrž nominální i faktickou hlavou mocných společenských sil,
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s nimiž musí každý v této zemi počítat. Snad se mohou tyto síly nadát ještě
dlouhé neústupnosti a nepřátelství, již dnes však jsou schopny si fakticky vy
nutit přinejmenším respekt a zdvořilost.
Neméně důležité je, že to viděli také vysocí kuriální představitelé, navíc
právě ti, kteří se osobně významně podíleli na tvorbě vatikánské „východní
politiky“ let šedesátých a sedmdesátých; politiky, kterou mnozí zdejší katolíci
pokládají za tragickou a téměř všichni za problematickou. Zajisté všechny zprá
vy a rozbory poukazují již delší dobu jedním směrem, papírová fakta se však
jen těžko mohou vyrovnat bezprostřednímu zážitku. Církev' je sice v této ze
mi vystavena tvrdému pronásledování, podobá se však čemukoli jinému než.
oné zdeptané a zkomírající hrstce (světská moc ji tak vidět chtěla a chovala se
k ní podle toho, ale i Vatikán si kdysi do značné ntíry nechal vnutit tuto
optiku, což bylo v souladu s faktickým stavem věcí, ne však s křesťanskou
prozíravostí), za jejíž aspoň formální přežití je třeba zaplatit téměř každou
cenu. Abychom byli evangeličtí, podobá se vzešlému hořčičnému zrnu, které
úspěšně košatí. Ptáci zde budou hnízdit a vyhubí škůdný hmyz, všeliké zlo
volně zaseté plevely pak bezmocně zakrní ve stínu této koruny. 'Za takových
to okolností vskutku není důvodu, proč platit příliš vysokou cenu za příliš
nepatrné a podezřelé výhody. Další kolo jednání Československo — Vatikán
tvrdě zkrachovalo bezprostředně po velehradské pouti především přičiněním
znervóznělé státní moci, doufejme však, že i kuriální vyjednavači vyvodili
důsledky z tohoto průkazného poznání. Nabízí se dokonce otázka, zda ně
která samozřejmá náboženská práva, navíc zaručená čs. zákony i mezinárodní
mi pakty, mají být církví vůbec připuštěna jako předmět jednání, nekonečné
ho handrkování a problematických kompromisů či zda nepřišel čas prostě je
požadovat, třeba i ultimativní formou postavit před stát jasnou volbu bod
aného. Bud si hodlá podržet své výsady a respektovat své závazky, pak bez
průtahu umožni plný, nerušený a svobodný církevní provoz, jmenováním bis
kupů a nezabraňováním v kněžském i řeholním povolání počínaje, volným
přístupem k náboženské literatuře a odstraněním jakékoli diskriminace
věncích konče. Nebo pokládá všechny své závazky i zákony za pouhý účelo
vý cár papíru a je tudíž naprosto nehoden svých výsad. V takovém případě
budou biskupové a kněží vysvěceni tajně, veškerý provoz včetně vyučování
a apoštolátu zajištěn na vlastní odpovědnost církve, odhodlané podstoupit
další pronásledování. Anglický král kdysi mohl pronést a poté uskutečnit vý
rok, že jeho biskup již nebude mít hlavu, na kterou by si mohl nasadit z Ří
ma zaslaný kardinálský klobouk, paradoxně vše nasvědčuje tomu, že pro
dnešní totalitní moc, jinak mnohonásobně silnější i cílevědomější, by byla po
dobná volba záhubná. Ultimativnější postoj církve by tedy s největší pravdě
podobností přinesl úspěch, třebaže jen částečný.
Velehrad totiž znamenal definitivní tečku4 za jednou iluzí, která po dese
tiletí spoluurčovala řeč i jednání mnohých, za hrozbou zákazu katolické círk
ve v Československu či jejího státem uměle vyvolaného rozkolu. V padesátých
* Viz pozoruhodnou studii Karla Kaplana o vztazích církve a státu v letech 194H-56 v jednom
z nedávných čísel římských Studií, která vychází převážní z pohledů ,,druhé strany" a pokládá při
tom církev za mnohem odolnéjíi, než jak by ji hodnotily sporadické katolické prameny.
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letech došlo k rozsáhlým pokusům v obou směrech (likvidace řeholí i všech
laických křesťanských sdružení, uvěznění Či internace prakticky veškeré kato
lické hierarchie a tisíců knéží i laiků, především z řad intelektuálů, snaha vy
volat v život tzv. Katolickou akci), které však již tehdy přinesly vesměs
dvojznačné výsledky. Od té doby sice moc nepřestává skrytě a čas od času
otevřeně operovat s touto hrozbou, nicméně jsou to pravděpodobně právě
současní státní představitelé (ojedinělé výjimky zde jen potvrzují pravidlo),
kdo ji ze všech zainteresovaných pokládají za nejméně reálnou. Zato v mínění
valné většiny kněžstva a zvláště hierarchie, ba dokonce i nezanedbatelné části
laiků, je tento argument velice živě přítomen a tvrdě omezuje nejednu odva
hu, vždyť zdaleka neběží jen o ty, kteří z něj vyvozují nepoctivé důsledky
a především jím omlouvají libovolnou míru kolaborace. Bona fide zřejmě jed
nali i představitelé římské kurie, jimž po desetiletí tato „záhubná alternativa“
svazovala ruce a nutila je přijmout nejpochybnější kompromisy. Nejprve
musím konstatovat, že v daném případě pokládám každý ústupek, učiněný
pod dojmem takových či onakých hrozeb, za tu nejjistější cestu, jak se přiči
nit o jejich naplnění. Není to proto, že bych byl zásadním odpůrcem kom
promisů či že bych nechápal, nakolik je cesta viditelné církve, nakolik je její
katolička spjata se schopností upřednostňovat ve volbě mezi militantními
a kompromisními postoji právě řešení křesťanská, padni komu padni. Právem
věřím, že se tak nedělo ve jménu menšího zla, nýbrž většího dobra, že se cír
kev neučila umění takového rozlišování z nezbytnosti tohoto světa, nýbrž ze
slov Kristových a v jistém smyslu již ze samotného faktu Vtělení. Není to
ani proto, že bych byl potřeštěný radikál, masochisticky toužící po mučed
nictví, jehož krédem je „čím hůře tím lépe“ a který chce za každou cenu vehnat
církev do katakomb, do přímé konfrontace s režimem. Vycházím toliko
z analýzy násilné moci vůbec a totalitní moci zvláště. Násilník stejně uskuteční
všechny své zlé záměry, na něž mu stačí síly. Ústupky či smírná jednání pro
tivníka v něm povzbuzují přesvědčení o vlastní převaze a povzbuzují ho k ješ
tě dalekosáhlejším nárokům. K bytostnému určení totalitní moci pak patří
nemožnost rozumného, plody přinášejícího kompromisu s čímkoli, co se na
chází v její mocenské sféře; ostatně žalostné konce většiny smluv s totalitními
státy během posledního půlstoletí naznačují, že tento problém přesahuje hrani
ce dané mocenské sféry, že právě vzhledem k jejímu totalitnímu nároku je pro
ni kompromis něčím absurdním, neboť nejenže si nechce a nemůže ukládat
žádná omezení, ale přesně vzato ani nepřipouští existenci jakéhokoli skuteč
ného partnera. Přesto takové kompromisy velmi ráda uzavírá, ba učinila z nich
jednu z hlavních teoretických i praktických zbraní své expanze, od Leninova
„dodají nám i provaz, na němž je oběsíme" přes politiku „národních front“
ve východoevropských zemích až po záludnosti „détente“, odzbrojovacích
jednání a znovuvzkříšení hesel „národní jednoty“. Pro ni samu jsou přece ab
solutně nezávazné, zatímco pro protivníka představují hned trojí nebezpečí:
on totiž respektuje přijatá omezení, pod jejichž neúnosným tlakem se vnitřně
rozkládá a navíc na jejich základě obvykle zpřístupňuje životně důležité infor
mace, není-li přímo infiltrován a indoktrinován. Také zkušenosti katolické
církve u nás jen potvrzují toto pravidlo. Vždyť právě tím, že na rozdíl od ji
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ných denominací i v nejtvrdších dobách odmítala slevit ze svých zásad, se jistě
dočkala dnešního znovuvzkříšení a nevídaného rozmachu.
Mnozí zajisté nesdílejí tento můj názor na nemožnost kompromisů s totalitní
mocí a budou se o ně přes všechny Špatné zkušenosti vždy znovu pokoušet,
budou je považovat za jedinou reálnou cestu k nápravě věcí veřejných i čistě
církevních. Důležitější je však, co jsem konstatoval na počátku předchozího
odstavce; jak odpůrci, tak stoupenci kompromisů mohou napříště ze svých
kalkulů vyloučit nebezpečí umělého rozkolu v církvi či jejího přímého záka
zu. Velehrad byl působivou demonstrací, jak je pokus o rozkol od počátku
odsouzen k neúspěchu. Současně musí být nejpozději od této pouti i těm
„nejtvrdším" stoupencům mocenského řešení jasné, že zakázat nebo radikálně
omezit církevní provoz znamená vehnat do podzemí (Či po našem: do kata
komb) několik miliónů aktivních věřících, navíc do podzemí, které by bylo
vysoce organizované, kterému by nehrozila ani dočasná ztráta perspektiv
(jaké se s obtížemi vyhýbá třeba polská Solidarita), neboť jeho smysl by byl
napájen z věčných zdrojů, a jehož odhodlání by stoupalo přímo úměrně s roz
sahem použitých represí. Vždyť tradice mučedníků je živou součástí katolic
kého odkazu, jedním z mostů mezi církví bojující a vítěznou, ba v něm by
patrně militamní postoj časem převážil nad orientacemi tiššími a kontemplativnějšími. Právě Velehrad ukázal, že církev se nezříká žádné ze svých zá
sadních zkušeností, a patří k nim také tradice velkých rytířských a křižáckých
světců. Jestliže dnešní totalitní moc mívá nějaké zlé sny, pak k nejděsivějším
nepochybně patří sen o tom, že by mohla být konfrontována s takovýmto
podzemím. Proto se nejen bude opravdu „jako čert kříže" střežit každého
kroku, který by je mohl vyvolat v život, ale bude pravděpodobně ochotna
k ledasjakému ústupku, jen aby se této alternativě vylinula. Ti, kdo jsou ve
deni skutečnou starostí o osud církve v Československu, mohou tedy hrozbu
její násilné likvidace bez obav odložit do staré veteše, kdežto ti, jimž slouží
jen jako zástěrka pro ospravedlnění špatných úmyslů, by si měli hledat nový
a přesvědčivější argument.
Jakých zkušeností nabyli a jaká poučení si mají odnést sami věřící? Ve
stručnosti připomeňme radost, že se Boží slovo šíří a úspěšně zapouští koře
ny na tomto území, jehož valné části bylo donedávna možno pokládat za
téměř misijní. Obnovené sebevědomí, avšak sebevědomí pokorných, pramenící
z vkladu utrpení nedávných generací i z vlastního odhodlání vydávat
svědectví. Vědomí vlastní síly, avšak síly z následování Krista jako pravdy
živé, osvobozující a láskyplné. Tedy síly, schopné po svém vlastním způsobu
čelit lži, ale vzdálené úmyslu nahradit ji po světském způsobu krutovládou
pravdy.
Před opozičními iniciativami, před církvemi a koneckonců před každým od
povědným občanem této země se již po několik let stále jasněji rýsují čtyři
zásadní úkoly, které bychom mohli označit za primárně politické. Za prvé, jak
obnovit společnost, která je po dlouhá desetiletí totalitní mocí záměrně atomízována na pouhý soubor manipulovatelných jedinců, jejíž vazby (mezi ná
rody, mezi generacemi, mezi společenskými skupinami, mezi regióny, obcemi
a závody, ale i mezi známými, přáteli a dokonce členy rodiny) jsou systema
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ticky destruovány, ba jak ji perspektivně obnovit jako občanskou společnost,
poliš.
Za druhé, jak ovlivnit většinové smýšlení v církvi ve smyslu skutečné kato
licky, jejíž nezbytnou součástí je přece jistý „sociální“ a „občanský“ přesah (chá
paný jako služba í odpovědnost — s velice světským přídechem se tomu také
říká angažovanost); jak přispět k obecnému pochopení, že v podmínkách to
talitního útlaku a pronásledování je takový přesah dokonce čímsi prvořadým,
co se dotýká samých základů víry a je tudíž prubířským kamenem její oprav
dovosti. Není na tom nic samozřejmého, vždyť autentickou součástí křes
ťanské tradice je určitá distance vůči záležitostem, které se týkají království
toliko pozemských, současně však je sama církev bojujícím organismem, který
žije na tomto světě a na kterém se proto až po jistou nadpřirozenou mez
projevují všechny světské zákonitosti, tlaky a nešvary. V podmínkách dlouho
dobého pronásledování a menšinového přežívání pak typická mentalita ghetta
či sekty, izolacionismus spolu s pocity vlastní výlučnosti, defenzivní, nedů
věřivý postoj vůči nepřátelskému okolnímu světu spolu s instinktivním útěkem
do „čisté“ spirituality, s hledáním ospravedlnění v pouhém aktu víry bez
skutků (respektive a obvykleji, neboť vina si nese svůj trest sama v sobě, v ja
kési schizofrenii skutků, v jejich důsledném rozčlenění do dvou kategorií, na
ty „posvátné" a skutečně důležité, v krajním případě redukované jen na sféru
modlitby, obřadných úkonů a sexuálního života, v nichž je třeba zachovávat
nejpřísnější horlivost, a na ty pouze případkové, nezbytné pro styk s vnějším
světem, na nichž záleží tak málo, že zde lze přehlédnout ledasjaké svinstvo
— ani takový katolík jistě nebude přímo vraždit, krást či křivě přísahat, neřkuli se rouhat, ochotně však bude předstírat, že jsou mu záležitosti tohoto
světa natolik cizí, že nevidí souvislost mezi podobnými ošklivými činy a na
příklad svou účastí na volbách či jiné manifestaci, členstvím v nějaké vnucené
organizaci, poctivou prací pro nemravný účel nebo třeba žoviální pravdo
mluvností při policejním výslechu).* Přitom však církev nehlásá věřícím i nevě
řícím jen Dobrou zvěst a neprostředkuje jen cestu k Věčnému životu, ale
skýtá jim také jejich poslední ryze pozemskou naději. Zůstává totiž v tomto
státě jedinou vážnou společenskou silou, která je organizovaná a přitom rela
tivně nezávislá na totalitní moci, je jediným větším společenstvím, které v zá
sadě odolalo destrukci a atomizaci, je proto nepochybné, že obrana lidských
práv a vůbec každé úsilí o nápravu politických věcí se musí perspektivně (te
dy přesně v té míře, v jaké nechtějí být jen neúčinným a exkluzivním protes
* Většina křesťanů může jen závidět Svědkům Jehovovým opravdovost jejich víry, obětavost je
jich skutků i soudržnost jejich společenství; pro jejich místy až dotěrnou a rozhodní výbojnč dog
matickou nesnášenlivost bychom míli mít spíše chápavý úsměv, spojený možná s pocitem studu, ze
je nám leckdy těžko být vc starém svítí stejní mladí a horliví jako evangelijní zvěst; právem nás
zamrazí až tehdy, když yc chvíli zkoušky pochopíme, žc rozlišují mezi „bližními“ a „ještě bližněišínii“, „našimi", „vyvolenými“, žc skutek Samaritánův by byl mezi nimi odsouzen, pokud by se týkal
jejich nepřítele nebo třeba jen nepřímo ohrožoval zájmy jejich společenství — krátce když, se setkáme
s mentalitou sekty,, která ntá s církví tak mnoho společného a přece ic ien její nepodařenou karika
turou, téměř jako je ďábel opicí BoŽí. Ani my však nejsme nebezpečí teto mentality ušetřeni a po
kud ji církev ve svých díiinách, od sporu o obřízku až po tajemné zvraty tridentského i obou
vatikánských koncilu, dokazala překonal, pak mnohem spise působením Ducha svátého než záslu
hou křehkého lidského elementu. I Duch respektuje svobodu, k níž jsme byli stvořeni, a jen zříd
kakdy jí udílí lekce tak důkladné, jako u proroka Jonáše. Je proto dobré si stále připomínat, čeho
se s Jeho pomocí mánie varovat a Čemu být otevřeni.
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tem, nýbrž opravdu přispět k dobrému poliš) orientovat na církev jako na
svého jediného přirozeného spojence, snažit se „mobilizovat“ tuto sílu či křes
ťanštěji řečeno přijmout za svůj tento kvas a opřít svou stavbu o tuto skálu.
Stejně nepochybná — byť daleko méně samozřejmá — je však i opačná vaz
ba. Vždyť značnou část dnešních technických možností (zvláště pokud jde
o nezávislý informační systém) a faktických skoro-svobod (nebo alespoň pro
lomení ticha, které doposud halilo nesvobodu a represi a skýtalo jí takřka
neohraničené možnosti) získala církev obsazením prostoru, který právě
občanská hnutí na totalitní moci původně vybojovala a na jehož obranu se
neustávají nasazovat jako svého druhu hromosvod. Především však sebesvětštější církevní provoz, uskutečňovaný v opatrnické kolaboraci nebo
jen v důstojné sakrální izolaci, by snad obětem totalitní manipulace nabízel
jakýsi útěk a opium, rozhodně však ne Krista s jeho Dobrou zvěstí — bez
odvahy ke skutečnému „občanskému přesahu“, bez vůle aktivně čelit vzmá
hajícímu se zlu (což neznamená osobovat si soud nad dobrými a zlými, který
má být ponechán Bohu) přestane být církev solí země a stane se pouhým ku
sem zlata, vydaným napospas prvnímu drzému zloději, pouhou zakopanou
hřivnou a obíleným hrobem. Tato „cesta taní a zase zpátky" mezi občanský
mi iniciativami a církví je pokryta řadou překážek, od historických resentimentů až po bariéry komunikační a psychologické. Naneštěstí nejde jen o to,
zda obě strany pochopí nutnost ji vykonat, ale zda ji pochopí vcátr. Pane, zů
staň s námi, neboť se připozdívá! Osobně se obávám, že jinak nasnadě jsoucí
řešení, totiž sekularizace důležitého křesťanského zájmu a důsledná politizacc
jisté části občanského hnutí v podobě nějakého křesťansko-demokratického
programu a strany, není v totalitních podmínkách uskutečnitelná a církev
i občanské iniciativy budou patrně nuceny vypít až do dna tento kalich,
v němž je k dobrému vínu přimíchán ocet i žluč, konzumovat toto man
želství z rozumu (či z nezbytí) a ospravedlnit je plody, které koneckonců
dosvědčí lásku.
Za třetí, jak odstranit přirozené i uměle navršené bariéry mezi našimi ná
rody — a to aniž bychom se dali tou pohodlnou a do pekla vedoucí cestou,
která řešení problémů vidí v jejich včasném odstřelení, v odstranění rozdílů
za cenu likvidace národních individualit. Zajisté to předpokládá přestat již
konečně s rekriminacemi, z obou stran stejně oprávněnými jako zbytečnými.
Při dobré vůli lze ostatně účty pokládat za vyrovnané. První republika v zá
sadě upírala Slovákům samostatnou národní identitu a nešetrně se dotýkala
jejich katolického smýšlení, mimo jiné i podporou čechofilní protestantské
menšiny. Slováci jí to důkladně splatili neloajalitou ve chvílích jejího rozpadu
a nepěknou epizodou Slovenského štátu. Také Československý stát je ovšem
zatím z dějinného hlediska jen pouhou epizodou, o jejíž trvalostí a hodnotě
nám zbývá teprve rozhodnout. V letech 1945-48 české strany včetně demo
kratických zradily nebo alespoň lehkomyslně obětovaly Slováky, kteří nejdů
sledněji a nejúspěšněji odporovali nastupujícímu totalitarismu a kteří pak další
dvě desetiletí byli nuceni snášet hned dvojí útlak, totalitní a ještě český.
V roce 1968 pak Slováci usnadnili porážku pokusu o obnovu lidštějších poli
tických poměrů, přinejmenším spontánní volbou federalizace před demokrati-
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žací — ani oni se v následujících desetiletích nezdráhají využít výhod, které
jim oportunní krok vynesl. Zaplakat by mohli tak nejspíše Moravané, co do
rozsahu a forem religiozity se nacházející někde uprostřed mezi oběma póly,
které češi soustavně znásilňují státoprávně a které Slováci, dlouho s nimi
koketující, v rozhodující chvíli svého' úspěchu zradili ve jménu úzce a žárlivě
chápaného nacionálního zájmu: měli pravdu v tom, že Moravané nepochybně
nejsou národem, zato však názorně předvedli, jak je abstraktně chápaný prin
cip sebeurčení národů ve středovevropských podmínkách neudržitelný, jak je
nezbytné, aby zde nacionální cítění jazykové bylo přinejmenším kombinováno
s jistým patriotismem zemským. Pouhé umlčení rekriminací, třeba z obou
stran dobrovolné, je však jen prvním krokem, zdaleka ne postačujícím. Je tře
ba trpělivě prolamovat vzájemný psychologický blok, namnoze neuvědomělý,
o to však nebezpečnější; povýšenecký instinkt Čechů vidět ve Slovácích jakýsi
nepříliš kulturní a poněkud exotický přívažek, vděčící za samostatnou ná
rodní existenci čistě shodě historických náhod, ve slovenštině pak nářečí,
konstituované ve spisovný jazyk z pouhého nerozumu a jaksi „natruc“;
obranný instinkt a jakýsi „Minderwertigkeitskomplex “ Slováků, pokládajících
za nutné zdůrazňovat svou národní identitu při všech příležitostech a příliš
robustními gesty, zbytečně podezíravých a nedůtklivých i tam., kde opravdu
není žádných zlých ani postranních úmyslů. Hlavně je však třeba pochopit,
že uznáváme-li existenci dvou samostatných národů, nesmíme ji jedním de
chem redukovat toliko na hranice jazykové či zeměpisné, nýbrž musíme re
spektovat hluboké rozdíly v kulturní tradici, v celkové mentalitě a cílech.
Musíme počítat s jejich důsledky, tj. nevidět neochotu ke spolupráci či zlý ú
mysl tam, kde se druhá strana toliko snaží autenticky vyjádřit svůj odlišný
dějinný smysl. Teprve v obecnosti (katolicitě) těchto smyslů, v jejich souzvu
ku je naděje na naše plodné spolužití v dvojjediné obci. Jeden příklad z mno
ha, zvolený z politické sféry, třeba však zdale ka ne nejdůležitější. Češi. se
musí smířit s tím, že pro Slováky bude národnostní aspekt hrát mnohem vý
znamnější roli, respektive že (což spolu úzce souvisí) lidská práva a svobody
pro ně znamenají především a někdy takřka výhradně náboženská práva a ná
boženskou svobodu a dokonce uznat dobré důvody a oprávněnost tohoto po
stoje. Slováci zase musí porozumět, že úvahy o možnosti křesťanské politiky
— především demokratické, založené na spravedlnosti, na respektování dů
stojnosti člověka i obraně uznaných hodnot — nejsou v Čechách zdaleka
podmíněny jen omezeními danými totalitní mocí. Mnohasetlctý tragický ná
boženský svár, který posléze (a katolíci na tom nenesou malou vinu) vyústil
v protikřesťanský a zvláště protiklerikální osten a nedůvěru, je naším trpkým,
nicméně faktickým dědictvím. Zajisté neumíme a nesmíme ani v politice na
bídnout jiná než křesťanská řešení, o jejichž pravdě a osvobodivé síle jsme
hluboce přesvědčeni. Pro české i slovenské křesťany by mělo být samozřejmé
a mimo oblast možné diskuse, že nikdy nezneužijí svého většinového posta
vení (na Slovensku je nesporné, v Čechách je možná otázkou dneška, avšak
jistotou zítřka) k potlačování minorit či k omezování jejich práv, k nimž
v politické oblasti počítám, například i důsledně laický charakter státu, v němž
všichni žijeme. V Čechách však zřejmě nestačí respektovat „normální" práva,
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právě krestanská politika bude muset brát v úvahu nejeden přemrštěný po
žadavek, nejeden zjitřený cit, nejednu apriorní averzi; již nyní, pod knutou to
talitní moci, je zde umění křesťanské politiky spjato se schopností rozlišovat
mezi opravdovými vzněty a mezi čistě účelovými gesty, která využívají proticírkevní postoj jen jako kamufláž své bytostné antidemokratičnosti. Bude to
všechno velice komplikovat náš postup včetně spolupráce s křesťansky smýš
lejícími Slováky, bylo by však tisíckrát horší, kdybychom opětovně zaseli se
meno sváru, nového tragického rozpolcení české společnosti — dům, v sobě
rozdělený, zahyne, kdo seje vítr, sklízí bouři!
Za čtvrté, jak „internacionalizovat“ zápas s totalitní moct, zakotvenou
v jediném centru a opírající se o jediný imperiální nárok. Národ po národu vy
nakládá své nejlepší síly a všechen svůj důmysl, přináší ty nejtěŽŠÍ oběti, aby
se vymanil z pout totality, aby zastavil nebo alespoň zabrzdil a obelstil ničivý
proces, který se netýká jen politiky, ale posléze zasahuje všechny lidské sféry
a hodnoty. NáŠ svět se stává neobyvatelným a život nežitelným — a to
v nesrovnatelně doslovnějším smyslu než v jakém této módní metafor)’ užívají
někteří západní myslitelé.
*
Ostatní postižené národy však pohlížejí na takové
pokusy na jako cosi, co se jich přímo netýká, co je jim dokonce podezřelé svou
cizotou a nečasovostí (zde vykonala své dlouholetá manipulace, potlačující každou
odlišnost a individualitu; i ti, kdo se jí vědomě vzpouzejí, ztrácejí namnoze časem
cit pro smysl rozdílnosti, mnohotvárnost života se pro ně stává čímsi pohoršlivě
složitým a nepřípadným), co by mohlo ohrozit jejich vlastní zájmy či usvědčit jejich
nialovřrnost. S podobnými pocity, ba s jistým škodolibým zadostiučiněním sledují
nevyhnutelnou porážku těchto pokusů, vždyť je tím znovu stvrzena osudovost
porážky a jsou tak zproštěni jakékoli viny za neúspěch svých vlastních
emancipačních snah. Nemají-li středoevropské národy nadále spoléhat na zázrak,
který nepřijde už jenom proto, že Bůh i ve svých zázracích respektuje naši svobodu
a že tedy i o ně se musíme v jistém smyslu „zasloužit", je všechna jejich pozemská a
politická naděje podmíněna tím, zda dokáží v rozdílnosti svých cílů a prostředků
nahlédnout jednotu základního zájmu (a téhož bytostného ohrožení), zda budou v
převažujících zlých časech čelit nebezpečí účinnou solidaritou a zda se v příhodnou
chvíli vzchopí ke společné osvobodivé akci; motivy mohou být přitom různé, od
téměř nostalgicky „konzervativních" až po necitlivě „pokrokářské" — dokáží-Ii
sehrát svou roli, budiž jim mnohé odpuštěno. Jisté je, že všechno toto musíme
začít vytvářet již zde a nyní. Vždyť tak jako smrt může i příhodná chvíle přijít
kdykoliv a zastihne-li nás nepřipraveny, bude jen prologem k ještě horším časům.
Kromě všech historických, psychologických i dalších přirozených bariér je nut
no počítat i s dobře vyvinutým instinktem totalitní moci, která každý pokus
* Univerzálnost soudobé krize je nesporná, lidstvo jako celek vykazuje četné příznaky smrtelní
ohroženého organismu, byť se na různých místech projevují v různé míře a různým způsobem. Pre
dispozici k teto chorobč odvozují nČktcří z pyšné vzpoury novověku, jiní ji (asi logičtěji) kladou do
souvislosti s prvotním hříchem, eventuelní kolem sebc spatřují předzvěsti nadcházejícího konce
časů.
Stále však zůstává nezodpovězena (a tabuizována nejen těmi přímo ohroženými, ale i těmi, kdo
by zatím měli mít možnost svobodné hledat odpověd) otázka, zda právě militantní totalitarisiny
dvacátého století nejsou vlastní infekcí, která vyvolává většinu krizových příznaků i v pří
nezachvácených Částech organismu lidstva nebo alespoň tím činitelem, na jehož virulend
beznadějné ztroskotávají všechny dosavadní pokusy o terapii.
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o „internacionalizaci “ občanského nesouhlasu ve své doméně všelijak technicky
znesnadňuje a postihuje mimořádně masívními represemi. Splnění tohoto úkoluje
však pro nás otázkou života a smrti (života a smrti národů i jednotlivců stejně jako
v posledku života a smrti časné i věčné) a křesťané právě bytostně straní životu vůči
smrti a jsou připraveni obětovat svůj vlastní život v boji proti ní — následujíce
v tom Ježíše Krista, který svou smrtí smrt přemohl a který je stejně Cestou jako
Životem.
Tento čtvrtý argument zůstává zatím otevřen, pokud však jde o tři prvně
jmenované problémy, změnilo se po Velehradě téměř všechno. A přesto z té
to skutečnosti nelze nikterak vyvozovat, že bychom je napříště směli pustit
ze zřetele či že bychom alespoň definitivně věděli, „jak na ně“. Vždyť právě
katolíkům by mělo být dostatečně jasné, že sebeušlechtilejší momentální
vzněty dláždí stejně dobře cestu do Nebeského království jako do pekla, že
všechno nebo téměř všechno záleží na tom, zda jim dokážeme dodat řád
a tvar a trvalost, zda je prostě dokážeme odít slovy, skutky a posléze tělem.
*
A to i v případě jako byl náš, kdy tyto vzněty byly logickým důsledkem dlou
hodobého a smyslupného vývoje, kdy v nich jedni mohou vidět ovoce svého
celoživotního snažení či obětí a druzí alespoň vytušit jejich plodnost. Co je
daleko nejdůležitější, je jednoznačná pozitivní odpověcf na zmíněné otázky
(zdaleka ne samozřejmá, vždyť od pietismu k austrokatolickému oficialismu
existuje celá škála možností, jak je zatemnit nebo se jim vyhnout), čili obecná
dobrá vůle tyto problémy řešit. Zajisté namnoze nevíme „jak?“ a je vysoce prav
děpodobné, že se při tom dopustíme spousty chyb; spásnost a osvobodivost řešení však byla již nahlédnuta, a to právě na Velehradě.
Snad nejvíce bilo do očí, že zde po desetiletích systematické destrukce spo
lečnosti „zčista jasna“ stanulo znovuvzkříšení společenství. Jedinou daleko
sáhlou paralelu lze nalézt v onom tragickém srpnovém týdnu před sedmnácti
lety, tehdy však bylo bohužel až příliš zřejmé, že v podloží této křehké stav
by je přimíšeno více zoufalství a beznaděje, než aby mohla přetrvat. Žádná
izolovaná sekta vyvolených či dožívající pozůstatek lepších Časů, nýbrž sku
tečná celonárodní reprezentace, jaká nemá hned tak obdoby. Žádné sjedno
cení momentálním zájmem (třeba sebeušlechtilejším), které pomine odzněním
tohoto zájmu nebo jen přirozenými odstředivými tlaky, nýbrž opravdové spo
lečenství se vším všudy, od vědomé lidské sounáležitosti a spoluodpověd
nosti přes kulturní a vysoce kultivovaný systém vazeb až po společně
sdílené základní hodnoty a tužby. Již sám počet účastníků je faktem výmluv
* Přičemž nezapomínáme, že:
a) Každé vtělení s sebou nese spoustu komplikací, vyvolávajících hlubokou nechuť jakéhokoli gnos
tického myšlení (konečné již sterilizovat lidi, svít a posléze i Stvořitele, rozkoš je sice vítaná ve
všech pádech, nesmí však s sebou nést žádné plody a závazek a pokračování) — vždyť i samo Vtě
lení je čímsi bytostní nečistým a pohorŠlivým, alespoň pro čisté duchy typu Luciferova;
b) Opravdový smysl dává našim vznětům jen milost a posvícení — což v praxi mimo jiné zname
ná, že jsou schopny stát se součástí řádu posvátných symbolu;
c) Zbožnění rozumu je zajisté idolatrií a hanebností, z čehož však neplyne, že smíme znesvécovat
tento Stvořitelův dar, jeden z nejzákladnějších — cokoli by bylo trvalou urážkou našeho rozumu
(zde je ovšem kámen úrazu neboť i rozum patří k našim porušitelným a porušeným mohutnostem
a o nadvládu nad ním zápolí rozmanité síly), je také falešným vznětem a neomylnou známkou ne
pravé víry.
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ným a zásadním, jeho historicky význam jsme v mottu nezdůraznili pouhou
náhodou. Zajisté je důležitý vzhledem k míre reprezentativnosti, zajisté potvr
zuje existenci na totalitní moci nezávislých informačních možností a jejím
záměrům protirečící obecné vůle. Ale také (a hlavně) svědčí o opravdovosti
tohoto společenství, o bytelných kořenech touhy po obci, v níž „by všichni
jedno byli“: vždyť každý z účastníků musel sám a dobrovolné obětovat neje
den svůj privátní zájem s volnými dny či dovolenou, musel podstoupit nejedno
riziko — jedinou odměnou mu bylo právě společenství ve víře, naději a lásce.
Ostatně připomeňme, že nejen papež v Římě, ale také milióny věřících ve
všech kostelích naší republiky se v onen den modlily za účastníky velehradské
pouti a na dálku s nimi sdílely společenství oběti, rozhojňujíce tak řady těch,
kdo ve „statistickém celku československé populace“ vytvářejí obec opravdu
lidskou — ať již navzdory nebo díky tomu, Že dávají přednost boží službě.
Duch Velehradu pak byl jednoznačně duchem společenství, před Bohem i před
světem zde stanula jediná velká rodina bratří a sester.“' Spokojme se jen dvě
ma epizodickými, byť charakteristickými detaily. Mám rád víno a jsem silný
kuřák: rozhodně je mi cizí jakákoli puritánská tendence a každý pokus o ná
silnou reglementaci v tomto směru o „kažení hříchů“ ve smyslu husitských
artikulů pokládám za hluboce protikatolický.‘1'* **
Přesto či právě proto jsem byl
fascinován v Československu zcela nebývalou skutečností, že se mezi statisíci
účastníků (a najmě k ránu po probdělé noci) nevyskytl snad ani jeden opilec
a že na hlavních prostranstvích před chrámem a u hřbitova bylo i zapálených
cigaret jen poskrovnu — a to ještě většina z nich nepochybně patřila poli
cejním dohliŽitelům. Přitom je důležité, že žádné omezení (pokud vím, na
bídka alkoholických nápojů byla spíše neobvykle štědrá) nebylo vysloveno,
neřkuli prosazováno sankcemi faktickými či alespoň morálními: v takovém
případě bych se byl patrně přidržel papežského verdiktu ze známého vtipu,
zda je dovoleno při modlení kouřit, respektive se při kouření modlit. Nikoli,
výlučně duch společenství určoval, co je vhodné a co nikoli, a každý se rád
podroboval, protože tento společný duch byl výsledkem i jeho vlastního
* Poslední tři slova, nejsou ozdobný ornament, nýbrž velmi důležitá specifikace. V normální ro
dině (a do značné míry také v církvi, stejně jako v každém životaschopném společenství) totiž o
právněně figurují i mnohem hierarchičtíjší a komplikovaněji! vztahy než pouhá bratrská rovnost.
O obnoveném a vpravdě evangelickém (ne však protestantském, míní-li se protestem trvalá ne
ochota sklonit se a nést plody) charakteru velehradské pouti svědčí právě to, že autorita byla
toužebně hledána, nikoli mechanicky akceptována: jestliže kardinálům Tomáškovi a Casarolimu pro
jevovaly zástupy bezpodmínečnou synovskou poslušnost, stalo se tak především pro jejich věrnost
věci Kristově — jiným jejich biskupská hodnost nedokázala poskytnout ani jen pocit osobního bez
pečí („vždyť oni nás tu nakonec pobijí" je naivní, nicméně autentické zvolání význačného a státem
nadmíru vyznamenávaného církevního hodnostáře).
** Požívají-li katolíci pověsti, že pijí, kouří, souloží a vůbec sc s oblibou oddávají hříchům těla, je
to vůči mnohým z nich krajně nespravedlivé, zdaleka to však není tak nelichotivé, jiak by sc mohlo na
první pohled zdát: vždyť sám náš Pán byl nazván žráčem a pijákem vína a přišel k hříšníkům, přiícl
jim nabídnout spásu, ne je potrestat podle platných regulí. Jako „pokolení zmijí" zato proklel ty,
kdo děkují Bohu, že jsou na rozdíl od ostatních dobří (dodejme, že farizejové opravdu přesně do
držovali literu všech přikázání a předpisů) — a kdo tedy začínají i končí soudem nad jinými, snahou
napravit třeba násilím jejich morální a věroučný profil. Vůbec přece nejde o nahodilý konflikt histo
rického Ježíše s neméně historickou sociální skupinou puritánských kazatelů, nýbrž o zásadní otáz
ku, zda lidé mohou ve jménu Božím vzít věci do svých vlastních rukou a korigovat i Stvořitelovy
„drobné" přehmaty: např. fakt, že nadal člověka svobodnou vůlí.
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osobního vkladu. Jiný příklad: Jestliže si dlouhodobé snahy totalitní moci
o rozdílení společnosti mohou v některé oblasti připsat opravdový a zdánlivě
trvalý úspěch, pak především ve vytváření bariér mezi jednotlivými generace
mi. Není to ani tak výsledek nějaké mimořádné obratnosti oficiální propagan
dy (koneckonců přepečlivě pěstované símě nenávisti rasové, národnostní,
náboženské, sociální či antiintelektuální bucf vůbec nevzklíčilo, nebo hanebně
zkomirá), ale spíše přirozený psychologický kolaps společnosti ve slepé uličce,
kde navíc není vina rovnoměrně rozdělena. Složitost negativních vazeb a zkra
tových reakcí je věru takřka nevypočitatelná. Jedni se cítí vinni a kamuflují
svou vinu agresivní sebejistotou, poukazem na nevyhnutelnosti nebo úporným
nihilismem. Jiní se cítí být podvedenými oběťmi a transcendují svou frustraci
v absolutní neodpovědnost, v život sestávající z trvalé výčitky, v (rádoby!) ra
finovanou volbu posledních požitků v cele smrti. Střední generace si bere
z obojího něco, pokud možno vždycky to horší. A všichni všem vyčítají svou
bídu, často měníce postoje a převleky a argumenty, avšak důkladně obrněni
proti jakékoli možnosti dorozumění. Tím větším šokem bylo, když stařenky
při kytaře prozpěvovaly zbožné, leč velice novodobé písně, a pak po tramp
ském způsobu pokojně tábořily na trávníku, zatímco sotva odrostlé děti se
připojily k několika sveřepě patriarchálně vyhlížejícím padesátníkům, aby se až
do bílého rána modlily růženec. Když mládež byla obecně přijímána s láskou
a v jejích odlišných projevech (od vlasů po hudební rytmy) byl spatřován dů
vod k radosti a k naději, zatímco ona sama s důvěrou a úctou naslouchala
těm, jejichž dědictví je i jejím úkolem a jimž vděčí za zprostředkování Ra
dostné zvěsti. Bylo to tak nesmírně nepravděpodobné, že to mohlo být toliko
dílem Kristovým. A pro totalitní moc to byla porážka tak strašlivá, že je
skoro lépe, jestliže se v dané chvíli může jejího rozsahu nanejvýš dohadovat.
Vůle k „společenskému přesahu", k spoluzodpovědnosti křesťanů za
problémy i vládu pozemské obce, byla na Velehradě demonstrována způsobem
natolik explicitním, že předchozí popis událostí není třeba doplňovat ani komen
tovat. V historickém čase však jde ještě o víc. Tato církevní slavnost totiž
uzavírá nezměřitelnou propast utrpení křesťanů i všeho lidu, ale také slavná,
vítězná svědectví a obrácení mnohých, která za více než třetinu století uply
nula od jiné církevní slavnosti. Na počátku stojí mše ve svatovítské katedrále,
kde český primas arcibiskup Beran jménem církve zdvořile odmítl požehnat
vítězné totalitní moci. Byl také jejími bojůvkami vypískán a vyštván do
vnitřní emigrace, která se ihned proměnila v policejní internaci a o desetiletí
později ve skutečný exil. Na konci pak velehradská pouť, toto svého druhu
celonárodní referendum (vždyť mezi časem se z vyprahlého misijního území
stal ne-li domov převážně křesťanského lidu, tedy alespoň místo, kde se na
křesťanskou zvěst obecně pohlíží s velikou vážností a nadějí), v němž byla
oslavena nepřerušená věrnost církve a současně důrazně, s velikou hanbou
odmítnut nárok totalitní moci disponovat nadále osudy této země, těly i du
šemi všech jejích obyvatel (zajisté, tělům mohou a ještě nějakou dobu budou
vládnout čistým násilím, ale i toho jen do času). Je ovšem otázkou hlediska,
kterou z těchto událostí nazveme koncem a kterou novým počátkem.
Také vztah Čechů a Slováků doznal nové kvality již pouhým faktem, že
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se na Velehradě tak hojně a reprezentativně sešli — za to patří dík pře
devším Slovákům, kteří museli opustit své národní území, rezignovat na slav
nou pouť v Levoči a dokonce pozapomenout na nacionální osten své vlastní
tradice, spojující cyrilometodějskou misii především s Nitrou. Těžko hádat,
co si mysleli Slováci, z české' strany se mi však zdál převažovat obdiv k o
pravdovosti a neohroženosti jejich víry', k niterné semknutosti jejich spo
lečenství i k jeho na poměry dokonalé vnější organizaci. Naštěstí a díky
Bohu nepovstaly z tohoto obdivu pocity odcizení a závisti, nýbrž radost z ú
spěchu téměř vlastního, touha přimknout se a poučit, víra ve zmnožení darů
v obecné jednotě. Bylo by asi nepokoříte předpokládat, že i na české straně
bylo co obdivovat, čemu se naučit, čím se obohatit — byť koneckonců víme,
že jediné opravdové bohatství je Kristus, který se nám dává skrze svoje
bližní. Ať však již byly důvody jakékoliv, na Velehradě dominoval ve vztahu
obou našich národů duch lásky. Nikoli smluvní vztah, který pečlivě kalkuluje
výhody i nevýhody a je připraven každou slabost partnera využitkovat ke své
mu prospěchu. Ani „internacionalismus", jehož smysl je v destrukci specific
kých rysů, ne-li již rovnou v „omezené suverenitě“. Nýbrž opravdový,
láskyplný bratrský vztah, dokonce se mi zdálo, že na chvíli ustoupily do po
zadí i dávné spory' a resentimenty na téma prvorozencctví (křesťanského, kul
turního, národního, politického a nevímjakého ještě), v nichž obě strany
mohou operovat tolika pádnými argumenty a spravedlivými výčitkami — ve
jménu Kristových slov, že v Nebeském království budou poslední prvními
a první posledními. Tomuto láskyplnému „vyjití si vstříc“ našich národů se
dostalo i vnějšího výrazu: nejenže se v liturgii vystřídaly oba jazyky, ale také
skandovaná hesla, náboženské písně i mimomešní modlitby zaznívaly často jedním
hlasem a myslím, že se Češi přikláněli ke slovenské verzi stejně spontánně
(a často stejně neuměle) jako Slováci k české. A tak jediným zaznamenaným
projevem nacionální řevnivosti zůstal spor dvou nevěrných pastýřů; olomouc
ký biskup Vrana se obořil na banskobystrického biskupa berance slovy:
„To všechno stejně způsobili ti tví slovenští gardisté." Jestliže se totalitní
moc a její přisluhovači sami zaplétají do osidel národnostního sváru, který
jim po léta byl užitečnou zbraní, mohou se z toho všichni lidé dobré vůle jen
radovat. Pro slovenské křesťany jsou pak tato pohrdlivá slova vyznamenáním.
Elementy budoucí tradice

Naše úvahy o čtyřech hlavních politických úkolech dneška je možno po
kládat za strategické. V mnoha jiných oblastech by bylo předčasné vytyčovat
strategii: vždyť jednak nejsou formulovány ani základní zásady, jednak je do
konale nejisté, v jakých podmínkách a na jaké půdě se bude zápas odehrávat.
V této závěrečné kapitole proto hodláme přičinit několik poznámek. Zda
a proč křesťané mohou, mají nebo dokonce musí vyvíjet to, co se obvykle
označuje slovy „politická aktivita“? A pokud tuto otázku zodpovíme pře
vážně nebo úplně kladně, jak zabezpečit reálné podmínky pro takovou aktivi
tu a jak poskytnout účinné záruky proti jejímu zneužití, ať již v podobě
přílišného zesvětštění a utilitarismu tradičních křesťanských stran, nebo v po
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době mnohem tragičtějších fundamentalistických snah o nastolení teokracie,
o pohlcení pozemského státu církví v reálném čase, před Jeho Druhým pří
chodem.
Pomiňme extrémní řešení na obou možných pólech a spokojme se zatím
s konstatováním., že obecně je pro křesťany politika jen jednou z mnoha nitrosvětských možností, jak dostát nebo nedostát svému povolání, jak roz
množit nebo promrhávat své hřivny, v žádném ohledu však nepředstavuje
cestu upřednostněnou, neřkuli už pro všechny závaznou. Jenže křesťané si
byli skrze slova Kristova i skrze sám fakt Vtělení a jeho historický rámec
vždycky velmi dobře vědomi významu pravé chvíle a pravého místa. Nuže,
hic et nunc, v této těžce zkoušené zemi (jakož i v zemích jí podobných) a na
konci dvacátého století po Kristu, kdy mnozí okolo sebe spatřují poslední zna
mení apokalypsy a kdy již jen málokdo zůstává slepý vůči příznakům hluboké
krize vtech pozemských institucí a hodnot, přistupují podle mého nejhlubšího
přesvědčení k celé problematice ještě dva aspekty, které ji dramatizují a radi
kálně omezují počet možných křesťanských odpovědí. Je to aspekt legitimity
(respektive ¡legitimity) a aspekt totality.
Stávající státní moc je bytostně ¡legitimní. Nejenže byla nastolena a je
udržována násilím, proti všemu právu psanému i přirozenému, ona násilí a zná
silňování povýšila na svůj princip, učinila je svou trvalou devizou. To není
banální poukaz na víceméně oprávněné definice státu jako organizovaného ná
silí, které omezuje svobodu jedněch, aby ochránilo svobodu jiných nebo
prospělo zájmům celku. Nikoli, zde máme co činit (snad poprvé v dějinách
v takové důslednosti a preciznosti vypracování) s násilím pro násilí, a mocí sebou
zpitou, která přestala být prostředkem k dosažení jakýchkoli jiných cílů
kromě vlastního zmnožení a vystupňování, Čirá ¡legitimita, která si dokonce
zakládá na tom, žc neslouží a není odpovědná ničemu (pravdě, lidskému spo
lečenství, tradici, zákonům, ba ani svým vlastním idejím), že může nejen na
počátku, revolučním aktem, ale kdykoliv a ze dne na den v naprosté libovůli
změnit vše, počasím počínaje a dušemi jednotlivců konče.* Přitom nepodávám
hypotézu či nepřátelsky laděný výklad, nýbrž reprodukuji pouze oficiální
doktrínu, tezi o třídním boji a jeho zostřování, o diktatuře proletariátu,
o upevňování státu, o světové revoluci, o převýchově mas atd., které jsou zá
kladem noetiky, teorie i praxe této moci. Naopak se obávám, že se církev ne
chala až příliš fascinovat (a to bohužel a kupodivu platí jednostejně o jejích
někdejších ostře antikomunistických stanoviscích i o excesech typu teologie
osvobození) zdánlivou průzračností těchto deklaraci, zapomínajíc, že jde
o pouhou ideologickou kamufláž mnohem primárnější orientace na násilí
a moc. Zhusta se pak stává, že se přistupuje k dialogu za naprosto nerovných
podmínek, žc se přeceňuje význam ideologických posunů a změn důrazu, či že
* V tomto smyslu, jak bylo v poslední dobí mnohokrát správní poznamenáno, je „reálný socia
lismus" právoplatným dědicem všech socialistických snah marxistického ražení, jejich opravdovým
dovrhtclcm: vŽdyt jeho předchůdci i míní úspěšní souběžci musí ještě kličkovat a cudní zakrývat
víc, o kterou běží, snem o získání moci k jednorázové napraví svita, zatímco on může hrdí hlásat
i demonstrovat její reálnou povahu — Žádná náprava, nýbrž pouhopouhá moc, důkladní zajištěná ve
své permanenci a libovůli (což v daném kontextu znamená totéž co zlovůlii, schopnost plodit toliko
zlo).
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se dokonce z možnosti křesťanské reinterpretace jednotlivých tezí vyvozuje
možnost spolužití s prinicipy, které jsou ze své podstaty nepřátelské Bohu
i životu.
Stávající státní moc je totalitní v plném smyslu tohoto slova a zde mají
pramalou důležitost jinak pozoruhodné úvahy o post-totalitních systémech
apod., neboť se týkají toliko techniky ovládání. Totalitní nárok zůstává do
dnes nedotčen a prosazován je možná ještě důmyslněji. To je něco úplně no
vého. Dějiny znají mnoho krutých a nespravedlivých států. Existovaly
a existují různé diktatury' vojenské i jiné, tuhé despocie i období bezuzdného
teroru, dokonce se občas objevují i státy, které se své přirozené úloze zpro
nevěřily natolik, že z důvodů národnostních, rasových, náboženských, politic
kých či jiných neváhaly systematicky vyhladit podstatnou část svého vlastního
obyvatelstva. Pokud jde o křesťany, ti si nikdy nečinili valné iluze o spravedl
nosti většiny pozemských říší a od svých prvopočátků až podnes se setkávali
i s takovými, od nichž museli pro svou víru vytrpět nesčetná příkoří a pro
následování — předlouhé řady mučedníků to viditelně dosvědčují, a po
dotkněme, že nejeden z nich získal palmu a korunu i ve státě nebo přímo na
příkaz státu, který se navenek honosně vyhlašoval za křesťanský — stačí si
projít seznam našich národních světců. Nechci zde srovnávat míru hrůz a vin
do nebe volajících, tvrdím však, že totalitní stát je fenoménem zcela jiného
řádu. Sebehorší ze zmiňovaných dějinných útvarů požaduje jistou fyzickou
poslušnost, jejíž míra může kolísat, v podstatě je však omezena rámcem toho,
co daná kultura pokládá za politickou sféru; zpravidla zakazuje celou řadu
vnějších duchovních projevů, popřípadě některé specifické demonstrace loaja
lity přímo nařizuje (kult). „Být pánem nad životem a smrtí" je v třelno útva
rech vlastně pouhý eufemismus, který neznamená nic víc a nic míň, než že
stát může usmrtit každého, kdo by se takto vymezené poslušnosti vzepřel
nebo se mu nějak jinak znelíbil. Totalitní stát si oproti tomu (cx defitione)
osobuje absolutní vládu nad každým nejprchavějším záchvěvem našeho těla,
nad tím nejskrytějším koutkem naší duše. Přitom zcela důsledně popírá exis
tenci čehokoliv, nad čím není možno ustanovit tento typ vlády. Totalitní
moc není ateistická z nějakých nahodilých historických důvodů, například
proto, že kdysi petrifikovala jako „vědecký světový názor" jisté soudobé
mylné teorie, nýbrž musí takovou logicky být. Stejnou úvahu je ovšem mož
no provést o vztahu totalitní moci ke kultuře a tvořivé činnosti vůbec, k in
dividualitě jednotlivců a ke svérázu národů, dokonce i k oblasti lásky a sexua
lity, kde je bezmezná velkorysost vůči všemu tělesnému a přehlednému
kombinována s puritánskou averzí vůči čemukoli romantickému a transcendujícímu. Protože pak totalitní stát nesoustřeefuje ve svých rukou jen všechnu
politickou moc, ale je také jediným majetníkem (včetně práva rozhodnout
o rozvoji a uplatnění technických prostředků, o distribuci národního jmění,
zděděného a vytvořeného i teprve vznikajícího), jediným zaměstnavatelem,
jediným učitelem, jediným ručitelem (a častěji rušitelem!) všech mezilidských
vztahů, rodinou počínaje a národními společenstvími konče), jediným roz
hodčím ve věci „myšlenkových zločinů“ (ne náhodou je podle našeho zákoní
ku řada skutků trestná jen tehdy, je-li provázena „nepřátelstvím ke zřízení“,
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a ne náhodou je v soudní praxi tento „myšlenkový zločin“ automaticky a bez
dalšího dokazování předpokládán u každého, kdo se nějak vymyká definici
totalitní manipulace, kdo není ochoten ji zbožnit), má bohužel praktickou
způsobilost uskutečnit svůj absolutní nárok, beze zbytku opanovat tělo i du
ši svých poddaných. Je tak „pánem nad životem a smrtí“ v mnohem do
slovnějším a hrozivějším smyslu/' Je sice jen jeden Přemožitel smrti, Ježíš
Kristus, totalitní moc může usmrcovat své odpůrce, nemůže jim však zabrá
nit, aby zůstali věrni svému Pánu, následujíce Ho v smrti a radujíce se s ním
ze vzkříšení, z věčného života.'Aniž by pochopitelně byla schopna ochránit
před smrtí kohokoli ze svých zbožněných vůdců či oddaných vykonavatelů —
tento nemilý lidský lapsus všelijak obchází, připomínat lidskou smrtelnost je
společensky neúnosné a připomínat věk vládců dokonce nebezpečné, ti odchá
zejí na „zasloužený odpočinek“ toliko svrženi a trpí nanejvýš „lehkou chřip
kou“ až do chvíle, kdy je (obvykle s notným zpožděním) oznámeno datum
a pořad jejich státního pohřbu. Avšak nad životem totalitní moci opravdu
vládne prakticky v každé minutě, v každém gestu — byť zase jen negativně,
vnášejíc do něj zlo, které je její podstatou, a činíc jej tak nežitelným (nebo
nesmyslným, což je totéž). Život všech (stejně vládců jako ovládaných) je
proměněn v živoření těla i duše, v trvalou agónii, z níž jsou pečlivě vymýce
ny všechny záblesky radosti a veselí (vždyť by mohly probudit nejstrašnějšího
nepřítele totality, vůli k životu nebo dokonce naději) a na jejím konci je pak
prázdná temnota. Totalitní moc je ale pánem i nad životem těch, kdo se vze
přou a vzdorují, kdo se stanou „disidenty“ v jakémkoli smyslu nebo prostě
jen tvrdošíjně hájí poslední základy své osobní integrity. Nejde zdaleka jen
o hrozbu smrti, žalářování či mučení, moc se těchto prostředků moudře
nezříká, je však post-totalitní alespoň v tom smyslu, že jich používá poměrně
střídmě, disponujíc postupy daleko efektivnějšími a přitom před světem méně
spcktakulirními.*** Opravdové nebezpečí asi spočívá v absolutním panství nad
každodenností, v onom nesnesitelném tlaku, jaký je myslitelný v tomto a jen
* Nepřihlašuji se tím k podezřele manichcistíčky znějícím názorům, podle nichž, jc toto století
Časem Satanova triumfu. Naopak se domnívám, Žc mezi mocnými tohoto světa byl vždycky sdostatek zlé vůle a zálusku požadovat vře; nikdy v Jak nebyly k dispozici technické prostředky včetně
speciálních technik ovládáni lidí, jež by jim umožnily alespoň přibližné uskutečnění tohoto záměru.
’**
ncllI'
jako Žalář a například účinky „převýchovy“ (spojené s možností libovolně pro
dlužovat trest tomu, kdo není uznán za převychovaného, kdo tak Či onak setrvává ve svém „myšlen
kovém zločinu") na lidskou duši, zvláště pokud jc její zápas osamělý a anonymní, by si asi zatoužily
samostatné pojednání. Problém lze snad poněkud přiblížil pomocí následující analogie. Režimy v ně
které tradiční západoevropské demokracii a v nejhorší latinskoamcrické diktatuře jsou ztělesněním
(zajisté kvalitativně velice odlišným) téhož pojmu „politiky", zatímco v totalitním státě představuje slo
vo ..politika'" jen stejný sled zvuků, jehož význam jc v celku i v jednotlivostech nepřevoditelný na
dosavadní lidskou zkušenost s tímto pojmem. Podobně jc žalář kdekoli na světě, ať již zde přežívají
drastické ranČ-tiovověké praktiky Či se zde aplikují nejnovější pedagogicko-psychologické teorie
(ostatně jen Bůh ví, co je humánnější!), více či méně spravedlivým, více Či méně přiměřeným poku
sem vyjádřit vztah mezi vinou a trestem, zatímco nápravně výchovný ústav v totalitním státě jc
čímsi naprosto odlišným — při trole škodolibosti bychom jej mohli pokládat nejspíš za ztělesněný
ideál tohoto státu, za předobraz budoucí utopie. A připojme k naší analogii ještě jcdlcn člen, který
sice málo přispívá k pochopení, zato jc však výbornou pomůckou k téměř mechanickému rozlišení.
I Iraníce států jsou někdy jen myšlenými nebo vyznačenými čarami ve volné přírodě, jindy jsou
slaběji nebo silněji střeženy a ještě jindy se ježí mohutnými opevněními, smysl však zůstává v pod
statě tentýž: být jasným vytyčením, popřípadě obranným válem vůči sousedům. Je jen jediný diame
trálně odlišný případ a podle nČj jc možno prakticky bezpečně rozpoznat totalitní stát: když totiž
všechna opevnění,, všechny hlavně směřují dovnitř, vůči vlastnímu obyvatelstvu. Podobnost se
žalářem není náhodná a proto ani má poznámka o předobrazu budoucí utopie není tak škodolibá-
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v tomto režimu. Četní a velice různorodí svědkové (z nichž mnozí dosud
odolávají a neměli by tedv být podezíráni, že se tak jen snaží omluvit svou
slabost) hovoří o tom, že možnost vzdorovat tomuto tlaku je časově limito
vána, že sebesilnější osobnost dříve či později odejde, zlomí se nebo zahyne.
Obávám se, že bez ohledu na účelové příměsi obsahují tyto analýzy značnou
dávku pravdy. Sebevznešenější čistě lidský motiv musí nakonec podlehnout
v zápase s totalitní mocí, tím spíše neexistuje rozumná nitrosvětská naděje,
že tato moc bude poražena a zničena. Ted nemluvím o lidech věřících, vždyť
jejich naděje není z tohoto světa a přece se o ní rozhoduje v tomto světě
a v pozemském životě. Bylo jim přislíbeno, že nikdo z nich nebude zkoušen
nad své síly a Ježíš Kristus nepremohl brány pekelné, aby znovu vzrostly, ale
aby se na opětovném zápase s nimi tříbila víra Jeho církve. Oni by měli být
(a podle celé řady neméně věrohodných svědectví také jsou) tou výjimkou
a solí země, která je imunní vůči zmrtvujícímu tlaku totalitní moci a která
navíc s jistotou (rovnou jiným jistotám víry) ví, že tato moc bude smetena
ještě v lidském, pozemském a nitrosvětském (dle mého přesvědčení velice
dohledném) čase, že prostor vymezený zlu má charakter „pedagogický", niko
li ontologický.
Aspekt ¡legitimity a totality však neobyčejně závažným způsobem mění si
tuaci, pokud jde o politické chování křesťanů. Z proslulé, navíc v odpověď na
zjevně provokativní otázku vyslovené Ježíšovy věty „dávejte císaři, co je cí
sařovo, a co je Božího, Bohu“ bývá mnohými s oblibou citována, komentová
na i zneužívána její první polovina — taktně se zamlčuje jak celkový
pohrdavý tón (vždyť císaři se zde spíše vrací než přiznává jeho pyšni1 sebez.obrazení a bezcenné zlato tohoto světa), tak rozsah závazku, obsaženého
v druhé části věty, vždyť jestli se žárlivý Bůh Izraele, jenž zde ve svém Synu
promlouvá, něčím na první pohled vyděluje ze změti nejrůznějších bohu
a bůžků, pak právě jedinností svého Božství a svým absolutním nárokem na
celého člověka. Nicméně zůstaňme věrni Ježíšovým slovům a nezpochybňuj
me ani jejich církví uznané výklady, byť by byly namnoze založeny na anachronické záměně se zcela odlišným typem „státu“. Dávejme císaři, co je
císařovo! Chytačka je v tom, že „císařovo“ ve smyslu totalitní moci zde a ny
ní není nic právě proto, že nerozdílně požaduje všechno, tělo i duši (aspekt
totality) a že svůj nárok vznáší výlučně ze zlovolných úmyslů, ke škodě vše
ho lidského pokolení (aspekt ¡legitimity — jde o vládu zjevně netoliko nepo
mazanou, ale Bohem i viditelnou církví prokletou). Což podle mého názoru
znamená, že křesťané nejsou totalitní moci ničím povinni a že nesmiřitelné
stanovisko vůči ní není v rozporu s jejich úctou k vrchnosti a přirozeným
řádům světa. Těžko se ovšem mohou chovat podle někdejších papežských en
cyklik, morálně správných, nicméně nerealistických a do jisté míry „zásvětnických“. Jestliže jsou jejich životy již jednou vydány v plen této moci,
nemohou se vyvarovat kontaktů s ní, byť to byly jen kontakty vězně a žalář
níka, a neměli by se zříkat ani poznání a rozlišování jejích praktik, byť jen ve
jménu boje proti ní. Vidím však i důsledky mnohem, naléhavější, než je toto
pouze negativní vymezení. Je psáno, že kdo chce svůj život (a platí to nepo
chybně stejně pro život časný jako věčný) zachránit, ztratí jej: touha dojít na
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plnění ve světských radostech je stejné málo křesťanská jako výlučná
orientace na vlastní spásu. Proto také křesťané v celých svých dějinách trpě
livě a trpně snášejí nejedno pronásledování, nejednu zpupnost, věříce, že
svým svědectvím a utrpením prostředkují jiným světlo naděje, rozsévají pokoj
Našeho Pána. Je však také psáno (a jsou to dvě přikázání nejhlavnější), že
hned po Bohu máme milovat svého bližního, že cokoli jsme učinili jednomu
z těch maličkých, učinili jsme i našemu Pánu — a cokoli jsme mu neučinili
a odepřeli, neučinili jsme a odepřeli i našemu Pánu. Nastaví-li někdo po
políčku druhou tvář, následuje Ježíše Krista. Odvrátí-li někdo svou tvář
a pohled, když jsou týráni sirotci a vdovy, když je zrušena spravedlnost, když
bližní hyne, bude proklet i on, nejenom pachatelé těchto činů — neboť v ta
kovém případě bylo na místě pozvednout ne Kristův pokoj, ale Jeho meč,
svolávat Boží Hněv a podle lidských sil přispět na pomoc. Totalitní moc
hubí těla i duše, neznajíc výjimky ani pardonu a na rozdíl od jiných historic
kých vlád není pouhým svodem ke hříchu a zkouškou lidské svobody, nýbrž
popřením této svobody a vládou smrti. Je-li nám ve jménu identity svobod
ných tvorů božích a pro vlastní spásu dovoleno odmítat všechny nároky tota
litní moci a zaujímat vůči ní zcela nekonformní postoj, pak je nám ve jménu
následování Krista, ve jménu lásky k bližnímu přikázáno vést proti ní ne
smiřitelný zápas. Zajisté je naše církev církví katolickou (tj. obecnou) a tedy
schopnou pochopit, tolerovat a plodně sloučit nejrozličnější formy tohoto zá
pasu, od momentálně bláhového úmyslu udeřit pod znamením kříže přes stra
tegicky bláhový úmysl rozvíjet své síly v rutině kultu a bezpečí ghetta až po
všeobecně bláhový úmysl spolehnout se na otevřený dialog, na sílu pravdy.
Osobně doufám, že jako byla vždy katolická církev stvrzována právě odmít
nutím herezí (nezapomínejme, že až na řídké výjimky vyjadřují hereze něja
kou oprávněnou složku posvátného učení — jejich hlavní chyba bývá v tom,
že zabíjejí pravdu, agresivně si osobujíce její majetnictví a redukujíce ji do de
finitivní, ztrnulé podoby) ve jménu plurality a směřování k životu, bude i ve
vztahu k politické angažovanosti křesťanů v současném světě nalezena formule,
která na jedné straně stanoví závazek nekompromisně čelit totalitní moci
a nepodléhat jejím žaludům ani šalebným ideám, na druhé straně dokáže (za
jisté k tomu bude zapotřebí pomoci Ducha svátého) regulovat přílišnou hor
livost všech výše zmíněných bláhovostí i bláznivostí a proměnit je ve vhodnou
chvíli v jednostejný čin, kterým bude zahanbena moudrost tohoto světa. Ne
bude tak ovšem nastolen ráj na zemi (kolik takových slibů již padlo, počínaje
hadovým „budete jako bohové'' a Pokušitelovým „proměním toto kamení
v chléb" — a kolik ďábelstev přineslo světu každé jejich přijetí), který přísluší
výhradně Kristovu Druhému příchodu, ale pouze navrácení normálních lid
ských podmínek a normálního chodu dějin spásy, kdy se vedle vypjatých „hr
dinských ctností" dostane spravedlivého místa též plodům poctivé lidské
práce („drobné práce“, jak se praví v jiném kontextu) a vytrvalé služby Bohu.
Vždyť snad není třeba připomínat, že radostí křesťanů je Kristův pokoj, lá
skyplná služba Bohu i bližnímu, ne „svátá válka“ a křížové výpravy — i tou
ha po mučednictví může být velice dobře jen sebevražedným zoufalstvím
a tedy jedním z nejtěžších hříchů — nemělo by se však ani zapomínat, že po-
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kud k tomu byli křesťané v dějinách dohnáni, bojovali i umírali nadmíru do
bře a účinně, a že se zle klame ten, kdo v současném Božím lidu vidí jen
ochablého a odumírajícího dědice někdejší slávy církve.
*
Jsem přesvědčen, že
cesta k takové formuli byla otevřena, ba že po ní bylo notně vykročeno vol
bou současného papeže a jeho počínáním si v úřadě; zajisté také díky jeho
zkušenostem s utrpením církve i lidu pod totalitím režimem a díky zásluhám
jeho některých (zdaleka nejen bezprostředních) slavných předchůdců. Myslím,
že tímto pontifikátem se ruku v ruce se zdůrazněním antitotalitní formule
otevírá i možnost návratu církve k jejímu pravému poslání, jak ve smyslu
nápravy staletého selhávání a nedostatečnosti tváří v tvář světu, o kterou usi
loval a jejíž základ položil II. vatikánský koncil, tak ve smyslu překonání per
manentní destrukce, za niž mnozí zaměnili reformy koncilu, a opravdového
agiornamenta, totiž vykročení vstříc světu, jaký je a jaký je Kristem požado
ván, nikoli jeho chimérické podobě, kterou kdysi vytvořili (a dlouho tvrdě
diktovali) levicoví intelektuálové a kterou někteří konciloví a pokoncilní teo
logové škarohlídsky přijali za svou, ba za navěky danou. Když se na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let levicová iluze zhroutila, když na všech
náměstích světa namísto volání „Bůh je mrtev" začaly zaznívat prosby zá
stupů (arciže často zmatené a tedy snadno zneužitelné) o návrat Boha a k Bo
hu, o lásku a naději v Ježíše Krista, o návrat k řádu stvoření za moudrého
učitelského působení církve, zaslepila některé z těchto teologů pýcha na
vlastního ducha natolik, že ve velikém Božím daru touhy po obecném obrá
cení spatřují osobní pohanu a prostě jej odmítají vzít na vědomí. Činí-li tak
teologové a kněží Západní Evropy, respektive misionáři vychovaní na jejích
„univerzitách" šedesátých let (zde je ovšem odpovědnost mnohem větší, ne
boť semeno lži může v třetím světě přinést netušené zhoubné plody), je to
asi nezbytný důsledek někdejšího totálního zmatení myslí. Avšak i u nás
a právě v řadách těch, kdo tolik vytrpěli a kdo po desetiletí skládali všechnu
svou naději v obnovenou zjevnost Boží Slávy, se najdou mnozí a kupodivu se
to týká jak „progresistů“, tak těch „konzervativců “, kteří kdysi jen s nej
větším sebezapřením přijali pokoncilní změny a nyní se cítí maličko podvede
ni, nechtějí být vytrženi ze své nově nabyté jistoty a vystavit se rizikům ote
vřenosti, kteří s nedůvěrou (někdy s téměř sektářskou žárlivostí) sledují
vzmach a znovuvzkříšení církve, pro něž se stalo „dobrým tónem" perma
nentně kritizovat každý počin učitelského úřadu a pro něž. masové projevy
oddanosti papeži jsou jen intelektuálním „faux pas“ — vždyť se přece tento
papež obrací na všelijaké hříšníky a přivandrovalce, netakticky a pramálo sofi
stikovaně se snaží vrátit církvi řád a poslušnost, zapírá svou ideologicko-filozofickou erudici a pohoršlivě opakuje, že dobré je dobré a zlé zlé. Konečně
velice přirozené lidské (a křesťanské) motivy vedly k tomu, že zdejší téměř
* Když jsme již osou svých úvah učinili Velehrad, neodpustíme si jcítč jeden bon mot, tentokrát
z paralelní probíhajících jednání Casaroli — Klusik. Dva dny před poutí dr. Klusák ironicky pravil
(parafrázoval tím, at včdomky či ncvčdomky, níkdejiáí Stalinovu otázku, kolik má ten Vatikán di
vizí) kardinálu Casarolimu: „Vy jste sice generál, ale nemáte armádu a nemůžete proto...“ Na slav
nostním obědč po pouti se Casaroli k této poznámce vrátil: „Mýlil jste se, pane ministře, já sice
nejsem generál, jen obyčejný kardinál — ale armáda by Ih byla!“
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zdecimovaná církev vzhlížela s nadějí ke všem skutečným i domnělým du
chovním výdobytkům formálně svobodných církví na Západě, aniž by byla
schopna rozlišit zrno od plev, a že se tedy mnozí ani po volbě polského pa
peže, jíž katolická církev dala viditelně přednost svobodě trpět pro Krista
a hájit řád Božího stvoření před svobodou bez hranic a omezení, nedokázali
vymanit z pocitů provincionalismu, nedokázali pochopit, že se orientují na
nadále již jen málo významnou a hlavně neslibnou menšinu v církvi, že hlavní
zdroje katolické obnovy byly shledány právě v trpících, chudých (jak do
slovně, tak ve smyslu viditelných duchovních možností — Kristus však blaho
slaví chudé duchem, blahoslaví opravdovost srdce oproti vší spekrakularitě)
a vůbec doposud posledních, že znaménka metropole a provincie, pramene a ná
sledného toku doznala radikální změny. Modleme se za tyto své bratry —
vždyť navíc i za nás přinesli svou oběť —, aby se jim dostalo brzkého pro
zření, aby jejich srdce byla svlažena rosou nové naděje. Koneckonců je však
církev církví živých, ne mrtvých, ona musí především povolávat hříšníky
a hlásat jim radostnou zvěst, ne léčit kornatění srdce a útlum rozumu. Proto
je dobře, že papež činí, co činí, že povolává nešťastné a nabízí zbloudilému
světu řád a lék — aniž by se příliš ptal, zda nechutná hořce či zda nevoní ne
libě některým vybroušeným intelektuálním nosům a jestliže nám učení teolo
gové dokáží, že ta či ona jeho práce ruší Sobotu, tím hůře pro Sobotu a tím
lépe pro člověka. My chceme být papeže bezvýhradně poslušní nejen pro au
toritu jeho úřadu — může dokonce nastat či znovu přijít chvíle, kdy se auto
ritě tohoto úřadu budeme muset alespoň v některých bodech vzepřít —
vždyť čas těžkých zkoušek není ani zdaleka za námi, ale protože jeho úsilí je
i naším úsilím, protože jsme v něm rozpoznali služebníka, který věrně napl
ňuje nové vanutí Ducha svátého.
Taková poslušnost je důležitý strategický moment, který se již navíc
může vykázat obdivuhodnými praktickými výsledky. Nicméně Řím je daleko,
umělými bariérami může od nás být vzdálen ještě více a navíc se může změ
nit i tamní momentálně značná míra porozumění pro naše problémy. Musíme
proto přinejmenším zkoumat své vlastní možnosti a síly, ne-li se na ně vy
sloveně spolehnout; zajisté nezapomínáme na pomoc Boží, jenže ani ta jen tak
prostě „nepadá z nebe“, je třeba si ji jistým způsobem zasloužit a hlavně je
třeba být ji vůbec schopen přijmout. Emancipace od ničivých vlivů totalitní
moci, obrana svobody víry v nejširším slova smyslu („náboženských svobod"
ve světském žargonu) je bytostnou úlohou církve, dokonce snad církve chá
pané předkoneilně jako „církev kleriků“. Naopak politický zápas o odstranění
totalitní moci, jehož křesťanskou povinnost jsme se v předchozím opětovně
snažili dokázat, má a musí být vybojován především laiky. Nehodí se a je poprávu zapovězeno, aby se „klerici“ (postaru „mužové církve“) na úkor své
služby Bohu angažovali ve sporech o světskou vládu. Potud jasné a vcelku
nepochybné schéma. Problém je v tom, že v totalitním státě oba tyto zápasy
naprosto nerozlišně splývají, každá obhájená svoboda (tedy i svoboda víry)
znamená přinejmenším počátek konce totality, zatímco odstranění totalitního
režimu (i kdyby je provedli zapřisáhlí ateisté) je automaticky zárukou rozšíření
náboženských svobod.
*
Kub nebo líc téže mince je v tom, že každé čistě
* Vatikán si jc tohoto problému vclmii dobře vídoni a vysloužil si od východních propacandistů již nejednu invektivu, prořžc přikládá jiný metr na rozmanitá politická sdružení kléru kdekoli
na sveté a jiný na bezprostřední politické důsledky, které nezbytné vyplývají z prosté pastýřské od
povědnosti kléru v totalitních státech.
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„politické“ usilování laiků (například typu křestansko-demokraticke strany či
hnutí) je v totalitním státě razantně rozdrceno ještě dřív, než se vůbec za
počne formovat, ba obvykle již ve chvíli, kdy se dva lidé opováží sdělit si na
vzájem podobnou myšlenku; naopak každá snaha „kleriků" hájit práva a svo
body církve je předem odsouzena k porážce (co horšího: často k zesměšněni
a ke vzbuzení pohoršení) bez masové a důrazné podpory laiků, bez toho, že
se stane „politikem" natolik závažným, aby před ním moc v dané chvíli mu
sela ustoupit. V praxi tedy pro nejblíže dohlednou dobu, patrně totožnou
s trváním totalitní moci, nevidím možnost respektive důvod, proč od sebe radi
kálně oddělit snahy církve o emancipaci a politické usilování křesťanských
laiků o změnu systému, která by světu zajistila alespoň minimum obyvatelnos
ti, včetně možnosti žít podle příkazů Evangelia.
Má-li však naše úvaha mít vskutku politický smysl, měli bychom si zacho
vat jistou rozumnou dávku realismu. Tedy nepodceňovat závažnost pozem
ských překážek a opírat svou naději (nerkuli strategii) také (ne-li především)
o pozemské důvody. Nuže: z příčin závažnějších než jsou pozemské, již pro
to, že Kristus je její hlavou, katolická církev není a nikdy nebude demokra
tickým, nýbrž ve své podstatě hierarchickým organismem. To s sebou přináší
řadu výhod, ale také některá rizika, která v naší současné situaci nabývají
zvláštní závažnosti a jimž bychom měli být připraveni čelit. Již jsme řekli
a pokusili se dokumentovat, že dokud bude stádo zajedno se svými pastýři
(a pastýři zajedno se svým stádem!), bude církev pro totalitní moc důstojným
odpůrcem a s pomocí boží i tím kamenem, o který jednou klopýtne.
Současně jsme prakticky vyloučili možnost, že by se nás moc odhodlala za
hnat do katakomb, že by se vzdala důležité záruky, kterou jí skýtá alespoň
částečná kontrola nad církví (dílem uzurpovaná, dílem víceméně legitimně
vzešlá ze složitých historických zápasů mezi světskou a duchovní mocí —
není v kompetenci naší ani tohoto textu rozebírat danou problematiku, na
značme jen, že důsledné oddělení státu a církve je patrně jediným východis
kem z excesů, které se již od počátku novověku a ke škodě obou stran kupí
v této oblasti, především v důsledku radikálně změněného pojetí „státu"),
K této kontrole však patří i investitura biskupů a jiných důležitých hodnos
tářů národních církví. Bylo by pošetilé zakládat svou strategii na víře ve fy
zickou nesmrtelnost věrných pastýřů (navíc stařičkých a ojedinělých) nebo na
předpokladu, že je totalitní moc dovolí nahradit pastýři stejně dobrými (či
vůbec někým, kdo si zaslouží označení „pastýř“). Momentálně se tedy naše
naděje může upínat nanejvýš k tomu, že Vatikán neztratí hlavu a ponechá bi
skupské stolce raději neobsazené, než by je svěřil náhončím docela jiné moci
a zájmů. To ale znamená, že se musíme vbrzku nadát, že církevní hierarchie
v Československu bude zcela paralyzována a bude existovat jen podle jména.
Nechci mechanicky aplikovat staré rčení „ryba hnije od hlavy“ ani tvrdit, že
ryba bez hlavy je nevyhnutelně mrtvá, obávám se však, že křesťanští laici sice
mohou, mají a musí nést hlavní tíhu zápasu s totalitní mocí, že jsou ale právě
jako katolíci již předem poraženi (a bylo řečeno, že spolu s nimi prohrají či
zvítězí i klerici, celá církev, věc boží vůbec), nebudou-lí zaštítěni a posilováni
patřičnou duchovní autoritou.
Naštěstí katolická církev odpradávna disponuje ještě jednou pojistkou
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proti upadnutí místní hierarchie do vleku světské moci, proti zneužití křes
ťanské poslušnosti ve jménu lokálních a momentálních zájmů. Touto pojist
kou jsou — ať již si to uvědomují a hlásí se k tomu či nikoliv — řehole a ře
holní společnosti. Centrální organizace a poskytnuté výsady jim zaručují
značnou míru nezávislosti na místní moci světské i církevní, tradovaný a ob
vykle i formálně zakotvený typ spirituality je činí odolnějšími vůči dobovým
módám a zvratům, díky přijetí evangelijních rad jsou vysoce akceschopné, méně
podléhají světským svodům i zastrašování. Bývá obtížnější vnést mezi ně
zvenčí rozpor a rozkol (všechna tato tvrzení platí toliko relativně, i řeholníci
jsou pouze lidé s lidskými slabostmi, a ani řeholní život není prost četných
specifických úskalí). Ne náhodou bývaly vždy řehole prvním terčem jakýchko
li proticírkcvních útoků a ne náhodou bývaly často i poslední baštou, která
dlouhými řadami mučedníků (a v některých údobích také bojovníků, vždyť
byly i řády rytířské) stvrzovala věrnost Ježíši Kristu a jím založené církvi.
Ani totalitní moc v naší zemi nebyla v tomto ohledu výjimkou z pravidla:
řehole byly násilně zlikvidovány krátce po jejím nástupu a v posledních dese
tiletích přežívají a posléze znovuožívají kdesi na okraji zákona, formálně ne
zrušeny, fakticky však zakazovány a s větší či menší intenzitou pronásledová
ny. Tento kříž, odpradávna vložený na řehole, je však i mocnou posilou
jejich evangelizačního působení. Ať již si o tom Codex iuris canonici praví
cokoliv (ostatně jejich znovu a znovu potvrzované výsady svědčí o tom, že
ani církevní právo nemůže tuto skutečnost zcela ignorovat), řehole vždycky
představovaly jakousi druhou, alternativní, „paralelní“ duchovní autoritu
v církvi (rozuměj: především v místních, novodobě řečeno národních církvích)
a co do významu svého evangelizačního, obnovitelského i obecně kulturotvorného působení pak mohly být často dokonce pokládány za autoritu první.
Tento stav, který byl v pokojných dobách často kritizován jako zbytečný
přepych a zdroj různých kompetenčních sporů, se v čase těžkých zkoušek
ukázal být právě onou pojistkou, totiž poslední pozemskou nadějí nešťastné
ho stáda, které bylo zbaveno svých pastýřů nebo které jeho pastýři svévolně
opustili.
Chtěl bych proto uzavřít své poznámky a úvahy apelem na řehole a řehol
ní společnosti v Československu, zvláště pak apelem na jejich představe
né."' Jsme si velmi dobře vědomi (určitě nemluvím jen za sebe, ale snad za
valnou většinu křesťanských laiků a také za řadu věřících i nevěřících akti
vistů občanských hnutí, která se rozhodla vzdorovat totalitní moci ve jménu
spravedlnosti, svobody a lidské důstojnosti) stěží změřitelných obětí a životo
dárného vkladu utrpení, které řeholní osoby přinesly a stále přinášejí. Toto
vědomí a solidaritu s nimi jsme vyjádřili a budeme i nadále vyjadřovat. Chápe
me, že řeholníci touží zbavit svou oběť příměsi jakýchkoli pozemských
záměrů a zasvětit ji výlučně Kristu, přinést ji na vykoupení vin vlastních i ce
* Jestliže se někteří řeholníci zúčastnili velehradské a následné íalcínské pouti ve svém
řádovém oděvu, tak dlouho jim zakazovaném, se souhlasem svých nadřízených, znamená to radi
kální průlom do dosavadní opatrné praxe a na můj následný apel je tím v podstatě dána pozitivní
odpověď. Jestliže tak učinili o své vlastní újmě (a víru bez zásahu jakékoliv „třetí strany"), mělo by
se to pro řádové představené stát přincjmenlím důvodem k zamyšlení.
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Iého lidského rodu. Ještě lépe chápeme jejich oprávněnou nedůvěru ke všelija
kým klamným slovům a slibům, jejich snahu přežít, uchovat si svou identitu
a předat slova Evangelia dalším pokolením. Kdyby však úplně a nadlouho
triumfovala totalitní moc, zahyne zdejší církev. A zahyne-li zdejší církev, za
hynou také všechny řehole, neboť nejsou žádnou výlučnou sektou Svatých
posledního soudu, nýbrž tělem těla a krví krve katolické církve, údem těla
Kristova. Je zde však ještě závažnější argument než toto „společenství osudu
a zájmu“. Již brzy může nastat a velmi pravděpodobně nastane okamžik, kdy
nebude v této zemi jiné autentické církevní autority než té zprostředkované
zahraničním vysíláním, opožděnými vzkazy a pracně pašovanými texty. My
věřící laici jsme odhodláni nést tíži zápasu o větší slávu boží, být věrni Kri
stu třeba až do těch hrdel — nevídaný vzmach a znovuvzkříšení církve v naší
zemi ukazují, že tato slova nejsou jen prázdnou deklarací. Současně však ví
me, že tváří v tvář totalitní převaze nutně podlehneme, přestaneme-li být
církví, totiž společenstvím, řízeným jedinou autoritou, obdařeným příslušný
mi charismaty a po právu spoléhajícím na aktuální součinnost Ducha svátého.
Proto na řeholích sice s hlubokou lítostí, nicméně se vší naléhavostí a pro
Lásku Kristovu musíme požadovat, aby podstoupily další riziko a oběť. A o
bávám se, že pro odmítnutí tohoto požadavku (nebo spíše zoufalého výkřiku)
nelze dost dobře shledat slušné důvody! Vždyť podle nejhlavnějšího přikázání
je bližní v nouzi přednější než všechna ustanovení mojžíšovského zákona,
řádové regule a každý jiný lidský zájem — a zde nevolá o pomoc jen jednot
livý bližní, nýbrž celá církev a veškeren lid.
Od nikoho z řeholních bratří a sester nepožadujeme, aby vzal do rukou
meč (bude-li třeba a jakože bude třeba, obstaráme tohleto jednou sami), aby
se jakkoli zpronevěřil své spiritualitě a svým slibům. Potřebujeme však po
moc, potřebujeme duchovní autoritu, která by nás v odporu proti totalitní
moci sjednocovala a která by našemu boji dodávala posvěcení křesťanské ne
vyhnutelnosti.
Tento boj bude nakonec stejně vybojován. Nezanikne-li lidstvo (což je
možné) nebo nepodaří-li se od základu zničit hlavní lidské instinkty (což je
velmi nepravděpodobné), nezůstane z totalitní moci brzy víc než. pouhá
chmurná a zahanbující epizoda historie. Mají-li však křesťané být věrni svému
poslání, mají-li zůstat solí země, neměl by tento proces proběhnout za jejich
blahovolné a defetistické neutrality, nýbrž měl by být plodem jejich srdcí
a dílem jejich rukou. Nezapomínejme ostatně, že svět byl prozatím vykoupen
toliko v naději a ve svobodě, že dějiny spásy nevylučují ani katastrofální sel
hání a odmítnutí Boha.

Zpráva o rozhovoru
Josefa kardinála Ratzingera
O své činnosti v redakci časopisu Concilium
Nikoli já jsem se změnil, ale jiní. Na první redakční schůzi jsem zdůraznil
kolegům dvě zpsady. První: naše skupina nesmí podlehnout žádnému druhu
sektářství nebo aroganci, jako bychom byli nějaká nová a pravá církev, cosi ja
ko poboční magisterium s monopolem na křesťanskou pravdu. Druhá: diskuto
vat se musí bez subjektivních úhybů a výpadů, se zahleděním na realitu
Druhého vatinkánského sněmu a jeho skutečných textů a ryzího koncilového
ducha, nikoli s pošilháváním po nějakém imaginárním Vatikánu číslo tři. Tyhle
předpoklady se v následujícím období dodržovaly čím dál míň, až po onen bod
zvratu — k němuž došlo někdy v roce 1973 — kdy se začalo prohlašovat, že
texty Druhého vatikánského koncilu už nijak nezavazují katolickou teologii.
Ba dokonce se bez obalu prohlásilo, že sněm stále ješcě spadá do klerikální tra
dice Církve, a že s takovými dokumenty nelze postoupit o mnoho dál. A že
musí být překonány. Koncil že byl pouze jakýsi začátek. Ale v těch letech jsem
se velmi brzy distancoval od redakce i od skupiny stálých přispěvatelů. Vždyc
ky jsem se snažil zachovat věrnost Druhému vatikánskému sněmu, onomu
dneíku Církve, aniž bych toužil po nějakém nadobro zaniklém včerejšku,
a také aniž bych netrpělivě vyhlížel nějaký zítřek, který není náš...

O svém postavení prefekta Kongregace pro věci víry

Ve svém ne zrovna příjemném postavení (které mi nicméně skýtá určitý
přehled o všeobecné situaci) jsem pochopil, že jistá „útočnost“ některých teo
logů vyplývá z příznačné mentality blahobytné západní buržoazie. Realita
konkrétní Církve, pokorně prostého lidu Božího, se zásadně liší od imaginací,
s nimiž se operuje v „laboratořích“ na destilaci utopie.
Písmo svaté a lidské bludy

Slovo Písma svátého platí v Církvi po všechny časy, zrovna rak jako stále
trvá lidská omylnost. Proto i nadále platí varování apoštola Petra před „Ižiproroky... před lžiučitcii, kteří se budou snažit záludně zavést zhoubná bludařská
učení.“ (II Petrův 2,1)
Blud není žádný doplněk pravdy. Nezapomínejme, že pro Církev víra zna
mená „obecné dobro“, bohatství, jež patří všem, počínaje chudými, kteří bývají
aspoň chráněni před věroučnými znetvořeninami. Proto Církev spatřuje
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v ochraně pravé víry i jakési sociální dílo, z něhož těží všichni věřící. Z toho
plyne, pokud jde o bludy, že se nesmí zapomínat na ochranu práv jednotlivého
teologa, ale neméně také na ochranu práv společenství. Na vše se samozřejmě
musí pohlížet ve světle velkého příkazu Písma: „Pravda v lásce.“ A proto také
exkomunikace, která i dnes hrozí bludaři, se musí chápat jako nápravný trest,
což znamená, jako trest, v němž nejde ani tak o potrestání, jako spíš o nápra
vu, o polepšení. Ten, kdo nahlédne a uzná svůj blud, bude zase kdykoli přijat
s otevřenou náručí do plného společenství Církve, a to jako zvlášť milovaný
syn.
V kanónu 751 čteme: „Kacířstvo je tvrdošíjné postbaptismální popírání jisté
pravdy, jež souvisí s boží a katolickou vírou, nebo je neméně tvrdošíjné po
chybování o ní...“ Ve skutečnosti věci nejsou tak jasné, jak je definuje nové
kanonické právo (a jinak ani nemůže být). Dnes už nenarážíme na otevřené „tvr
došíjné popírání“ a „tvrdošíjné pochybování“. Nicméně ize i nadále předpo
kládat, že obojí existuje v naší mnohovrstevně intelektualizované době, s tím
rozdílem, že se jako takové nechce jevit. Dnes ovvykle kladou lidé své vlastní
teologické hypotézy proti magisteriu s poukazem na to, že učitelský úřad prý
nevyjadřuje víru Církve, nýbrž pouze „archaickou římskou teologii“. A namí
tají, že nikoli Kongregace, ale oni, „kacíři", reprezentují „autentický" smysl
tradované víry. Tam, kde existuje kromě toho silnější církevní pouto, setkává
me se s podobnými, ale podstatně spřízněnými fenomény: žasnu nad obrat
ností teologů, kteří se dovedou zasazovat za pravý opak toho, co je psáno
v jasných dokladech Magisteria, a jsou s to tuto svoji zvrácenost naučenými dia
lektickými metodami prosazovat jako „pravý“ výklad těchžc dokladů.
Koncil a po Koncilu

Vývoj věcí po Koncilu jako by stá! ve výrazném protikladu k očekávání
křesťanů, počínaje nadějemi Jana XXIII. a Pavla VI. Křesťané se stali opět
menšinou, a to víc než kdy jindy od konce starověku. (...)
Papežové a otcové Koncilu očekávali novou katolickou jednotu, a namísto
toho jsme se dočkali nejednoty, která — abych použil slov Pavla VI. — jako
by postupovala od sebekritiky k sebezničení. Čekalo se nové nadšení a namís
to toho věci vyústily v znechucení a nezájem. Čekalo se, že se vykročí
vpřed, a namísto toho jsme se setkali s procesem postupující dekadence, která
se rozvíjela do značné míry ve zmanení následování údajného „koncilového
ducha“, a který tím o to účinněji a intenzivněji zdiskreditovala. (...)
Je třeba jasně prohlásit, že reálná reforma Církve předpokládá jednoznač
ný odvrat od zbloudění, jehož katastrofální následky se už nedají popírat. (...)
Bránit dnes skutečnou tradici Církve znamená bránit Koncil. A naše vina
je také, že jsme mnohdy poskytli záminku (a to na „pravici“ i na „levici")
k tomu, že se Druhý vatikánský koncil chápal jako „zlom" a překonání tradi
ce. Ve skutečnosti je tu kontinuita, která nedovoluje ani návrat do minulosti
ani útěk vpřed, ani anachronické touhy, a také není důvodem k nctrpělivos-
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ti. Musíme zůstat vířní dnešku Církve, a nikoli jejímu včerejšku nebo zítřku.
K dnešek Církve, to jsou koncilové dokumenty, s vyloučením jakýchkoli vý
hrad, které by je omezovaly, a jakéhokoli výběru, který by je znetvořoval.
(...)
.
_
_ . _
...................
Moje diagnóza zní: ocitli jsme se v autentické krizi, kterou nutno překo
nat a vyléčit. A navíc bych zdůraznil, že právě pro tento léčebný postup re
prezentuje Druhý vatikánský koncil skutečnost, již nutno bez výhrad při
jmout. S podmínkou ovšem, že se Koncil nebude chápat jako pouhý bod
odvratu, od nč-hož bychom se vzdalovali úprkem kamsi vpřed, nýbrž jako bá
ze, na níž lze bezpečné stavět. Teprve vlastně dnes objevujeme jeho „proroc
kou“ funkci: některé texty 2. vatikánského koncilu se ve chvíli vyhlášení
jevily věru v jakémsi dobovém předstihu. Pak přišla kulturní revoluce a so
ciální zmatky, které Otcové naprosto nemohli předvídat, za nichž se však
ukázalo, nakolik právě jejich odpovědi — tenkrát předjímavé — byly určeny
právě těmto budoucím časům. Z toho velmi jasně plyne, že návrat k těmto
dokumentům má pro naši současnost zcela zvláštní význam: dávají nám nez
bytný nástroj, s nímž můžeme dnešní problémy řešit. Je na nás, abychom ob
novili Církev nikoli navzdory Koncilu, ale v souladu s pravým Koncilem. (...)
Schematismus jakéhosi před a po v dějinách Církve, naprosto nezdůvodnitelný dokumenty 2. vatikánského koncilu, v nichž se naopak znovu potvrzuje
kontinuita katolicismu, ten nutno rozhodně odmítnout. Neexistuje žádná
před nebo pokoncilová Církev: existuje pouze jedna jediná Církev, která se
ubírá cestou ke Kristu, která stále prohlubuje a vždy lépe chápe poklad víry
svěřený samotným Pánem. V těchto dějinách neexistují žádné skoky, žádné
zlomy, a také žádné změny v kontinuitě. Koncilu naprosto nešlo o to vnést
do Církve jakousi časovou dichotomii. (...)
Hlavně bych řekl, že 2. vatikánský koncil dozajista nechtěl „změnit“ víru,
nýbrž ji chtěl vyjádřit účinnějším způsobem. Dále bych řekl, že dialog je
možný jen na základě jasné identity. Můžeme, musíme být „otevření", ale jen
když máme co říct, a když jsme si vybudovali vlastní identitu. Tak to chápali
papežové a Otcové Koncilu. Někteří z nich byli jistě optimističtí způsobem,
který se nám z naší dnešní perspektivy jeví ne dost kritický a realistický. Ale
pokud se domnívali, že se mohou s důvěrou otevřít ke všemu kladnému v mo
derním světě, bylo to především proto, že sami si byli jisti svou identitou,
svou vírou, zatímco mnozí katolíci v posledních letech se bez váhání a bez
zábran vystavují světu, to jest vládnoucí moderní mentalitě, která už v Sa
mých základech začala narušovat depositum fidei, které už přestalo být každé
mu samozřejmé. (...)
Nikoli křesťané odmítají svět, nýbrž spíše svět odmítá je, a to jakmile
začnou vyhlašovat pravdu o Bohu, Kristu a člověku. Svět se nadme nevolí,
jakmile hřích a milost nazveš jejich jmény. Je načase, aby se po období ne
uvážené „otevřenosti“ v křesťanovi obnovilo vědomí, že patří k menšině, a že
se často dostává do opozice k věcem, které se zdají být evidentní, zřejmé a při
rozené mentalitě, již Nový zákon nazývá — a rozhodně ne v kladném smyslu
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— „duchem svita“. Je načase zase najít odvahu k nonkonformismu, schop.nost vzdorovat všelijakým směrům běžné kultur}’, skoncovat s jistým druhem
euforické pokoncilové solidarity. (...)
Jestliže se „restaurováním“ rozumí návrat zpět, žádná taková restaurace
možná není. Církev postupuje k naplnění dějin, vzhlíží k Pánu, který při
chází. Ne, neexistuje cesta zpět, není ani možné jít zpět. Proto také žádná
„restaurace“ ve zmíněném smyslu neexistuje. Ale jestliže restaurováním ro
zumíme hledání nové rovnováhy po všem tom přehnaném otevírání se světu,
po všech těch nadmíru kladných interpretacích agnostického a ateistického
světa, pak ovšem takto chápaná restaurace (jako nově nalezená rovnováha me
zi orientací a hodnotami v katolické totalitě) je nemálof žádoucí, a proto také
v Církvi zrovna probíhá. V tom smyslu se dá říct, že se tím uzavírá první fá
ze po 2. vatikánského koncilu. (...)
Klima se zhoršilo

Situace se změnila, klima se změnilo k horšímu ve srovnání se situací, která
živila euforii, jejíž ovoce leží před námi jako varování. Křesťan se vrací k rea
lismu, což znamená k pozornému sledování znamení času. Proto vylučuji
možnost jakéhokoli (nerealistického) pomyšlení, že by se dalo jít zpět cestou,
jako by se 2. vatikánský koncil vůbec nekonal. Mnohé konkrétní výsledky,
jak je dnes vidíme, neodpovídají sice záměrům koncilových Otců, ale jistě
nemůžeme říct: bylo by bývalo lépe, kdyby se Koncil vůbec nekonal. John
Henry kardinál Newman, historik koncilů a velký učenec, který konvertoval
ke katolicismu z anglikanismu, řekl, že každý koncil znamenal pro Církev
vždy cosi riskantního, a že by mět tudíž být svoláván jen, aby prodiskutoval
přísně vymezený počet problémů a nezasedal příliš dlouho. Jistě, reformy
vyžadují čas, trpělivost a také pohotovost riskovat, ale přesto není dovoleno
říct: „Nesvolávejme koncily, protože bývají nebezpečné.“ Já si spíš myslím,
že pravý čas 2. vatikánského koncilu ještě nenastal, že jeho autentické přijetí
ještě ani nezačalo: jeho dokumenty byly chvatně pohřbeny potí horou
povrchních a vysloveně zkreslujících publikací. Četba litery těchto dokumentů
nám pomůže odhalit jejich pravého ducha. Teprve až znovu odhalíme pravdu
těchto velikých textů, pochopíme, co se vskutku stalo, a zareagujeme na to
s novou vervou. Opakuji: katolík, který jasně a ovšem i s bolestí rozpozná
škody, které napáchala v Církvi špatná interpretace 2. vatikánského konci
lu, musí najít i možnost, jak oživit i sám 2. vatikánský koncil. Koncil pat
ří jemu, a nepatří těm, kteří se i nadále chtějí ubírat cestou, jejíž výsledky
byly katastrofální. Nepatří těm, kteří, a nikoli náhodou, pořád ještě nevědí,
jak naložit s 2. vatikánským koncilem, který nazývají „zkamenělinou klerikální éry". (...)
Jisto je, že Koncil nevedl k obratu, jaký očekával Jan XXIII. (Nezapo
meňme, že země jako Holandsko, Švýcarsko a Spojené státy bývaly baštami
tradicionalismu a loajality k Římu!). Je také nutno připustit, že i s ohledem
na celou Církev modlitba papeže Jana, aby Koncil znamenal pro Církev velký
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krok vpřed k obnovenému životu a jednotě, nebyla — aspoň dosud — vy
slyšena. (...)
Bude-li se na 2. vatikánský koncil a jeho výsledky hledět jako na zářné
období dějin Církve, to záleží na všech katolících, kteří jsou povoláni jej zas
oživit. Jak řekl Jan Pavel II. ve své připomínce svátého Karla Boromejského
v Miláně: „Církev zítřka nepotřebuje nové reformátory. Církev potřebuje
nové světce.“ (...)
... Nechci tu mluvit o průbojnosti mladých církví (jako třeba v Jižní Ko
reji) nebo o vitalitě pronásledovaných církví, protože to nelze spojivat bez
prostředně s 2. vatikánským koncilem. Jako i jevy krizové nelze přímo
odvozovat z Koncilu. Jistou naději v rovině univerzální Církve — a děje se to
přímo v samém středu Církve v západním světě — vzbuzuje vznik nových
hnutí, která nikdo neplánoval a nikdo nepřipravoval, která však povstala
spontánně z niterné vitality samotné víry. Manifestuje se v nich — i když
nepřímo — cosi jako svatodušní období Církve. Myslím tu například na
hnutí charismatiků, na cursillos, na fokolariny, na společenství neokatechumenů,
na hnutí Communione e Liberazione atp. Všechna tahle hnutí samozřejmě
přinášejí jisté problémy. A skrývají se v nich i větší nebo menší nebezpečí.
Ale tak je tomu se vším, co je živé. Setkávám se zrovna, a to stále častěji, se
skupinami mladých lidí, kteří z celého srdce tíhnou k neztenčené víře Církve,
a kteří chtějí žít tuto víru plně a mají v sobě velký misionářský elán. In
tenzívní život modlitby v těchto hnutích neznamená útěk do nitra nebo ú
stup do soukromí, nýbrž prostě plnou a nedílnou katolicitu... (...)
... V dané chvíli převažují však směry, které se ve skutečnosti ubírají zcela
jiným směrem. Když se podíváme zpříma na „povšechnou meteorolickou si
tuaci" ducha, nezbývá než mluvit, jako už předtím., o krizi víry a Církve.
Překonat ji můžeme jen, když jí čelíme zpříma tváří v tvář. (...)
Realita zvaná Církev

Domnívám se, že autenticky katolický význam reality zvané „Církev" se
v tichosti vytrácí, aniž by byl výslovně zamítnut. Mnozí už nevěří, že to, oč
běží, je realita, kterou chce sám Pán. Dokonce některým teologům se Církev
jeví jako čistě lidský výtvor, jako nástroj, který jsme sami vytvořili, a který
můžeme podle libosti reorganizovat podle momentálních potřeb. Jinými slo
vy, v katolickém myšlení se všemožnými cestami, dokonce i v katolické teo
logii, šíří pojetí Církve, které nelze označit už ani za protestantské v „kla
sickém" smyslu. Mnohé současné ekleziologické ideje připomínají spíš model
všelijakých severoamerických „svobodných církví“, do nichž se kdysi utekli
věřící před tlakem „státní církve“, jak jej vytvořila Reformace. Tihle zběhové,
kteří ztratili už víru v institucionální Církev z vůle Kristovy, a kteří zároveň
chtěli uniknout před církví státní, si založili vlastní církev, organizaci střiže
nou podle svých potřeb. (...)
Pro katolíka se Církev vskutku skládá z lidí, kteří organizují její vnější
podobu. Ale za touto podobou se skrývá základní stavba chtěná samým Bo-
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hem, a je tudíž nezrušitelná. Za lidským povrchem se skrývá mystérium reali
ty víc než lidské, jež se zcela vymyká autoritě reformátorů, sociologů a ornizátorů. Když se však namísto toho hledí na Církev jako na výlučně lidský
výtvor, na produkt našeho vlastního usilování, pak i obsah samotné vity se
stane libovolným, víra se ve skutečnosti připraví o autentický, neomylný ná
stroj svého vlastního projevu. A tak se ztrátou mystéria Církve, jež je nad
přirozené a ne jenom socilogické, i sama kristologie ztrácí vztah k božskému,
vrací se k čistě lidským strukturám, a nakonec končí u pouhého lidského
záměru: Písmo svaté dostane podobu ježíšovského projektu, projektu sociál
ního osvobození, nebo nějakého jiného, čistě historického a imanentistického
projektu, který může sice i nadále budit zdání náboženskosti, ale svou pod
statou je vlastně ateistický. (...)
Lid Boží

... V tom je, po pravdě řečeno, skryto i nebezpečí zamítnutí Nového zá
kona návratem k Starému. V Písmu lid Boží odkazuje ve skutečnosti na
Izrael, na modlitby a víru jeho vztahu k Bohu. Omezit však definici Církve na
tento pojem znamená opominout novozákonní pojetí Církve, jež teprve je
úplné. Výraz „lid Boží" nakonec vždy jen odkazuje k starozákonnímu rysu
Církve, k jejímu sepětí s Izraelem. Ale novozákonní charakter Církve je mno
hem přesněji vystižen pojetím „Těla Kristova". Člověk se stává Církví a jejím
údem nikoli sociologickým zapojením, nýbrž právě jen spojením s Tělem
Páně skrze křest a Eucharistii. Za pojetím Církve jako lidu Božího, jež se s ta
kovou výlučností dnes prosazuje, se skrývají ekleziologické vlivy, které se de
facto vymezují Starým zákonem; a zdá se, že i vlivy politické, skupinové a kolektivistické. Neexistuje však vpravdě novozákonní, katolické pojetí Církve bez
přímého a živého vztahu nikoli k pouhé sociologii, ale v prvé řadě ke kristologii. Církev není určena jen „kolektivem věřících": tím, že je „Tělo Kristo
vo“, je mnohem víc než pouhý součet svých údů. (...)
Na tomto světě jedině Církev jde i za radikální, nepřckročitclnou mez: za
hranici smrti. Všechny údy Církve, živé i mrtvé, jsou ve spojení s jediným
životem, který vyplývá z toho, že všichni jsou včleněni do Těla Kristova. (...)
... Communio sanctorum znamná také účast na „posvátných věcech", čímž
se rozumí milost svátostí, která vyvěrá ze zemřelého a zmrtvýchvstalého Kris
ta. Právě tento tajemný, avšak reálný svazek, tato jednota v Životě, způso
buje, že Církev není naíc Církev, s níž bychom mohli nakládat, jak se nám
zachce. Ona naopak je spíš Jeho Církev. Všecko, co je jen naše Církev, není
Církev v nejhlubším slova smyslu; patří to jen k jejímu lidskému — a tudíž
druhotnému, přechodnému — aspektu. (...)
Kdyby Církev byla vskutku naše Církev, kdybychom jediné my byli Cír
kev, kdyby její struktury nebyly z vůle Krista, pak by už nebylo možné chá
pat hierarchii jako službu pro pokřtěné, kterou založil přímo Pán. Znamenalo
by to odmítnout koncept autority z vůle Boží, tedy autority, která své prá
vo zakládá v Bohu a nikoli — jak se děje v politických strukturách — na
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souhlasu většiny členstva nějaké organizace. Ale Kristova Církev není žádná
strana, ani spolek, ani klub. Její nejhlubší a permanentní struktura není de
mokratická nýbrž sakramentální, a tudíž hierarchická. Neboť hierarchie za
ložená na apoštolské následnosti tvoří nezvratný předpoklad síly a reality
svátostí. Takováto autorita se nezakládá na většině hlasů; je založena na au
toritě samého Krista, kterou On z vlastního úradku předal určitým mužům,
aby Ho reprezentovali až do Jeho konečného návratu. Jedině když obnovíme
tuto perspektivu, bude možné objevit znovu také nezbytnost a užitek posluš
nosti vůči legitimním církevním hierarchiím. (...)
... Církev předpokládala, že každý před slavením Eucharistie nezbytně
prohlásí: Zhřešil jsem, Pane, nehled na mé hříchy. Bývala to obligátní invokace každého kněze: každý biskup, i sám papež, zrovna jako ten nejposlednější
kněz museli toto prohlásit při každodenní mši svaté. I laikové a všichni
ostatní členové Církve byli vyzváni, aby vespolek vyznali svou vinu. Proto
každý v Církvi bez výjimky musel sám před sebou přiznat, že je hříšný, pro
sit o odpuštění a vydat se na cestu opravdové nápravy. Ale z toho nijak ne
plyne, že i Církev o sobě je hříšná. Církev — jak jsme viděli — je skutečnost,
která tajemně a nekonečně přesahuje součet svých údů. Abych vskutku do
sáhl Kristova odpuštění, staví se můj hřích do protikladu k víře Jeho Církve.
(-)
............................
Dnes jako by mnoho teologů, kněží i laiků na to zapomnělo. Nejde jen
o záměnu Já všeobecným My, osobní odpovědnosti odpovědností kolektivní.
Mnohdy to budí dokonce dojem, že někteří lidé, možná podvědomě, obracejí
svou modlitbu naruby, jako by ji mysleli takto: „Nehled na hříchy Církve,
ale na mou víru..." Jestliže to tak skutečně chápou, pak z toho plynou vážné
následky: provinční jedinců se stávají proviněními Církve, a víra se redukuje
v osobní záležitost, v můj způsob chápání a přijímání Boha a Jeho příkazů.
Věru se obávám, že takhle se dnes cítí a myslí zcela běžně. I to svědčí, nako
lik se na mnoha místech obecné katolické vědomí odchýlilo od autentického
pojetí Církve. (...)
Musíme mít ustavičně na mysli, že Církev nepatří nám, ale Jemu. Proto
„reformy", „obnovy“ — jakkoli nezbytné — nemohou mít jen podobu námi
horlivě a činorodě vytvářených nových, umných struktur. Z takového usilo
vání může vzejít nanejvýš jakási „naše" církev, podle našich měřítek, jež mo
hou být někdy opravdu zajímavá, ale která nicméně sama o sobě nejsou
pravá Církev, totiž ta, která uchovává naši víru a oživuje nás svátostmi. Chci
tím říct, že to, co jsme schopni vykonat my, je nekonečně podřízené Tomu,
jenž koná. Proto opravdová „reforma“ nespočívá v pracném budování nových
fasád (i když některé ckleziologie tvrdí opak). Skutečná „reforma" znamená
usilovat o to, aby všecko to naše pokud možno zmizelo ve viditelnější
prospěch toho, co náleží Kristu. Tuhle pravdu si znamenitě uvědomovali
světci. Světci vskutku do hloubi reformovali Církev, ale nikoli tím, že pláno
vali nové struktury, ale tím, že reformovali sami sebe. To, co Církev potře
buje, aby mohla sloužit potřebám člověka v kterékoli době, je svatost, a ne
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manažerství. (...)
Řehole a knězi

... Velké náboženské řády (jinými slovy’, přivé ony tradiční pilíře vždy
žádoucí církevní reformy) byly pod nárazem pokoncilového období otřeseny,
ztratily nebezpečně mnoho krve a dočkaly se toho, že jejich nové přírůstky
byly zredukovány na dosud nebývalou úroveň, a zdá se, že jimi stále ještě
zmítá krize identity. (...)
... Smrtící krize zachvátila hlavně řehole tradičně „nejvzdělanější" a inte
lektuálně nejlíp vybavené. (...)
Už samo postavení kněze je jedinečné a moderní společnosti cizí. Nikdo
už jako by nebyl s to pochopit funkci a úlohu, která nevyplývá ze souhlasu
většiny, nýbrž z reprezentace kohosi jiného, kdo se s knězem o tuto svou au
toritu dělí. A tak vzniká velké pokušení postoupit od nadpřirozené „autority
reprezentace“, jež je znakem katolického kněžství, k přirozenějším „funkci
koordinátora souhlasu", což znamená ke kategorii snáze pochopitelné, pro
tože pouze lidské a kromě toho v souladu s moderní kulturou. (...)
Jde takříkajíc o pokušení útěku od mystéria hierarchické struktury za
ložené Kristem k běžnějšímu typu lidské organizace. (...)
O zpovědi
Někteří kněží tíhnou ted k tomu udělat z ní beze zbytku jakýsi „pohovor",
cosi jako terapeutickou sebcanalýzu mezi dvěma osobami na stejné úrovni. (...)
Naopak je mnohem víc třeba, aby kněz zůstal v pozadí, a uvolnil prostor pro
Krista, který jediný může odpustit hříchy. Také zde je proto nezbytné vrátit se
k autentickému kontextu svátosti, v níž se člověk dotýká mystéria. Je třeba ob
novit smysl pro skandalon toho, že člověk může druhému člověku říct „od
pouštím ti tvoje hříchy"! V té chvíli — jako z téhož důvodu i v ostatních
svátostech — kněz zajisté svou autoritu neodvozuje z toho, že lidé se tak us
nesli, nýbrž přímo od Krista. Ono Ego, které praví „Ego te absolvo", nepatří
lidskému tvoru, nýbrž je přímo Ego našeho Pána. (...)
Při bližším přihlédnutí se za „repeticemi“ některých dřívějších /.povědí
také skrývala vážnost setkání dvou osob, které si uvědomovaly, že stojí tváří
v tvář mystériu Kristova odpuštění, jež přichází skrze slova a gesta hříšného
člověka. A nezapomeňme, že do tolika „rozhovorů“, které se staly nemálo
analytickými, se z velice lidských příčin vloudil pocit sebejistoty, seberozhřešení, který — při té spoustě vysvětlování — neskýtá skoro už prostor pro
vědomí osobního hříchu, za který jsme — přes všechny polehčující okolnosti
— vždy odpovědni... (...)
Biskupské konference

Je dobře si uvědomit, že biskupské konference nemají teologickou bázi,
že nepatří ke struktuře Církve, jak ji ustanovil Kristus, a kterou nelze vy
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loučit; mají pouze funkci časnou, praktickou. (...)
Žádná biskupská konference o sobě nemá pověření učitelské; její doklady
zavazují leda se souhlasem jednotlivých biskupů... Vyplývá to z ochrany při
rozené podstaty katolické církve, jež je založena na episkopální struktuře a ni
koli na nějaké federaci národních církví. Rovina národní nevyjadřuje žádný
církevní rozměr. Nutno si znovu ujasnit, že v každé diecézi je pouze jeden
pastýř a učitel víry ve společenství s ostatními pastýři a učiteli a s náměstkem
Krista. Katolická církev je založena na rovnováze mezi společenstvím a oso
bou, v tomto případě mezí společenstvím jednotlivých dílčích církví spoje
ných v univerzální Církev a osobou odpovědného představitele diecéze. (...)
Vskutku silné dokumenty proti nacionálsocialismu pocházely od ojedině
lých odvážných biskupů. Dokumenty biskupských konferencí bývaly naproti
tomu spíše matné a slabošské, pomyslíme-li na to, co by ona tragédie byla
vyžadovala. (...)
Podle klasického pojetí koncilu mravní jednohlasnost nemá kvalitu volby,
nýbrž svědectví... Jesliže je někomu tento bod jasný, pak už nepotřebuje další
důvody, aby pochopil, že biskupské konference, které kromě toho reprezen
tují mnohem omezenější okruh než koncil, nemohou volbou rozhodovat o prav
dě. V té souvislosti bych rád poukázal na jednu psychologickou okolnost.
Katoličtí knčží mé generace byli vedeni k tomu nevytvářet opozice mezi ko
legy, vždy usilovat o dohodu a nesoustředvat přílišnou pozornost na sebe za
ujímáním extrémních stanovisek. Proto v mnoha biskupských konferencích
jakýsi druh solidarity, a možná i touha po klidném, nerušeném životě v konformismu, vede většinou k tomu, že nakonec přijme stanovisko aktivních men
šin odhodlaných dosáhnout přesně vytýčených cílů. (...)
Vypadá to vždycky velmi pěkně, když se rozhoduje společní. Tím se však
riskuje ztráta onoho „skandalon“ a „bláznovství“ Písma, oné „soli" a „kva
su", které křesťan (zejména když je biskup, a tudíž obtížen neúprosnou od
povědností za věřící) potřebuje dnes, v této vážné krizi, víc než kdy jindy.
(...)
O Římě

Ano, italský duch je lepší. Netouží tolik po organizování a skýtá proto víc
možností pro jednotlivé osobnosti, pro ojedinělé iniciativy, pro originální ide
je, které — jak jsem uvedl ve spojitosti se strukturou mnoha biskupských
konferencí — jsou pro Církev nezbytné. Světci byli lidé imaginace a nikoli
funkcionáři všelijakých aparátů. Navenek byli možná „neobvyklé“ osobnosti,
ale přesto zgruntu poslušní a zároveň nesmírně originální a osobně nezávislí.
A Církev, nikdy to nepřestanu opakovat, Církev potřebuje světce neskonale
víc než funkcionáře. A pak mám také rád latinskou humanitu, která pokaždé
uvolní prostor pro reálnou osobu, a to i v nutném předivu zákonů a kodexů:
struktura má své oprávnění, ale nesmí ujařmit osobu. (...)
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Značné okruhy teologů jako by zapomněly, že teologie není záležitostí
jednotlivého odborníka, nýbrž celé katolické komunity, veškeré Církve. Ze
zapomnění, že teologické dílo má sloužit Církvi, vyplývá teologický pluralis
mus, který je ve skutečnosti jen subjektivismem a individualismem, jenž nemá
skoro nic společného se základem obecné tradice. Skoro každý teolog, zdá se,
chce ted být „tvořivý“. Ale jeho opravdový úkol tkví v tom, aby razmnoŽoval obecný vklad a zároveň aby přispěl k pochopení a vyznávání víry, nikoli
aby ji „vytvářel“. Jinak se víra začne rozpadat v řadu protikladných škol a prou
dů, k nemalé Škodě tím vším zmateného lidu Božího. V posledních letech se
teologie usilovně snažila uvést v soulad víru a znamení doby, což mílo
přispět k objevení nových způsobů šíření křesťanství. Mnozí si však nakonec
uvědomili, že tohle úsilí často přispěje spíš k zhoršení než překonání krize.
Bylo by nespravedlivé toto tvrzení zobecňovat, ale bylo by také nesprávné je
prostě a jednoduše popírat. (...)
Katecheze

Od chvíle, kdy teologie není s to ustavičným experimentováním zprostřed
kovat obecný model víry, hrozí rozpad i katechezi. Některé katechismy a mno
zí katecheti už neučí katolickou víru v její harmonické celistvosti — kdy
každá pravda předpokládá a vysvětluje druhou —, ale spíš se snaží podle mo
mentální kulturní situace učinit některé prvky křesťanského dědictví lidsky
„zajímavými". Jednostranně vyzdvihnou pár biblických míst, protože se zdají
být „bližší současné scnsibilitě“. Jiné z opačných příčin potlačí. Takže už ne
jde o katechezi, která by přispívala k obsáhlému, vše zahrnujícímu utváření ví
ry, nýbrž o pouhé reflexe, záblesky a pohledy vyplývající z dílčích, subjektiv
ně antropologických prožitků. (...)
... Vše, co bylo řečeno o víře, se nakonec soustředujc kolem čtyř zá
kladních prvků: kréda, Otčenáše, desatera a svátostí. V těch je zahrnut grunt
křesťanského života, syntéza církevního učení založeného na Písmu a tradici.
Zde najde křesťan vše, v co musí věřit (symbol neboli krédo), v co musí dou
fat (Otčenáš), co musí dělat (desatero), jakož i životní prostor, v němž toto
vše musí být dovršeno (svátosti). Dnes se tato fundamentální struktura v roz
sáhlých oblastech současné katechetiky zanedbává. Vedlo to, jak víme, k de
zintegraci sensus fidei u nových generací, kterým často chybí povšechná
znalost jejich vlastního náboženství. (...)
Církev a Písmo svaté

Pouto mezi Církví a Písmem svátým bylo roztrženo. V protestantské sfé
ře toto rozdělení začalo s dobou osvícenství v 18. století, a nedávno bylo
přijato také v určitých katolických vědeckých kruzích. Historickokritická in
terpretace jistě poskytla řadu závažných možností k lepšímu pochopení bib
lického textu. Ale svou povahou jej může osvětlit jen v jeho historické
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dimenzi, není však s to vysvětlit, čím na nás doléhá dnes. Tam, kde zapome
ne na tuto vymezenosr, stane se nelogickou a tím také nevědeckou. Ale za
pomíná se i na to, že bible ve své přítomnosti a budoucnosti může být
pochopena jen v živém svazku s Církví. Což vede k tomu, že se Písmo svaté
nečte už se zřetelem k základní církevní tradici, a také ne s Církví, nýbrž se
rovnou vychází z nejnovější metody, která sama sebe označí za „vědeckou“.
U některých expertů tato nezávislost dostala podobu přímé opozice — a to
natolik, že pro mnohé z nich tradiční víra Církve jako by už nemohla být
ospravedlněna před kritickou exegezí, a stala se leda překážkou pro auten
tické „moderní“ chápání křesťanství. (...)
Rozdělení Církve a Písma svátého rozrušuje Církev i Písmo zevnitř. Cír
kev bez věrohodného biblického základu je vpravdě jen nahodilým historic
kým produktem, organizací mezi mnoha jinými a jak řečeno, pomíjivou
lidskou konstrukcí. Ale bible bez Církve také přestává být mocně působícím
Slovem Božím a mění se v soustavu rozličných historických pramenů, ve
sbírku různorodých knih, v ichž si lze v dané chvíli vybrat, co kdo uzná za
vhodné. Exegeze, v níž bible už nežije a není chápána jako součást živého
organismu Církve, se mění v pouhou archeologii: mrtví pohřbívají mrtvé.
V každém případě takto viděno, poslední Slovo o Slově Božím coby Slovu
Božím nepřipadne právoplatným pastýřům a magisteriu, nýbrž expertům, pro
fesorům s jejich věčně provizorním, kdykoli odvolatelným úsudkům. (...)
Historickokritický výzkum učinil z Písma opět otevřenou knihu, ale záro
veň i knihu zavřenou. Otevřenou knihu: dík usilovné cxegetice vnímáme slo
vo bible nově, v jeho historickém sepětí, v mnohotvárnosti dějinného
vznikání a růstu, plné napětí a protikladů, což zakládá i nečekané bohatství.
Ale tím se Písmo svaté změnilo i v knihu zavřenou. Stalo se objektem ex
pertů. Laik, ale také odborný teolog, pokud není exegetik, už si nemůže do
volit o něm mluvit. Skoro jako by je věřící už nemohl číst a o něm uvažovat,
neboť vše, co by z toho vyplynulo, by se odmítlo jako „diletantské“. Exper
tíza postavila hradbu kolem zahrady Písma svátého, do níž neodborník už ne
má přístup. (...)
Každý katolík musí mít odvahu věřit, že jeho víra (ve spojení s vírou
Církve) převyšuje celé to „nové magisterium“ expertů a intelektuálů. Jejich
hypotézy mohou přispět k lepšímu pochopení geneze biblických knih,
nicméně patří k evolucionistickým předsudkům, když se prohlásí, že textu lze
rozumět pouze po studiu jeho vzniku a vývoje. Rád víry nikdy nebyl a není
založen na objevech (pravých nebo hypotetických) biblických pramenů a vrs
tev, nýbrž na bibli takové jaká je, jak se četla v Církvi od dob Otců až do
dnes. A především víra v takovouto četbu bible nám dala světce, kteří často
neměli žádné vzdělání, nebo obvykle ani nic nevěděli o exegetickém kontextu.
Přesto právě oni jí rozuměli nejlépe. (...)
Nejsvčtčjší Trojice

Na základě obav (bezdůvodných ovšem), že přílišný důraz na Otce Stvoři
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tele by mohl zastínit Synam určitá dnešní teologie tendenčně vyústila v čičirou kristologii. Přitom jde však často o spornou kristologii, v níž se jedno
stranně zdůrazňuje lidská přirozenost Ježíše, zatímco božství, jež je s ní sjed
noceno v téže osobě Krista, se zastírá, přechází mlčením nebo vyjadřuje
nedostatečně. Vypadá to skoro jako návrat do hájemství starého árijského
kacířstva. Nebylo by ovšem snadné najít „katolického“ teologa, který by
prohlásil, že odmítá starou formuli, jež označuje Ježíše za „Syna Božího“.
Všichni řeknou, že ji přijímají, přičemž současně rychle dodají „v jakém
smyslu“ se té formuli musí, podle jejich názoru, rozumět. A právě zde se
operuje diferencemi, které namnoze vedou k oslabení víry v božství Kristovo.
Jak jsem už řekl, kristologie, která je oddělena od supranaturální, to jest ni
koli jen sociologické ekleziologie, tíhne ke ztrátě božského rozměru, tíhne
nakonec k „ježíšovskému projektu“, a tím k projektu pouze dějinné, lidské
„spásy". (...)
Pokud pak jde o Otce, o první Osobu Trojice, pak s Ním spojená „kri
ze“ u některých teologů se dá vysvětlit z báze společnosti, která po Freudovi
už zásadně nedůvěřuje otcům a všemu otcovství. Idea Boha Stvořitele je tím
také zasažena, protože nelze přece přijmout představu Boha, k němuž je
možno se přiblížit jedině na kolenou: to se pak raději mluví o pouhém part
nerství, o přátelství, skoro jako mezi rovnými, mezi dvěma lidmi, nebo s člo
věkem Ježíšem. Tím se otázka Boha Stvořitele jaksi odsune stranou. To také
proto, že vzniká obava před problémy (kterým by bylo lépe jaksi předejít)
vyplývajícími ze vztahu mezi vírou v stvoření a přírodními vědami, nemluvě
o důsledcích, jež údajně vyplývají z evolucionismu. A tak tu máme nové ka
techetické texty, které nezačínají u Adama na počátku knihy Geneze, nýbrž
raději až povoláním Abrahama nebo exodem. Pozornost se plně soustřeďuje
na dřjiny, čímž se zamezí konfrontaci s Bytím. Jenže takto Bůh přestává být
Bohem — když Ho zredukujeme jedině na Krista, a pokud možno dokonce
i jen na člověka Ježíše. Vypadá to de facto, jako by určitý druh teologie už
nevěřil v Boha zasahujícího do hlubiny hmoty. Je to jako návrat k lhostejnos
ti, ne-li k gnostickému děsu před hmotou. Z toho vyplývají i pochyby o „hmot
ných“ aspektech Zjevení, o reálné přítomnosti Krista v Eucharistii, o panen
ství Panny Marie, o konkrétním a reálném Zmrtvýchvstání Ježíše, o zmrt
výchvstání těla slíbeného všem na konci dějin. Věru není náhodné, že
apoštolské krédo začíná vyznáním: „Věřím v Boha, Otce Všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.“ Tato prapůvodní víra v Boha Stvořitele (v Boha,
jenž je vpravdě Bůh) tvoří osu, kolem níž se točí ostatní křesťanské pravdy.
Jakmile ta je narušena, všecko ostatní se hroutí. (...)
Dédičný hřích

Jestliže mě Prozřetelnost jednoho dne zprostí mých povinností, rád bych
se věnoval právě tématu „prvotního hříchu" a nezbytnosti proniknout zas k je
ho autentické skutečnosti. Jestliže se dnes už nechápe, že člověk existuje ve
stavu odcizení (nejen ekonomického a sociálního, a které proto nemůže pře
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konat vlastním úsilím), pak nelze už také chápat nezbytnost Krista Vykupite
le. Ohrožuje to celou strukturu, víry. Neschopnost rozumět „prvotnímu
hříchu“ a neschopnost jej učinit srozumitelným patří věru k nejtěžším
problémům současné teologie a pastorace. (...)
Je vždycky nebezpečné změnit věroučný jazyk. Kontinuita je tu velmi dů
ležitá. Mám zato, že základní formulace víry, odvozené z velkých výroků Pís
ma svátého, nelze měnit: například „Syn Boží", „Duch Svatý", Mariino
„panenství“ a „božské mateřství". Připouštím však, že výrazy jako „prvotní
hřích“, jejichž obsah se též odvozuje přímo z bible, které však ve formulaci
manifestují už teologickou reflexi, se dají obměňovat. Ale musí se přitom po
stupovat velmi opatrně: pojmy nejsou nedůležité; a těsně se vážou k význa
mu. Přesto si myslím, že teologické a pastorační nesnáze při „prvotním
hříchu“ nejsou jenom sémantické, ale mají také hlubší příčiny. (...)
V evolucionalistické hypotéze světa (která souvisí s jistým druhem „teilhardismu“ v teologii) není pochopitelně místo pro nějaký „prvotní hřích". Le
daže by šlo o symbolický, mýtický pojem vyjadřující přirozené nedostatky
lidského tvora, který se z krajně nedokonalých počátků vyvíjí k dokonalosti,
k dokonalé seberealizaci. Přijmcmc-li však tento názor, plyne z toho, že
strukturu křesťanství stavíme na hlavu: Kristus je přemístěn z minulosti do
budoucnosti. Spása znamená pak prostě postup do budoucnosti jako nezbyt
ný vývoj k lepšímu. Člověk je jen produkt, který nebyl ještě plně dovršen
v čase. Nikdy neexistovalo žádné „spasení“, protože neexistoval také žádný
hřích, z něhož by člověk musel být vyhojen, nýbrž pouze, opakuji, přirozená
nedokonalost. Avšak tyto nesnáze více méně „vědeckého“ původu netvoří
ještě kořen dnešní krize „prvotního hříchu". Tato krize je jen symptomem na
šich nemalých obtíží pochopit skutečnost nás samých, světa a Boha. Diskuse
s přírodními vědami, například s paleontologií, zřejmě neuspokojují, i když
tento druh konfrontace je nutný. Musíme si uvědomit, že i my sami jsme o
vlivněni dřívějšími pojetími a dřívějšími úsudky filozofického rázu. (...)
Tato křesťanská pravda („prvotního hříchu“ — pozn. překl.] je na jedné
strané mystérium; na druhé šírané je vlak jistým způsobem evidentní. Evidentní
je: že osvícený, realistický pohled na člověka a dějiny nakonec narazí na jejich
odcizenost, a objeví, že existuje rozpor ve vztahu člověka k sobě samému,
druhým lidem a k Bohu. Ale protože člověk je především tvor vztažný, tako
výto rozpor zasahuje samé kořeny lidství a působí na vše ostatní, mystérium:
to, že nejsme s to proniknout do hlubin skutečnosti a následků prvotního
hříchu, je dáno právě tím, že tento hřích existuje, že narušení je bytostné, že
porušuje rovnováhu, mate logiku naší přirozenosti, a tím nám znemožňuje
pochopit, jak může nějaká vina na počátku dějin vyvolat situaci všeobecné
hříšnosti. (...)
Biblický příběh o počátcích nesděluje události způsobem moderní historio
grafie, nýbrž hovoří v obrazech. Je to příběh, který odhaluje i zahaluje. Ale
základní prvky jsou racionální a realita dogmatu musí být za všech okoností
zachována. Křesťan by se prohřešil proti svým bratřím, kdyby nevyznal Křis-
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ta, který nás především vykoupil z hříchu; kdyby nevyznal skutečnost odci
zení („pádu“) a zároveň i skutečnost milosti, která nás vykupuje a osvobozu
je; kdyby nevyznal, že obnovení naší původní přirozenosti vyžaduje pomoc
zvenčí; kdyby nevyznal, že výroky o sebeuskutečnění, o sebespasení nevedou
k vykoupení, nýbrž k destrukci; a kdyby nakonec nevyznal, že spása vyžaduje
sebezapření v lásce. (...)
M ravnost

... Autentická katolická etika dnes mnohým připadá jako cizí těleso z dob
dávno minulých, jako jakýsi meteorit, který se příčí nejen konkrétním zvyklos
tem života, ale také způsobu myšlení, které je zdůvodňuje. (...)
V kultuře „rozvinutého“ světa byl především roztržen nerozlučitelný sva
zek mezi sexualitou a mateřstvím. Sex odtržený od mateřství ztratil základ
a stal se bezcílným: stal se jakousi plovoucí minou, problémem a zároveň
ustavičně přítomnou mocí. (...)
Po rozdělení sexuality a mateřství přišlo také rozdělení sexuality a ploze
ní. Tento vývoj však vyústil v protisměr: plození bez sexuality. (...)
Zajisté nejde o to prosazovat nebo doporučovat nějaký zpátečnický moralismus, nýbrž jde o jasné vystižení důsledků těchto premis: je nadmíru lo
gické, že individuální rozkoš, libido se takto stane jediným možným vztahem
k sexualitě. Protože však nelze najít objektivní důvod, který by takový vztah
ospravedlnil, nalézá se aspoň subjektivní důvod v ukojení žádosti, v odpově
di, která prý „maximálně uspokojuje" jedince a pudy oproštěné od racionálních
vazeb. Každý ted může své osobní libido naplňovat obsahem, který vyhovuje
právě jemu. Z toho plyne zcela přirozeně, že všecky formy sexuálního ukojování se povýší na individuální „práva“. (...)
Oblast morální teologie se dnes stala ohniskem napětí mezi magisteriem
a teology, hlavně proto, že právě zde velmi rychle vyvstávají důsledky. Rád
bych poukázal na některé trendy: předmanželské sexuální vztahy lze prý ně
kdy za jistých okolností ospravedlnit; masturbace je prý normální projev
dospívání; vytrvale se požaduje, aby rovedení lidé v dalším manželství směli
přistupovat k svátostem; radikální feminismus také, zdá se, nápadně získává
v Církvi půdu — zejména v některých ženských řeholích (ale o tom poho
voříme později); ba dokonce i v otázkách homosexuality se objevují pokusy ji
ospravedlnit. Dokonce už někteří biskupové dovolili — na základě nepřes
ných informací nebo také z pocitu viny některých katolíků před „utlačovanou
menšinou“ — aby se v některých kostelích výslovně scházeli homosexuálové.
Pak je tu případ encykliky Pavla VI. Humanae vitae, která znovu potvrdila
zákaz antikoncepčních prostředků, a která nebyla náležitě pochopena. Za to
ji početné církevní kruhy více méně otevřeně odmítly. (...)
... Abychom násležitě pochopili celý problém, musíme se podívat zpět do
minulosti. V třicátých a čtyřicátých letech začli někteří katoličtí teologové
morálky kritizovat jednostranně prokreační zaměření katolické sexuální mrav
nosti, a to z hlediska personalistické filozofie. Především poukazovali na sku
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tečnost, že klasické pojetí manželství v kanonickém právu, založené na
„účelu“, není prý zcela právo podstatě manželství. Kategorie „účelu" prý ne
dostatečně ■vykládá tento specificky lidský fenomén. Tito teologové nijak nepopírali důležitost plození v komplexu hodnot lidské sexuality. Ale přiřkli jí
nové místo v mezích více personalistického pojetí manželství. Diskuse to by
ly závažné a nemálo prohloubily katolickou doktrínu manželství. Koncil přijal
a potvrdil nejlepší aspekty těchto úvah. Ale v téže době se začala už také rý
sovat nová vývojová linie. Zatímco úvahy Koncilu byl)’ založeny na jednotě
osoby a přirozenosti člověka, persoalismus se začal chápat v protikladu k „na
turalismu“ (jako by se lidská osoba a její potřeby mohly dostat do konfliktu
s přírodou). A tak přivel přehnaný personalismu některé teology k tomu, že
popřeli vnitřní rád, mluvu přírody (která naopak je mravní o sobě, jak
odvěků uČí katolická církev), a sexualitu, včetně manželské, označili za vý
hradní záležitost osobní vůle. To je jeden z důvodů, proč byla odmítnuta en
cyklika Humanae vitae, a proč mnohé teologie nejsou s to zavrhnout
antikoncepci. (...)
Hned po Koncilu se vedly diskuse o tom, jestli existují specificky křes
ťanské mravní normy. Někteří prohlašovali, že všechny normy se dají najít
také mimo křesťanský svět, a že de facto převážná část křesťanských norem
vzešla z jiných kultur, zejména z klasického starověku a jeho stoicismu. Z to
ho mylného východiska dospěli celkem důsledně k závěru, že mravnost nutno
konstruovat výhradně na bázi rozumu, a že tato autonomie rozumu platí
také pro věřící. Proto prý už žádné magisterium, žádný Bůh Zjevení se svým
desaterem. Ba mnozí dokonce začali prosazovat názor, že desatero, na němž
Církev založila svou objektivní mravnost, je pouhý „kultruní produkt" se
mitského starověku na Středním Východě a tudíž relativní norma závislá na
antropologii a historii, která už nemá s naší nic společného. A tak se i zde
opět setkáváme s popřením jednoty Písma svátého, s obnovou staré hereze,
která měla zato, že Starý zákon (dějiště „zákona“) byl překonán a nahrazen
Novým (královstvím „milosti“). Pro katolíky však tvoří bible nedílný celek;
Ježíšova blahoslavenství nevyvracejí desatero, které dal Bůh Mojžíšovi a skrze
něho lidstvu všech dob. Naproti tomu podle těchto nových moderních teo
logů se nyní sami musíme pídit po jiných behavioristických normách, protože
jsme prý teď „dospělí a osvobození“. (Tento odstavec pochází z nepubliko
vaného projevu kardinála Ratzingera k biskupům v Bogotě. Pozn. překl.)
Opravdová katolická mravouka si vposledku musí uvědomit, že existují
akce, které rozum nikdy nemůže ospravedlnit, a to proto, že obsahují negaci
Boha Stvořitele, a tím i odmítnutí autentického dobra člověka, stvoření Bo
žího. V magisteriu odjakživa existovaly pevné vztažné body, ukazatele, které
nelze odstranit ani pomíjet, aniž bychom rozvrátili vztah, jenž pro křesťan
skou filozofii existuje mezi bytím a dobrem. Jakmile však člověk vyhlásí na
prostou autonomii lidského rozumu, a tím jej odpoutá od desatera, musí chtě
nechtě pátrat po jiných pevných vztažných bodech: čeho se přidržovat, jak
ospravedlnit mravní povinnosti, když už nejsou založeny na božském Zjevení
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a ve Stvořitelových přikázáních... Tím jsme se dostali k takzvané „účelové mrav
ností“ — nebo, jak ji raději nazývají ve Spojených státech, kde ji zvlášť rozvi
nuli a rozšířili — ke „konsekvenční mravnosti“ neboli konsekvencialismu: nic
o sobě není prý dobré ani zlé, dobro každého činu závisí zcela na jeho účelu
a na předvídatelných a vypočítatelných následcích. Když si někteří etikové
uvědomili sporný ráz takového systému, snažili se oslabit „konsekvencialismus“ v „proporcionalismus“: mravní chování záleží prý na vyhodnocení
a zvážení proporčního úhrnu dober. Ale zas je to věc individuálního zhodno
cení, tentokrát zhodnocení „poměru“ mezi dobrem a zlem. (...)
Chyba spočívá v konstrukci a systematizaci něčeho, co tvořilo kdysi jen
aspekt tradiční mravnosti, která však — v konečné analýze — nezávisela na
osobním hodnocení, nýbrž na Zjevení Boha, na „návodu k použití“, který
předepsal Bůh objektivně a nesmazatelně svému stvoření. A tudíž příroda,
a s ní nepochybně i sám člověk, pokud tvoří součást stvořené přírody, nesou
tuto mravnost přímo v sobě. (...)
... Není těžké objevit, že za mravními názory mnoha teologií osvobození
často stojí v pozadí tato „proporční“ mravnost. „Absolutní dobro“ (což tady
znamená budování spravedlivé socialistické společnosti) se stane mravní nor
mou, která ospravedlňuje vše ostatní — je-li třeba — i násilí, vraždy a lži.
Tohle je jeden z mnoha aspektů, které ukazují, že lidstvo po uvolnění vazby
k Bohu propadá naprosté zvůli. Ve skutečnosti „rozum“ jedince může podle
potřeby navrhovat cesty zcela protichůdné, naprosto nepředvídatelné a krajně
nebezpečné. A co se pak jeví jako „osvobození“, obrátí se naruby a ve
skutcích odhalí svou dábelskou tvář. Toto vše bylo ostatně už přesně popsáno
na prvních stránkách bible. Jádro lidského pokušení a pádu člověka vyplývá
z programatického tvrzení: „Budete jako Bůh." (Gen. 3:5) Jako Bůh: to zna
mená osvobozeni od zákona Stvořitelova, osvobozeni od zákonů přírody,
neomezení vládcové vlastního osudu. Člověk pořád touží jen po jednom: být
svým vlastním stvořitelem a vlastním pánem. Ale co nás čeká na konci takové
cesty, určitě není ráj. (...)
Emancipace ieny

Tento druh „emancipace“ ženy zdaleka není nový. Zapomíná se, že už ve
starověku všecka náboženství měla také kněžky. Všecka, s výjimkou jednoho:
židovského. Křesťanství, i v tom následujíc „skandálně“ originální příklad
Ježíše, staví ženu do nové situace; dává jí postavení, které je nové i ve srov
nání s judaismem. Ale z judaismu zachovává výlučně mužské kněžství. Křes
ťanská intuice zřejmě pochopila, že ta věc není druhotná, že hájit Písmo
svaté (které ani ve Starém ani v Novém zákoně nezná kněžky) vždy znovu
znamená hájit lidskou osobu, najmě druhého pohlaví. (...)
Ižálc je třeba dospět na samé dno požadavku, který radikální feminismus
odvozuje z běžné moderní kultury, tociž „trivializace“ pohlavní vyhraněnosti,
„trivializacc“, která každou roli chápe jako něco vyměnitelného mezi mužem
a ženou. Když jsme mluvili o krizi tradiční morálky, naznačil jsem řadu fa-
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tílcích rozluk: například mezi sexualitou a plozením. Pohlaví odtržené od
svazku s plozením jako by už nepatřilo k determinujícím složkám, k radikánírnu a odvěkým znakům osoby. Muž? Žena? Někomu se takové otázky
zdají dnes zastaralé, nesmyslné, ba rasistické. Není těžko odvodit, jak na ní
odpoví dnešní konformismus: „to, že je někdo muž nebo žena, je pro nás
zcela nezajímavé, my všichni jsme prostí lidské bytosti.“ To má ve skutečnos
ti vážné následky i když se to zprvu jeví velmi krásné a velkorysé. Vyplývá
z toho de facto, že sexualita není už zakotvena v antropologii; znamená to,
že pohlaví se chápe jako pouhá role, již lze vyměnit podle libosti... Z toho
plyne s logickou nutností, že celé bytí a veškerá aktivita lidské osoby se re
dukují v čirou funkcionalitu, v čirou roli: podle sociálního kontextu třeba
v roli „spotřebitele“ nebo v roli „dělníka"; v každém případě v něco, co není
přímo závislé na daném pohlaví. Nikoli náhodou k bitvě o „osvobození“ v na
ší době patřil i zápas o překonání „otroctví přirozenosti", o právo stát se
mužem nebo ženou z vlastní vůle, třeba i s pomocí chirurgie, to vše spojeno
s požadavkem, aby stát zanesl toto autonomní rozhodnutí jedince do
úředních rejstříků. Je dobře sí ostatně uvědomit, Že tyhle takzvané změny
pohlaví nemění pranic na genetické konstituci zmíněných osob. Jedná se pou
ze o vnější artefakt, který neřeší žádné problémy, nýbrž vytváří pouze fik
tivní skutečnosti. Ale nikoli náhodou byly i zákony rychle přizpůsobeny
těmto požadavkům. Je-li všecko jen kulturně a historicky podmíněná „role"
a žádná přirozená specifičnost hluboce zakotvená v bytí, pak i mateřství je
pouhá nahodilá funkce. Některé feministické kruhy považují dokonce za
„nespravedlivé“, že jen žena musí rodit a kojit. A nejen zákonodárství, ale i vě
da tu nabízí pomocnou ruku: přetvoří muže v ženu a nice versa, jak jsme už
viděli, nebo plození oddělí od sexuality, aby se dalo plodit, jak se komu za
chce, s pomocí technických manipulací. Což nejsme nakonec všichni stejní?
A tak když si usmyslí, začne člověk bojovat i proti „nerovnosti" v přírodě.
Posvátná rovnost mezi mužem a ženou nijak nevylučuje, naopak vyžaduje růz
nost. (...)
Na poli náboženství pak vyměnitelnost pohlaví, chápaného jako pouhá
„role“ podmíněná spíš dějinami než přírodou, a trivializace mužství a Ženství
se rozšíří nakonec i na představu Boha a odtud sestoupí na veškerou ná
boženskou realitu. (...)
Ale křesťanství není jen filozofická spekulace; není žádná konstrukce naší
mysli. Křesťanství není „naše“ dílo; křesťanství je Zjevení; je poselství, které
nam bylo svěřeno, a my nemáme právo je rekonstruovat jak se nám zachce.
Z toho plyne, že nemáme právo měnit Otče nái v nějaké matko naíe: symbo
lismus, který použil Ježíš, je nezměnitelný; je založen přesně na tom vztahu
mezi člověkem a Bohem, který nám On přišel odhalit. A ještě míň je dovole
no nahrazovat Krista jinou figurou. Radikální feminismus — a mnohdy i ten,
který prohlašuje, že je odvozen z křesťanství — nehodlá však přijmout právě
tento příkladný, univerzální a nezměnitelný vztah mezi Kristem a Otcem.
(••■)
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Radikální feminismus

Osobní jsem přesvědčen, že to, co prosazuje radikální feminismus, není
už křesťanství, jak je známe: je to jakési jiné náboženství. Ale neméně jsem
přesvědčen (začínáme vidět do hlubin důvodů biblického stanoviska), že kato
lická církev a pravoslavné církve budou hájit svou víru a své pojetí kněžství,
a tím i realitu muže a ženy v jejich totalitě zrovna tak jako v jejich nevývratné diferenciaci na mužské a ženské pohlaví, a tím i v neredukovatelnosti
muže a ženy na pouhou funkci nebo roli. (...)
I zde platí, co hodlám neúnavně opakovat: pro Církev mluva přírody (v na
šem případě: dvojí pohlaví navzájem se doplňující, ale naprosto rozličné) je
také jazykem mravnosti (muž a žena povoláni k stejně vznešeným údělům,
přičemž oba jsou věčné, ale různé). A právě ve jménu přírody — víme, že
protestantská tradice, a pod jejím vlivem i tradice osvícenská, tomuto pojetí
nedůvěřují — Církev pozvedá hlas proti pokušení rozvíjet osoby a jejich úděl
podle čistě lidských plánů, zbavit je tím jedinečnosti a tím i důstojnosti... (...)
Radikální feminismus vyhlašuje osvobození, které slibuje spásu zcela jinou,
a navíc v protikladu k spáse v pojetí křesťanském. (...)
Ženské řehole

Feministická mentalita se vynořila také v některých ženských řeholích. To
se nejsilněji projevuje, a často v podobách krajně extrémních, na severoame
rickém kontinentu. Naproti tomu kontemplativní řády v kláštěřích jí s úspě
chem odolaly, protože jsou lépe zaštítěné před duchem doby, a protože se
vyznačují jasným a neměnným cílem: oslavou Boha, modlitbou, panenstvím
a distancováním se od světa, samými eschatologickými znaky. Aktivní řehole
a kongregace jsou zato ve vážné krizi: objev profesionalismu, myšlenka „so
ciální péče“, jež nahradila „lásku k bližnímu“, často nekritické a přitom
nadšené přizpůsobování se novým a dosud neznámým hodnotám moderní
sekulární společnosti, obvykle nikým neověřené, zavádění všelijakých psycho
logií a psychoanalýz do konventu: to všechno vedlo k palčivým problémům
identity, a u mnoha žen k rozpadu důvodů, jež by dostatečně ospravedlňova
ly řeholní život. Při návštěvě katolického knihkupectví v Latinské Americe
jsem si všiml, že tam (a nejen tam) nahradili duchovní traktáty minulosti
spoustou psychoanalytických příruček. Teologie ustoupila psychologii, pokud
možno té nejvíc módní. Kromě toho skoro neodolatelnou se stala fascinace
pro všechno orientální nebo za orientální pokládané: v mnoha řeholních do
mech (mužských i ženských) byl kříž nahrazen symboly asijské náboženské
tradice. Místy také zmizely dřívější bohoslužebné obřady a namísto nich na
stoupily jogistické a zenbuddhistické praxe. (...)
...Někteří se s náramnou důvěrou začali obracet k oněm světským zpověd
níkům, k „expertům duše“, jimiž jsou údajně psychologové a psychoanalyti
kové. Ale ti mohou přinejlepším říci, jak duševní síly působí, ale nemohu
říci, proč tak působí a kam míří. Krize mnoha řeholnic byla podmíněna právě

Josefa kardinála Ratzingera

57

tím, že jejich mysl jako by fungovala už jen naprázdno, bez rozeznatelného
směru. Právě tyhle ustavičné analýzy ukázaly velmi jasně, že „duše“ se nein
terpretuje sama sebou, a že potřebuje bod, odkazující mimo ni. Vypadl to
skoro jako „vědecké“ potvrzení úchvatného poznáni svátého Augustina: „Tys
nás stvořil sám pro sebe, ó Pane, a naše duše je nepokojná, dokud nespočine
v Tobě.“ To hledání a experimentování, často svěřené do rukou samozvaných
„expertů“, vedlo k nepředvídanému lidskému zatížení, u řeholnic často neú
nosnému, i když třeba řád vždycky neopustily. (...)
Muž, i jako řeholník, navzdory notorickým problémům, našel obvykle vý
chodisko z krize tím, že se vrhl do práce, že se snažil znovu objevit svou ú
lohu v aktivitě. Ale co měla dělat žena, když úloha, kterou jí pověřila její
vlastní biologie, byla popřena a často i zesměšněna? Když její nádherná
schopnost milovat, pomáhat, utěšovat, oživovat, být solidární, byla nahrazena
ekonomickou a odborářskou mentalitou „profese“, tím vysloveně mužským
způsobem účasti? Co mohla dělat žena, když vše, co náleželo především jí,
bylo smeteno a prohlášeno za nedůležité a bludné? (...) Aktivismus, vůle k „pro
duktivitě“, k „relevantnosti“ za každou cenu patří k odvěkým pokušením
muže, i kněží a řeholníků. A právě to podmiňuje základní trend v ekleziologiích (mluvili jsme o tom), jež líčí Církev jako „lid Boží“ plný aktivity, a jež
se horlivě snaží přehodnotit bibli v program akce se sociálními, politickými
a kulturními cíli. Není však náhodné, že slovo „Církev" je rodu ženského.
V ní vpravdě žije mystérium mateřství, díků, kontemplacc, krásy, hodnot te
dy, které se očím profánního světa zdají být neužitečné. Aniž by si možná
plně uvědomovala proč, řeholnice cítí hluboký neklid, když žije v Církvi, kde
se křesťanství zredukovalo na ideologii činorodosti, pod vlivem vyloženě
mužské ekleziologie, která se nicméně prezentuje — a možná i chápe —
jako něco bližšího i ženám a jejich „moderním" potřebám. Ve skutečnosti jde
o projekt jakési církve, v které už není prostor pro mystický prožitek, pro
výšiny náboženského života, pro vše, co po staletí poskytovaly, vedle bo
hatství dalších skvělých hodnot, a to všem a s neúmornou vytrvalostí a doko
nale, spíše ženy než muži. Tyto vynikající ženy prohlásila Církev za „svaté“
a někdy dokonce i za „doktory“, a nikdy neváhala klást je jako vzor pro
všecky křesťany. Vzor, který má dnes možná mimořádný význam. (...)
Mystérium Panny Marie

Tím, že 2. vatikánský koncil včlenil mystérium Panny Marie do mystéria
Církve, došlo k důležitému rozhodnutí, které by bývalo mělo nově podnítit
teologické bádání. Namísto toho nastal v raném pokoncilovém období náhlý
úpadek právě v tomto směru — div ne úplný kolaps, i když se ted projevují
známky jistého oživení. (...)
Jestliže místo, které patřilo Panně Marii, mělo zásadní význam pro rovno
váhu víry, dnes, jako už v několika dřívějších epochách dějin Církve, je třeba
toto místo znovu objevit. (...)
Jako mladý teolog v době před Koncilem (a také během Koncilu) jsem
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míl, jako měli tenkrát mnozí a mají dodnes, jisté výhrady proti některým sta
rým formulacím, jako například proti oné proslulé de Maria numquam satis.
Zdály se mi přehnané. A proto jsem měl později také obtíže s pochopením
pravého smyslu jiného slavného výroku (běžného v Církvi od prvních století,
kdy — po pamětihodné disputaci — v roce 431 Efeský koncil prohlásil Pannu
Marii za Theotokos, za Matku Boží). Myslím tu na výrok, který označil Pan
nu Marii za „přemoiitelku všeho kacířstva“. Dnes — v této konfúzní době,
kdy vpravdě všecky druhy heretických bludů jako by se dobývaly do dveří
autentické víry — dnes jsem pochopil, že nešlo o zbožné přehánění, ale o prav
dy, které dnes platí víc než jindy. (...)
¿esí bodů
1. Kdokoli uzná postavení, jež panně Marii udělilo dogma a tradice, je
bezpečně zakotven v autentické kristologii. (Podle 2. vatikánského koncilu:
„Tím, že Církev o ní zbožně medituje a ji kontempluje ve světle vtěleného
Slova, proniká zároveň hlouběji a s bázní velkého mystéria Vtělení a připodob
ňuje se stále víc svému snoubenci.“ — Lumen Gentium, č. 65) Vyplývá tu
díž spíš z bezprostřední služby víře v Krista, a nikoli především z úcty
k Matce — že Církev vyhlásila mariánská dogmata: první o Ustavičném pa
nenství a božském mateřství Panny Marie a další, po dlouhém období zrání
a uvažování, o Neposkvrněném Početí a tělesném Nanebevzetí Panny Marie.
Tato dogmata ochraňují původní víru v Krista jako skutečného Boha a sku
tečného člověka: dvě přirozenosti v jediné Osobě. Zajišťují také nezbytné
eschatologické napětí odkazem na to, že Nanebevzetí Panny Marie předjímá
nesmrtelný úděl, který čeká nás všecky. A také ochraňují víru — dnes o
hroženou — v Boha Stvořitele, který (a toto, mezi jiným, vysvětluje pravdu
o ustavičném panenství Maric, jemuž se dnes rozumí čím dál míň) může svo
bodně zasahovat také do hmoty. Nakonec Panna Maria, jak připomíná Kon
cil: „tím, že hluboce zasáhla do dějin spásy (...) jistým způsobem sjednocuje
ve své osobě a obráží nejdůležitější mystéria víry.“ (Litmen Gentium, č. 65)
2. Mariologic Církve zahrnuje pravý vztah, nezbytnou integraci mezi
Písmem svátým a tradicí. Čtyři mariánská dogmata jsou jasně založena na
Písmu svátém. Ale to je jako símě, které vyrůstá a přináší ovoce v životě tra
dice, a je přítomno i v liturgii, ve vnímání věřícího lidu a v myšlení teologie
řízené Magistcriem.
3. Přímo svou osobou jako židovská dívka, jež se stala matkou Mesiáše,
Panna Maria živým a nerozlučným způsobem poutá k sobě starý a nový lid
Boží, Izrael a křesťanstvo, synagogu a chrám. Ona odvěků tvoří spojovací člá
nek, bez něhož hrozí víře (jak se dnes děje) ztráta rovnováhy bud tím, že za
pomene na Nový zákon ve prospěch Starého, nebo že zavrhne Starý. V ní
zato můžeme prožívat jednotu Písma svátého v jeho celistvosti.
4. Řádná mariánská úcta zaručuje víře koexistenci nezbytného „rozumu"
s neméně nezbytnými „důvody srdce“, jak by řekl Pascal. Pro Církev člověk
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není jen rozum ani jen cit, nýbrž jednota obou těchto složek. Hlava musí
přemýšlet jasně, ale srdce musí být schopno vřelého citu: úcta k Panně Marii
(úcta, která se „na jedné straně vyvaruje všeho falešného vytržení, na druhé
straně přehnané úzkoprsosti, a to koncemplací vše převyšujícího důstojenství
Matky Boží“, jak zdůrazňuje Koncil) vtiskuje víře plný lidský rozměr.
5. Abych použil přímo formulace 2. vatikánského koncilu, Panna Maria je
„vzor“, „obraz“ a „model“ Církve. Dokud se jí Církev přidržuje, chrání ji to
před zmíněným už mužským modelem, který spatřuje v Církvi nástroj na
vytváření programů sociálně politické akce. V Panně Marii jako vzoru a archecypu nalézá Církev opět vlastní tvář Matky a nemůže klesnout na úroveň
strany, organizace nebo nátlakové skupiny ve službách lidských zájmů, byt'
sebevznešenějšich. Jestliže Panna maria nemá kde spočinout v mnoha teolo
giích a ekleziologiích, důvod je nabíledni: zredukovaly víru v pouhou abstrak
ci. A abstrakce nepotřebuje Matku.
6. Svým údělem, jenž je současně a povždy údělem Panny a Matky, Panna
Maria dodnes vrhá světlo na to, co Stvořitel zamýšlel pro ženy v každé, a te
dy i v naší době, nebo lépe, možná právě v naší době, kdy — jak víme — je
ohrožena sama podstata ženství. Skrze její panenství a její mateřství mysté
rium ženy dostává podobu vznešeného poslání, od něhož nemůže být odpou
táno. Panna Maria zajisté pronáší M agnificat, ale ona také oplodňuje mlčení
a ústraní. Ona to je, kdo se nebojí stát pod křížem, a je přítomna při zrození
Církve. Ale ona také, jak evangelista několikrát zdůrazňuje, „uchovává a roz
važuje v srdci", co se děje kolem ní. Jako stvoření odvážné a poslušné byla
a stále je příkladem, k němuž každý křesťan — muž a žena — může a má
vzhlížet. (...)
Třetí tajemství Fatimy

Ano, četl jsem je. (...)
Jestliže k tomu rozhodnutí (tj. jeho zveřejnění, po/.n. překl.) nedošlo, není
to proto, že by papež chtěl skrývat něco strašného. (...)
I kdyby v něm bylo něco takového zahrnuto (tj. něco strašného, poxn.
překlf, pak by to leda potvrzovalo onu část fatimského poselství, která je už
známá. Přísné varování bylo vysloveno na tomto místě, a to proti přemíře
lehkovážnosti, bylo poukázáno na vážnost života, dějin, na zhoubu, která o
hrožuje lidstvo. Ježíš sám to zdůrazňuje velmi často: „Jestliže se však nepo
lepšíte, všichni zahynete.“ (Lukáš 13:3) Konverze — a Fatima ji připomíná
v celé šíři — je ustavičný příkaz křesťanského života. Tohle bychom míli vě
dět už z Písma svátého. (...)
Svatý Otec má zato, že by to nic nepřidalo k tomu, co křesťan musí znát
ze Zjevení, a také z těch mariánských zjevení, jejichž vcelku známý obsah byl
schválen Církví, a která jen znovu potvrdila naléhavost pokání, obrácení, od
puštění, půstu. Uveřejnit „třetí tajemství“ by znamenalo vystavit Církev ne
bezpečí senzacechtivosti, využívání obsahu. (...)
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Mariánská zjeveni v Medjugorje

V této oblasti je trpělivost, víc než jindy, základním principem při postu
pu naší Kongregace. Žádné takové zjevení není nezbytné pro víru; Zjevení
dovršil Ježíš Kristus. On sám je ono Zjevení. My ovšem nemůžeme zabránit
tomu, aby Bůh hovořil k naší době ústy prostých osob a také mimořádnými
znamenám!, která poukazují na nedostatky kultur poznamenaných všeovládajícím racionalismem a pozitivismem. Zjevení, která Církev oficiálně schváli
la — zejména Lourdy a Fatima — mají své přesné místo v rozvoji života
Církve našeho století. Kromě jiného ukazují, že Kristovo Zjevení — i nadále
jedinečné, ukončené a tudíž nepřekročitelné — není mrtvá záležitost, nýbrž
cosi živého a vitálního. A kromě toho — a ted nemluvím o Medjugorje,
o němž nemohu vyslovit soud, protože Kongregace případ ještě zkoumá — ke
znamením naší doby patří, že zvěsti o „mariánských zjeveních“ se množí po
celém světě. Sekci Kongregace, která je pověřena jejich přešetrováním, dochá
zejí například zprávy z Afriky a z jiných kontinentů. (...)
O půstu

Postit se znamená přijmout bytostný ráz křesťanského života. Je třeba
znovu objevit tělesnou stránku víry: zdrženlivost v jídle je právě jedním tako
vým aspekctem. Sexualita a jídlo patří k základním prvkům tělesnosti člově
ka. V naší době nedostatek pochopení pro panenství a panictví jde ruku v ru
ce s nedostatkem pochopení pro půst. A obojí nedostatek má společný
kořen: dnešní ochablost eschatologické bdělosti, to jest bdělosti křesťanské
víry vůči životu věčnému. Panenství a pravidlená abstinence od jídla mají svěd
čit o tom, že nás čeká život věčný, že je vskutku už mezi námi, a že „po
doba tohoto světa pomine“. (Korinťanům 7:31) Bez panenství a bez půstu
Církev přestává být Církví, stává se čímsi přizpůsobeným svému historické
mu osvětí. Proto si musíme vzít příklad z našich bratří v pravoslavných
církvích, kteří jsou i dnes velkými učiteli autentické křesťanské askeze. (...)
Ztratili jsme smysl pro to, že křesťané nemohou žít prostě jako „kdokoli
jiný". Nesmyslný názor, že neexistuje žádná specificky křesťanská mravnost,
vyjadřuje pouze ztrátu základního pojetí: toho, co je „příznačně křesťanské“,
oproti různým modelům „světa“. Dokonce i v některých řeholích a kongre
gacích byla opravdová reforma zaměněna za uvolnění dosud tradičně prosazo
vané přísnosti. Namísto obnovy přišlo pohodlí. Uvedu malý, ale konkrétní
příklad: jistý řeholník mi sdělil, že rozvrat jeho kláštera začal — velmi kon
krétně —, když se vyhlásilo, že vstávání k recitaci nočních hodinek „nemá
praktický význam“. Nuže, tahle neprověřená, ale důležitá „oběť“ byla nahra
zena civěním na televizi, a to dlouho do noci! Zdánlivě triviální záležitost,
ale dnešní úpadek nezbytné přísnosti křesťanského života dostává také podo
bu takových „trivialit“, počínaje u řeholníků. (...)
Dnes si víc než kdy jindy musí křesťan uvědomit, že patří k menšině, a že
stojí v opozici ke všemu, co se zdá být dobré, zřejmé a logické „duchu svě
ta“, jak jej nazývá Nový zákon. K nejnaléhavějším úkolům křesťanů patří ob
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novena schopnost nonkonformismu, tj. schopnost odmítat mnohé z toho, co
vzniká v okolní kultuře. Jinými slovy, dnes musíme revidovat euforii rané pokoncilové éry. (...)

O vztahu „Gaudium et spes" a knihy „Jmitatio Christi

Nepochybně jde o dvě velmi různé spirituality. Imitatio je text, který
obráží velkou pozdně středověkou monastickou tradici. Ale 2. vatikánský
koncil jistě nijak nehodlal jakékoli nesporné hodnoty popírat. (...)
Naopak! K nejnaléhavějším úkolům moderního katolíka patří obnovení
kladných prvků právě takové spirituality, která zbystřuje vědomí kvalitativní
ho odstupu mezi mentalitou víry a mentalitou světa. Jistěže, v Imitatio je po
někud jednostranně zdůrazněn privátní vztah křesťana k Pánu. Ale v mno
ha současných teologických produktech narazíme na nedostatečné chápá
ní niterné spirituality. Všeobecnému a neúprosnému zatracování oné fuga
saecidi, jež tvoří střed klasické spirituality, uniklo, že existuje také sociální
aspekt tohoto „útěku“. Člověk utíkal před světem nikoli aby jej Smaltem za
tratil, nýbrž aby na místech usebrání objevil nové možnosti křesťanské, a tím
i lidské existence. Člověk si jasně uvědomoval své odcizení od společnosti, ale
v poustevnách a kláštěřích se zkoušely nové sociální modely založené na no
vých základech. Na poušti vyrůstaly oázy opravdového života; v těchto li
dech ožívala svěží naděje ve spásu všech. (...)
O sektách

Jejich rozšíření poukazuje také na jisté nedostatky a povrchnosti v našich
kázáních a zvyklostech. Například: radikální cschatologismus, milenarismus,
jež jsou typické pro mnohé tyto sekty, se mohly tak rozšířit jen díky vymize
ní tohoto původně katolického aspektu v mnoha oblastech pastorace. V sek
tách ožila sensibilita (zde vyhnaná do extrémů, nicméně autenticky křesťan
ská, pokud je vyvážená) tváří v tvář zkázám naší doby, a tudíž možná
blízkému konci dějin. Přesné zhodnocení fatimských poselství může například
posloužit jako jeden způsob naší odpovědi. Církev, naslouchajíc Kristovu po
selství, jak je naší době zprostředkuje Panna Maria, vnímá všeobecné o
hrožení a reaguje rozhodným obrácením a pokáním. (...)
Potřebujeme nový jas, novou radost, a takříkajíc novou katolickou „hr
dost“ (která nestojí v rozporu s nezbytnou pokorou). (...)
Liturgie

Když uvážíme rozličné konkrétní způsoby liturgické reformy, a především
postoje, které zaujali někteří liturgisté, vyvolává to nepříjemný pocit, který da
leko přesahuje kruhy integralismu. (Myšlen je zejména arcibiskup Lefebvre —
pozn. překl.) Jinými slovy, nikoli každý, kdo přizná takový pocit, musí být
nezbytně integralistou. (...)
Liturgická otázka není okrajová: sám Koncil nám připomíná, že se zde
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dotýkáme samého jádra křesťanské víry. (...)
Oblast liturgie poskytuje nejjasnější příklad protikladu mezi tím, co praví
autentický text 2. vatikánského koncilu, a způsobem, jak mu bylo rozumněno, a jak byl aplikován. (...)
To (užívání latiny — pozn. překl.) je další z případů, které se tak hojně
vyskytovaly v uplynulých letech, kde vyvstává rozpor na jedné straně mezi
tím, co Koncil vskutku říká o autentické struktuře Církve a jejích obřadů,
čili mezi reálnými a aktuálními pastoračními požadavky, a na druhé straně
mezi konkrétní reakcií rozličných církevních kruhů. Jazyk liturgie však nikdy
nebyl vedlejší záležitostí. Na počátku schismatu mezi latinským Západem
a řeckým Východem také vyvstal linguistický problém vzájemného pochopení.
Zmizení jednotného liturgického jazyka by mohlo posílit odstředivé síly, jež
ted působí v různých katolických, oblastech. (...)
Před Tridenrinem byla v Církvi povolena celá řada obřadů a liturgií. Tridintinští Otcové vybrali liturgii města Říma a předepsali ji celé Církvi. Povo
lili pak jen ty západní liturgie, které se uchovaly po víc než dvě století. To
to bylo například s ambroziánským rituálem milánské diecéze. Kdyby to posí
lilo zbožnost u mnoha věřících a podnítilo úctu k náboženskému cítění růz
ných katolických skupin, osobně bych podporoval návrat k starobylé situaci,
to jest k jistému liturgickému pluralismu. Ovšem s tím, že by se zásadně
potvrdila legitimnost reformovaných obřadů, a že taková výjimka dovolující
slavení předkoncilové liturgie, by byla jasně vymezena co do rozsahu a příleži
tostí. (...)
Zdá se, že některých výstřelků z let bezprostředně po Koncilu ubývá...
Zdá se mi, žc dochází k jistému vyvážení, a že si někteří lidé začínají uvědo
movat, že zašli příliš rychle a příliš daleko. Ale zatím se tato nová rovnováha
týká, jen elitních skupin, lze ji najít jen v určitých kruzích expertů, zatímco
mocná vlna, kterou právě oni dali do pohybu, teprve ted zasahuje většinu
věřících. A tak se stává, že mnohý kněz nebo laik, jaksi na sklonku dne, se
nadchne něčím — v domnění, že to je „avantgardní'1 —, co experti prosazo
vali už včera, zatímco dnes už titíž experti postoupili na jiné a možná do
konce i tradičnější pozice. (...)
Liturgie není žádná „show“, podívaná, vyžadující výborné režiséry a nada
né herce. Liturgický život se neskládá z „příjemných“ překvapení a atraktiv
ních „nápadů", nýbrž z důstojných repeticí. Nemůže vyjadřovat to, co je
proměnlivé a v pohybu, protože vyslovuje posvátné mystérium. Mnozí lidé
cítili a prohlásili, žc liturgii musí „dělat“ celá komunita, má-li jim opravdu
náležet. Takové stanovisko podnítilo „úspěch" liturgie, která se hodnotila
podle působivosti na úrovni podívané a zábavy. Znamená to nebýt schopen
vidět, co je pro liturgii příznačné, a co nepochází z toho, co děláme my, ale
ze skutečnosti, že se zde cosi děje, co my všichni dohromady „udělat“ nemů
žeme. V liturgii se projevuje síla, energie, kterou není s to vydat ani celá
Církev. Manifestuje se jí Zcela Jiné přicházející k nám skrze komunitu (která
v té chvíli nevládne, nýbrž slouží jako pouhý nástroj). (...)
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Liturgie je pro katolíka jeho univerzální domov, zdroj jeho identity, A k dal
ším důvodům, proč liturgie musí být něco „daného“ a „trvalého“, patří, že ri
tuálními prostředky manifestuje posvátnost Boha. Revolta proti tomu, čemu se
říkalo „topornost starých rubricistů“, jíž vytkli podvazování „tvořivosti“, ve
skutečnosti udělalo z liturgie jakousi vlastnoruční slátaninu a trivializovalo ji
na úroveň naší prostřednosti. (...)
Převládl dojem, že „aktivní účast“ je možná jen tam, kde existuje viditel
ná vnější aktivita — mluvení, zpívání, kázání, předčítání, potřásání rukou.
Zapomnělo se, že Koncil zahrnul i mlčení do actuosa participatio, protože
mlčení usnadňuje vskutku hlubokou, osobní účast, tím že umožňuje niterně
naslouchat Slovu Božímu. V mnohých liturgiích není teď ani stopy po tomto
mlčení. (...)
Stále jasněji rozeznáváme děsivé ochuzení, jež nastane ve chvíli, kdy lidé
vyženou krásu a odevzdají se výlučně „užitku". Zkušenost ukázala, že ústup
na pozice „srozumitelnosti pro všechy“, považované za jediné kritérium, ve
skutečnosti nedělá liturgii srozumitelnější a přístupnější, nýbrž pouze chudší.
„Prostá“ liturgie neznamená ochuzenou a levnou liturgii: existuje prostota
banality a prostota spirituálního, kulturního a historického bohatství... V sou
vislosti s tím vyloučili také vznešenou sakrální hudbu, opět ve jménu „ak
tivní účasti“, ale což tato „účast“ nezahrnuje také vnímání duchovní
a smyslové? Copak není vskutku nic „aktivního“ ve vnímání, přijímání a ni
terném pohnutí? Takto se leda snižuje člověk, omezuje se na to, co se dá vy
jádřit řečí, navzdory dnešnímu poznání, že to, co si rozumově uvědomujeme,
co vyplývá na povrch, je jen špička ledovce ve srovnání s totalitou lid:ské by
tosti... (...)
Jedinou vpravdě působivou apologii křesťanství lze shrnout do dvou
argumentů, totiž o svítcích, které Církev vytvořila, a umíní, které vyrostlo
v jejím středu, Svědectví o Pánu vydávají mnohem lépe nádhera svatosti a u
mění, které vzniko ve společenství věřících, než učená vysvětlení, jimiž se
apologetici snaží ospravedlnit temné stránky, bohužel tak časté, v lidských
dějinách Církve. Má-li Církev i nadále přetvářet a zlidšťovat svět, jak se
může vzdát krásy ve svých liturgiích, oné krásy, která je tak těsně spjata s lás
kou a s nádherou Zmrtvýchvstání? Ne. Křesťané se nesmějí nechat tak snad
no upokojit. Musí proměnit svou Církev v místo, jež je domovem krásy —
a tím i pravdy. Bez toho se náš svět změní v první kruh pekla. (...)
Eucharistie

Jsou lidé, kteří zřejmě hledí na liturgii velmi úzce, jen z hlediska Eucharis
tie, a to jen v podobě „bratrské hostiny“. Ale mše svátá není jen posezení
mezi přáteli, kteří se sešli k společnému lámání chleba na paměť Poslední
večeře Páně. Mše je univerzální oběť Církve, pří níž se Pán modlí s námi a z.a
nas a odevzdává nám sám sebe. Je to svátostné obnovení Kristovy oběti: tak
se její spásná moc rozšiřuje na všechny lidi, na přítomné i na ty kdesi v dál
ce, na živé i mrtvé. Musíme zase v sobě probudit vědomí, že Eucharistie ne
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ztrácí hodnotu, když někdo nejde k přijímání: takové vědomí by velmi
ulehčilo břímě některých problémů, jako třeba možnost přijímání u rozvede
ných, kteří žijí v novém manželství... Jestliže se Eucharistie chápe jen jako
společný pokrm mezi přáteli, pak člověk vyloučený z přijímání posvátných
darů je vskutku jako by vyobcován z bratrského svazku. Ale když se vrátíme
k plnému pojetí mše svaté (bratrský pokrm, ale také Oběť Páně, jež sama
o sobé působí svou mocí na toho, kdo je s Pánem spojen skrze svou víru),
pak osoba, která nejí tento „chléb", se nicméně podílí stejně jako druzí na
všech ostatních poskytovaných darech. (...)
I.idé zapomněli, že uctívání Nejsvětější Svátosti zintenzívňuje přijímání.
Není to věc „individuální“ zbožnosti: je to forma rozšíření svátého přijímání
nebo příprava na ně. Procesí ve svátek Těla Páné, které lid tak miloval, by se
měla zachovat. (Když jsem je vodíval po Mnichově, zúčastňovaly se ho desít
ky tisíc věřících.) Také zde liturgičtí „archeologové" přišli se svými výhradami
a poukazovali na to, že tahle procesí se nekonala v římské církvi prvních sto
letí. Ale zas opakuji, co jsme řekl už dřív, musíme se opět naučit chápat, že
sensus fidei katolického lidu je schopen za staletí vyvozovat důsledky vyplývají
cí z dědictví mu svěřeného, pronikat k nim a vyzdvihnout je na světlo Boží. (...)
Eucharistie tvoří ústřední jádro našeho liturgického života, ale na to, aby
tím středem byla, je třeba přijmout totální kontext a sžít se s ním. Průzkum
vlivů liturgické reformy ukazuje, že mše svátá chápaná převážně pastoračně,
se tak znehodnocuje. Ocitá se ve vakuu, mění se v úkon zcela odloučený od
ostatních liturgických aktů, které ji mají připravovat nebo prohlubovat. Eu
charistie předpokládá všechny ostatní svátosti a poukazuje na ně. Ale Eucharis
tie předpokládá také osobní modlitbu, modlitbu v rodině a neliturgické
modlitby komunity... Myslím tu na dvě nejhlubší a nejplodnější modlitby křes
ťanstva, které nás vždy znovu přivádějí do mocného řečiště Eucharistie:
Křídová cesta a růženec. Jestliže dnes tak nebezpečně podléháme svodům asij
ských náboženských praktik, pak je to zajisté i zčásti proto, že jsme na tyto
modlitby zapomněli. (...)
Pohanství

Rozhodně bychom se měli vyvarovat romantizování animistických ná
boženství. Jistě „zrnka pravdy“ v nich jsou, ale ve svých reálných podobách
vyvolaly svět strachu, kde Bůh je nesmírně daleko a země je vydaná na po
spas všelijakým duchům. Ve středozemní oblasti za časů apoštolů, a také v Af
rice, zvěst o Kristovi Přemožiteli „zloduchů v povětří“ (Efesanům 6:12),
přinášela osvobození od strachu. Smířlivost a nevinnost pohanství patří k mno
ha mýtům našich dnů. (...)
Ďábel

Ať už si míň prozíraví teologové říkají cokoliv, cfábel v očích křesťanské
víry je sice záhadná, ale reálná, osobní a nikoli jen symbolická bytost. Je to
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mocná realita (v Novém zákoně, který nám vždy znovu připomíná jeho exis
tenci, je nazýván „knížetem tohoto světa“), smrtící, nadlidská svoboda na
mířená proti svobodě Boží. Vyvstane to jasně, podíváme-li se střízlivě na
dějiny s propastmi stále nových nestvůrností, které nelze vysvětlit pouze vli
vem člověka. Člověk sám nemá sílu vzdorovat satanovi, ale cfábel není Žádný
druhý bůh, a v jednotě s Ježíšem si můžeme být jisti vítězstvím. Kristus je
„Bůh po našem boku“, odhodlaný a schopný nás osvobodit: to je právě ona
„radostná zvěst" bible. A proto musíme i nadále hlásat Krista zejména
v oněch pásmech strachu a nesvobody, jež se zpravidla kryjí s oblastmi ne
křesťanských náboženství. Ateistická kultura moderního západního světa ved
le toho stále ještě přežívá dík osvobození od démonického strachu, osvobození,
které přineslo křesťanství. Kdyby toto vykupující světlo křesťanství zaniklo,
na svět s veškerou jeho vědou a technologií by padla nepřekonatelná hrůza
z neproniknutelné cizoty bytí. A vynořují se už předzvěsti návratu těchto tem
ných mocností, satanské kulty v sekularizovaném světě se očividně šíří. (...)
O teologiích popírajících fábla

Nutno respektovat zkušenosti, utrpení, lidská rozhodnutí i praktické ne
zbytnosti. které lze tušit za takovými teologiemi. A zároveň je třeba bez nejmenšího váhání odmítnout názor, že takové teologie je možno považovat za
katolické. (...)
Když pozorně čteme knihy, které se všemožně snaží zbavit nepohodlné
přítomnosti cfábla, skončíme nakonec přesvědčeni o pravém opaku. Evange
listé o dáblovi hovoří často a bez nejmenšího úmysly symbolizovat. Jako
Ježíš sám i oni byli přesvědčeni — a byli odhodláni to také hlásat —, Že zde
působí reálná mocnost a ne nějaký abstraktní koncept. Mocnost, která o
hrožuje člověka, a od níž člověka osvobodil Kristus, protože On jediný je
onen „silnější“, který může přemoci „silného", abych použil slov bible, ([.ti
káš 11:22) (...)
V tomto zvláštním případě (moderní teologové — pozři, přckl.) připouštějí
— nemohou jinak —, že Ježíš, apoštolově a evangelisté byli přesvědčeni o exis
tenci démonických sil. Ale v dalším považují pak za samozřejmé, že se tímto
svým přesvědčením prý stali „oběťmi“ tenkrát běžných židovských způsobů
myšlení. A protože a priori považují za zcela jisté, že „tuto představu nelze
srovnat s naším viděním světa“, prostým mávnutím ruky odstranili všecko, co
se dnešnímu průměrnému člověku zdá nepochopitelné... Při „rozloučení s dáblem“ se tedy neopírají o Písmo svaté (které podporuje právě opačný názor),
nýbrž o současný světonázor. Tím se loučí se všemi dalšími aspekty víry,
které se nehodí současnému konformismu, a dělají to tudíž nikoli jako exegeti, nikoli jako interpreti Písma svátého, ale jako lidé dneška. (...)
Autorita, o niž tito biblicisté nakonec opírají svoje mínění, není bible,
nýbrž světový názor, který zrovna považují za moderní. Hovoří tedy jako
filozofové nebo socilogové, ale ta jejich filozofie vyplývá leda z banálního,
nekritického souhlasu s úsudky doby, jež jsou vždy provizorní. (...)
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Usilovné se snaží hlásat něco objevného, ale řeknou nakonec jen to, co už
víme, nebo co by jejich posluchač nejraději slyšel. Pokud pak jde o dábla, víra
je dnes jako vždy pevně přesvědčena o jeho mysteriózní, ale objektivní a zne
pokojivé existenci. Křesťan však ví, že člověk bohabojný nemusí mít strach
před ničím a nikým. Bázeň Boží patří k víře, a je cosi velmi odlišného od
zortočujícího strachu, od strachu před démony. Ale bázeň Boží se také zá
sadně liší od naduté opovážlivosti, která nechce vidět vážnost reality. Oprav
dová statečnost nezavírá oči před velikostí nebezpečí a měří je realisticky. (...)
Katecheze a poslední věci člověka

Katechezc se opět musí stát nikoli pouhým názorem mezi jinými, nýbrž
jistotou spjatou s vírou Církve, s vírou, která substanciálně daleko převyšuje
jakýkoli přijatý názor. Moderní katechezc naopak se většinou sotva zmíní
o „životě věčném“, problému smrti se dotkne jen letmo, a pak většinou jen
v souvislosti s tím, jak si počínat při jejím příchodu nebo jak zmírnit její
průvodní jevy. Protože mnozí křesťané ztratili smysl pro „poslední věci
člověka“, smrt byla obklopena mlčením, strachem nebo úsilím ji trivializovat.
Církev nás po staletí učila, abychom se modlili za to, aby nás smrt nezastihla
nepřipravené, aby nám byl poskytnut čas připravit se na ni; dneska se náhlá
smrt považuje za požehnání. Jestliže nepřijímáme s vážností smrt, nepřijímá
me s vážností ani život. (...)
Očistec

V dnešní době si kdekdo myslí, že je tak hodný, že si nezaslouží nic než
nebe! Za tohle může bezpochyby naše civilizace, která se ohání polehčujícími
okolnostmi a všelijakými alibi, aby lidi zbavila pocitu viny a hříchu. Kdosi
poznamenal, že dnešní vládnoucí ideologie jsou založeny na obecném funda
mentálním dogmatu, totiž na tvrdošíjném popírání hříchu, tedy oné reality,
s níž je spojena víra v peklo a očistec. Ale mlčení kolem očistce vyplývá i z ně
čeho jiného... Biblicismus, který jako první rozvinula protestantská tradice,
a který rychle pronikl i do katolické teologie, z něho vyvozuje, že ty vý
slovné pasáže Písma svátého o stavu, který tradice nazývá „očistcem“ (název
sám je poměrně pozdní, ale skutečnost sama patřila evidentně k víře křesťanů
od Samého začátku) jsou nepřiměřené a dosti nejasné. Ale jak jsem řekl už
jinde, tento biblicismus má sotva co společného s katolickým pojetím, podle
něhož se bible musí číst v hájemství Církve a její víry. Podle mého názoru,
kdyby neexistoval očistec, museli bychom jej vynalézt... Protože málo věcí je
tak bezprostředních, tak lidských a rozšířených — ve všech dobách a ve
všech kulturách — jako modlitba za naše drahé zemřelé. (...)
Reformace teoreticky odmítla přijmout očistec, a proto i modlitby za ze
mřelé.’1' Ve skutečnosti se však němečtí luteráni k této praxi nakonec vrátili
* Italský novinář, který rozmlouval s kardinálem, uvedl v té souvislosti příklad Kalvína, který dal
zbičovat jistou ženu za to, Že se modlila na hrobé svého syna. (Pozn. překL)
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a našli si pro to silné teologické zdůvodnění. Modlit se za drahého zemřelého
je sklon příliš naléhavý, aby bylo možno jej potlačit; je to překrásná manifes
tace solidarity, lásky a pomoci, která sahá i za hradbu smrti. Blaženost nebo
trápení osoby, jež je mi drahá, a která se odebrala na druhý břeh, záleží zčás
ti i na tom, jestli já na ni vzpomenu nebo zapomenu; ona i nadále potřebuje
mou lásku. (...)
Ještě o ďáblovi

Čím víc chápeme posvátnost Boha, tím víc chápeme i pravý opak svatosti,
totiž svůdné masky ďábla. Ježíš Kristus sám k tomu poskytuje nejlepŠÍ pří
klad: před jeho jedinečnou svatostí se satan nemohl skrývat a byl neustále nu
cen se odhalovat. A tak lze říct, že vymizení smyslu pro démonické svědčí
o souběžném úpadku svatosti. Ďábel se teď může utéci do svého živlu,
do anonymity, pokud ho neodhalí světlo člověka sjednocého s Kristem. (...)
Každý, kdo si jasně uvědomuje temné stránky doby, v které žijeme, pozo
ruje síly usilující o rozpad mezilidských vztahů. Za takové situace křesťan
vidí, že i jeho poslání exorcisty se musí opět stát stejně důležité jako bylo
v začátcích víry. Slovo „exorcismus" nesmíme zde ovšem chápat v tech
nickém smyslu; odkazuje prostě k víře, která ve své úplnosti „překonává
svět“ a „vyhání“ knížete tohoto světa. Jakmile si křesťan uvědomí tuto te
mnou propast, pochopí, že exorcismus patří k jeho povinnostem k světu. Ne
podléhejme populárnímu názoru, že „všechny problémy se dají vyřešit s tro
chou dobré vůle“. I kdybychom neměli víru, ale zachovali si opravdový realis
mus, byli bychom přesvědčeni, že bez přispění vyšší moci — jíž je pro křesťa
na výhradně Pán — zůstaneme v zajetí zničujících dějin. (...)
Satan je absolutní ničitel, který rozrušuje všechny vztahy: vztah člověka
k sobě samému i vztahy mezilidské. Tím se stává pravým opakem Ducha
Svatého, který je absolutním „prostředníkem“ zakládajícím vztah, v němž
kotví, a z něhož se odvozují všechny ostatní: vztah trinitární, skrze nějž
Otec a Syn jsou Jedno, jeden Bůh v jednotě Ducha Svatého. (...)
Ekumenismus

Je třeba se vyvarovat příliš snadného ekumenismu, který může například
narušit identitu katolických charismatických skupin, a ve jménu „ducha“
(chápaného jako antiteze k instituci) nekriticky je spojit s různými formami
nekatolického hnutí letničních křesťanů... Skupiny katolické obnovy musí
proto cítit s Církví — sentire cum Ecclesia — víc než. kdy jindy. Musí vidy
jednat v jednotě s biskupem, v neposlední řadě proto, aby se vyvarovaly ná
sledků, které se dostaví pokaždé, když se Písmo svaté vytrhne z kontextuálního svazku s Církví, což vede k fundamentalismu, ezoterismu a sektářství.
(...)
Ti, co dnes hovoří o „protestantizaci“ katolické Církve, vidí ji patrně ve
změně fundamentálního chápání významu „Církve“, v odlišném pojetí vztahu
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mezi Církví a biblí. V takovývh změnách se vskutku skrývá nebezpečí a ne
ní to jen ona karikatura, jak ji malují některé integralistické kruhy. (...)
... Protestantismus vznikl na počátku moderní doby, a je tudíž mno
hem těsněji než katolicismus spjat s niternými silami, které moderní věk vy
tvořily. Svou současnou podobu získal většinou v konfrontaci s velkými
filozofickými proudy devatenáctého století. Je velmi přístupný modernímu
myšlení, ale zároveň ho ohrožuje, což podmiňuje jeho kladné možnosti i jeho
nebezpečí. Proto někteří katoličtí teologové, hlavně ti, pro něž zděděná teo
logie už nic neznamená, podléhají dojmu, že právě tady najdou už vyšlapanou
cestu k propojení víry a moderního myšlení. (...)
Tenkrát jako dnes zásada sola scriptura má klíčový význam. Průměrný
křesťan se dnes odvodí z této zásady, že víra vyvěrá z individuálních počitků,
z intelektuální aplikace ve spojení s přínosy expertů, a takovýto názor se mu
zdá být mnohem modernější a mnohem evidentnější než pozice katolická. Ale
pohlédněme hlouběji. Jakmile si někdo takový názor osvojí, stane se mu ka
tolické pojetí Církve automaticky neudržitelným a hledá model církve jinde,
v širokém spektru fenoménu zvaném „protestantismus“. (...)
... Moderní člověk z ulice považuje za nejsamozřejmější takovou církev,
která by se technicky dala nazvat církví kongregaČní neboli svobodnou. V tom
je zahrnuta představa, že církev je jakási proměnlivá formace, závislá na tom,
jak si lidé zorganizují záležitosti víry. Z toho pak plyne, že je třeba se co
nejvíc přizpůsobit požadavkům dané chvíle. Zmínil jsme se o tom už několi
krát, ale stojí zato se k tomu vrátit: dnes už lidé skoro nemohou pochopit, že
za lidskou realitou stojí mysteriózní božská realita. A jak víme, právě to je
katolické pojetí Církve, a je mnohem těžší přijmout toto pojetí, než to, které
jsem předtím popsal, a které není jen pojetím exemplárně protestantským, ale
jedním z mnohých, která se rozvíjela v mezích celého „protestantismu". (...)
O Lntherovi

Ano, myslím si, že i dnes bychom s ním museli hovořit velmi vážně, a že
ani dnes jeho učení nelze přijímat jako „katolickou teologii". Jinak bychomnepotřebovali ani žádný ekumenický dialog, což je svým způsobem jakási
kritická diskuse s Lutherem, a zkoumání toho, jak by se daly velké věci z je
ho teologie uchovat a všecko nekatolické v ní překonat. (...)
V lipské disputaci Lutherovi protivníci nezvratně dokázali, že jeho „nové
učení“ míří nejen proti papežství, ale také proti tradici, jak ji jasně vyjadřují
Otcové a koncily. Luther to musel chtě nechtě přiznat, načež prohlásil, že
dokonce i ekumenické koncily se mýlily. To znamená, že autorita exegeta se
tu klade nad autoritu Církve a její tradice... To byl, myslím, rozhodující oka
mžik. Neboť z toho plynulo, že tím odmítá i katolické vědomí, že právě Cír
kev je schopna autenticky interpretovat pravý smysl Zjevení. Luther už nebyl
s to sdílet tuto jistotu, která spatřuje v Církvi výraz společného vědomí, jež
je nadřazené subjektivním úvahám a interpretacím. Tím se zásadně mění vztah
mezi Církví a jednotlivcem, mezi Církví a biblí. To je bod, jímž by se
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Kongregace musela zabývat spolu s Lutherem, kdyby teď žil, nebo lépe, to je
bod, který s ním diskutujeme při ekumenickým rozhovorech. Tato otázka
tvoří přirozeně také základ většiny našich konverzací s katolickými teology.
Katolická teologie interpretuje víru Církve; tam, kde se odpoutá od takové
interpretace a stane se pouhou autonomní konstrukcí, vzniká cosi naprosto
jiného. (...)
Jistý postoj katolického ekumenismu po Koncilu jako by se vyznačoval
určitým masochismem a tak trochu zvráceným sklonem označovat se za viní
ka všech katastrof uplynulých dějin. Ale pokud jde o německou situaci, kte
rou zevrubné znám, musím říci, že jsem spřátelen s hluboce vířícími
protestanty, s lidmi, kterých si velice vážím. Vedou vpravdě přísný křesťan
ský život a také palčivě cítí vinu, kterou nesou všichni křesťané za rozdělení,
které nás trápí. Jsem proto přesvědčen, že by bylo nespravedlivé generalizovat jednosměrný názor. Na straně protestantů se ostatně projevuje také nová
vnímavost pro prvky, které jsou fundamentální pro katolickou víru. (...)
... Exkluzivní zdůrazňování zásady sola scriptura klasického protestantis
mu patrně nepřežije, a dnes je v krizi víc než jindy, právě dík oné „vědecké"
exegetice, která vznikla v reformované teologii a byla jí prosazována. Ta de
monstruje, nakolik jsou Evangelia produktem rané Církve, ba víc, nakolik
celé Písmo svaté není nic než tradice. A to natolik, že řada lutheránskýcli
vědců jako by přešla na pozice pravoslaví: nikoli sola scriptura nýbrž sola tra
ditio. Protestantští teologové objevili také autoritu, cosi jako hierarchii (tj.
sakramentální duchovní úřad) a reálnost svátostí. (...)
Když jsme my katolíci o těchto věcech hovořili, bylo pro protestanty
těžké to přijmout. Ale když jim to řekly pravoslavné církve, začli naslouchat
a studovali ty věci s větší pozornosti, možná proto, že se jim už. nezdály tak
podezřelé. Proto se mi přítomnost pravoslavných církví v ženevské Světové
radě církví zdá prozřetelností. (...)
Dodnes se však rozdíl v pojetí Církve, jak jsem o něm mluvil, jeví jako
nepřekročitelná překážka. Pro reformovaného křesťana bude vždycky těžké,
neřku-li nemožné, přijmout kněžství jako svátost a nevývratný předpoklad
Eucharistie. Přijmout to, znamená totiž přijmout strukutru Církve založenou
na apoštolské následnosti. Za největší pokrok, aspoň v dané chvíli, lze po
važovat přijetí modelu Církve založené na apoštolské následnosti viděné jako
řešení lepší — a nikoli jako řešení jediné a nezbytné. (...)
... Neříkám to z nedostatku tolerance nebo z ekumenického vzdoru. Ka
tolické vyznání praví, že bez apoštolské následnosti neexistuje pravé kněžství,
a bez něho nemůže existovat opravdová svátost Eucharistie. My věříme, že
to takto chtěl sám zakladatel křesťanství. (...)
Pravoslavné církve

Styky s nimi jsou mnohem snažší jen zdánlivě. Ve skutečnosti čelíme váž
ným problémům. Tyto církve mají sice autentickou doktrínu, ale statickou,
odvěků petrifikovanou. Zůstali věrni tradici prvního křesťanského tisíciletí,
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ale odmítají další vývoj s tím, že katolíci o ném rozhodovali bez nich. Podle
nich věroučné otázky mohou být rozhodnuty jen na „vpravdě ekumenickém“
koncilu, tj. takovém, který obsáhne všechny křesťany. Proto označují za ne
platné všecko, co katolíci vyhlásili po schismatu. V praxi souhlasí s mnohým,
co bylo definováno, ale podle nich se to týká jen církví závislých na Římu,
a je to zavazuje. (...)
Sdílejí s námi přesvědčení o nezbytnosti apoštolské následnosti; mají sku
tečný epískopát a Eucharistii. Ale tíhnou k názoru o autokefalidě, podle níž
církve, i když sjednocené ve víře, jsou zároveň nezávislé. Nemohou přijmout
skutečnost, že římský biskup, papež, tvoří princip a střed jednoty univerzální
Církve chápané jako communio. (...)
Z lidského hlediska nevidím možnost úplného sjednocení, jež by překona
lo začáteční fázi praktických kroků, k nimž už došlo. Nadále zůstávají obtí
že na teologické rovině, ačkoliv na konkrétní rovině, pokud jde o skutečný
život, se vztahy uvolnily, jak lze pozorovat všude, kde katolíci a pravoslavní
navážou vztahy (a kde jsou mnohdy i společně pronásledováni). Zatímco roz
dílné ckleziologie se od sebe teologicky liší, prakticky jsou obě církve v ži
vém styku, neboť společně uznávají svátosti a existuje v nich (za jistých
podmínek) možnost intcrcommunio, na rozdíl od forem přijímání, jež vyply
nuly z reformace. (...)
Anglikáni

... Některé sekce anglikánů se nemálo distancovaly tím, že zavedly nové
normy týkající se druhého manželství rozvedených, kněžek a jiných otázek
v oblasti morální teologie. Došlo tam k rozhodnutím, která vytvořila nové
přehrady, a nejen mezi anglikány a katolíky, ale také mezi anglikány a pravo
slavnými, protože pravoslaví jsou v těchto věcech skoro zajedno s katolíky.

Katolicismus a protestantismus

Nesmíme zaměňovat slova za realitu: teologický pokrok a pár společných
prohlášení neznamenají ještě vskutku rozsáhlé sblíženi. Eucharistie je život,
a my zatím nemůžeme sdílet tento život s těmi, kteří chápou Církev a svá
tosti tak odlišně. Krajně nebezpečný je ekumenismus, který nečelí těmto těž
kostem, jež se nám jeví dnes jako nepřekonatelné. Jistěže se skrývalo mnoho
nebezpečí i v situaci před Koncilem, v situaci poznamenané izolací a stro
hostí, v nichž bylo pramálo místa pro bratrské vztahy. (...)
Bible

Písmo svaté žije v komunitě a je závislé na jazyku. V jistém smyslu kaž
dý překlad je také interpretace. Existují pasáže, v nichž hovoří spíš překlada
tel než bible, v tom jsou si dnes všichni odborníci zajedno. V Písmu svátém
jsou místa, která vyžadují jasné rozhodnutí a jednoznačné stanovisko. Tyto
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věci nelze zastírat a také nelze skrývat obtíže za povrchním řešením. Lidé se
někdy domnívají, že exegetici se svými historickokritickými metodami našli
„vědecké“ a tudíž nestranné řešení. Tak tomu ale není; žádná „věda“ se ne
může vyhnout závislosti na filozofii či ideologii. Neexistuje neutralita, tady
nejmíň. Mimochodem, velmi dobře chápu, proč němečtí luteráni trvají na
Lutherově bibli. Právě její jazyková forma po staletí působila v pozadí luteranismu jako jednotící síla. Zrušit ji by znamenalo narušit samo jádro lute
ránské totožnosti. Tento překlad má docela jiný status v jejich komunitě, než
může mít kterýkoli překlad mezi katolíky. A kromě toho interpretací, která
je v něm zahrnuta, omezil Lutherův překlad do jisté míry i účinek zásady XOla scriptura a přispěl ke komunitárnímu chápání bible, k jakési obecné „cír
kevní“ asimilaci překladu. (...)
Musíme mít odvahu znovu prohlásit, že bible jako celek je „katolická".
Když ji přijímáme tak, jak je, s vědomím jednoty všech jejích částí, souhlasí
me s velkými církevními Otci a způsobem jejich čtení. Tím vstupujeme do
katolického světa... A to netvrdím jen já, ale také celá řada protestantských
vědců, jako napříkald Heinrich Schlier, jeden z oblíbených žáků luterána Ru
dolfa Bukmanna. Soustavnou aplikací zásady sola scriptura Schlier objevil, že
je „katolicismus“ přítomen už v Novém zákoně. Protože tam, už tam existu
je pojetí živé Církve, jíž Pán svěřil své živé Slovo. Názor, že Písmo svaté je
archeologická fosilie, disparátní sbírka „pramenů“, jež je třeba zkoumat z hle
diska archeologie a paleontologie, takový názor nelze najít v Písmě saméml
A rak se stal Schlier z vnitřní logiky katolíkem. Jiní z jeho protestantských,
kolegů nepostoupili tak daleko, nicméně přítomnost katolického fenoménu
v bibli je dnes už mimo diskusí. (...)
Křesťané a nacionálsocialismit

Jedovaté símě nacismu nevzešlo z rakouského a jihončmeckého katolicis
mu, nýbrž spíš z dekadentní kosmopolitické atmosféry Vídní z konce monar
chie. V takové atmosféře Hitler se závistí vzhlížel k síle a odhodlanosti
německého severu: Bedřich II. a Bismarck patřili k jeho politickým idolům.
A je dobře známo, že v rozhodujících volbách roku 1933 Hitler v katolic
kých zemích většiny nedosáhl. (...)
Nejdřív musím zdůraznit, že jádro luteránských věřících sehrálo význam
nou úlohu v protihitlerovském odboji. Vzpomínám si na Barmcnskou de
klaraci z 31. května 1934, v níž se „konfesijní církev“ distancovala od
„Německých křesťanů“ a tím projevila zásadní odpor k Hitlerovým totalitárním aspiracím. Na druhé straně fenomén takzvaných „Německých křes
ťanů“ odhaluje hlavní nebezpečí, jemuž je vystaven protestantismus v oka
mžiku uchvácení moci. Idea nacionálního, tj. germánského, antilatinského
křesťanství Hitlera podpořila, nemluvě o tradici státních církví a velmi silném
zdůrazňování poslušnosti vůči autoritě, která tvoří nedílnou součást lute
ránské tradice. Tyto aspekty silně oslabily odolnost protestantismu a zejména
luteránství vůči Hitlerově útoku. Hnutí jako „Němečtí křesťané" by nikdy
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nemohlo vzniknout v mezích katolického pojetí Církve. (...)
Vzdorovat Hitlerovi u protestantů vyžadovalo' víc osobní odvahy. Karl
Barth to projevil velmi jasné, když odmítl složit přísahu státních zaměst
nanců. Proto také může protestantismus poukazovat především na velké výji
mečné osobnosti v řadách těch, kteří se postavili proti Hitlerovi. Zároveň to
vysvětluje, proč mezi průměrnými křesťany katolíci snáze odolávali hitlerov
ským doktrínám. Ta éra nám ukazuje, co dějiny soustavně potvrzují: zatímco
katolická církev může uzavírat taktické pakty s ohledem na menší zlo, a to
i s despotickými státy, v konečné instanci se Církev projeví jako bašta proti
totalitární zvůli. Svou vlastní přirozeností se totiž nemůže vázat na stát,
musí čelit státu, který by vnucoval jejím věřícím jakoukoli ideologii. Sám
jsem to jako mladý katolík v nacistickém Německu prožil. (...)
Teologie osvobození

Osvobození se zdá být heslem, které převzaly všechny moderní kultury na
všech kontinentech. Mezi zastánci těchto kultur proniká vůle k „osvobození“
do teologie, a to ve všech civilizačních oblastech světa. „Osvobození“ patří
také ke klíčovým pojmům blahobytné společnosti v Severní Americe a západní
Evropě: totiž osvobození od nábožeské etiky a tím od údajného omezování
člověka jako takového. Vedle toho existuje také osvobozování v Africe a Asii,
kde odpoutání od západních tradic nabývá rázu osvobozování od koloniál
ního dědictví při současném hledání vlastní identity... V Jižní Americe pak se
„osvobození" chápe především ve smyslu sociálním, ekonomickém a poli
tickém. Proto otázka soteriologic, tj. problém spásy, vykoupení (nebo osvobo
zení, jak se tomu raději říká) se stala ústřední otázkou teologie. (...)
Teologie se snaží odpovědět na nejpalčivější otázku dnešního světa, tj. na
skutečnost, že navzdory všemu usilování člověk není nikterak vykoupen ani
svobodný a žije v rostoucím odcizení. Vidíme to ve všech dnešních formách
společnosti. Základní zkušeností našeho věku je právě prožitek „alienace“, tj.
stavu, který křesťanství označuje tradičně slovy ztráta vykoupení. Jde o existenciální prožitek člověka, který se osvobodil od Boha a namísto svobody
klesl do otroctví. (...)
...Vnímat znamení času burcuje také odvahu pohlédnout do tváře realitě,
vidět, co je kladné a co záporné. A jakmile se přidržíme této objektivní linie,
zjistíme, že všechny programy sekularizovaného osvobození mají jeden společ
ný rys: snaží se dosáhnout osvobození výlučně v rovině imanentní, v ději
nách, v tomto světě. Jenže právě tento omezený horizont, vytýčený dějinami
a bez otevřenosti a transcendence, přivedl člověka do dnešní situace. (...)
Touha po spáse, dnes tak rozšířená, svědčí o autentickém, i když ne
jasném vědomí důstojnosti lidské bytosti stvořené „k obrazu Božímu", jak to
vyslovuje první kniha Písma svátého. Ale nebezpečí některých teologií tkví
v tom, že se drží imanentistické perspektivy, čistě pozemského stanoviska sekularistických programů osvobození. Nevidí a nejsou s to vidět, že z hledis
ka křesťana „osvobození“ znamená především a zásadně osvobození od
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radikálního otroctví hochu. (...)
Ve formách závislých na marxismu teologie osvobození rozhodné není ná
rodním produktem Latinské Ameriky nebo jiných méně vyvinutých oblastí; není
to cosi, co vzešlo z lidu a vyrostlo spontánně. Svým původem alespoň jde
o dílo intelektuálů, a to takových, kteří se narodili nebo získali vzdělání
na blahobytném Západě. Teologové, kteří ji založili, jsou Evropané;
teologové, kteří ji prosazují v Jižní Americe jsou opít Evropané nebo lidé
odchovaní na evropských univerzitách. Za Španělštinou nebo portugalštinou
jejich kázání se jasně rýsují německé, francouzské a angloamerické kořeny.

Liberální teologie přišla do třetího světa s exportem mýtů a utopií vy
tvořených na vysoce vyvinutém Západě. Skoro jako by šlo o pokus vyzkoušet
v konkrétním prostředí ideologie vynalezené v laboratořích evropských teore
tiků. Z jistého hlediska jde tudíž o jakýsi druh kulturního imperialismu, i když
se prezentuje jako spontánní výplod nespokojených mas. Bylo by důležité zjis
tit, jaký reálný vliv ve skutečnosti mají na lid tihle teologové, kteří se vydá
vají za jeho údajné mluvčí. (...)
... Na Západě už marxistický mýtus přestal přitahovat mládež a dokonce
i dělnictvo, což podnítilo některé intelektuály, kteří zásadně nežijí v zemích
ovládaných „reálným socialismem“, k tomu, aby exportovali tento mýtus do
třetího světa. Věru jen tam, kde marx-leninismus není u moci, se dosud vy
skytnou lidé, kteří jeho iluzivní „vědeckou pravdu“ berou vážně. (...)
Je paradoxní — i když zase ne příliš — že víra se zdá být mnohem
pevnější na Východě, kde je oficiálně pronásledovaná. V těchto oblastech
prakticky v katolicismu neexistují doktrinální problémy. Nehrozí tam nebez
pečí, že by křesťané dospěli k zásadám nějaké násilně prosazované osvobo
zené kultury. Den za dnem tam zato lidé na vlastním těle pociťují cenu, jež
se platí za tragédii společnosti, která se chtěla osvobodit od Bolu. A zdá se
dokonce, že v některých zemích východního bloku se rodí myšlenka „teolo
gie osvobození“, jako zásadní negace marxismu. A zo toho nijak nevyplývá,
že by se tam sympatizovalo s vládnoucími ideologiemi a životním stylem Zá
padu. (...)
Zdá se mi, že svou filozofií a svými mravními cíli marxismus představuje
mnohem zrádnější pokušení než mnohé formy praktického ateismu, které bý
vají intelektuálně mnohem méně náročné. Marxistická ideologie totiž používá
židokřesťanské tradice a pervertuje ji v bezbožecké, prorocké hnutí; ná
boženské energie člověka je tu zneužito jako nástroje k dosažení politických
cílů s výhradním zaměřením na pozemské naděje, což staví na hlavu křesťan
skou touhu po životě věčném. Tahle perverze biblické tradice svádí mnoho
věřících, kteří se v dobré víře domnívají, že Kristův cíl je totožný s cílem,
který hlásají zastánci politické revoluce. [...]
Teologicky nepřijatelná a sociálně nebezpečná je přitom ona mixtura
z bible, kristologie, politiky, sociologie a ekonomiky. Písmo svaté a teologie
nemohou být zneužity k absolutizaci a sekularizaci teorie sociopolitíckého řádu.
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Svou povahou je tento řád vždy pomíjivý. Sakralizací revoluce — směšo
váním Boha, Krista a ideologie — se vyprodukuje leda snový fanatismus, kte
rý může vést k ještě horšímu bezpráví a útisku, čímž se v praxi znehodnotí
to, co slibovala teorie... Trapná je také konfrontace s tak bytostně nekřesťan
skou iluzí, která žije mezi kněžími a teology, že lze vytvořit nového člověka
a nový svít, nikoli cestou konverze každého jedince, nýbrž pouhou změnou
sociálních a ekonomických struktur. Neboť u kořene nespravedlivých so
ciálních struktur je skryt ve skutečnosti osobní hřích. Ti, co opravdu touží
po lidštější společnosti, musí začít u kořene, nikoli u kmene a větví stromu
sociálního bezpráví. Je to věc fundamentálních křesťanských pravd, jenže ty
se s opovržením odmítají jako „odcizující“ a „spiritualistické“. (...)
Africký případ.

Problémy jsou celkem jasné, ale je nutno říci, že vytoužená theologie afri
caine nebo Afričan theology je v dané chvíli spíš projekt než realita. Kromě
toho při bližším přihlédnutí nutno říct, že mnohé z toho, co se považuje za
„africké“ je ve skutečnosti evropský import, který má se skutečnou africkou

tradicí mnohem míň společného než klasická křesťanská tradice. Ta je ve sku
tečnosti mnohem bližší základním všelidským konceptům, mnohem bližší
fundamentálnímu dědictví všeobecné náboženské kultury člověka, než pozdním
konstrukcím evropského myšlení, které jsou často odtrženy od spirituálních
kořenů lidstva. (...)
Jsou zde dva problémy. První se vztahuje k tomu, co je původně africké
a co se tudíž musí chránit před falešným nárokem na univerzalitu toho, co je
pouze evropské. Na druhé straně je tu problém toho, co — ač evropské — je
vskutku univerzální. Tyto problémy podléhají nejen lidskému zhodnocení, ale
také — jako vždy — kritériu víry, která posuzuje všecky tradice, všechna dě
dictví, naše i jiných. Kromě toho se musíme vyvarovat uspěchaných rozhod
nutí a závěrů, protože celý problém není jen věcí teorie: jeho řešení závisí na
životě, utrpění a lásce celého společenství věřících, ve smyslu katolické zá
sady, na kterou se dnes zapomnělo, totiž že látkou teologie není zájem indivi
duálního teologa, nýbrž totalita celé Církve. (...)
Starobylé, tradiční učení Církve praví, že každý člověk je povolán k spáse
a může být vskutku spasen, když upřímně naslouchá hlasu svého svědomí,
i když nepatří viditelně ke katolické Církvi. Toto učení však, které (opakuji)
bylo už přijato a je mimo diskusi, bylo po Koncilu přehnáno do extrémní
podoby s přispěním teorií například o „anonymním křesťanství“. Nakonec se
prohlásilo, že milost je dána vždy, pokud člověk — i když nevěří na žádné
náboženství nebo se na žádné neváže — sám sebe přijme jako lidskou by
tost. To je vše, čeho je prý potřebí. Podle těchto teorií spočívá křesťanovo
„plus" pouze v tom, že si uvědomuje tuto milost, která ve skutečnosti je in
herentní všem lidem, ať už pokřtěným nebo nepokřtěným. Ruku v ruce s o
slabením nezbytnosti křtu se začaly přeceňovat hodnoty nekřesťanských
náboženství, v nichž mnozí teologové spatřovali nikoli mimořádné, nýbrž na
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opak řádné cesty k spáse... Takovéto hypotézy samozřejmé vedly u mnohých
lidi k vyhasnutí misionářského nadšení. Mnozí se začali ptát, nač znepokojo
vat nekřesťany a přemlouvat je, aby přijali křest a uvěřili v Krista, když právě
jejich náboženství je jejich cestou k spáse v jejich kultuře, v jejich části světa?
Tak byl, kromě jiného, přerušen vztah, který Nový zákon vytváří mezi spá
sou a pravdou, neboť, jak výslovně zdůrazňuje Ježíš, poznáni pravdy osvobo
zuje a umožňuje spásu. Nebo jak prav i svátý Pavel: „Bůh, náš spasitel... chce,
aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.” A tato pravda, po
kračuje apoštol, spočívá v poznání, že „je totiž jenom jediný Bůh, stejně tak
jen jediný prostředník mezi Bohem a lidmi; Kristus Ježíš, který vydal sám se
be jako výkupné za všechny.“ (I. Timotejovi 2:4-7) Toto musíme hlásat mo
dernímu světu, pokorně, ale také s nasazením všech sil, v následování
velkolepého příkladu generací, které nás předešly ve víře.
Poznámka překladatele:
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Miřte jim na obličeje
Schylovalo se k bitvě u Farsalu, která měla rozhodnout o samo
vládci Římské říše a Caesar přehlížel svoje vojáky. Byli ošuntělí a v o
becném povědomí už vlastně poraženi. Ze jim padla ke všem obětem
připravená a všechny oběti podstoupivší Galie, nikdo nevzpomínal.
Ostatně stalo se rak v krajinách, které až dosud ležely mimo civiliza
ci. Pompéja, Caesarova soupeře, zdobil pompézní přívlastek Veliký,
dobytý na předoazijských pláních, v bitvách s nepřítelem, který vyka
zoval všechny příznaky zpuchřelých armád zpuchřelých králů. Zlatá
mládež Říma — všichni hezcí mládenci, ba všechno, co mělo správný,
ano, dokonce v jistém slova smyslu legitimní ráz — obdivovala pompejánskou pompu a chtěla se zúčastnit přehlídkových bitev, jaké měl
jejich vůdce za sebou.
V pohodlných a módními doplňky vyfintěných polních stanech
pompejánců se vedly diskuse o budoucím a ještě lepším rozdělení
říšských statků a jenom zde propukala jakási řvavost. Pak přišla Cae
sarova cesura. Začala předbitevní řečí asi takto: — vojáci, proti vám
stojí přesila — v jezdectvu téměř trojnásobná — jsou to však vyšamponovaní krasavci římských salónů; miřte jim na obličeje, neboť o nic
se nebojí tolik jako o svou krásu.
Pompéjova jízda, která měla a mohla — už jen holým počtem —
bitvu rozhodnout, dorazila před naježený les kopí, aby se ukázalo, že
Caesarův odhad jejího odhodlání byl správný. Krasavcové nevydrželi
ten pohled. Život a užívání jim tak dokonale splynuly v jedno, že se
tečí zalekli ztráty obojího.
Nevím, proč mi tahle předbitevní scéna, zde na Budoucím Vý
chodě, tak zvlezavěla. Nevím, proč při pohledu na nekonečné řady
Dallas-lidí (ach, prosím nepodezřívat mě z kritiky příběhů amerického
literárního Xaverova, jde mi tu čistě o výtvarné sebepojednání zde vy
stupujících osob, které — dostatečně známy — umožňují i společnou
představu, co tu míněno přirovnáním), proč tedy při pohledu na tyto
neúnavné a urputné bojovníky o svůj vzhled mi pokaždé vytane ta
farsalská řeč, takže mám chuť zvolat: — pozor, míří vám na obličeje.
Ale neslyšeli by — a kdyby uslyšeli, nerozuměli by. Jsou totiž za
ujati diskusemi o ještě lepším rozdělení říšských statků a pokud něk
terý z nich přece jen vyjde před stan do předbitevní noci a přepadne
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ho strach, tak se, než se vrátí ke svým kumpánům, přestříká nijakým
tím deo. Neboť v deo-světě Dallas-lidí se už dávno zapomnělo, jak co
smrdí. V deo-světě je pach cosi neslušného — pach, to základní rozlišovadlo veškerých stvoření!
Anebo se tu koncipuje mír. Šamponoví lidé totiž nemilují nic tak
silně jako mír. Dennodenně si kladou otázku, jak ho udržet, přesněji,
jak dlouho lze takový mír dál krmit. On je to velmi krvelaČný bůžek.
A je skutečně stále nesnadnější najít jeho nejoblíbenější žrádlo —
krev těch druhých, cizí krev, Prostě najít předhoditelné. Mír bez míry
je tu uctíván. Jen v tomto nesmírném, nesmiřitelném míru se lze vě
novat neriskantnímu lidství.
Deo-svět je zároveň Insurance World, Impérium Pojistky. Poji
šťovny jsou jako chrámy, kostel se tu už dávno vyjímá jako kapesní
kasička, taková taky pojišťovna pro případy, které lepší ústavy už ne
berou...
Nemýlil se tedy onen šťastlivec, který kdysi s takovou vehemencí
hlásal, že pánbu má obzvlášť rád obchodní píli a její pilné, kterým se
zhmotňuje — bohatstvím. Že tedy bohatí nebudou jako dosud pouze
beati possidentes — šťastní majetníci, nýbrž a zejména lépe zbožní.
Ovšemže, nebýt bohatý znamená být svobodnější — ne-li vůbec být
svobodný — ale minula doba, kdy odvaha ke svobodě byla odvahou k
k nebohatství a smrtelnosti. Jako by bylo cosi hybridního v tom teh
dejším pěkném objevu. Tichý předpoklad a posléze halasný důsledek,
že právě bohatství a bůh jsou komplicové. Předkřesťanský základ slo
vanského slova „bůh" jako by se začal znovu ozývat. Aspoň pro naše
„východní“ uši. A tak nejprve pilní kupci zbudovali své netušené
jmění, aby přitom osvítili tmářsky zaostalý (ekologický) svět a sou
časně fascinovali své nebohaté, ba své dosud jinak (tj. mimo monzy)
pilné, aby jejich blaho bylo nahrazeno Blahem Veřejným, a pak i Bla
hem Národa — blahem rázu vlastně eschatologického, neboť slibo
vaném sice všem a zde, dosažitelném však teprve v zářném zítřku.
Profesionální vykupitelé dosud nebohatých nepraví přece nic jiného
než to, že dosud chudí zbohatnou, svěří-li své dosavadní bohatství do
rukou vědoucích přerozdělovatelů.
Pro tolik budoucích šťastlivců musí být svět tedy ještě důkladně
ji rabován. Ba pro tolik příštích bohatců musí být znovu vydupána ze
země prastará stvůra zbožněného státu, protože bohatství jako sumum bonům předpokládá nějakého nesmrtelného mauzolejníka, který
je pojistí. Dosud nepřehledné množství pojišťoven pojišťujících to
které osobně určitelné štěstí se scvrkne v jedinou velkou Matku Pojiš
ťovnu, pojišťující sobě poslušnost svých pojištěnců. Ačkoli ti budou
pojištěni přídělem bohatství tak nepatrného, že by šlo stejně jen
o pouhou almužnu. Bude to bída nejenom hmotná, ale též otrocká.

78

Jiří Gru ¡a

Jediné, čím bude ještě disponováno ve velkém v oné Řáši Předem
Jistého, budou právě životy takto vykoupených.
Nemyslím už, že se tohle dá zde na Budoucím Východě vysvětlit
před Farsalem. Vždyť se vždycky najdou lidé, ochotní věřit prázdným
slibům míru, zatímco se svět horečně připravuje na válku — možná
se podaří vyrabovat ještě i nejbližší vesmír. To však je pouze odklad,
čili:
Nederme se tolik z katakomb, na jejichž tmu jsme byli věru až
neosvícensky zvyklí. ONA je často světlem pravým.
A neplačme ovšem, když nás předhazují.
(K české mládeii v benediktinském opatství Rohru, o svatodušních svátcích
1984.)

O české existenci
(Rozhovor Karla Hvízdaly s Rio Preisnerem)
Filozof a překladatel Rio Preisner je řádným profesorem germanistíky na Pennsylvánské státní univerzitě. V roce 19S1 vydalo naklada
telství Arkýř v Mnichově jeho eseje pod názvem Kultura bez konce
a v edici Rozmluvy vyšel nedávno další díl jeho studie totalitarismu,
který pojmenoval Česká existence. Proto bych začal otázkou: Mohl by
ste téma své práce nějak shrnout?

Dřív než se pokusím o tématické shrnutí, chtěl bych zdůraznit, ž.e
knihu, která teď vyšla pod názvem Česká existence, jsem psal v prv
ních letech exilu, v tříletí 1970-72, kdy také vznikla moje Kritika to
talitarismu. S tou tato dvoudílná Česká existence tvoří jakousi
trilogii. Odtud vyplývá i základní téma: česká existence v historickém
konfliktu s totalitarismem. Z tohoto sepětí se odvozuje i další téma,
opět v historické dimenzi: česká existence ve střední Evropě, v oné
střední Evropě, která od roku 1945 jako by ztratila identitu: v očích
Západu i svých vlastních.
Hannah Arendlová se ve svých knihách Über die Revolution a Eich
mann in Jerusalem také zabývala totalitarismem, ale nakonec jako by
se ten pojem na Západě neuchýlil...

Západní politické vědy, politologie, nerady používají pojem totali
tarismu. Vyšel jim jaksi z módy. Jedním z důvodů potlačení tohoto
pojmu je stále ještě přežívající teorie konvergence, v různých pře
vlecích, momentálně v rouše kompjútrové sdělovací techniky. K totalitarismu nelze však konvergovat, lze jím být pouze pozřen. Aby se
tato možnost vyloučila, zruší se v politické vědě prostě kategorie totalitarismu, nebo se vztáhne výlučně na nacionálsocialismus. Je to sa
mozřejmě absurdní. Ve své knize jsem se nicméně pokusil vytýčit
kategorii totalitarismu z různých aspektů: filozoficky, historicky, po
liticky a taky teologicky. To je ostatně jeden z důvodů, proč západní
politická věda neví co počít s kategorií totalitarismu: její metody jsou
totiž nefilozofické, ahistorické a apolitické. Apolitická politická včda
— ano, to vskutku existuje, i když namísto apolitičnosti se mluví
o matematizované objektivitě statistických dat. Pro sovětský blok
platí pak statistiky vydávané ústředními výbory. Rozumí se, že tato
matematizovaná hodnotově neutrální objektivita dosud nebyla s to
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vědecky konstatovat existenci Gulagu. Kategorie totalitarismu jí musí
být zcela logicky cizí; svou filozofičností, svým dějinným obsahem,
nemluvě vůbec o její metafyzické dimenzi.
Kdyi je pojem totalitarismu tak mnohavrstevný, lze ho vůbec uspo
kojivé definovat?
Věnoval jsem tomu svou Kritiku totalitarismu. Mohu zde jen na
značit, že pojem totalitarismus nelze beze zbytku postihnout ani poj
moslovím a popisy odvozenými z reality, jak ji historický člověk
poznává, v níž žije a umírá.
Tedy ani statisticko-matematická logistika, ani pojmosloví odvozené
z reality nestaéí na totalitarismus.
Tady je třeba rozlišovat: matematická logistika nejenže klouže po
jeho povrchu, ale zároveň se mu připodobňuje. Pojmosloví odvozo
vané z reality historického člověka zachycuje totalitarismus jen zčásti,
je to jako expedice do nezměrné džungle. V pojmu totalitarismus je
však zahrnuto ono „bytostně jiné“, s nímž sí postkřesťanský okcident
neví rady. Nanejvýš je zahrne do dialektiky racionálního a iracionální
ho, jak ji třeba aplikoval Adorno na éru osvícenství. „Bytostně jiné“
však nelze odbýt termínem iracionálna. Nemluvě o tom, že právě to
„bytostně jiné" v totalitarismu vládne dialektikou. Vládne dialekti
kou, není jí však ovládáno. V jistém smyslu se s ní ztotožňuje v by
tostném rozporu. Tady nám do té kategorie vstupuje Hegel.

A vlastné také Havel. „Bytostné jiná moc", to je jeho pojem...
My víme o bytostně jiné moci vlastně velmi málo. Myslím tím ref
lektované vědění. Je to asi také tím, že nám chybí pojmosloví, které
by ji vystihovalo a postihovalo. Už když řeknu: bytostně jiná moc,
pak tuto moc určuji jako nepoznatelnou nástroji lidského intelektu.
Skoro se to jeví tak, že za každé slovo odhalující bytostně jinou moc
se musí zaplatit vyčerpáním, spotřebováním všech lidských rozumo
vých potencí. A vedle toho je zde ten oněmující děs, jenž z ní vy
chází. — Jisto je, že takové vystihující a postihující pojmosloví
nemůže být odvozeno z gnóze, jejíž jazyk soustavně neguje jsoucno,
a tuto negaci má za primární předpoklad poznání — tímhle jazyk
gnóze už slouží bytostně jiné moci, zaručuje její nedotknutelnost
a nepostižitelnost. Na druhé straně však realita jako by sama byla už
roztříštěná, rozmetaná, smysl z ní vyssát působením bytostně jiné
moci. A nejen realita stvořeného světa, ale i naše smysly jako by byly
vyčerpány do slepoty, necitelnosti, znechucení, ohlušené prostým tla
kem přítomnosti bytostně jiné moci.
Možná že namísto vystihujícího pojmosloví nám zbývá už jen
neartikulované klání a naříkání. — My víme, že bytostně jiná moc si

O české existenci

Sí

vytvořila svůj jazyk, jímž vládne jako šermíř rapírem. Orwellův new
speak, Havlovo ptydepe — to je jen vrchol ledovce. Dekonstrukce ko
munikativního jazyka jako příprava k nástupu bytostně jiné moci, se
dá sledovat už od konce 19. století. Poukázal bych na Beiträge zur Kri
tik der Sprache od Fritze Mauthnera, rodáka z Hořovic, jehož radi
kální linguistická skepse vyrůstá z mladogramatických teorií a ústí do
linguistického a zároveň mystického nihilismu. Wittgenstein není už
daleko. A také ne Robert Musil, sami osaměl! mystikové gnóze. Po
dle Mauthnera jazyk není vůbec žádný nástroj poznání reality. Pijme
z toho mnohé, ale také to, že tímhle osvobozením jazyka od reality
se jazyk stává nástrojem čiré abstraktní gnóze, nástrojem myšlení,
které si klade libovolná konkrétna. Libovolná ovšem jen do té míry,
pokud každé toto konkrétno vyrůstá jako výsledek devastace jsoucna.
Je to nebezpečná hra, možná nebezpečnější než hra s atomovými
bombami. Nebezpečí, které přitom také hrozí, je oněmění z bytostně
jiného, neschopnost jakkoli se dorozumět v parametrech přirozeného
světa, neschopnost slyšet slovo toho druhého, neschopnost odpovídat
na ně, němota, která však skýtá ideální bázi pro nepřetržitý proutí
newspeaku. Abych to trochu objasnil; newspeak mohl vzniknout až
po narušení mezilidské komunikace diky přetětí vztahu mezi jazykem
a realitou. A kolik právě k tomu přispěla okcidentální avantgarda: od
„osvobozených slov" až po konkrétní poezii!
A co říkáte psychologům, kteří se také snaží tuto bytostné jinou moc
definovat...

Tyto pokusy — jistě chvályhodné a leccos naznačující — pova
žuji za slepou uličku. Myslím tu na takového Gustava l.e Bona — je
hož Vzpouru davu přeložil svého času V. Černý — na Brachovy a je
ho žáka E. Canettiho rozsáhlé studie o psychologii mas. Canetti na
příklad chtěl právě timto studiem —• jak sám říká — „chytit tohle sto
letí za chřtán". V jistém smyslu i román Thomase Manna Doktor
Faustus usiluje o poznání „bytostně jiné moci“. Podle Canettiho dav
ztělesňuje ideál stejnosti, rovnosti. V davu jsme si všichni rovni. Záro
veň tato nerozlišitelná stejnost vylučuje i jakékoli mezilidské vztahy.
Dav nemluví, dav je němý. Co zbývá je vzájemné otírání se o sebe
a němé tření. Tak o tom uvažuje Canetti. Davu chybí komunikativní
jazyk, proto rozumí nejlépe ba jedině: newspeaku, mluvě, již razí by
tostně jiná moc. Jenže tím se pohybujeme v kruhu, který tato by
tostně jiná moc narýsovala.
To je ale vlastně Patočkova „pozdní doba“...

Jistě! Nebezpečí tkví v tom, že žijeme už ve velmi pokročilé
době, jejíž pokročilost je určena právě různými kvalitami němoty,
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oněmění. A je tu pak i zoufalství, ale i to němé a nevyslovitelné.
Úspěch pak mají ti, co skýtají lacinou útěchu v nekonečném zou
falství.
Nebo ještě jinak: Bytostně jiná moc žije jako Minotaur v epicen
tru duchovního labyrintu, jenž se ustavičně přeskupuje devastujícím
zemětřesením. Člověk, který do něho vstoupí, je rázem ztracen pro
veškerou realitu. Je odsouzen k nekonečnému ražení abstraktních
pojmů, jež mu otvírají vždy další a další komnatu nekonečného
zbloudění.
Co je na tomto zbloudění to nové?

Nový je v tom zápas o holou existenci českého národa, biologic
kou i duchovní. Ono „bytostně jiné“ se v totalitarismu projevuje
v praxi, v totalitami praxi tak, že si osobuje právo a nárok na negaci,
na odmítnutí vší dané, přirozené reality lidského, sociálního, národního
osvětí. A také na odmítnutí státu. A tu svou negaci totalitami systém
myslí zatraceně konkrétně, tj. jako nemilosrdnou likvidaci, destrukci,
dnes se s oblibou říká dekonstrukci všeho reálného v rovině přírody a dě
jin, to vše ve prospěch plánovitého budování jakéhosi nadpřírodního
a naddějinného v konkrétně utopické dokonalosti, Pojem konkrétno
kladu, jak pozorujete, zásadně proti pojmu jsoucna, reality. Konkrét
no je bytostně jiné než jsoucno. Natolik bytostně jiné, že se vymyká
i mezím filozoficky postižitelné ontologie. Básníci jsou v tom dále.
Možná by se mohlo mluvit také o jakémsi anti-jsoucnu. Pro mě
ostatně už známý obraz „smetiště dějin“ vnáší do historické ontolo
gie cosi z onoho „bytostně jiného“, na němž je založen totalitaris
mus. 1 koncentrační tábory a zejména pak souostroví Gulag urovná
vají takříkajíc cestu pro nástup „bytostně jiného“. Ale vedlo toho se
ono „bytostně jiné“ dá objevit i v moderním umění, v newspeaku ne
bo ve zbraních „bytostně jiné" kvality. Já to ovšem teď nesystematic
ky ilustruji. — Dějinně filozoficky bych základní parametry „bytostně
jiného“ spatřoval v každém abstraktním systému, který se klade proti
reálnému jsoucnu, křesťansky řečeno: proti realitě stvoření. A tudíž
také v každém myšlení, které beze zbytku ztotožňuje pojmy s reálný
mi substancemi, tedy v myšlení, které si myslí, že může z nicoty, jež
mu umožňuje klást rozlišující pojmy, zároveň i vytvářet s nimi adek
vátní substance, cosi jako druhé substance, nadřazené substancím
stvořených věcí. Takové myšlení chce prostě vykonstruovat nové
konkrétno. Náznaky téhle hybris v rovině racionálního myšlení lze
najít už v pozdně středověké scholastice, tedy už před Descartesem.
Jde vlastně o to, že se lidské myšlení vyrovnává a identifikuje s my
šlením božím, že člověk propadne iluzi, že je schopen myslet tak do
konale jako Bůh. A odtud už není samozřejmě daleko k totalitami
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druhé kreaci.
Tedy člověk jako Prométheus, bůh obněnosný, jenž proti vůli Dia
uchvátil z jeho krbu oheň a donesl lidstvu, aby ho užilo při umělé vý
robě...
Jde to dál než prométheovství. To přetvářelo svět z materiálu
daného Bohem při současném odmítnutí Boha. Totalitární konkretizační kreace neguje s Bohem i Bohem daný materiál beze zbytku jako
předpoklad vzniku zcela jiného konkrétna dokonalosti. A zase nám
sem zasahuje Hegel svou identitou bytí a nicoty... Domnívám se, že
právě Hegel objevil v dialektice onu dynamickou totalitární sílu, jež
tomuto druhu antikreace metodickou konkretizací myšlení dává mož
nost se projevovat. Když Marx mluvil o nezbytnosti převedení (Hegelovy) filozofie v praxi, myslel tím právě tuhle dialektickou konkre
tizaci „druhého stvoření“. A v ní je dialekticky zahrnuta i nutná —
to je oblíbené slovo dialektických metodiků — dekonstrukce, nebo lé
pe: negace reálného jsoucna a reálného historického člověka, l.evičáčtí
ekologové na Západě, ti staronoví pohané netuší ještě, že devastace
přírody a genocida jsou nutně zahrnuty v marxistické konkretizaČní
praxi jako nezbytný předpoklad konkretizace utopie.
A s touhle konkretizaČní praxí se dostává do konfliktu česká exis
tence...

Celá střední Evropa hledí do gorgonské tváře dialektické konkreti
zace antikreaturální utopie.
Nelze tady mluvit o globálním ohrožení?
Střední Evropa není pouze ohrožena, ona se stala terénem konkre
tizace. Je drcena mezi jejími čelistmi. Připomíná mi to Dantův obraz,
přežvykujícího dábla.
Newspeak tomu říká budování nového spravedlivého řádu...
Proto mně také tak vadí, když na Západě slýchám ty vzletně
vágní úvahy o spravedlnosti. Skoro nikdo už není schopen rozlišit
mezi newspeakem, novořečí a historickým komunikativním jazykem.
Křesťana by pojem spravedlnosti měl naplňovat bázní a chvěním.
A co český intelektuál bezvěrče...

Zdá se mi, že český intelektuál je filozoficky dezorientován od 19.
století. Kam se poděl Komenského kristocentrický itinerář labyrintem
světa! Vezměte takového Bolzana například. Dodnes nikdo jako by
nechtěl vidět, že právě on patří k oněm racionalistickým ztotožňovatelům lidského a božského myšlení a právě proto také k raným iniciá
torům konkretizace utopie. S tou filozofickou dezorientací souvisí
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i velmi brzký rozpad českého politického konzervatismu. Prakticky
už v poslední čtvri 19. století.
Ale vždy? přece Bolzanovo stanovení „pravd o sobě“ je jeden z nej
úspěšnějších pokusů o omezení subjektivismu... Nedalo by se tedy říci,
ze se Bolzano snažil zachránit objektivitu poznání?
Existuje objektivita v řádu analogickém a existuje objektivita
v řádu božském. Nevím, jestli to někomu ještě něco říká. Bolzano,
jak známo, se utkal filozoficky s Kantem. Kantovy kritiky se snažily
vytýčit meze objektivity v řádu analogickém, řekněme: v prostoru
stvořeného kosmu. Šlo o to najít jakýsi bezpečný střed mezi krajností
solipsismu na jedné straně a krajností člověkem uzurpované božské
objektivity na druhé straně. Tento pokus ztroskotal, Kantova kritika
lidského rozumu takřka za jednu generaci u Hegela vyústila v deifikaci lidského rozumu, v systém absolutního poznání, v systém myšlení
moderního totalitarismu.
Dopustil se snad Kant logického omylu ve své kritice?

Nemyslím, že by se dalo snadno operovat s logickými omyly
u Kanta. Naopak, jeho logický postup byl tak dokonalý, že vytvořil
zdání, že filozofická kritika lidského rozumu se může obejít bez Bo
ha, ba že musí, aby byla náležitě kritická, vyloučit Boha. Což Kant,
jak víme, se snažil logicky dokázat svou kritikou důkazů existence
boží. Proto nemohla jeho kritika lidského rozumu vyústit než v Hegelův systém absolutního poznání. Absolutizace lidského rozumu
(a také lidské svobody) nebyla ovšem po Kantových kritikách možná
jinak než s dialektickým zahrnutím těchto kritik do systému. Namís
to kantovského středu bezpečnosti v kosmu poznání se nám dostalo
nekonečné černé díry — oné „black hole“ — v kosmu poznání.
To jsme skončili někdy v první polovině 19. století. Hegel umírá
v roce 1831 a Bolzano v roce 1848 a co dál...
Chyba byla, že se v Čechách začal Hegel jakžtakž chápat až ně
kdy po druhé světové válce, po krutých zkušenostech s jeho konkretizačními odnožemi, jež si říkaly nacionálsocialismus a bolševismus.
V Polsku a v Rusku na začátku revoluce začali někteří myslitelé tušit
Hegelův eminentní vliv na moderní totalitám! Evropu mnohem dříve.
Věc je ovšem nemálo složitá. Vzpomeňme si jen na budovatelské nad
šení padesátých let. Čím víc buldozerů, čím víc kácení lesů, čím víc
třísek, tím lip. Devastace pohraničí — to bylo memento konkretizační praxe. A toho dionýského nadšení, a kdesi v tmách nářek a skří
pění zubů. Jako by se vztah nebes a pekel obrátil naruby. Peklo
dostalo podobu zářných, duchovních zítřků. A té nedočkavosti už
v něm být! Dnešek znamená už zítřek, pozítřek! Jistěže to byl útěk
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z minulosti i z přítomnosti, jenže nikoli do budoucnosti, ale do rosolnatého bezčasí. A čím více bylo ničení, tím víc stoupala důvěra
v plány. Dnes, zdá se mi, dozrálo v Čechách velké vystřízlivění. Jen
bych nerad, aby se z toho udělal nakonec mýtus. U některých mla
dých pozoruji dokonce sklon k jakémusi zextatičtění tohoto vystříz
livění. Dalo by se mluvit skoro o jakési opilosti, o dionýském rauŠi
z vystřízlivění. Jsem spíš pro tu hólderlinovskou posvátnou střízli
vost. Mýtů však roste v Čechách jako hub po dešti. Nejvíc se však
obávám vystřízlivění polovičatého, jež vede k reformátorství. — Ve
střední Evropě má ještě strategicko-taktický smysl. Horší je však
marxistický reforrnismus na Západě. Tu už nejde o vystřízlivění niýtizované ani extatické, tím méně vystřízlivění těch vzácných, kteří se
odřekli socialistického boha, který zklamal a poznali v něm tvář VČilopočli. Myslím teď na vystřízlivění, které je zapojeno do dialektiky
konkrétna, vystřízlivění těch, kteří chtějí budovatelskou konkretizační
praxi vylepšit tím, že se přičiní o dekonstrukci účinnějšími prostředky
a zacíleněji. Ne už buldozery, ale kompjútrovou technologií, to
tálnější a neomylnější likvidací takového kambodžského typu, maso
vou převýchovou například, která je vybudovaná na liturgii se
zpovědí a rozhřešením, jak ji zavedli čínští komunisté — a to vše za
fasádou spravedlivého řádu, tenkou jako hedvábný papír. Za tou fasá
dou pak se neskrývá řád nespravedlnosti a bezpráví, nýbrž právě cosi
bytostně jiného, co ještě příliš zemité a světské pojmy bezpráví a ne
spravedlnosti nemohou vystihnout. V Kambodži byly děti přinuceny
vraždit děti, a to nikoli výjimečnými sadisty a šílenci, nýbrž zcela
věcně a racionálně organizujícími kápy, kteří systematicky konkretizo
vali program racionální proměny země, jak jej předložil vůdce kambodžských komunistů v podobě doktorské práce na pařížské univer
zitě. Nazývat to bezprávím je zcela nesmyslné. Jde o bytostně jiný
řád bytostně jiných vztahů, který totální lež newspeaku nazývá spra
vedlivým. Ostatně, jak jinak si lze představit v reálné podobě onu ra
cionální antikreaci konkrétní utopie i logicky nutnou, jak říkají, onu
redukci světa a člověka v něm na jeho myšlený a tím jedině konkrétní
prazáklad? Myšlený kým? Na to není přímá odpověď. Odpověď zní
asi takto: myšlený tak, aby mohl být myšlený jedině člověkem, který
toto myšlení myslí jako možnost konkretizace nekonečné utopie. Pro
tyhle lidi neschopné vystřízlivění je svět pouhé perpctuum mobile,
čistá nekonečná akce, dialektická dynamis logického objektu-svět. Je
jich úkolem je vtisknout této nekonečné dynamice logické nebo chccte-li historické zákony, a tak usměrnit onu nekonečnou hnací sílu
k cíli, jímž je právě ona redukce objektu-svět na jeho nejhlubší
konkrétní smysl: nebýt. Nebýt ovšem v dialektice bytí a nebytí... Co
se v tomto žernovu nicoty nemilosrdně drtí je stvořený svět a histo
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rický člověk. — Mluví se o zániku ideologií, ale zapomíná se na veli
kou matku všech moderních ideologií, na Hegelův absolutní systém.
Marx, Lenin, Stalin a také Hitler byli jeho pouhými vyměnitelnými
lokaji.
Ničení představuje stejnou rozkoš pro kryplíky jako tvoření pro in
telektuály, proto je tak lákavé, přitažlivé, ale zároveň vždy obsahuje
obrovskou dávku neúcty k předkům, k historii, k tradici, a to je to,
co mí děsí To znamená, že lidstvo na tohle muselo být nějak snad
i biologicky připraveno, aby takovouhle dávku neúcty mohlo přijmout,
aby se s ní mohlo identifikovat...

Neúcta k předkům se zrodila v dávné minulosti, tedy mezi před
ky. Ostatně i my sami se brzy staneme předky, k nimž nebude úcty
— možná po právu —, jako se jí nedostávalo i nám. Ke konstitučním
aktům revoluce takříkajíc patří — jak víte — královražda, jež je historickosociální projekcí otcovraždy. A od otcovraždy není daleko
k bohovraždě. A v tomto cirkulu je zahrnuta také sebevražda. Otec
bývá povětšinou i synem. Ruští nihilisté se o tomhle hodně napřemýšlelí, a ovšem i Dostojevský. Genocidy dvacátého století tento cirkulus vraždění stále víc absolutizují a kladou jej jako — řekl bych —
půdorys bytostně jiného řádu bytostně jiné spravedlnosti. Zde spra
vedlnost dostává podobu absolutního trestu, jejž člověk, ztotožňující
se s Bohem, uvalí na sebe, totiž trestu totální likvidace lidství —
otců-synů, matek-dccr — likvidace, jíž si arci vrah zároveň — dialek
ticky — dokazuje svou bohorovnost. Dostojevský tohle znázornil
v Běsech. Možná že i Kafka. — Obrazně bych řekl, že český národ na
rýsoval tento běsovský cirkulus sebeničení kolem sebe. Jinými slovy:
česká existence se dostala do konfliktu totálního — v rovině existenciální, historické, ontologické, což znamená do konfliktního vztahu
k jsoucnu, k dějinám sociálním i duchovním, do konfliktního vztahu
k etosu, ke kontinuitám ve svc i sdílené kulutře atd. Namísto konflik
tu by se dalo hovořit také o krizi, jenže tentokrát jde o krizi agonální. Tím nechci říct rovnou, že jde o zápas se smrtí. Zápasí se tu
s mocnostmi zániku mnohem děsivějšího, v němž i smrt je zbavena
jakéhokoli důstojenství, jakéhokoli transcendentálního smyslu, v němž
i smrt jako by umírala.
Překonat tento konflikt znamená osvobodit se z onoho cirkulu
totalitárního zakletí, zpátky do Bohem stvořeného jsoucna, zpátky k ú
kolům, které vyplývají ze souhlasného vztahu k němu. Znamená to
překonat onu permanentní negaci, ono ustavičné NE, na němž je za
ložena všechna totalitami, protiskutečnostní utopie.
Z českých intelektuálů především Václav Havel, zdá se, si uvědo
mil šířku i hloubku tohoto konfliktu: přemýšlením o již zmíněné
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„bytosně jiné moci“. A Havel objevil také v „moci bezmocných" jed
nu z duchovních zbraní k jeho překonání.
Je takto vymezená otázka české existence privilegium Čechů nebo
sousední státy prozívají něco podobného?
Právě jste použil tradičního označení státy, sousední státy. A vzta
hujete pojem stát asi i na dnešní Československo. Domníváni se však,
že v totalitárním cirkulu neexistují státy, nýbrž právě útvary „by
tostně jiné“, které ve své Kritice totalitarismu nazývám systémy. Roz
díl mezi státem a systémem je „bytostný" — a patří k úkolům
politické filozofie — kterou v Čechách také dosud nemáme — jej
určit. Podobně i pojem politika se podle mého názoru nedá aplikovat
na konkretizační praxi těchto systémů, jež je svou podstatou antipolitická. Zkuste dnes v Čechách dělat politiku — tak skončíte v kri
minále nebo v blázinci. Politika začíná tam, kde existuje legální
opizice, s legálním nárokem na kontrolu i sdílení moci. Ani západní
politologie nemá tušení o rozdílu mezi politikou státu a anti-politikou systému. Je natolik — řekl bych — uhranuta totalitarismem, že
už nevládne jazykem, její jazyk je zprůsvitněn do bezobsažných statis
tických symbolů, je to jistá forma blábolu.
Konflikt jeho absolutnosti prožívají ovšem i ostatní středoev
ropské národy: Poláci, Maďaři, Rumuni, Estonci, I.otyši atd. Privile
gium Čechů to tedy není, snad privilegium středoevropské. Západní
svět jej vidí čistě zvnějšku, a to do té míry zvnějšku, že se domnívá,
že jej může objektivízovat do jakési neutrální, nadhodnotové vědecké
roviny. Jinými slovy: že smrtelný zápas střední Evropy — Rusko po
nechávám stranou, a v jistém smyslu i Německo — že ten zápas
může sledovat bez nejmenšího nebezpečí pro sebe sama. Jako kdyby
lékař přistupoval k morovému pacientovi bez protiinfekčních opa
tření. Jen světec si to může dovolit. — Podlehnc-li však střední Evro
pa, zbývající Evropa se promění v jakousi nalíčenou mrtvolu. — Ale
vraťme se k vaší otázce: privilegium Čechů? Češi jsou pro ten kon
flikt vyzbrojeni jinak než třeba Poláci. To jinak by se muselo ovšem
teď popsat, určit. Jsou vyzbrojeni snad hůře pro svůj oslabený smysl
pro transcendenci, nicméně vyzbrojeni dostatečně dík duchovním pro
tilátkám, které se v nich vytvořily za ta léta totalitární konkretizační
praxe. A ta se v Čechách prosazovala s takovou mírou odlidštěnosti
a sebedestrukce, jakou lze najít ve střední Evropě jen u Němců. To
talitární nákaza v Čechách byla tak virulentní, že její překonání by
mohlo vést koneckonců k nebývalé imunitě a duchovní i materiální
obrodě národa.
Jakou roli má český národ v Evropě? Snaiíme se vůbec takovou ro
li najít?
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V roce 1918 jako by se Češi navlékli do kostýmu, který jim ne
padl, který jim nepříslušel. Jeho role byla hrát národ vypadlý z role...
Plno pavích a pštrosích pér, plno prýmků a hlavně vysoké kothumy.
Až na pár výjimek — myslím tu třeba na historika Pekaře — si
všichni rok 1918 vysvětlovali jako začátek čehosi enormě nového, fan
tastického, jedinečného, začátek velkolepého českého představení.
Přerušení vývoje po roce 1918 je snadno doložitelné i na kultuře.
Čeští výtvarníci nemají zájem o uplatnění mimo Čechy, nevystavují tak
často v Německu, zmizelo spojení mezi českými a německými spisovate
li, kteří často vášnivě tlumočili České umění do světa. Dada se nám
skoro vyhnulo, stejně jsme nezareagovali na psychoanalýzu a na existencionalismus a vymlouvali jsme se na nechuš k německé kultuře atd... .

Samozřejmě. Nedávno vyšla v časopise Rozmluvy zajímavá studie
o Jakubu Demlovi od Jindřicha Chalupeckého. Chalupecký tam zařa
zuje Demla, Ladislava Klímu a Richarda Weinera do českého expre
sionismu, který se spolu s německým expresionismem formoval před
první světovou válkou, tedy v onom středoevropském hájemství
stojícím ve znamení toho, čemu se říká humanitas austriaca. Zařazuje
sem také české výtvarníky Váchala, Kubištu, Zrzavého. Ten český
expresionismus byl po roce 1918 potlačen, odsunut na vedlejší kolej,
umlčen, „totgeschwiegen“ — nejen pro své německé analogie, ale pro
své Rakouskem formované středoevropanství. Pamatuji se, že moje
generace tento potlačený český expresionismus začala objevovat v pa
desátých letech. Objevovali jsme tenkrát ovšem s nimi také Leona
Bloye, Claudela, Péguyho, Hopkinse, Eliota a mnoho jiných. A jistě
patří k tomu Rakouskem formovanému expresionismu také F. Kafka,
i když jsou o tom spory. — Chalupecký nazývá expresionismus stře
doevropským moderním uměleckým projevem, středoevropskou avant
gardou par excellence — tohle neříká tak doslova. Pojem avantgarda
je ovšem mnohovýznamný, složitě strukturovaný. Přesto si myslím,
že expresionismus mnohem výrazněji než dejme tomu surrealismus
nebo dadaismus — o němž jste se zmínil —, nemluvě už vůbec o fu
turismu, mnohem výrazněji tedy a ovšem také mnohem dřív než tihle
zplozenci šoku z první světové války — svými chiliastickými a apoka
lyptickými vizemi rozpadu vyjádři! nejen vědomí nastávajícího kon
ce postkřesťanské okcidentální kultury, náznaky toho se najdou už
u romantiků... ale byl navíc hnán předtuchou onoho blížícího se „by
tostně jiného", pro něž mladší avantgardní směry včetně surrealis
mu zůstaly slepé. Myslím tu na takového Hermanna Brocha, Karl
Krause, a ovšem zas na Kafku, který je mi expresionistický a středo
evropský právě svou předtušivou dimenzí „bytostně jiného“. Sám
jsem do čela Kritiky totalitarismu proscavil dvě motta z Gottfrieda
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Benna, jednoho z největších expresionistických básníků. První motto
o „fragmentech coby krevních sraženinách 20. století“ — není čas
o tomhle mluvit — a druhé motto o neúprosné polaritě „zločinců
a mnichů“ — Verbrecher und Mönche — jíž jsou vytýčeny fronty na
duchovní bitevní pláni našeho století — tedy, chcete-li, o polaritě
ideologické teologie zločinné (Maritain mluvil o teozofii) a teologie
mnišsky ortodoxní, nebo o polaritě Anticírkve a Církve, nebo o po
laritě totalitarismu a Bohem dané svobody, o polaritě lži a pravdy
atd. Mimochodem, jak naivní myslet si, že centrální problém dneška
je sociálně ekonomický! Expresionismus byl — jak se mi zdá — také
jeden z nejpolitičtějších avantgardních proudů, i když to politické
v jeho nejsilnějších představitelích bylo vždy integrované do rušivé —
tedy nikoli systematické — metapolitičnosti. Také Kafka byl metapolitický, nikoli politický. Takový surrealismus vedle toho s trestuhod
nou naivitou kombinoval apolitičnost svého podvědomého automatismu — napadá mi při tom Klímův termín ludibrionismus: „vědomě
řízená hra“ s podvědomím — to vše kombinoval s rádoby vědomým
napojením na marxismus. — Bylo by však mylné očekávat od expre
sionismu, jakkoli rušivého, nějaké řešení, nějaké východisko, nějaké
osvobození. Říkám to proto, že někteří lidé si od návratu k avant
gardním tradicím — což je jaksi už rozpor o sobě — slibují takové
řešení, osvobození, východisko.
Ale presto podobné řečení se od uměni tu a tam očekávalo...
Zejména v osvícenství se to od něho očekávalo. Nebo lépe: účast
umění na řešení. Jistě, takový Goethe ve „Vilému Meisterovi“ zcela
vážně usiloval o řešení a dokonce ve více méně vědomém protikladu
k vše řešícímu absolutnímu systému Hegelovu. Ale vraťme se do naší
moderny. Kafka podle všeho neposkytuje také žádné řešení, žádné vý
chodisko. A roste ve mně podezření, že právě proto stojí dnes takří
kajíc v čele avantgardy.
Což stojí ale v rozporu s tím, co jste řekl, že se naopak od avant
gardy řečení a východisko čeká.
Čeká se právě ono „kafkovské řešení“, které utkvívá v zemi niko
ho, na mezní čáře Godota. Tedy řešení, které nakonec leda potvrzuje
ono „strnutí“ — to je výraz Brochův — na prahu „bytostně jiného“.
Pravda, někteří impresionisté usilovali vědomě o řešení, jež by jaksi
přerostlo území umění, ale vyrostlo zároveň z něho. Myslím na ta
kového H. Brocha nebo R. Musila.

Já bych se nyní rád vrátil do politické přítomnosti. Vyslovil jste se
dosti skepticky k říjnu 1918. Československý rok 1918 se vám zdá pře
hodnocen, plný teatrálních iluzí. Takovému soudu by se snad dalo vy
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tknout, ze je vysloven ex post, skoro o sedmdesát let později...
I dnes ještě patří v Čechách dosti velká odvaha k tornu, vyslovit
se skepticky o roce 1918. Nejde vsak o odmítání, jde o to, pronik
nout k dějinnému smyslu toho, co se v roce 1918 v Čechách a na
Slovensku a na Podkarpatské Rusi vskutku konstituovalo: mocenskopoliticky ve vztahu k historickému českému státu i v středoevrop
ském osvětí Čech. A tu se mi — z výhodnějšího jistě a nakonec
nezbytného odstupu roku 1984 nebo i z perspektivy let 1938, 1948,
1968 rok 1918 jeví spíš jako začátek neblahého konce. Budme krutí
k sobě: v Evropě jsme od roku 1918 hráli spíš roli statisty, který se
nekonečně, ba groteskně přeceňuje. Západní Evropa — pokud vůbec
— na nás takto hleděla. Měli bychom se však ptát spíš, jakou roli
hraje a má hrát český národ ve střední Evropě. A tu léta 1918 —
1938 se zdají být středoevropsky promarněná a ztracená v zahledění
na Paříž a Moskvu. S tou zahleděností k silným a mocným, v nichž
jsme ve své slepotě viděli ochránce, souvisí i velký český nedostatek:
totiž nezralé chápání politické moci. Havlova „moc bezmocných“ na
příklad je velmi důležitá báze nejen v zápase s totalitarismem, ale i pro
chápání moci vůbec, tedy i politické. Řekl bych to tak: je třeba
vědět, že existuje bezmoc mocných a moc bezmocných — to jako
metafyzický základ filozofie moci. V Čechách však chybí rozvinutá fi
lozofie moci, najmě politické, jinými slovy chybí politická filozofie,
jež je bez analýzy politicko-mocenských struktur a praktik nemyslitel
ná. Ted nemluvím o moci totalitám!, o moci bytostně jiné, ale o zce
la lidské vůli k moci politické, o moci ve státě, o metodách kontroly
politické a státní moci atp.
A. J. Liehm v rozhovoru, který jsme vedli nedávno, říká, že gene
race kolem Literárních novin netoužila po moci. Není vlastně největší
chybou této generace, že právě „dostatečně silně netoužila po moci", že
nevěděla čí nechtěla vědět, že ten, kdo chce dělat noviny a jiné věci po
dle sebe, musí se také na moci podílet, že je to povinnost a daň, že se
dobrovolně a předem této samozřejmé povinnosti zřekla, tedy že se
vládnutí stranila jako čehosi nepatřičného. Kdo jiný by měl vládnout
než ti, co něco chtějí, cokoliv, dělat podle sebe? Není vlastně ztráta to
hoto základního vědomí právě tím prokletím Čech?

Zdá se mi, že onen zdůrazňovaný fakt, že reformisté „netoužil po
moci“ nutno chápat především v tom smyslu, že jim šlo právě jen
o to reformovat stávající mocenský systém a nic víc. Zdařilá reforma
by jim pak byla dostatečnou odměnou, zda také mocenskou, o to se
nehodlám přít. Jinými slovy: chtěli oddaně a nezištně reformovat to
talitami systém a jeho moc. To lze však jen tak, že se totalita této
moci ještě víc zdokonalí, utuží. V tomhle bodě bych doporučoval

O české existenci

91

studium Sorela. Zápas mezi Trockým a Stalinem, klasický příklad
^střetnutí dvou reformistů totalitní moci, se ubíral také pravé tímto
směrem: zdokonalení utužení totalitami moci. Trocký to zdokonalení
viděl v neúprosné racionalizaci všech postupů, Stalin v dialektice ra
cionálního a iracionálního. Stalin byl v tom rozhodně marxističtější,
protože dialektičtější než Trocký. Tím „geniálně“, chcete-li, předjímal
už budoucí fúzi bolševismu a nacionálního socialismu. — Druhou al
ternativou onoho „nechtít moc“ (o níž hovoří Liehm) v situaci totalitárního konfliktu, který si český národ v roce 1968 začal konečně
uvědomovat, objevil až Václav Havel svou mocí bezmocných. Ne
musím snad ani zdůrazňovat, že Havel tím narazil na mystérium Bo
ha „vždy většího“ — semper maior — v golgotských výšinách i hlu
binách bezmoci. Tohle ovšem tzv. generace Literárních novin ne
myslela. Ona dodnes, zdá se, nepochopila absolutnost konfliktu s to
talitami mocí. V tom se velmi dobře shoduje se západní levicí a její
politologií: nemá ani jazyk, který by vystihoval ten konflikt, leda ty
své nekonečné statistiky, jimiž jej neutralizuje, přemosťuje. Vedle ge
nerace Literárních novin však v roce 1968 vznikly organizace kontemplující moc politickou — nikoli totalitám! tedy — organizace
formující se opozice. K tomu generace Literárních novin neměla valné
sympatie právě pro tuto reformistickou mocenskou nezištnost. Moc,
pravá moc, v očích generace Literárek patřila Straně, a byla nedílná.
Kvůli této formující se opozici přijely do Československa sovětské
tanky, ne kvůli reformistům. V témže okamžiku se však projevil i nepřeklenutelný konflikt mezi mocí politickou a mocí totalitární. Snad
si jej mladá česká politicky myslící opozice v Čechách uvědomuje, to
tiž že právě politická (a nikoli totalitárně reformistická) opozice je
v totalitarismu absolutně vyloučena.
Jenže tenhle vztah k moci, o kterém já mluvím, neexistuje třeba
v Madarsku. Tam je politika respektována jako hra o maximálně mož
ný kompromis. Prosté mám pocit, že v Čechách se na rozdíl od Západu
všechno více absolutizuje, politické spory se táhnou přes generace, chybí
tomu lehkost hry...

Já patřím k staré generaci, která ty vztahy absolutizuje. Ne
mluvím o Maďarsku, ale o Čechách, a tam se mi zdá vládne moc tota
litní, a teď jde o to, jestli se s takovým typem moci dají uzavírat
dohody. Mám obavu, že ne...
Jestli Maďaři dosáhnou jistých úlev, jsou to — jak historie učí —
jen úlevy dočasné a zaplacené nenahraditelnými ztrátami. Jde o dialek
tickou hru v mezích neproměnné totalitární moci, která se tou úle
vou vlastně zpevňuje, získává čas, aby se reorganizovala. Úlevu vidím
jako předehru k upevnění. Leninský NEP už vykazoval tuhle dialekt!-

92

Rozhovor Karla Hvízdaly s Rio Preisnerem

ku. Moje odpověd tedy je, že v totalitámím státě nelze vstoupit do
žádných kompromisních vztahů s domněním, že se tak dělá politika.
Možná se tím dá získat čas pro rozvinutí politických příprav, politicko-mocenských příprav, které ovšem probíhají mimo sféru kompro
misů. Ale tím si nejsem jist.
Mní na tom válem pohledu trochu vadí jeho absolutismus, ta jed
noznačná přesvěděenost, tvrdost, o které jsme pfed chvílí mluvili. Přece
v politické hře by měly paralelné působit různé směry, různé proudy...
Nehledě k tomu, ie vál pohled by pak mohl vést k apatii, k heroizaci
somráctví — viz třeba Jan Pele ve spontánní próze Děti ráje, Svědectví
ě. 72 — prostě k planění...

To platí jen pokud v národě nejsou intelektuální kruhy, které se
mentálně připravují na založení demokratických struktur zcela mimo
systém totality... Otázka jc, jestli se vůbec v paralelních strukturách
nebojuje s větrnými mlýny, jestli by nebylo ekonomičtější se v těchto
strukturách soustředit na jakýsi duchovní výcvik ve skutečném de
mokratickém myšlení...
Osobně se domnívám například, že anglosaská demokracie je
mnohem zajímavější pro budoucnost Čech i střední Evropy než jakobínská, francouzská, kterou jsme přijali — řekl bych především
mentálně — v roce 1918. Český stát — a o ten snad šlo — ve svých
základních strukturách byl v roce 1918 nesen elitou českého úřednic
tva rakouského školení. Jakobínská demokracie stála s touto tradicí
i správou státu v rozporu. Směřovala k racionálnímu centralismu,
k nekontrolované moci, to vše ve jménu abstrahované „obecné vůle"
lidu. — Kdežto anglosaská demokracie vidí v opozici — stranické,
parlamentární — v dělbě moci, v živém systému její kontroly nutnou
složku zdravého státu. Demokracie není jen diskuse, ale vyžaduje
také umění a znalost spravovat a vést stát ve svobodné společnosti.
A to je třeba se v Čechách naučit...
Jak si to představujete prakticky?

K demokratické praxi je v Čechách asi ještě daleko. Ale dopo
ručoval bych teoretické studium textů americké revoluce, zejména
tzv. zakládajících otců americké revoluce, americké republiky. Dalo
by se to nazvat jakousi patristikou demokracie. Domnívám se, že
americká demokracie je politické dílo, které se vyrovná staré řecké
demokracii, jejím ideám. Řekl bych to tedy ještě jednou takhle: Kla
sické demokratické myšlení, které je podle mne americké a ne fran
couzské, českému vzdělanci chybí. K tomu patří ovšem také studium
— a věru ne snadné — teorie svobodného tržního hospodářství.
Jak byste definoval základní principy tohoto amerického demokra-
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tichého myšlení?

Zúžil bych co na velké urnění balancovat a kontrolovat moc. Vě
domí, že neexistují žádné ideální záruky řádného výkonu moci, to je
typicky americké vědomí. Vládu je nutno neustále hlídat jako ostříž
při výkonu moci, vždy je nutno koukat jí na prsty. Je nesmyslem se
domnívat, že si vládne lid. Vládne vždy určitá, zcela přesně jmenovatelná skupina lidí u moci. A tu skupinu, kterou jsme si sice zvolili
většinou hlasů, nutno ustavičně kontrolovat při současné nezbytné
toleranci a loajalitě, jež umožňuje kontinuitní výkon moci. Tahle ba
lance je ovšem velké umění. Díky tomuhle americká demokracie exis
tuje již přes 200 let a to navzdory nesmírnému narůstání mocenské
ho potenciálu, a tím i nesmírné koncentraci moci v rukou několika je
dinců. V Evropě nenajdete dvěstěletou demokracii nepřetržité, legi
timní a kontinuitní vlády při takovém mocenském potenciálu. Evro
pané to neradi slyší.
Stále zbývá otázka, jestli se toto studium struktur a pohybů poli
tické moci dá nějak prakticky ověřovat ve vztahu k totalitární moci.
Můj názor je, že čím hlouběji se tato tradice studuje, tím více je zřej
mé, že totalitární moc je právě „bytostně jiná“, která se nedá refor
movat, s kterou se nedá vyjednávat, která se nedá zlidšťovat.
Pomohla zkušenost posledních dvaceti, třiceti let upřesnit roli českého
národa v Evropě?

V Čechách zaniklo povědomí, které v 19. století bylo ještě dosti
silné, že česká kultura je součástí ani ne tak evropské kultury v šir
ším měřítku, jako spíše speciálního organismu středoevropské kultury.
Nebo jinak řečeno: vlivy evropské v širším smyslu se v Čechách ab
sorbovaly skrze středoevropský filtr. Střední Evropa tvoří zvláštní ce
lek kulturní, vytyčený souřadnicemi měst Vídeň — Praha — Berlín —
s větvemi na Budapěšť a Varšavu. Dalo by se mluvit o evropské ver
tikále severojižní, která od 17. století začíná být v Evropě vůdčí.
V Čechách od konce 19. století a hlavně po 1. světové válce se na
tohle začalo zapomínat, až se skoro úplně zapomnělo, a místo toho na
stoupila horizontála západovýchodní, linie Paříž — Moskva. Ta se
považovala za avantgardnější, a hlavně plnou futuristických nadějí. Pro
Čechy leží na této linii září 1938 a únor 1948. — Já neříkám, že se
nemáme informovat o tom, co se děje v Paříži nebo v Moskvě, ale
podotýkám, že to není náš kulturní základ, kořen, z něhož by stou
pala míza, kterou by se měla česká kultura snad živit. Svazky Vídeň
— Praha — Varšava — Berlín — Budapešť mají nejen historickou tra
dici, ale jsou organické, jakkoli to některým uším zní nepříjemně. Palacký hovořil o rodině středoevropských národů... Já se domnívám, že
tato kultura má stále možnost se obrodit. S Palackým bych přitom
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také kladl otázku, nakolik Německo do té rodiny patří. Odpověď ne
ní ovšem lehká. Pro Palackého byl duch moderního němectví ztě
lesněn ve Frankfurtském parlamentě roku 1848. Tento duch byl
ovšem zplozencem německé idealistické filozofie v čele s Hegelovým
absolutním systémem. A myslím si, že dodnes se středoevropský kul
turní organismus musí měřit a střetat také s tímto komplexem mo
derní gnóze. Měřit kriticky a střetat nemilosrdně. Zde totiž byl už
teoreticky předzjednán onen totalitám! konflikt, v němž se ocitla
střední Evropa po 2. světové válce. Marxismus se všemi svými od
nožemi patří také k plodům této moderní německé gnóze. — Snad to
dává i jistou odpověď na otázku, nakolik Německo, čímž nutno ro
zumět Německo uměle a ahistoricky konstruovaných moderních říší,
i to dnešní dvojjediné, nakolik tohle moderní Německo patří vůbec
ještě do rodiny středoevropských národů. Neodvažuji se tento složitý
duchovně dějinný problém zde řešit.
Nehrozí tím nebezpečí, le mezi střední Evropou, jak ji chápete,
a '/.úpadem budujete jakýsi val? Přitom vlak česká kulturní tradice vždy
zdůrazňje své odvčké sepétí se /úpadem, čími se rozuměl jistč také
i Rím.

Pojmy Západ, okcident mají svou historii, v jejímž průběhu se do
staly do rozporu se sebou samými. Střední Evropa je spjata se Zápa
dem, pokud se jím rozumí tradice židokřesťanské kultury s církevním
centrem v Římě. Jenže tato křesťanská kultura se dostala do krize
v 17. století a v 18. století pak byla vytlačena vždy přítomnými
spodními proudy svého gnostického undergroundu — chcete-li —,
který se s revolučním osvícenstvím etabloval v podobě moderní zá
padní kultury, kultury arci post- a protikřesťanské. Řekl bych, že
střední Evropa tomuto etablovanému osvícenskému undergroundu vzdo
rovala déle než západní Evropa. Obrazně řečeno: baroko v Če
chách zaniklo až v 19. století. A pokud podlehla okcidentální mo
derně, byla s to s neobyčejnou prohlédavostí a jasnozřivostí v této
moderně odkrýt její odlidšťující mechanismy, s ní spojený nezadržitel
ný rozpad hodnot. V takové Paříži k tomuhle povědomí dospívají
kupodivu až dnes.
A jak byste do této historizace pojmu Západ zapojil Nčmecko, o je
hož zvláštním postavení jste se zmínil?

Německem se moderní pojem postkřesťanského Západu ještě dále
komplikuje. Už v druhé říši mezi německými intelektuály žil odpor
k Západu, jímž se myslel hlavně Západ anglosaských kapitalistů, plutokratů a demokratů a pak Západ dekandentního, úpadkového Babylónu —
Paříž. Mladý Thomas Mann tomuto nepřátelství proti Západu věnoval
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celou knihu: Betrachtungen eines Unpolitischen. Toto protizápadní
stanovisko se pěstovalo v Německu před Hitlerem i za Hitlera. Dnes
je pak reprezentují takový Günter Grass nebo Heinrich Böll — přičemž
svoje protizápadní a hlavně také protiamerické stanovisko kombinují
— opět ne nově — s příklonem k Rusku, lépe: k Sovětskému svazu.
Rozumí se jako vždy nad hlavami středoevropských národů, jejichž
pokusy se osvobodit působí při těchto německo-sovětských námlu
vách nemálo rušivě. Když Günter Grass dnes hovoří o úkolu Němec
ka poevropštit Sovětský svaz — přičemž současně odmítá anglosaský
demokratickokapitalistický Západ — v čemž se neliší od Sovětů —
lze se ptát: o jakou Evropu se v tom údajném poevropštění vlastně jed
ná? O novou Evropu napoleonského nebo nacionálsocialistického
střihu? Rozhodně tedy o žádnou střední Evropu, v níž Milan Kunde
ra spatřuje cosi jako mikromodel Evropy. Střední Evropa vždycky
doplácela na koncepce nové Evropy ať už jakobínské nebo říšskoněmecké.
Domníváte se, že dnešní situace může mít nějaký pozitivní vliv na
obrodu středoevropských národů?

Myslím si, že v Čechách byla nadobro překonána ona horizontální
jakobínsko-sovětská souřadnice Paříž — Moskva. Politicky i zkuše
nostně. Mluvit však o obrodě středoevropské severojižní souřadnice
by bylo unáhlené. Přesto si myslím, že sovětský koloniální systém ve
střední Evropě vytýčil jakýsi půdorys středoevropského kulturního
i politického organismu budoucnosti. Co z toho vzejde, a kdy k to
mu dojde, neodvažuji se odhadovat. — Dodal bych k tomu ještě
— a to se váže k úvahám o pojetí Západu — že leninsko-stalinský
Sovětský svaz je vpodstatě bastard vzniklý ze zásnub ducha jakobínského osvícenství a německého idealismu, tedy systém ražby
skrznaskrz okcidentální, onoho evropského gnostického undegroundu,
který se mocensky začal etablovat od 18. století. — Střední Evropa
existuje v obklíčení postkřesťanské evropské moderny, v obklíčení,
které by musela překonat duchovně i politicky, aby takříkajíc našla
svou identitu. Dílo titánské, o jehož zdaru lze mít věru vážné pochy
by.
A máme v tomto zápase nějaké spojence?

Spojence nutno hledat v prvé řadě ve vlastní středoevropské ro
dině. Pokud jde o Západ, tam český intelektuál velmi snadno zbloudí.
Až po mnoha letech exilu jsem se začal orientovat v okcidentálním
labyrintu gnóze. Není divu, že český intelektuál v Praze obvykle
v naivní představě o protisovětském Západě padne do drápů vlkům.
Převážná většina českých disidentů — aniž to tuší — hraje do rukou
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okcidentálním reformistům totalitarismu, zavilým nepřátelům anglo
saského demokratického myšlení, zastáncům úzké spolupráce se
Sovětským svazem, v němž spatřují systém potenciálně spravedlivého
řádu. Neznamená to, že by Středoevropan na Západě nenašel spojen
ce. Rozhodně je však nesmí hledat mezi žurnalisty a dopisovateli
New York Times, nebo Le Monde, nebo Die Zeit atp., nebo v ma
mutích nakladatelstvích a také ne mezi náležitě vyšňořenými literátskými bůžky a pseudodisidenty Západu. V Čechách se naprosto nic neví
o obci amerických konzervativních intelektuálů, o jejich tisku, insti
tucích, filozofické tradici (jež je z velké části středoevropská!) —■
ačkoliv právě mezi nimi by Středoevropan našel nejvíc pochopení a o
pravdovou podporu. Považuji ostatně za jeden z primárních úkolů
exilu tyto opravdové spojence střední Evropy na Západě objevovat
a s nimi navazovat styky. Jsou to spojenci, kteří na vlastním území
bojují proti podobnému obklíčení okcidentální postkřesťanskou gnózí,
s tím rozdílem, že zde ještě nenastala fáze konkretizační praxe, že te
dy ještě nejsou zotročeni. Ale ducha pravého disidentství na Západě
reprezentují oni.
Milan Kundera spatřuje úkol S tředoevropana v restauraci „minulos
ti moderní éry"...
Pokud tím Kundera snad myslí restauraci zlatých časů meziválečné
pařížské avantgardy, pak to mohu jen odmítnout jako variaci mýtu
o věčném návratu stejného. Považuji moderní postkřesťanskou avant
gardu a totalitami ideologie 20. století za spojité nádoby. Naopak
vidím úkol střední Evropy v konečném překonání evropské moderny.
V éře habsburské Vídně byl k tomu učiněn první váhavý krok,
Myslím tu na Hermanna Brocha nebo Karla Krause nebo na Franze
Kafku. Konstatovaly se: Untergang, vakuum, rozpad, apokalypsa.
A to právě i skrze černou magii žurnalistiky, která dodnes vládne
dvoponxijc oUidcntcm. Dne jde o lu plckonaL svétskou apokalypsu

nadějeplnou apokalyptikou křesťanství, čímž se dá — podle mého ná
zoru — rozumět i nezbytný zápas židokřesťanské ortodoxie s protheovskými formami moderní okcidentální gnóze. Právě střední Evropa
— a polský papež ji symbolizuje výmluvně — je pro takový zápas
poměrně dobře vybavena zkušenostmi, ideologickou imunitou, a tím,
co bych nazval nikoli velkou reformací, ale velkou konverzí.
Svým myílením se hlásíte ke konzervatismu. Bývalý Bundestagsprä
sident pan Gerstenmaier svůj konzervatismus kdysi definoval takto:
Konservativ sein heisst, im geschichtlichen Zusammenhang denken, sich
dem geschichtlichen stellen und sich hinordnen auf das, was immer gül
tig bleibt, also auf innere Werte, die auch im Wandel der Geschichte un
bedingte Gültigkeit beanspruchen dürfen. Sich ihnen zu unterwerfen im
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fliessenden Alltag, im Fluss der Geschichte, das scheint mír konservativ
zu sein...
Václav Bělohradský zase svůj konzervatismus definuje jako nedůvě
ru k psanému slovu... Jak byste svůj konzervatismus definoval vy?

Konzervatismus tíhl odjakživa k personalismu. Z čehož jaksi vy
plývá, že kolik je konzervativců, tolik je různých konzervatismů. Spo
lečný rys se snad dá spatřovat v tom, že se konzervativci odvolávají
na dějiny. Pro mě však i ty sebe víc lidské dějiny jsou beze smyslu,
není-li v nich přítomen Bůh. Smysluplné dějiny, ty jsou pro mě dány
nakonec procesem bolestného vyrovnávání omezené lidské svobody —
omezené nejvíc tam, kde se svoboda vydává za absolutní —, tedy
procesem vyrovnávání omezené lidské svobody s neomezenou spásou
boží. Pro politický konzervatismus mi z toho plynou sympatie pro
takové státně politické útvary, které dávají lidské svobodě maximální
prostor u vědomí, realistického vědomí její omezenosti a omezenosti
člověka vůbec, a tento rozpor — neboť v tom je rozpor — překlenují
důvěrou a nadějí v spásnou ruku boží. — Žijeme však v pozdní
době. Mělo by se tedy mluvit o konzervatismu pozdní doby. Ten se mi
stal konzervatismem ztracené kausy, závěrečného boje o poslední úze
mí svobody v totalítárním obklíčení, ale s nadějí ve vítězného Krista.
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Únorová vigílie
Slova Martina Bubera volím jako východisko k úvaze o postavení
a zodpovědnosti nezávislého intelektuála po desetiletích neustálého
pronásledování a perzekuce. Vystihují totiž kulturní, sociální a du
chovní klima naší země:

„Mladý člověk, jehož se dotkla hrůza věčnosti... nepociťuje
jen příslušnost k těm, kteří mají stejné konstanty zažitého,
nýbrž hlouběji k oněm, kteří s ním mají stejnou substanci.
Kdysi dospěl k pocitu příslušnosti z vnější zkušenosti, nyní
z vnitřní. Na prvním stupni zastupoval mu svět lid, nyní
duše...”'”
Již několik desítek let žije mnoho miliónů lidí v tzv. reálném socialis
mu v hluboké disharmonii s vlastní přirozeností, v každodenním na
pětí a vnitřních konfliktech.
Dozrávání poválečné generace bylo poznamenáno kulturním a inte
lektuálním vakuem, které vzniklo fyzickou a sociální likvidací většiny
představitelů demokratického veřejného života. Válka sice skončila,
avšak v naší společnosti pokračuje — pouze prostředky jejího vedení
jsou jiné. Jde o jeden z nejtěžších zápasů ducha v dějinách obou na
šich národů.
V Československu, kde se lidé tradičně definují jako středoevro
pané, kteří byli v průběhu dějin schopni nejen svébytné integrace do
západoevropské kultury, ale také vlastního přínosu, je tento zápas za
tím spíše skrytý, nikoli však zanedbatelný.
Každodenní, zcela všední a všeho patosu dávno zbavené přemá
hání organizované lži a odpor k násilí, páchaném na lidech, kteří byli
už v předchozích generacích probuzeni k úvahám o povaze a smyslu
společenského a politického života, je charakteristickým rysem každé
ho, alespoň průměrně odpovědného osobního života.
V této souvislosti je neustále třeba mít na mysli skutečnost roz
tříštěného, amorfního a svévolně zvnějška určovaného pohybu lidí,
* Poznámky autora, bývalého člena KSČ, kryjícího se pseudonymem.
** Martin Buber: Tři řeči o židovství, nakl. Oty Janečka, Praha 1912, str, 17.
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hodnot a energií, který z hlediska individuálního života představuje
nesmírnou psychickou zátěž.
V 50. letech byla ze všech oblastí života odstraněna většina vzdě
laných profesionálních politiků, právníků, vědců, národohospodářů i spi
sovatelů, podobně jako všichni nepoddajní rolníci, aktivní odborá
ři, kněží apod. Na jejich místa přišli mladí revolucionáři, kteří do
stali historicky bezprecedentní příležitost reorganizovat v souladu se
svým světovým názorem politický systém, průmysl, zemědělství, armá
du, školství, kulturu i lidské hlavy a srdce způsobem, jehož důsledky
jsou dnes všeobecně známy.
Ti lepší z nich se později stali iniciátory Pražského jara 1968. Je
jich osobního a společenského prosazení tak byl dosaženo za cenu
nenapravitelných celonárodních škod a zmaru, které postihnou ještě
několik generací.
Překvapení a roztrpčený úžas z vyústění logiky vlastních činů bylo
u marxistických intelektuálů a reformátorů nesmírné. Nicméně větši
na z nich nepřekročila hranici danou stupněm osobní frustrace a ne
nahlédla. „Hrůza věčnosti“ se spíše dotkla a dotýká jejich dětí...
Zdravý rozum lidí však nebyl příliš otřesen. Životní úroveň se
dařilo do první poloviny sedmdesátých let mírně zvyšovat a asi třeti
nu až čtvrtinu mladých lidí zkorumpovat šancemi rychlého sociálního
postupu (v zemi se po čistkách v letech 1969-70 uvolnilo kolem půl
miliónu řídících či jinak přitažlivých míst po exkomunistech). Záro
veň zvláštní nově zavedená soustava rodinných podpor a přídavků vy
volala mimořádnou porodnost.
Pocity křivdy a bezpráví lidí postižených v roce 1969 — z komu
nistické strany a z veřejného života vyloučených politiků, spisovatelů,
vědců a statisíců jiných — nebyly pro většinu národa ničím novým.
Zaběhané stereotypy prověrek a neustálých šikan byly v občanském
povědomí pouze rozšířeny o novou dimenzi zadostiučinění — že i na
komunisty může někdy pořádně dojít.
Proces tzv. konsolidace a normalizace v 70. letech, který byl ve
srovnání s dnešními polskými událostmi navenek klidný a nedramatický, zasáhl hlubinné vrstvy společnosti, jež byly od roku 1948 zaměst
nány úsilím o holé přežití. Optimistická vřava roku 1968 jim sice byla
sympatická, ale nemohla jim zajistit přiměřený prostor k postupnému
návratu v oblasti právní, kulturní či dokonce hospodářské a politické.
Z tohoto hlediska i z hlediska procesu normalizace lze represivní
opatření vůči zastáncům reforem považovat za přemrštěná a nereali
stická. Přehnaná agrese potlačovatelského aparátu pak vyvolala do po
hybu řadu pozitivních obranných mechanismů, které mocenská elita
nečekala a dodnes nebyla schopna zcela zvládnout.
Za pozitivní vývoj lze především považovat proces prohloubeného
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třídění koukolu od pšenice ve všech vrstvách společnosti nezávisle na
politickém přesvědčení. V mnoha denních situacích jsou lidé nuceni
opakovaně spoléhat jen na své vnitrní zdroje, aniž by měli jakoukoli
oporu ve fungujících institucích, právních garancích či jasně artikulo
vaném hodnotovém systému. Pro každého nějakým způsobem „nastal
čas pracovat, poněvadž jedinci si musí pomoci sami a každý zvlášť“.* **
Po dvaceti letech příslušnosti k privilegované vládnoucí vrstvě se
statisíce komunistů ocitly v situaci naprosté bezmoci. Toto jejich
nové sociální a lidské postavení bylo náporem nejen na jejich dosa
vadní citové a mravní možnosti, ale bylo zatěžkávající zkouškou i pro
jejich okolí. Ukázalo se, že míra způsobilosti a ochoty přijmout mezi
sebe lidi, kteří se stali obětí systému, který sami zavedli, je jedním
z důležitých kritérií sociální a politické zralosti společenství, které —
jak doufám — začíná pracovat k demokratické obnově.
Přijetí a uznání exkomunistů lze tedy považovat za první krok
k myšlence národního smíření, kterou zatím oni (a samozřejmě ko
munisté u moci) ještě neobjevili a ideově, morálně a politicky nezpra
covali.
Druhým pozoruhodným přínosem represivního vývoje sedmdesá
tých let v Československu byla a je konečná demystifikace praxe tota
litních systémů sovětského typu v očích prostých, slušných lidí a de
finitivní ztráta víry v jakoukoli jejich legitimitu. Vedlejším produktem
dovršení poznání je snaha o konečnou demystifikaci i reformního
marx-leninismu spolu s pokusy o revizi ideje socialismu jako takové.
Ke slovu se začínají hlásit nezávislí intelektuálové, jejichž intelek
tuální hledání je orientováno politickým postojem „středu“ a „pravi
ce“. Začínají teoretickou prací — konceptualizací nejdůležitějších
problémů země. Tím je především obnovení společenského konsen
su o základních lidských hodnotách a obnovení občanského povědomí
o hloubce úpadku občanských — a nyní i lidských — povinností.
Snaží se tak vytvořit první sociálně-kulturní předpoklady pro zápas
o lidská a občanská práva vedený zevnitř vlastními silami a co
největším počtem lidí v rovině každodenního osobního života a spo
lečenského provozu.
Skutečná obnova lidských a občanských práv není možná bez re
stituce lidských a občanských povinností — tyto dvě stránky lidské
existence nelze od sebe oddělovat a jednu nebo druhou jednostranně
akcentovat. Neboť, řečeno slovy Naděždy Mandelštamové, „lidé žijící
v diktatuře si rychle a hluboce uvědomují vlastní bezmocnost a na
cházejí v ní útěchu a ospravedlnění vlastní pasivity..
• Sóren Kierkegaard: Současnost, edice Váhy, Praha 1969, str. 65.
** Naděžda Mandelštamová., Konec nadřje, Samizdat, Praha.
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Čili právo na rovnost před zákonem, na svobodu svědomí a politické
ho projevu, na zabezpečení osobní nedotknutelnosti a podobně musí
být požadováno a hájeno lidmi, kteří si uvědomili svoji povinnost zá
pasit o mravní a sociální autonomii i osobní odpovědnost.
Před každým nezávislým intelektuálem v Československu stojí úkol
pracovat na obnově základních „buržoazně" demokratických svobod.
Ve jménu cesty vpřed musí se vrátit zpátky. Musí se dříve ¿i později
otevřeně prohlásit za „reakionáře", který záměrně usiluje o návrat k již
jednou zavedeným hodnotám a právním procedurám.

Domnívám se, že v bídě naší každodenní existence a v omezených
možnostech sytematického přístupu a reflexe ke světu paradoxně
spočívají možnosti vzájemně sdílené vnitřní zkušenosti, cítění, poro
zumění, hledání skrytých významů a smyslu ve jménu jak tradičních,
tak i nově chápaných hodnot pravdy a dobra.
Lze očekávat, že z východní Evropy budou jednotlivé příspěvky
k dialogu o pravdě a míru přicházet nikoli v podobě konsistentního
čistě racionálního zdůvodňování, ale spíše v podobě in-sistentního, tj.
osobního svědectví o životě založeném na bezprostředním hledání
pravdy o světě.
Často kritizovaný návrat většiny profesionálů do soukromí posílil
(anebo naopak dezintegroval) rodinné soužití, kulturně-osvětový vý
voj a náboženské prožívání. Tuto složitou skutečnost lze interpreto
vat různě — jedno je však jisté: došlo k obnovení přirozené tkáně
života a mezilidských vztahů na základě osobní volby, k prohloubené
mu hledání osobní totožnosti, k hledání pevné soustavy hodnot a norem
chování, které by pomáhaly v úsilí uchovat si lidskost i v nelidských
podmínkách (právě toto je zachyceno v Patočkově reflexi o solidaritě
otřesených a v Havlově pojetí života v pravdě).
Ukázalo se, že nezávislé myšlení nebylo ještě zcela zničeno a že za
vhodných podmínek by časem mohlo napomoci i politickému činu.
Na základě prožitých politických zkušeností a v souvislosti s polskými
událostmi je zřejmé, že návrat a příklon k přirozenému konzervatismu
v cítění a myšlení a jednání se stal rozhodující tendencí v chování všech
slušných lidí, včetně některých komunistů.

Úsilí o zachování základních lidských hodnot a institucí — pře
devším svobody svědomí a soukromého rodinného života — naplňuje
většinu času lidí, kteří včas pochopili, že marx-leninskému systému
jde v jeho důsledcích o zničení veškeré vnitřní, specificky lidské čin
nosti.

Neviditelná, ale vše prostupující občanská válka probíhá v každé
škole, nemocnici, obchodě, úřadu — všude, kde dochází k lidskému
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kontaktu tváří v tvář a kde se v elementárních situacích vyjevuje síla
etického postoje každého člověka. Proti své vůli je občan nucen často
několikrát za den podat důkaz o své vnitřní integritě, což se projevu
je jeho odvahou realitě čelit, anebo strachem — a pak před ní musí
neustále unikat...
Po desetiletí zachovávali východoevropští marxističtí intelektuá
lové rezervované stanovisko a obávali se otevřeně a principiálně kriti
zovat domácí totalitní systém. Domnívali se, že by tak poškodili věc
socialismu doma i ve světě. Pokud jde o domácí scénu a jejich vlast
ní zájem na uchování statu quo cestou reformy, nemohli udělat větší
a osudovější chybu: příliš dlouho totiž setrvávali v sebeklamu, že
konstruktivní kritika a z ní vyplývající systémová změna je možná.
Neviditelné zintenzívnění a prohloubení intelektuálního a ná
boženského života v zemích reálného socialismu je třeba chápat jako
mravní a duchovní reakci na svévolnou mocenskou manipulaci zá
kladních složek osobního a veřejného života, která je zcela v rozporu
s antropologickými konstantami lidské existence. Samozřejmě, že jde
i o reakci na selhání marxistických intelektuálů — což je fenomén,
který by si zasluhoval speciální analýzy.
Jsem proto přesvědčen, že pro nejbližší léta bude pro nás platit
i nadále následující:

„... naše doba je jak jen možno daleka toho, aby jí idea pospolitosti
přinesla spásu — tou naopak musí být skepse, má-li vývoj individua
lity nerušeně pokračovat tak, že každý jedinec bucf bude ztracen ne
bo vycepován, abstrakcí dosáhne v náboženském smyslu sebe sama.
Princip sdružování (který tak nanejvýš může mít svoji platnost, po
kud jde o hmotné zájmy) není v současnosti přesvědčující... posiluje
individua, čímž je vyčerpává, posiluje jednotou v početnosti, jenže to
je eticky vzato, oslabení. Až když jednotlivé individuum samo o so
bě dosáhne navzdory všemu světu etického postoje, teprv pak může
přijít v úvahu opravdové sdružování, jinak je sdružování těch, kdo
každý sám o sobě je slabý, něco stejně ohyzdného a zhoubného, ja
ko kdyby vstupovaly ve sňatek děti...“’1'
Socialismus sovětského typu tím, že rozbil všechny vazby občan
ské pospolitosti, že naprosto izoloval své občany a po desítky let ú
porně vyvlastňoval a násilně kolektivizoval lidské duše, paradoxně
posílil tendenci k mravnímu, náboženskému a intelektuálnímu indivi
dualismu.
Před nezávislými demokraty a před intelektuály především, stojí
v této chvíli jeden hlavní úkol: vzájemně se poznávat, prohlubovat
reflexi o totalitních nebezpečích jdoucích zleva i zprava a samozřejmě
* S. Kierkegaard, Ibid., str. 63.
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podporovat svobodné bádání a nezávislou ediční činnost ve spolupráci
s kolegy a přáteli v zahraničí.
Proces postupné názorové a praktické integrace je pomalý a zatím
nesoustavný — nicméně existuje a je důkazem toho, že v naší politic
ky, sociálně a morálně podlomené společnosti dochází k pozvolnému
obnovování tradičních hodnot a ke koncentraci duchovních sil.
Je třeba mít na paměti, že také v Sovětském svazu poprvé dozrá
vá generace, které ještě nebyly zutínány všechny nejlepší hlavy. I to je
třeba považovat za naději na obrat, který by měl přijít zevnitř a pro
který se snažíme v skrytu a tichosti pracovat. Činíme tak s vědomím,
jak „velmi je těžké podívat se životu přímo do tváře. Střízlivá analý
za a závěry vyžadují už nadlidského úsilí.“*

* N. MandelŠtaniovi, lbid.

Josef Lichý

Umění jako teologický konflikt
*
Ti, kteří pracují v umění, nemohou se vyhnout otázce po etickém a trans
cendentním smyslu své práce, tím spíže ne, uvážíme-li, že plno mladých lidí,
kteří ponesou zítra, pozítří na ramenou podobu světa, pohlíží s nechutí, ba
přímo s hnusem na jeho racionalistickou a technokratickou, ano zbrojařskou
podobu dnešní a alespoň ve svém snění sbíhá od všech funkcí a úkolů, které
s sebou taková podoba nese, a to krom jiného též do představy, že právč
umělecké konání, ba tvoření, jak se nejčastěji bez rozpaků bohorovně říká, je
životem hodným toho jména, je léčbou z vyprahlosti hybridně analytické vě
dy a vykoupením z tyranie odlidštěného výzkumu oborů rozvětvených již
labyrinticky, odnožujících navíc den ze dne novým oborem, novým zákrutem
bludiště, novou a stále osudnější ztrátou cesty.
Slušelo by se, aby nejen umělci sami poctivě zpytovali naděje takto do
nich vkládané, ale aby také fenomenologové umění zkoumali smysl umělecké
činnosti nejen z hlediska komerční mašinérie nebo nanejvýš sociologicko-výchovné, či naopak esteticko-autarktické funkce, nýbrž nad to nade vše a ve
vztahu k tomu všemu z hlediska transcendentního, z hlediska služby v nábo
ženském slova smyslu, — jsou-li již v některé vrstvě obyvatelstva do nich
vkládány naděje svou podstatou vědomě či méně vědomě náboženské, v celé
tísnivé dvojznačnosti toho slova, neboť sloužit v náboženském smyslu lze je
dině buď Bohu, anebo bohům, buď Bohu pravému, anebo modlám... Leč
umění jako konflikt teologický nejenže není ani bohoslovci, ani umčnovědci
pojednáváno, není jim po této stránce zhusta ani známo nebo přístupno.
Naprosto potom bez hodnověrných průvodců a se smazanými či mnoho
krát přeškrtanými ukazateli, s nezřetelně čitelnou, špatně nebo bezkrevnč po
chopenou „tórou" tolikrát rozebraného, přeinterpretovaného náboženského
pokynu, v situaci, kterou by bylo třeba snášet v trpělivých dlouholetých
modlitbách v bezlidné, ďábly poseté poušti, utíkáme se často jakožto umělci
k takzvanému publiku, k té mnohohlavé děvce, k té líbezné sani, objednává
me si své „hosana“ klakou nebo článkem uměnovědce, „ukřižuj“ přenechává
me jiným či spíše nebereme vůbec na zřetel. Z jednotného vzoru Spasitelova
vykrádáme radostné palmy a zdravice, kdežto trny z trní či z ostnatých drátů
nechť Pán snáší sám na svém gotickém těle či ve svých nejmenších bratrech
moderních dob hromadně vyhlazovacích či aspoň hromadně pokusných,
* Kritický sborník, č. 1, samizdat, Praha 1985.
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člověka zesiabomyslňujících v zajatou krysu. Nic víc než zloději v rukavič
kách, kulturní mafie, z níž jeden každý stojí hluboko pod lotrem z Golgoty,
který nejenže loupil, ale snad vskutku i vraždil, nicméně sám vypíjel svou
popravu a nazval to spravedlivým. Neboť visel po pravici Toho, jehož světlo
jsme nikdo nesnesli, jehož světlo nás mělo a mohlo osvítit životem věčným
už při našem příchodu na svět, už v lůně matčině, ale vystrčili jsme to světlo
z naší libé tmy, ze soumraku našich bohů, kde daří se našim netopýřím
letům, našemu neslyšnému lovu, vystrčili jsme, příjemně slepí, to proudné
a živé světlo, řeku života na pahrbek vybělených kostí, popraveneckých lebek,
pod divadelní reflektor ukrutné smrti, odhalující nás, pitvorné statisty
a bezvědomé blázny na jevišti, odhalující nás po této stránce právě Je
mu, který ví sice, co je v člověku, ale v kalichu utrpení pije neobvyklou výraz
nost naší obludnosti a z kříže Samojediný pije ten strašný obraz padlého
lidství, o který se marně pokoušejí i velicí malíři, nuceni sami sebe vmalovat
v tu věkovitou chátru, ano, „nevědí co činí, odpusť jim“ — taks mohl, Pane,
prosit ještě i za nás, kteří se chátry štítíme, za nás přistižené, své viny nevě
domé spoluherce, samolibě zaslepené estetické činitele, v příšerném dějství
zrady na Tobě, na prvnotním Světle —
V celkovém klimatu naší kulturní veřejnosti, která své sympatie, pokud
jde o náboženskost, přinejmenším dělí mezi Nový zákon a kontemplativně fi
lozofické dědictví Dálného Východu, nerozlišujíc valně mezi tím dvojím, so
tva naleznete pro podobné pašijní rozjímání, zvláště jste-li umělcem, o mnoho
víc než jakési stydlivé překvapení. Čekalo se od vás, že budete raději holdo
vat dejme tomu staročínské Knize proměn nebo důmyslným paradoxům mis
tra Lao-c'. A ted tohle. Skoro jakási v pozdně osvícenské společnosti málo
přípustná stránka baroka. Takový řekněme „Bilovský redivivus", barvitý ka
zatel z doby protireformační, jen v trochu pozměněném kostýmu pojungmannovské novočeštiny. Sami teologové přispěchají vás vyprostit z náboženské
přepjatosti a pomocí nejsložitějších metod exegeticko-hermeneutických nebo
psychologicko-fenomenologických se vynasnaží vám prokázat, že Golgota ne
patří ošidnému srdci pictistů, mystiků, umělců, ale textově kritickému výzku
mu synoptiků a jejich prý namnoze již tendenčních pašijních předloh,
zatímco Ježíše je prý třeba vyprostit z metafyziky a gnóze pavlovské a ja
novské...
A k tomu ještě dnes mnozí vaši umělečtí kolegové, kteří celkem vzato ne
mají ponětí o naznačených odborných sporech, pokud vám nezkusí otlouci
o hlavu několik protikřesťanských postřehů, od dob Feuerbachových naštěstí
lehkých a bezbolestných co dávno vymlácený klas, vytáhnou na vás raději Savonarolu před kajícím Botticellim coby traviče svátých pohanských studní
vzkříšené renesanční helénskosti nebo od dob Gauguinových demagogicky upo
zorní na udivující prý „počet analogií mezi křesťanským učením a egyptským,
perským, hindským, čínským a dokonce i tahitským a maorským nábožen
stvím“ podle rozmanitých synkretistických slátanin pro milovníky tajuplností
nebo, jinak řečeno, podle druhořadých kompilací pro osvětové pracovníky
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takzvaného vědeckého ateismu, či spíže dle téhož rousseauovsky poblázněného
malíře tropů budou ještě dnes popřípadě tvrdit, že „pravé Kristovo učení má
tolik společného s principy a snahami moderní společnosti, natolik jim od
povídá, že je povoláno s ní zcela splynout, dokonale se ztotožnit" (v. B. Danielsson: Gauguin na Tahiti a Markézách, str. 191.)
S kým a kde se tedy sdílet o přístup k umění, který zde předkládáme, tak
silně orientovaný k nábožensky kritické nevoli celého Písma svátého vůči
„bohům cizím“, vůči všem modlářsky uctívaným společným jmenovatelům
člověka a kosmu, vůči „principům“ nejprve mysteriózně či vědecky odkrýva
ným a potom ztělesněným a zbožňovaným právě v těle moderní společnosti,
v kosmologicky uctívaném či aspoň, na rubu té úcty, kosmologicky obviňo
vaném státě.*
Komu ještě a na čem tady ukázat, že umění smí nést sobě nejvlastnější,
ačkoli skoro neslýchanou novověkou možnost být spásným dějištěm oné bib
lické nevole, být obrazobornou cestou po vlastních porubaných posvátných
hájích a ztroskotaných oltářích k pravému Obrazu božímu?
Stěží můžeme doufat v zájem nebo alespoň ohlas takzvané „kulturní
veřejnosti“, což by byl jen nouzový výraz, sám v sobě rozporný, jen dočasný
ústupek našemu předpokládanému čtenáři, neboť máme za to, že nebyl jiné
mu pojmu dosud vyučen. Co leží na srdci nám, je naopak kulturní spo
lečenství, ale toto za našich dnů široko daleko není. Je právě všude
zneklidňována až pobuřována, či naopak chlácholena až uspokojována veřej
nost, ale jsoucno takto nazývané je po našem soudu pravým protikladem kul
turního společenství. To v nejhlubším svém základě může být už podle
společného původu v označení jen společenstvím kultickým-, jen obecenství
s božstvem zakládá obec, archaické kultury, jak známo, byly beze zbytku vý
razem náboženství, umění stavbou a výzdobou chrámu, zjevením a ztě
lesněním obrazu božstva.
Božstva však vybledla příchodem Světla Izraelova: On byl to pravé světlo,
osvěcující každého člověka přicházejícího na svět, Slovo u Boha, Slovo-Bůh,
Bůh skrze Slovo Tělem, Pravdou a Životem. V Něm život byl a život byl
světlo lidí, tenhle život v pravém člověku, neboť co je člověk mimo nenávist,
rasismus, ješitnost, chlast, kaprálství, úplatek, detektivní a vojenskou vraždu,
profesorství, umělectví, futrál, frak, ornát, zlatý řetěz, lampas — co je člověk
mimo toto než obraz Boží z Nazareta, ECCE HOMO, všem nám nepodo
ben, nám, s uznanou podobenkou v průkazech a pod razítky, vždyť k nero
zeznání od všech křižovaných, kteří neudrželi předepsaný krok s legiemi
mírotvorných říší a jakožto osoby zpátečnické byly pokrokovým světem po
plivány a utraceny, ve všem jim podoben kromě jednoho, co hyzdí i svaté
mučedníky a umírá teprve s jejich tělem, ve všem jim podoben kromě pýchy,
z níž nesou v sobě možná jen zrnko, neviditelnou buňku, usmrcovanou v bo
* Široké vrstvy obyvatelstva tam i onde obviňuji podobné dnes svoje státy, jako donedávna obvi
ňovaly Boha, kosmologicky pojímaného co „summum bonům" a nutně pak vinného za vlečka
ostatní dobra, nutně samozřejmé menší, a podle týchž lidských, ovšemže modlářských měřítek, jako
byla ona zakladni devíza, nutně nedostatečná íi spíže přímo paskvilní.
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lestném studu napětím veškeré vůle, ale prorůstající posléze celým životním
úsilím jako vítězná rakovina: ve všem jim podoben kromě hříchu (Žd 4,15),
kromě té zkázy, kterou za nás snášel, nesl a odnášel v hlubinu zahlazujícího
Božího odpuštění, za nás ji snášel, ale s námi netvořil.
Společenství kultické může být nadále jen s tímto obrazem Boha nevidi
telného (Ko, 1,15), s tímto člověkem, který není našeho původu, neboť ne
vyšel z Adama, ale od Otce, který nicméně — (to cítíme v spasitelné lítosti,
v transcendentním zklamání nad tolikerou dosud nosnou přízní pokrevní,
psychologickou, ideovou, kulturní atp.) — může být našemu srdci vlastnější
než bratr nebo přítel, ano vlastnější než naše srdce samo: to je nám připrave
no zakusit, pokud nebudeme žít sami ze sebe, z otců a praotců, z kultury,
jak se jí často rozumí, ale z Něho; neboť je také kultura mrtvá, živá dosud
jedině tím, že stále a nově usmrcuje, kult bohů vzniklý z kultu mrtvých, je
podloudně všude přítomno obecenství s bohy, vzešlými z člověka, z Adamo
vy smrti, ze smrti Praotců vůbec, návrat k nim, vzývání jich, toť kult smr
ti v otřesném a jadrném slova smyslu, toť vzývání a zvaní smrti do ži
vota, toť přímé obcování se Smrtí, vůbec nejiohyzdnější znečištění ducha;
ale je naproti tomu také kultura živá, vyrostlá z vyznávání člověka vzešlého
z Boha, přišlého, aby nás ze smrti vytrhl, On, Člověk proti Adamu, On, Syn
proti Praotcům, Syn Boha Otce proti Otci lži, matoucímu Evu hadí otáz
kou a hadím slibem, mučícímu Joba zošklivením dnů a vychvalováním:
posmrtné noci, opájejícímu Fausta velebením žízně a rozervanosti, z níž se
prý rodí činy a nové, nikdy neuzavřené, v nekonečno spějící harmonie —
Právě kultické společenství s Jezukristem, věrnými služebníkem pravého
Boha, který skrze ponížení na kříži byl učiněn Veleknězem a Přímluvcem za
nás, zakládá nadále nejenom církev v užším slova smyslu, ale též obecněji no
vou a živou kulturu, nové stavitelství, nové malířství a sochařství, novou
poezii a hudbu. Nemusí, nemá, a pro křesťana ani nesmí patřit v těch
to oblastech všechno jen potlačovaným pohanským mocnostem, starým dří
majícím božstvům, démonům, přichystaným ke vpádu, apokalyptické šelmě
ničení, vražd a zmatků, převlečené za rozvernou nevěstku dějin, poněkud ne
stydatou, poněkud vtipkující, ale zajisté jen v míře své neodmyslitelné živnos
ti, podporované spontánně diplomaty všech epoch — „dábla zkazil, smrt
porazil, kraluje na věky,“ zpívá se o Pánu Kristu v staré písni. A Vzkříšený
slibuje věřícím tato znamení své moci: „ve jménu mém ďábly budou vymítati,
jazyky novými mluvit), hady bráti, a jestliže by co jedovatého pili, nikoli jim
neuškodí; na nemocné ruce vzkládali budou a dobře se míti budou." (Mk 16,
17-18)
Ať nadskakují katedroví teologové na jedné straně a členové charismatic
kých či letničních církví na druhé, dovolujeme si v tom vidět též zmocnění
Páně pro umělce, pro jeho odpohanštění a naopak zkristovštění, povolení
Páně pro zřízení svého druhu bílé magie proti magii černé. Nejde totiž o to,
svět za každou cenu odmagizovat, vždyť magii nelze vymýtit, nýbrž jen pře
hodnotit, jakože ďábly nelze vyhubit, nýbrž jen zkrotit, svázat, zapečetit,
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vyhnat: a doopravdy jen ve jménu Páně, Jeho mocí, nikoli jen zesměšnit, vě

decky zneexistnit, odsunout někam po comteovsku v dětinský věk lidstva,
v mýtickou fabuli.
Satan má být totiž poražen na rozličných svých, i málo nápadných půso
bištích, nejen v narkomanských doupatech a mezi sexuálně bezprizornou
mládeží zanecháním zhoubných návyků a urovnáním mravně citových vztahů,
nejen v soudních síních před nespravedlvými žalobci a křivými svědky
vítězstvím zdatných obhájců a práva při nevinných, nýbrž i v poustkách pou
stevníků z rodu sv. Antonína či přímo v obludných duších hřbitovních obyva
tel, jako byl dábelník gadarenský, zaríkáním temných sil; neboť tito poslední
nejsou zdaleka nejzanedbatelnější, jsou jenom nejméně známí, nejméně vidi
telní.
Člověk, z kterého Ježíš vyhnal legií démonů do vepřů, byl povolán, aby
mezi svými zvěstoval, „kterak veliké věci mu učinil Pán, a že slitoval se nad
ním". Umělec by mohl ve sféře sobě vlastní zvěstovat podobné vysvobození,
které zakusil na sobě osobně, ale i zástupně za druhé ve své krajině, ve svém
nejvlastnějším lidu jako prvotina těch, kteří mají být vytrženi z moci dé
monů. Všichni se diví, že ten, „kterýž býval trápen od ďábelství, sedí, odín
jsa, a maje zdravý rozum". Okován tolika pouty a řetězy rozličných umělec
kých kánonů své kultury, vždy posléze „polámal řetězy, a pouta roztrhal,
a žádný nemohl ho zkrotiti“. Neboť do té doby bydlel v hrobech, žil z Ada
movy smrti, potýkal se s lidožravou příšerou v nejhlubším svém nitru, s Minotaurem svého lybyrintu, s chaotickým bezednem svého bludu; bludné byly
všechny harmonie, zdánlivě jednotící s božstvem, zdánlivě zbožšťující svého
výrobce, po pravdě slepé uličky, nástrahy sobě Samému, démonské sugesce
v samotných kořenech, peň bytosti napaden v základu, v prazákladu; snad
v samém prazákladu srdce a věcí potkáváme nikoli božstvo, ale ďábla, ledaže
zbožšťujeme právě Satana, majíce jej za boha hodného kultu, přinášejíce mu
oběti, zvláště pak strašlivou sebeoběť rovnou zatracení; tehdy snad se umělec
jednotí s tímto strašným božstvem, v nečistém okrsku smrti, nabádán balza
movanou, trouchnivě zvěčněnou pýchou praotců sestoupit v ncjproklatější
propast Adamova hříchu, rezevřít, rozpečetit nejstrašnějši její potence —
„BUDETE JAKO BOHOVÉ — a stále jimi nejste; ovoce stromů rajských
— tak praví had — vám znechutil Stvořitel, vzhůru, do toho, snášejte muka
Tantalova, vždycky vám unikne to moje, to slíbené, ale buefte stateční, nckňourejte, spějte za nemožným, milenci věčna a nekonečna, budte hrdi, to
je můj příkaz, to je můj obraz“ — tehdy, uslyšev pobídku tak ukrutnou, prohlédaje pojednou její nejhlubší výsměšnost, trhá posedlý svými řetězy, kázeňský
mi opatřeními, čelícími bezuzdným jeho spádům, ale — co plátno — jen
pouhým záporem, estetickou sublimní sterilizací, neméně výsměšnou než titánské balvanovrhačství, dionýské dithyrambické šílenství, krmené horkým
masem ručně rozsápaných živých kozlů, rozdírající nejhlubší, nejtajnější vášně
v temné zřídlo tragédie, v proud bezvědomě sebevražedné krve, při povrchu
přecházející v extatický jásot proměnou ve víno, v božské třeštění, v lehko-
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nohý tanec s životem-ženou, s životem-smrtí, v mimetické předvádění neřeši
telných propastných záhad, kosmických rytmů, figur, gest — v narůstající
lásku k osudu, v milostné spiklenectví se smrtí —
Co byly v umění všechny apollinské, attícizující alternativy proti dionýským, manýristickým než jenom zase nahodile určená výseč z kruhu dokona
lého výsměchu Satanova, v kosmickém balamucení, které se vydává za kulturu
— ach, tehdy odhazuje umělec anatomické kánony a kompoziční schémata
malířova jako školometskou zvrhlost geometrovu a prozódické poučky lyri
kovy jako červotočivou mrtvolomilnost latiníkovu a výrazový přínos světově
proslulých děl, povýšených na prubířský kámen hodnot prý nadčasových jako
nestoudné uniformní, primitivně kosmopolitní svěrací kazajku psychiatrovu,
vykřikuje cosi zoufale o svobodě, ale svoboden ještě proto není —
„Uzřev pak — onen nešťastník — Ježíše zdaleka, běžel a poklonil se je
mu. A křiče hlasem velikým, řekl: Co jest tobě do mne, Ježíši, Synu Boha
nejvyššího? Zaklínám tě skrze Boha, abys mne netrápil.“ Zaklínání — jako
řemeslo magické a později v sublimní podobě, umělecké — je zde použito
v boji zoufalé svobody domnělé se svobodou skutečnou; jak zvláštní, jak plné
paradoxu: Gadarenský se klaní Nazaretskému, jmenuje ho jedním z nejvyšších
titulů kristologických, a přitom jej magicky zahání, ve jménu pravého Boha
ve prospěch bohů nepravých, ve prospěch svých démonů, ba právě ty strašné
síly v něm konají celé to klanění i zapuzující zaklínání, či aspoň při tom pod
statně spolupůsobí a Pán se nepohorší a nevykiepe prach z obuvi, Pán zůsta
ne a proti magii formálně použije také magie, ptá se zajisté na jméno
démona, což je magický předpoklad jeho vyhnání. Důležité je, že démon nekličkujc, že vyřkne jméno, které bezpochyby znal Pán dříve než on sám, že
totiž sám sebc označí, odhalí a vydá na pospas Bohu pravému, on, jehož je
bezpočet, který má tváří tolik, a přece žádnou, který slově „Množství“, který
je posedlému Jedno a Vše, na kraji nejzávratnějších vytržení, nejdobro
družnějších excesů pojednou bezedná lhostejnost, zmrazující a zkameňující nu
da pantcismu alias pansatanismu, vše jedno, vše propast zoufalství, ve které
pro čarodějovy učně, pro život nezprubované, k pangejtu ještě neodhozené
nováčky a nadšenecké, dětsky nevinné kariéristy poletují doposud jména
a tvary, a nikoli už jen plevy a grimasy, — ta pozdní prázdnota všeho,
čemu jsme věřili, nyní již nad ohněm Soudu, ve smršti Ducha svátého, ta
ubohost našeho zaříkání ve vědách a uměních, magie, jež si nerozumí, jež
honí do kolečka sama sebc, prázdnou nečistotu prázdnými jmény, beztvárno
propasti beztvárncm domnělé extáze, vše znešvařeno v nečistých kolech, v ne
čistých spojeních, smrt ze smrti vzejde; a všichni tito duchové nečistí před
příchodem Světla a Slova Ježíšova vyznávají souběžně s lidmi vykoupenými,
svobodnými: „Kdo je jako Ty, mezi bohy, ó Pane?“ Vyznávají neradi a plni
děsu, v blízkosti těch, které pustili ze své smrtící vlády a kteří vyznávají
totéž, ale plni chvalozpěvu a při zdravém rozumu nesou dále jako zvěst
o Hospodinu-Vykupiteli —
a tuto zvěst nésti dále znamená pro umělce v jeho okrsku především od-
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božšťovat bohy, demaskovat jejich nepravé nároky a vypovědět jim posluš
nost; píd za pídí, čáru za čarou, slabiku za slabikou vybojovat ve jménu
Synově a odevzdat v držení Bohu NejvyŠšímu. Neboť na plochách obrazů,
které se malují v zastrčených podkrovích nebo zatuchlých suterénech, na sé
mantických skaliskách těžce zlézaných básni, které se křivolace rýsují na
bílém archu pod stolní lampou, ve všech těchto úkonech, zdánlivě příliš pri
vátních, neživotných, jen jako by dětsky vážných, neodpovědně hravých, pan
sky kratochvilných jako hon anebo ples, se ve skutečnosti zjevují kultická
gesta celých epoch, mnoha pokolení, ba několika smíšených národů, jednou
tajemné proklínání model, podruhé záblesk Světla Izraelova, zkušenost vy
svobození z Egypta a děkovné zpřítomnění a nové zakoušení téhož divu —
— — Drama však neskončilo, chvalozpěv přitahuje nové démony, v našem
srdci i v srdci bližního se budí nové vzpurné síly, které svobodu vyhánějí
jménem svobody, Syna Boha Nejvyššího jménem téhož Boha, ano, na rozdíl
od Pána, jenž nemůže vyhánět Belzebuba v dáblově jménu, vyhání cfábel Pána
v Pánově jménu, k tak podivnému rozporu se utíká, neboť co je vykoupené
mu radostí svobodného zpěvu, totiž blízkost Páně, je posedlému právě pekel
nou trýzní.
Je na čase, aby umělec, který je po celou dobu novověku nabádán ke kul
tu tvořivé osobnosti, sociálně vázaného génia, anebo zákonitostí antiteze ke
kultu tvořivého kolektivu v podobě romanticky pojímaného lidu, jehož je
bardem, věštcem, knězem nebo o něco později méně slavnostním, zato prů
raznějším kulturním zásobovatelem, podněcovatelem a manipuláto
rem, spontánně skoro už neexistující kulturní poptávky, je na čase, aby si
uvědomil svou možnost od předchozího značně odlišnou, totiž, nikoli pří
rodní vlohu tvůrce, ale — později vysvětlíme — svěřený úřad exorcisty.
Člověk, ani umělecký, podle našeho přesvědčení nikdy nic doopravdy netvoří,
pouze k sobě skládá zapomínané stránky stvoření, upozorňuje na staronový
zázrak existence i na její ohrožení, díky vzdává, bije na poplach, děsí se a o
pět díky vzdává, dožije-li se nového zázraku. V tom je celá jeho služba, le
daže se zvrhne: a pak tedy ne že díky Bohu vzdává, nýbrž naopak pro sebe
vyžaduje, bije nikoli na poplach, nýbrž ve vlastní deklamátorskou hrud, děsí,
či spíše samolibě dráždí průměrné občánky svými mohutnostmi, slovem: úctu
a kult si všude žárlivě zajišťuje, on-tvůrce, on-génius, uctívaný výkvět rouha
vých dob, co člověku našeptaly, že sám sebe tvoří —
nikoli, páni kolegové, člověk je stvořen, ale co horšího, znetvořen, už
dávno, Hospodinem stvořen, sám sebou znetvořen, svou tvůrčí aktivitou
právě, svou bohotvorbou, svým bohorozením — naivní, primitivně nevinná
duše lidská se žensky oddala temným silám, rodí z nich stvůry — donjuansky zvídavý, s přízemností nespokojený lidský duch obcoval mužsky s bohy
němi, s ideami, i ony mu porodily stvůry —
po meči i po přeslici, páni kolegové, každý z nás neprostupnou džunglí
niterných nepořádků, to je exemplární umělec, odlišný od jiných lidí jen tím,
že by to měl vědět a něco s tím dělat — on, dítě starého Adama, jako ti
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druzí, v adamovském hříchu smrti vydaný, ale mži by to dosvědčit za jiné
objevem své marnosti, svých konců, svých nezhojitelných ran, své nemožnos
ti, své absurdity — měl by na sobě znázornit, ve svém díle i ve svém za
měření truchlosměšnost starého lidství, groteskní povahu ďábelské nabídky
„budete jako bohové“ — ale Činí-li to jíž, pak byl určitě už osvobozen v hlav
ním městě svého duchovního území, vidíme tak říkajíc vedlejší jeho okresy,
kde zuří dosud bitva démonů s mocí Nazaretského, který po svém Vzkříšení
udělil znamení své moci nejen Dvanácti (Mat. 10,8), jak tomu bylo v době je
ho pozemské existence, ale nyní již každému věřícímu (Mk 16, 17). A mezi
nimi zvláštní podobu těchto darů právě umělcům, kteří ve své dějinně
zděděné roli, v specifické podobě svého dědičného hříchu nejsou nepodobni
šílenci gadarenskému, o kterém byla svrchu řeč. A jestliže pak zvěstují, „kte
rak veliké věcí učinil s nimi Pán", bude to u nich mít podobu radostného
a hlubinného Šíření této osvobozující moci, podobu duchovního boje pod ko
rouhví neviditelného Vítěze; bude to pravděpodobně boj nenápadný, tak jako
bylo nenápadné jejich prokletí, jejich osamělé hřbitovní šílenství; stěží evange
lizační stany, stěží misijní brožury masových nákladů, spíše návrat zase do
suterénů nebo podkroví, zase k osamělému zápasu na obrazové nebo textové
ploše, k vymítání démonů od středu ke kraji, od vlastního srdce k vlastnímu
prahli; v mocném jménu Nazaretského: srdce patří již Pánu, ale kéž mu patří
i dům, i obývaný tvar i rytmizovaný výraz tohoto srdce, podoba plamene
a figura zpěvu, díkůčinění; „jazyky novými mluviti budou“: ne za každou ce
nu nikdy neslýchanými zvuky (vždyť i Gadarenský, právě ještě jakožto posed
lý, pravděpodobně křičel a blábolil neologismy šílencovy), nýbrž naopak slova
dobře známá, ale dosud mrtvá a smrt šířící, poprvé nyní živá a obživující; ni
koli tvořit, ale Jistit, prosekávat, odhalovat, navracet k tomu, co jsme dosud
podle zkušenosti, „podle těla“ nebyli nikdy, co ale můžeme a máme být podle
(druhého Adama) Krista, v moci Ducha Obživitele proti duchům nečistým,
v moci Svatého proti kletému; to je onen úřad exorcisty, vymýtače ďáblů,
svěřený od Pána vykoupené činnosti umělcově jako charisma, jako dar víry.
Umělec však, aby nebylo mýlky, bude tím typem exorcisty, který zápasí
s ďáblem nikoli věkovitou, dávno hotovou rituální formulí církevní, jak tomu
je například v římském rituálu nad křtěncem, nýbrž naopak ve vlastním tepr
ve rozestavěném domě, v každém kameni své stavby, v každém prvku své
skladby bude toužit po světlé moci Otce světel (Jk 1, 17), po duchu Jezukristově, proti temné moci Lhářově a Vražedlníkově (J 8, 44), jímž je Satan.
Drama je nesmírné a neskončené, boj je to vpravdě duchovní, proti „du
chovním zlostem“ v hlubinných pohybech jednotlivé i kolektivní duše. Každé
rytmizované slovo v lyrice, kyždý umělecký úkon vůbec, položení barvy v mal
bě, vedení čáry v kresbě, volba tónové řady v hudbě apod. je buď čaro
váním, obcováním s nečistými, zapovězenými silami, anebo naopak vyháněním
těchto sil — jednou pouštní modlitbou a půstem (Mt. 17, 21), jindy zpěvem
ze svatby Beránkovy (Zj. 19, 9), přesněji jeho předjímacím ozvukem,
i v mocném uchvácení sotva jen předzvěstí jeho eschatologické plnosti. Ale
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jedna víc nemůže nesklíčit všechny „ortodoxy“ již touží po nějakém
„čistém učení“, těch nebo oněch „neklamných hodnotách“, prostě po čisté
pšenici bez koukole, kteréžto třídění, jak známo, je vyhrazeno toliko
andělům (Mt 13, 24-43)
Zda totiž vůbec a kde a kdy se ten zápas děje, v kterém stádiu a čí je
to umělecké dílo, v které hodině umělcova skrytého zrání či zjevné už sklizně
vítězi Beránek nad Šelmou (Zj 17, 14), či naopak vylézá Šelma plna rouhání
z moře (Zj 13), lze sotva doličně dokázat, lze sotva v příznivém případě cír
kevně svatořečit, či naopak v přílpadě neblahém inkvizičně určit k vyhla
zení, celé to dějství duchovního boje v našich hlubinách lze sotva zveřejnit
a zvěčnit; i všechno, co tu pravíme, může působit přepjatě a jednostran
ně v podivném pro někoho náboženském dualismu. Jde tu přece o umění, řek
nete, mnohem častěji o věci značně skromnější, o radost ze hry například,
o prosté potěšení smyslů apod. Ano, nic proti tomu, ale jak víme, že se
již můžeme opravdu radovat ze hry, bezstarostně se těšit z ba
rev, tvarů, zvuků? Není-li toto pravdou až z<i zápasem, ale před zápasem
jen vytáčkou z bolesti, z tragédie, z viny — jen víc než povrchním poml
čením o hříchu'
„Neseme v sobě zárodky všech bohů," pravil německý básník, vrácený ze
dvou světových válek, po tolika destrukcích znovu toto klíčení, jsme asi
studní vlastních jedů, čarovných nápojů Tristanových, vína Dionýsova, jsme
asi doupětem obřích hadů a nestvůr, Pythóna, Quetsalcoatla, Lavijatána —
a jestliže Pán cfábla zkazil, zlomíme kouzlo vlastních jedů rozjímáním moci
jeho přesvaté krve, a obludám v srdci synů Eviných rozdrtí syn Mariin bohodábelskou lebku — až tehdy je budeme do ruky bráti, docela hezké malé
ještěrky, které se jinak živí a rostou úzkostí srdce, když srdce jedinkrát ze
zvědavosti snad, či spíše lhostejnosti, přivolilo...
Chceme na závěr ještě poukázat na zapomínanou, ba častěji spíš ještě
popíranou souvislost kulturního společenství a církve, dvou pozemských větví
horního skrytého kořene, dvou samostatných sice, ale úzce součinných liturgii
téhož kultu, rozumí se nyní samo sebou kultu legitimního, křesťanského, dvou
úzce propojených způsobů vzývání Pána našeho. Problém takzvané kulturní
komunikace, jak se dnes často při úplné ignoraci otázek náboženských říká, nelze
bez uvedení v úzkou souvislost s životem a projevy kultu smysluplně ani zmiňovat,
natož řešit. Zvláštní, rozšířená pověra, že totiž církev si má hledět svého a kultura
též, způsobila po mnoha stránkách úpadek obého. Bolí nás rozpoznání, že za
rozmach této pověry mohou především církve samy, že se totiž kulturního projevu
a úkolu bud samy vzdaly vlivem některé falešné puristické teologie, anebo si
nechaly zvenčí namluvit podnikavým pohanstvem, že kultura je historicky i
strukturálně doménou výhradně jeho. Podle toho to potom vypadá...
Církve si nesou dodnes to stěžejní, jinak by už dávno zanikly, víru v Na
zaretského, získávají pro něho rozmanitým způsobem — jednou živým kaza
telským slovem, jindy působivým sakramentálním ritem — lidská srdce,
temný niterný základ, ale velkou většinou již ne výraz těch srdcí, ne stavbu
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na tomto základě, ne kulturu jako projev a ratolest kultu. Démoni jsou vy
povězeni — chvála Bohu za to —, ale co je horší: i kultura s nimi, či přesně
řečeno k nim. To, co by mohlo a jistě mělo Bohu patřit co nejkrásnější květ
vykoupeného srdce, co vonný výdech nejsubtilnější oslavy, zdobí napořád jen
oltáře Venušiny, a to ještě v případech klasicky krotkých.
A pokud církve zapomněly získávat duše Bohu jakožto celost nitra a projevu,
doplňuje se tak pouhopouhé nitro o strašný bezbarvý fantom, který ra
dost z Boha zastiňuje, odsouvá, pohřbívá: ten fantom sluje veřejnost.
Co je platný niterný zásah evangelia, není-li potom náležitě vyjádřen a za
chován v kulturním tvaru pořádné písně, podle okolností též obrazu, básně
a ještě více modlitby a nejpředněji ve zdařilém, kulturně zralém překladu Písma
svátého.
Nemůžeme nevidět, že světový překladatelský trend, co se Písma týče, vy
chází vstříc onomu zmíněnému fantomu, který sluje veřejnost, jinde třeba
„símple man“, všude vytáčka, že jde o prosté lidi, ale ve skutečnosti vítězí
mímoíidská, nadlidská a protiíidská banalita, démonická všudypřítomnost ma
sově sdělovacích kýčů, duchovních písňových dryáků á la Monte Carlo, nej
dražší technika a Štáby inženýrů pro bczšelestové nahrávky slátanin, dušev
ních pouťových balónků s troufalou nálepkou Božího jména ■—
A kulturu pěstují jen pohané, či spíše pozdní epigoni pohanů, prolamující
v konečném nihilismu zoufalství všecky své klasicistní žaláře ve svobodu
nejhrůznějších orgií —
Není v moci umělce, aby měl více síly a talentu, než shůry dostal, ale zá
leží jen na jeho volbě, komu se z těchto dvou pánů vydá ve službu, kterého bu
de milovat, a kterým pohrdne: zda propastnou modlu ve svém nitru, či
Hospodina, Boha milosrdného a slitovného ve slovu osvoboditele a vymítače,
ničitele žalářů a krypt Jáhlových, Ježíše z Nazareta —
A záleží na církvi Kristově, zda neodežene či nezastraší od svých vrat ty,
jimž Pán doporučil, ano přikázal, aby zvěstovali velké divý, které se s nimi
staly; snad bojí se církev, a je to pochopitelné, jejich nedávné minulosti, šílenecké a čarodějné; snad potkala církev za celá staletí plno démoniků, kterým
pomoci nedovedla, které někdy raději, ne sice úplně bez rozpaků, nicméně
přece jen upálila.
Ale kníže ďábelský neposílá své hejno mezi celebranty černých mší, me
zi alchymistické Fausty s leverkhůnovské skladatele. Snaží se pokrýt vinici Páně
lišáctvím pohodlí a banality. Kéž pošle nám v tomto případě Pán na pomoc
své bývalé ďábelníky gadarenské, ať slyšíme jejich zvěst jak Boží oheň čerstvě
s nebe spadlý, ať sami hoříme, ať slavíme, ať žasneme!

Nacismus a katolická církev
'Zamyšlení ke 40. výročí konce 2. světové války
„Dbejte, ctihodní bratři, aby v německých zemích zůstala uchová
na především víra v Boha, čistá a nezkažená. Nebudiž pokládán za
věřícího ten, kdo slovo „Bůh“ používý řečnicky, nýbrž ten, kdo s tím
to slovem spojuje pravdivý a důstojný pojem Boha.
Ten, kdo podle údajně starogermánské, předkřesťanské představy
staví na místo osobního Boha temný, neosobní osud, popírá boží
moudrost a prozřetelnost, jež mocně a platně ovládá svět z jednoho
konce na druhý a všechno vede k dobrému konci. Takový člověk ne
budiž pokládán za věřícího.
Vrchol zjevení, dosažený v evangeliu Ježíše Krista, je konečný, na
věky závazný. Toto zjevení nezná žádné dodatky psané lidskou ru
kou, tím spíše už nezná žádné náhražky a odvary svévolnými
„zjeveními“, jež někteří mluvčí dneška chtějí odvodit z takzvaného
mýtu o krvi a rase. Od chvíle, kdy Kristus Pomazaný dokonal dílo
vykoupení, zlomil vládu hříchu a udělil nám milost stát se dítkami
božími — od té chvíle nebylo dáno člověku pod nebem jiné jméno,
v němž může býti spasen, než jméno Ježíšovo.“
Těmito slovy vystupuje papež Pius XI. na podnět německých ka
tolických biskupů proti rozmáhajícímu se protikatolickému teroru
v nacistickém Německu. Jeho encyklika „Mit brennender Sorge“ ze
14. března 1937, dopravená tajně z Říma, rozmnožená tajně ve Fuldě
a čtená pak ze všech kazatelen, shrnuje stížnosti na ostrý postup na
cistů proti katolické církvi; ale především se staví proti novopohanské
ideologii, kterou nacisté hodali nahradit křesťanství.
„Nový společenský řád“, který nacisté nastolovali v Německu,
neměl mít jen rozměr světský, časový, ale i dimenzi náboženskou, jež
měla posvěcovat totální nárok nacistického státu na člověka. „Říká
se, že tělo patří státu a duše církvi a Bohu. Nikoli! Celý člověk, jeho
tělo i duše, patří německému lidu a německému státu,“ píší například
Rosenbergovy Nazionalsozialistische Monatshefte v září 1938. „Němci
jako jednotliví existují a mají právo na existenci jen jako příslušníci
rasy nebo lidové pospolitosti, lidové masy, která reprezentuje a spoju
je všechny Němce. Myšlenky a tělesné symboly rasové teorie jsou
nedílnou částí politického systému. To nazýváme autoritativní neboli
diktátorskou biologií.“
Je přirozené, že křesťanství svým důrazem na význam každého
jednotlivého člověka v dějinách spásy, s důrazem na společný základ
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stvoření a tedy na rovnost lidí před Bohem, s primátem lidské osoby
vůči pomíjivým strukturám státu a společnosti, nemohlo posloužit
účelu, který měli nacisté na mysli. (Konec konců, jak píše Hitler
v Mein Kampf, ani jedna z křesťanských církví nedokázala rozpoz
nat rasový problém.)
Proto bylo třeba, aby byl „nový společenský řád“ budován s du
chovní oporou nového náboženství, nové, ryze německé církve, vybu
dované údajně na tradičních základech starogermánské pohanské
mytologie, uzpůsobených však potřebám nové doby. „Touha dát nordické rasové duši ve znamení lidového mýtu vlastní formu jakožto
německé církvi, je jedním z nejdůležitějších úkolů našeho století.“
(Rosenberg, Mýtus XX. století) Tvůrcem tohoto nového náboženství,
„nového mýtu“, byl Alfred Rosenberg, hlavní ideolog nacistické stra
ny, později říšský ministr pro obsazená východní území. Z třicetibodového programu „národní říšské církve“, sestaveného Rosenbergem
za války, uveďme jen několik ukázek:

1. Národní říšská církev Německa si kategoricky činí nárok na
výlučné právo a výlučnou moc kontrolovat všechny církve na území
Říše: je národní církví Německé říše.
5. Národní církev je rozhodnuta definitivně vykořenit cizorodé
křesťanské pověry, zanesené do Německa v neblahém roce 800.
7. Německá církev nemá ani pastory, ani kaplany, ani kněze, ale
jen národní říšské řečníky, kteří v ní budou mluvit.
13. Národní německá církev žádá okamžité zastavení publikace
a Šíření bible v Německu.
14. Národní církev prohlašuje, že pro ni, a tedy pro německý ná
rod, je největším ze všech dokumentů Vůdcův Mein Kampf. V něm
je vtělena nejčistší a nejpravdivější etika pro přítomný i budoucí život
našeho národa.
18. Národní církev očistí své oltáře od křížů, biblí a obrazů svá
tých.
19. Na jejích oltářích nesmí být nic než Mein Kampf (kniha
nejsvětější německému národu a tudíž i samému Bohu), na levé straně
oltáře pak meč.
30. V den založení národní církve musí být odstraněn křesťanský
kříž ze všech kostelů, katedrál a kaplí. Bude nahrazen jediným neporazitrelným symbolem, hákovým křížem.
Takové náboženství mělo posvětit nacionálně-socialistické pojetí ná
roda, které pohlcovalo osobnost jednotlivého člověka a bylo přímo
založeno na pojmu rasy. Němec žije jen jako součást této rasy. Mravní
vědomí je závislé na dědičnosti a musí se podřídit potřebám a poža
davkům rasy. Rozum se podřizuje požadavkům rasy. Každý, jehož mí-
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není se liší od oficiální doktríny, je nezdravý a asociální.
Francouzský žalobce François de Menthon 17. ledna 1946 shrnuje
tyto rasistické zásady ve své obžalovací řeči před mezinárodním tribu
nálem v Norimberku a říká: „Chtěl bych vám dnes dokázat, že celá
nacistická zločinnost, rozsáhlá a organizovaná, vznikla ze zločinu pro
ti duchu, neboli z oné zločinecké doktríny, která zavrhla všechny du
chovní, rozumové a mravní hodnoty, jimiž se národy snažily po celá
tisíciletí vytvářet lidské podmínky. Tímto zločinem proti duchu je
národní socialismus, z něhož pramení všechny ostatní zločiny. Nacis
mus je vlastně vrcholem krize moderní lidské společnosti, otřesené in
dustrializací a technickým pokrokem. (...) Převládá vulgární darvinismus. Němci už nevidí v lidských skupinách a rasách nic než do sebe
uzavřené entity v neustálém vzájemném zápase. Německý duch zatra
cuje humanismus jako dekadenci. Vidí v něm jen přemíru intelektualismu a souhru všeho, co omezuje lidské vášně, podřizujíc je
společným pravidlům. Židovství a křesťanství jsou odsuzovány jako
náboženství cti a bratrství, vypočítaná na ubití ctností brutální síly
v člověku. Zní válečný pokřik proti demokratickým ideálům moderní
ho věku. (...) Nacionální socialismus není tedy zjev povstavší jen jako
následek německé porážky roku 1918, ani to není pouhý vynález
mužů rozhodnutých zmocnit se vlády. Je to konečný výsledek dlou
hého vývoje doktrín, je to využitkování jednoho z nejhlubších a nej
tragičtějších zákoutí německé duše. Zločin, který spáchal Hitler
a jeho druzi, spočívá právě v tom, že rozpoutali a do krajnosti využi
li utajenou sílu barbarství, která už předtím v německém lidu existo
vala.“
„Jestliže tedy posuzujeme zločin proti míru nebo válečné zločiny,"
uzavírá francouzský žalobce, „nemáme před sebou nějakou náhodnou
nebo příležitostnou zločinnost. Stojíme před systematickou zločin
ností, jež vyplývá přímo a nutně ze zrůdného učení, prováděného s u
váženým úmyslem. Člověk, pokud nepatří k vyšší rase, není nic.
Lidský život a osobní svoboda, ještě méně pak lidská důstojnost, ne
jsou vůbec důležité, když jde o odpůrce německé pospolitosti. V lo
gickém řetězu pak z toho vyplývá právo vyhladit nepřátelské nebo
i jen dekadentní rasy.“
Křesťanství stálo nacismu v cestě svým samotným původem, totiž
vazbou na židovskou tradici („duchovně jsme vlastně semité,“
zdůraznil právě v této době Pius XI.), svým odporem k bezvýhrad
nému poručnictví státu nad člověkem a dále důrazem na ochranu
slabých. Antisemita Streicher si například stěžoval, že „křesťanství
stojí v cestě Vůdcovu radikálnímu řešení židovské otázky v Evropě.“
Podobně stálo křesťanství v cestě nacistické euthanasii slabých, ne
mocných a postižených. Rosenberg v „Mýtu XX. století“ píše: „Cír
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kevně-křesťanský soucit se nové vynořuje i v zednářské „humanitě“
a vede k dalekosáhlému zpustošení našeho života. Z vnuceného dogma
tu o bezmezné lásce a rovnosti všech lidí před Bohem na jedné straně
a z nauky o demokratickém bezrasovém a žádnou národně zakořeně
nou myšlenkou cti neneseném „lidském právu“ na druhé straně se ev
ropská společnost „vyvinula“ v ochranitelku všeho méněcenného,
chorobného, zmrzačelého, zločinného a prohnilého. „Láska“ plus „hu
manita“ se staly naukou, jež rozkládá všechny životní příkazy a ži
votní formy lidu a státu, a jež se tím vzepřela přírodě, která se
dnes mstí. Příroda, jejímž středem je čest a povinnost, by neudržova
la lenochy a zločince, nýbrž by je vyřadila. Vidíme tedy také na tom
to příkladě, že se rádoby-sjednocující, bezrasové schéma spojuje s ne
zdravým subjektivismem, zatímco sociální a státní obec, spájená ctí
a povinností sice také bude muset — na základě spravedlnosti — od
straňovat vnější nouzi, a stupňovat vědomí vlastní hodnoty jednotlivce
v rámci vůle ke kázni, ale stejně nutně bude muset vyloučit ty, kteří
nejsou rasově a duševně schopni nordické životní formy. Obojí vy
plývá z toho, že se za nejvyšší hodnotu všeho jednání považuje čest
a za nositele této ideje ochrana nordicko-západní rasy.“
Církev protestuje proti sterilizačním zákonům, biskupové podávají
trestní oznámení ve věci nevysvětlitelných úmrtí duševně nemocných.
Marně. Ministerský biskup veřejně z kazatelny upozorňuje: „Vše
obecně panuje podezření, ba téměř jistota, že tato úmrtí byla způsobe
na úmyslně, že se tu sleduje nauka, podle níž lze údajně nehodnotný
život zničit, to jest zabíjet nevinné lidi, kteří už nemají cenu pro lid
a stát. — Máš ty, mám já právo na život jen tak dlouho, pokud jsme
produktivní, pokud nás druzí uznají za produktivní? Pak si nikdo
z nás není jist životem! (...) Běda lidu, běda našemu národu, chce-li
boží přikázání „nezabiješ“ nejen překračovat, ale takové překračování
dokonce trpět a zbavit trestního postihu!“
Jak vyplývá z dokumentů zveřejněných po válce, byl postup na
cistů proti křesťanství a jmenovitě proti katolické církvi zásadně
nepřátelský. Některá příznivá gesta (Hitlerovo první vládní pro
hlášení z 1. 2. 1933, tlak na Vatikán k uzavření konkordátu) byla bez
ostyšně lživým manévrem. (Hitler v kruhu spolupracovníků v dubnu
1933: „To mi nezabrání vyhubit křesťanství v Německu až do kořene.
Člověk je bud křesťan nebo Němec. Obojí být nemůže.“)
Boj proti církvi po převzetí moci probíhal maskované jen
v krátkém období 1933-1934. V druhé etapě (1934-1939) byla již církev
soustavně vytlačována ze všech oblastí veřejného života, byla jí zne
možňována práce s mládeží, zakazováno náboženské vyučování ve
školách, nastalo zatýkání kněží i laiků. V roce 1938/39 byly zrušeny
poslední církevní školy a četné kláštery. Teologické fakulty měly být
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nahrazeny fakultami pro nauku o rase. V této době byly také zatčeny
stovky evangelických pastorů hlásících se ke skupině „vyznavačská
církev“.
V Německu vycházel odpor církví více shora. Většina katolických
biskupů zaujímala jednoznačný postoj, dávali však spíše přednost instanční cestě (opakovaná trestní oznámení v případech podezření na
euthanasii apod.) před vysloveně veřejným protestem. Můnsterský bis
kup Galen, čelná osobnost protinacistického odporu mezi katolíky,
v dopise z roku 1941 ostatním biskupům připomíná: „Přijmeme-li ta
to další proticírkevní opatření bez veřejného protestu, kde už je vů
bec okamžik, kdy nám nastává povinnost veřejně vystoupit za
svobodu církve a obětovat za to i vlastní svobodu a život?“ A sám
z kazatelny kostela sv. Lamberta v Můnsteru veřejně upozorňuje:
„Nikdo z nás si není jist, zda ho jednoho dne nevytáhnou z bytu,
nezbaví svobody, nezavřou do vězení nebo do koncentračního tábora
gestapa. Proto chci varovat před dalšími kroky na této cestě, která,
jak jsem přesvědčen, svolává na lidi trest boží a povede k neštěstí
a zkáze našeho národa a vlasti. Právo na život, na nedotknutelnost
lidské osoby, na svobodu, je neodmyslitelnou součástí mravného
společenského řádu. Vidíte, moji drazí křesťané, že to není jen katolicko-konfesijní záležitost, ale věc obecně křesťanská, ba obecně lidská
a národní. Nejen kvůli právům církve, ale z lásky k našemu národu
prosíme, žádáme, vymáháme: spravedlnost! Žádáme spravedlnost! Zůstane-li naše volání nevyslyšeno, pak náš národ a vlast zahyne na
vnitřní hnilobu a rozklad!“
Nelze říci, že by takto jednoznačný postoj zaujala většina řado
vých křesťanů v německém národě. Lidé, kteří se tak snadno zřekli
svých politických, kulturních a hospodářských svobod, neriskovali vě
zení nebo smrt ani pro svou svobodu náboženskou. Jen menší část
z nich se také znepokojovala perspektivou nastoleni pohanského ra
sového náboženství, jemuž mělo předcházet zničení křesťanstství v Ně
mecku.
Martin Bormann, Hitlerův tajemník, prohlásil veřejně v roce 1941:
„Národní socialismus a křesťanství jsou nesmiřitelné.“ Bormann také
vytýčil stranickou linii vůči křesťanství v poválečné době v tajných
směrnicích pro župní vedoucí, citovaných později v Norimberku,
Říká se v nich: „Křesťanství je v podstatných bodech převzato od
židů. Všechny vlivy, které by mohly oslabit nebo dokonce poškodit
vládu lidu, představovanou Vůdcem a stranou, je nutno likvidovat.“
Za války byla některá opatření proti církvi zmírněna, aby se nevyvo
lával neklid v zázemí fronty, ale podle uvedených směrnic měla být
církev po válce zcela likvidována.
Klíčovým pojmem německé rasové teorie byla „krev“. Podle Ro-
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senberga je „krev prostředkem sdělujícím každému jednotlivci pudově
a podvědomě tendence rasy, galvanizuje a činí svěžím celý národ. In
telektuální život nesmí člověka vzdálit živelného základu této po
svátné sounáležitosti.“ Německé vojenské úspěchy nazval „vítězstvím
krve“.
„Stává se, že člověk náhodně užije prorockých slov a ani si ne
uvědomuje jejich dosah,“ napsal po válce François Mauriac. „Krev
opravdu zvítězila. Byla to krev mučedníků, jíž se kati nakonec zalk
li.“
Postupovali-li nacisté tvrdě proti křesťanům ve vlastní zemi, po
kládali pochopitelně církev za nepřítele i v zemích podrobených.
Norimberská zpráva mluví například o pronásledování církve v Ra
kousku, kde byly zavírány kostely, rozpouštěny kláštery, rušeny školy
a jiné katolické instituce. Zvláště brutální byl postih katolické církve
v Polsku. Jen od ledna 1941 zde zastřelili Němci 700 kněží, 3000 od
vlekli do koncentračních táborů; například z 1600 polských kněží,
vězněných v Dachau, se jich po válce vrátilo jen 800. Existovaly
zvláštní koncentrační tábory pro řeholnice (Bojanowo). Norimberská
zpráva referuje například i o tom, že v Polsku bylo dětem zakazová
no přistupovat ke zpovědi a k přijímání.
Je jen přirozené, že v zemích Němci obsazených odpor proti
nacismu jakožto zvrácené nauce s nejkrvavějšími důsledky splýval
s myšlenkou národního odporu. Bylo tomu tak ve Francii, v Polsku,
i u nás. „Umírám jako kněz a jako Francouz,“ píše francouzský kněz
z Dachau, a odsouzený český kněz, P. Jílek, píše domů: „Jsem hrdý
na to, že zemru pro svou vlast a národ, že přinesu tuto oběť jménem
českého kněžstva, které vždy vynikalo láskou k rodné řeči a národu.“
»■
Budeme-li si v následujícím textu podrobněji všímat proticírkevních perzekucí a církevního odporu v tzv. Protektorátě, tedy na
území s nepřátelskou okupační správou a s většinou katolického oby
vatelstva, je proto pochopitelné, že nelze nijak statisticky rozlišit křes
ťanské, vlastenecké, popřípadě jiné postoje. Budeme tudíž prakticky
výlučně referovat o perzekucích vůči duchovním a o protinacistickém
odporu duchovních (ať už světských nebo řeholních), aniž bychom
zapomínali na desetitisíce postižených a odhodlaně bojujících laiků.
Velkou postavu z řad biskupů, autoritou i odhodlaností srovna
telnou s mtinsterským biskupem Galenem, jsme u nás za války nemě
li: část biskupů byla pokročilého věku (kardinál Kašpar umírá roku
1941) a o třech neobsazených biskupských stolcích odmítal Vatikán
z pochopitelných důvodů jednat s protektorátní vládou. Tím jedno
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značnější byl však odpor zdola, z řad kněží i laiků.
Stovky českých katolických kněží prošly koncentračními tábor}',
věznicemi, mučírnami gestapa: rada z nich položila za naši vlast své
životy. Kněžstvo zůstalo spojeno s národem v těžké době zkoušky
vedeno vědomím, že jeho nezadatelným posláním je ochrana du
chovních statků a hodnot, pomoc postiženým a povzbuzování kolí
sajících.
Už z počtu persekvovaných vyplývá, že katolické kněžstvo jako
celek splnilo své poslání duchovní opory národa. Tak například praž
ská diecéze měla v roce 1938 okolo 1300 kněží včetně řeholních: z to
hoto počtu tvořili Češi jen něco přes polovinu a diecéze byla po
záboru Sudet zmenšena o podstatnou část (Tachovsko, Karlovarsko,
Chebsko...). Uvážíme-li, že z tohoto počtu byli tři kněží popraveni
a přes dvacet jich za věznění zemřelo, že jiných více než sto kněží
prošlo koncentračními tábory a věznicemi a asi padesát jich bylo in
ternováno, vidíme, jak velké procento kněžstva za věc národa a hu
manity trpělo. Počty perzekuovaných kněží z dalších diecézí jsou
obdobné. Celkově bylo na území tzv. Protektorátu vězněno v koncen
tračních táborech a věznicích 260 duchovních, internováno 111, bě
hem věznění zahynulo nebo na následky zemřelo 65 duchovních,
popraveno bylo osm. Hromadné zatýkání kněžstva nastoupilo hned
z počátku války, po 1. září 1939. Tak například 10. září přijíždí něko
lik set českých kněží a laiků do Dachau, část z nich je pak převezena
do Buchenwaldu atd. Ve speciálním oddělení koncentračního tábora
Dachau, jímž celkově prošlo přes 2500 římsko-katolických duchovních
(z toho více neŽ polovina Poláků), bylo vězněno 107 kněží z Protek
torátu, z nichž 23 tento pobyt nepřežilo.
Nacisté zabrali arcibiskupský seminář v Dejvicích, biskupský semi
nář v Českých Budějovicích a další; po heydrichiádě došlo k faktické
mu zrušení všech bohosloveckých učilišť, protože studenti byli
odesláni na nucené práce. Byla zatčena třetina kanovníků svatovítské
kapituly. Nejostřejší byl postup vůči řeholím. Jezuitům byla zrušena
gymnázia v Bubenči a na Velehradě pro „Říši nepřátelskou činnost“,
byla jim zabrána řádová kolej s filozofickým studiem v Benešově i re
zidence u svátého Ignáce v Praze; benediktinům byl zabrán emauzský
kostel i klášter, obojí vykradeno, členové řádu posláni do koncen
tračních táborů nebo totálně nasazeni, stejně bylo naloženo s novoříšskými premonstráty a dalšími. Milosrdným bratřím byla odňata ne
mocnice Na Františku, většina jich byla poslána do koncentračního
tábora. Ženským řeholím, které se zabývaly výukou, byly zabírány
školy (voršiíky, školské sestry, františkánky a další). I řada řeholníc
prošla koncentračními tábory, z nichž například dominikánka Dolanská v Ravensbriicku zahynula.
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Důvody perzekuce byly různé. Od přímé účasti v odbojové práci,
organizování podzemního hnutí a pomoci postiženým, až po výroky
pronesené z kazatelny a na veřejnosti. Následovalo braní rukojmích a sys
tematická likvidace kulturních elit, jež byla součástí ostrého postupu
nacistů vůči inteligenci vůbec.
Ani perzekuce však nedokázala odradit katolické duchovenstvo od
pinéní jeho povinností. Vzpomeňme, kolik práce vykonali kněží jen
svou kazatelskou činností. Vzpomeňme historického kázání P. Staška
u svátého Vavřince nad Domažlicemi, kázání P. Aloise Tylínka, jejž
odvedlo gestapo doslova z kazatelny. Gestapo brzy poznalo, odkud je
vydatné živen odpor českého lidu. Chrámy se staly zdrojem síly, na
poutní místa přicházejí zástupy, aby zde načerpaly vůli vydržet a ne
zradit. Nacisté na to reagují již roku 1939 zákazem poutí a cír
kevních průvodů. Za okupace se znovu ukázalo, čím je kostel lidu
a národu a jak podkopává kořeny národního života ten, kdo ničí ná
boženský život v lidu.
8. ledna 1946 uvádí americký žalobce před mezinárodním tribuná
lem v Norimberku mezi zločiny nacistů pronásledování křesťanů
v Československu. Zpráva mluví o zatýkání kněží už po březnu 1939,
o rozpouštění řeholních řádů, o potlačování výuky náboženství na
školách, o zastavování katolického tisku, o rozpuštění tělovýchovné
organizace Orel.
Také protestantské církve byly zbaveny svobody hlásat evange
lium. Nacistická cenzura zakazovala hymny, které velebily Boha jako
osvoboditele národa od nepřátel. Nebylo dovoleno předčítat veřejně
některá místa z bible. Nacisté zakazovali hlásat z kazatelen důležité
prvky křesťanského učení, například o rovnosti všech lidí před Bo
hem, o obecné povaze Kristovy církve, o židovském původu Písma
atd. Byly zakázány zmínky o Husovi, o Masarykovi, dokonce byly
v tomto směru měněny náboženské učebnice. Protestantské organiza
ce YMCA a YWCA byly rozpouštěny. Také Husova bohoslovecká
fakulta byla s ostatními vysokými školami v listopadu 1939 uzavřena.
— Činnost pravoslavné církve byla v roce 1942 úplně zastavena.
Mnohem problematičtější — jedny z nejproblematičtějších v Evro
pě vůbec — byly postoje katolické církve v tzv. Slovenském štátě,
ovládaném tzv. křesťansko-nacionálním režimem. Na podrobnější cha
rakteristiku zde není místo. Jen je snad dobré upozornit, že značná
část duchovenstva (včetně vysoké hierarchie) i laiků se dokázala vzpa
matovat alespoň tváří v tvář deportacím židovského obyvatelstva a po
několika měsících (žel, tento krátký čas se stal osudným pro bezmála
dvě třetiny slovenských židů) přiměli v říjnu 1942 vládu k úplnému
zastavení transportů. (Z r. 1942 a 1943 pocházejí také pastýřské listy
slovenských biskupů proti „řešení židovské otázky“, kde se výslovně
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odmítají transfery a jakákoli perzekuce židů.) Po roce 1944, kdy byly
pb porážce povstání transporty opět obnoveny (již pod německou sprá
vou) pak vydatně přispěli k útěku více než 12 000 židů z dosahu
nacistické moci.

Bylo u nás vynaloženo velké úsilí, aby některé oběti, přinesené
v době okupace, byly zapomenuty nebo zneváženy. Nehovoří se o mimokomunistickém odboji, o stovkách příslušníků organizace „Obrana
národa“, popravených v Berlíně-Plotzensee (kde Češi tvoří celou polo
vinu popravených), nevzpomíná se dvaceti tisíc mrtvých, jimiž zaplati
la německé řádění tělovýchovná organizace Sokol, a řady dalších
obětí, jimiž národ osvědčil svou vůli k svébytnému životu. Historická
paměť je však životně důležitá pro každý národ, protože ten ze svých
dějin čerpá oprávnění a odvahu k samostatné existenci. Upadnou-li
v zapomenutí výrazné složky národního celku, pak se obraz, který
má národ sám o sobě, zkresluje, ztrácí na zřetelnosti a postupně
mizí.
Upadne-li například v zapomenutí, jak církev v těžkých dobách
národního života jednala, pak se ztrácí i povědomí o tom, co církev
vůbec je a jaký je postoj věřících k pluralistické společnosti a ke stá
tu, ačkoli už naše předválečná republika byla příležitostí, aby se tento
postoj tříbil a projevil v plném rozsahu. První republika dostala do
vínku hesla „ Řím musí být Čechem souzen a odsouzen“, „Tábor je
náš program“ a další obdobná; říjnový zrod republiky byl v listopadu
oslaven těžkým úderem mariánského sloupu na dlažbu Staroměstské
ho náměstí. Počátky republiky byly poznamenány politickou podpo
rou všech odstředivých tendencí v církvi a kulminací protiklerikálních
nálad (jejichž kořeny byly arciť mnohem starší a povítce rakouskovíděňské). Nicméně již po deseti letech stojí v čele vlády této republi
ky katolický kněz a katolíky podporovaná strana má rozhodující vliv
ve státě. A zdá se, že po podrobení republiky nacistickým Němec
kem za ni katolíci trpí na místě z nejpřednějších. Proč je tomu tak?
Ze všech zásad formulujících vztah křesťanů ke společnosti, v níž
žijí, stojí na prvním místě imperativ služby. Věřící křesťan je nosite
lem duchovních hodnot, z nichž roste a čerpá život národů. Křesťané
tyto hodnoty pěstují nejen pro sebe, ale také a především pro ty
druhé, s nimiž žijí ve společenství národa nebo ve společenství sestá
vajícím z více národů, jak tomu bylo u nás. Státní forma, kterou si
společnost volí nebo vytváří, není pro ně rozhodující, pokud se nestřetá s oním základním imperativem: sloužit společenství. Státní
forma, která na jedné straně respektuje svobodu a důstojnost lidské
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osoby, a na druhé straně poskytuje občanům prostor, aby mohli jed
notlivě i společně po svém způsobu přispívat ke složitému chodu
společnosti jakožto živého organismu, taková státní forma vždy
umožňuje křesťanům být platnými občany a sloužit ostatním na
nejrůznějších polích. To je základní hledisko, jímž křesťané poměřují
společenskou prospěšnost či škodlivost státní formy: v konkrétnějších
představách o ní se pak mohou i mezi sebou rozcházet nebo mohou
být k jednotlivostem vůbec lhostejní. Proto může být v dobře fun
gujícím státě i více stran křesťanské orientace. Mohou to být strany
republikánské i monarchistické, konzervativní i sociálně reformní, ze
mědělská, dělnická atd. To vše záleží na historických poměrech, vý
voji, povaze a způsobu národního života.
Zásadně jiná situace ovšem nastává tehdy, když se přirozený vztah
společnosti a státu obrací, když se stát vymyká hranicím určeným
mravními principy, na nichž je společnost založena, když přestává
společnosti sloužit a začíná ji ovládat. Historicky jsou kořeny této si
tuace bezmála odvěké, nicméně alespoň v rámci křesťanského Západu
znovu vyraší až v důsledku neblahých náboženských válek novověku,
dorůstajíce vlivem osvícenství a francouzské revoluce. S plnou zřetel
ností se však projeví a hojnost zlých plodů přinesou teprve ve dva
cátém století, především — ale nejenom — v případě německého
nacionálního socialismu. A právě tady lze říci, že předvídavost křes
ťanů byla větší než u jiných skupin obyvatelstva zasažených zemí.
Již v roce 1934, kdy ještě mnozí byli ponořeni do hlubokého mlčení,
poněvadž neviděli nebezpečí, které se teprve připravovalo, ba kdy
ještě mnozí podléhali iluzím o „novém životě“ a „novém spo
lečenském řádu“, zdůrazňuje miinsterský katolický biskup Galen v pa
stýřském listě: „Kdo ruší v lidech mravní zákon, ten sahá na základy
náboženství a celé kultury. To právě činí ti, kdo tvrdí o mravnosti,
že platí jen potud, pokud to prospívá lidu a rase. — Jaké budou ná
sledky, když se poruší přirozený mravní zákon, který zavazuje všechny
lidi bez rozdílu rasy a třídy, když se poruší čistý hlas svědomí? Na
místě mravních příkazů, zakotvených ve víře, nastoupí brutální násilí,
které pošlapává každé právo... Noví pohané popírají společenství círk
ve Kristovy, určené všem národům, a usilují o ustavení národní círk
ve, jež není založena na společné víře ve Zjevení, ale na nauce o krvi
a rase. Temným hlasem hovoří o novém mýtu a o nutnosti nového
náboženství. Tato nová nauka znamená radikální rozchod s křesťan
skou minulostí našeho národa, jehož kultura se přes tisíc let rozvíjela
na základě křesťanství.“ Stejně tak papežská encyklika Mit brennen
der Sorge již v roce 1937 říká: „Ten, kdo z pozemské hodnotové šká
ly vytrhuje rasu, lid, stát, státní formu, nositele státní moci nebo jiné
hodnoty lidského uspořádání společnosti — jež mají v pozemském
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řádu podstatné a čestné místo — a Činí je nejvyšší normou všech
hodnot, dokonce i hodnot náboženských, kdo je modlosluŽebně
zbožšťuje, ten převrací a falšuje Bohem stvořený a Bohem chtěný řád
věcí. Takový je dalek pravé víry v Boha, je vzdálen pojetí života, jež
z této víry pramení.“ Protižidovský „Mýtus XX. století“ Alfreda Rosenberga, hlavního nacistického ideologa, se octl na indexu církevně
zakázaných knih již v roce 1934. Již v roce 1933 byl obnoven —
předtím krátkodobě zrušený — zákaz vstupu do nacistické strany pro
katolíky.
Křesťan totiž nepotřebuje čekat, až zdánlivé hospodářské úspěchy,
postavené na brutálních státních opatřeních, smete ničivá agresivní
válka, nepotřebuje čekat, až Německo napadne své dosavadní spojen
ce, nepotřebuje čekat, až ověřené zprávy a obrazová dokumentace
ozřejmí zaslepené lhostejnosti okolního světa odvrácenou tvář nacismu
s jeho koncentračními tábory. Ví již patnáct set let, že „státy bez
spravedlnosti jsou jen velkými lupičskými podniky,“ a že „není dů
vodné ani rozumné honosit se rozsáhlostí říše, nemůžeš-li poukázat na
štěstí obyvatelstva, které se neustále zmítá ve válečných pohromách,
v krvi svých spoluobčanů nebo nepřátel.“ (Augustin, O Boží obci.)
Dnes, s odstupem celého lidského věku, se nám může zdát, že v ně
kterých případech měl být hlas církve rozhodnější a zřetelnější, ale
to nijak neoslabuje skutečnost, že se církev stavěla nacismu na odpor
již v době, kdy mnozí ve světě k němu vzhlíželi s nadějemi nebo
jej přinejmenším pokládali za přijatelné řešení narůstajících společen
ských problémů, a že v zásadních věcech nebyla nikdy ochotna ke
kompromisům.
Silou křesťanů nejsou revoluční činy, ale věrnost v poslušnosti
vůči Bohu, v lásce k národu a k vlastní zemi. Křesťan stojí na svém
místě s pevnou vůlí konat své povinnosti v čas dobrý i zlý, s pevnou
vůlí neustoupit za hranice své osobní důstojnosti, v níž respektuje
obraz boží v sobě. Jak říká biskup Galen v kázání z července 1941:
„My křesťané nejsme v této chvíli kladivem, ale kovadlinou. Zeptej
te se kováře, ten vám to řekne: kovadlina vydrží déle než kladivo.“
Tuto věrnost osvědčili křesťané nejen za války, ale i o mnoho let
později: ani v roce 1968 nevolá tato snad nejvíce pronásledovaná slož
ka našich národů po pomstě, nehlásá nenávist vůči pronásledovatelům.
Znovu a znovu podává ruku ke smíru, nedává se od této dobré vůle
odradit ani novými a nejnovějšími políčky. V ochotě křesťanů od
pouštět přestálé křivdy, nasazovat se v hůře placených pracích, přebí
rat zodpovědnost za ty nejzdecimovanější úseky společenského života
(péče o staré a postižené lidi), budovat velké a soudržné rodiny i za
těžkých sociálních podmínek — může vidět „nenávist k socialistické
mu zřízení“ jen člověk zcela zaslepený, zaslepený právě nenávistí, kte
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rá kolem sebe nedokáže vidět nic než sebe samu.
Člověk věrný sobě samému, který neustoupil za mez své osobní
důstojnosti, neobětuje ovšem tuto důstojnost ani oportunním pro
jevům pomstychtivosti. I těsně po skončení války vidíme, že například
hlasy proti nezákonným brutalitám při odsunu Němců vycházejí
prakticky jen z prostředí věřících — a pozvednout takto nečasový
hlas vyžadovalo tehdy mimořádnou odvahu. A tady se někteří ptají:
„Jak je to s křesťanským odpouštěním? Neznamená odpouštění únik
od skutečností, zastírání toho, co se stalo?“
My křesťané se cítíme zavázáni opakovaně odpouštět těm, kdo se
vůči nám provinili (našim viníkům). Ani křesťan nemá právo od
pouštět zlo, jímž byl postižen jeho bližní; křesťané jako celek si také
ncosobují právo odpouštět například nacistům jejich zločiny páchané
na židech. Chtít odpouštět tam, kde jsem sám nebyl postižen, zname
ná být lhostený vůči zlu, ba přitakávat ke zločinu. V řádu pozem
ských hodnot žádá křesťan především spravedlnost: žádá ji s pokor
ným vědomím, že naše spravedlnost je vždy nedokonalá a musí být
vykoupena milostí. Tato milost naši spravedlnost přesahuje, ale ne
stojí proti ní, jinak by nemohl náš Pán říci: „Blahoslavení, kdo lačněji
a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ Křesťan svou ví
rou v boží milost spravedlnost nezlehčuje, naopak, dodává jí abso
lutního důrazu, protože lásce milosrdného Boha neunikne žádná
bolest, žádná křivda, žádná nespravedlnost, ani ta nejosamělejší, ani ta
beze svědků.
Pomstychtivost není jen projevem slabosti davového člověka, není
jen překřikováním pocitu vlastní viny. Je to také neschopnost posta
vit proti zlu něco jiného než zase zlo, neschopnost myslet jinak než
v alternativách protivníka. Francouzský katolík Mauriac za války
v tajně rozšiřované výzvě píše: „Celá budova nepřítelova spočívá na
opovržení člověkem. Je nutné, abychom toto pokušení přemohli.“
Proto tváří v tvář tak totální moci, jakou nacismus představoval, opravdovč obstál jen ten, kdo dokázal postavit proti němu něco ne
opačného, ale zcela jiného. Proti davové hysterii důstojnost lidské o
soby, proti soukromému kořistění z této hysterie odpovědnost za
druhé lidi, proti ideologicky zdůvodňované „jednotě“ smýšlení odva
hu střízlivě a věcně myslet na skutečné dobro národa, proti za
strašujícímu nátlaku „nutnosti“ a „nezbytnosti“ pevné a důsledné:
Ne! — „Jsme z těch, kteří věří, že člověk se vymyká zákonu vzá
jemného požírání, a nejenom se se mu vymyká, ale že jeho důstojnost
záleží právě v tom, že mu odporuje z celého svého srdce a z celé sve
mysli,“ uvádí tamtéž Mauriac.
Primář plzeňské interny Hradecký, aktivní katolík odsouzený za
odbojovou činnost, si zapisuje před popravou v Berlíně: „... i v teto
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samotě cítím se přešťasten, neboť mé srdce je naplněno Tvou láskou,
která odpouští a žehná, láskou, která trpí a nežádá slitování, láskou,
která se beznáročně obětuje pro dobro jiných.“

Přes tisíc let roste náš národ na duchovním základu křesťanství.
Křesťanské jsou jeho kořeny, křesťanské jsou jeho tradice, křesťanský
původ a základ má jeho vzdělanost. Není v našich dějinách velké po
stavy, která by z křesťanství nevyrostla a kterou by bylo možno po
chopit bez tohoto pozadí. V duchovním základu našeho národního
života tkví však také spor o podobu křesťanství, spor, který opako
vaně roztíná národ vedví, od vrcholných poloh duchovního zápasu
o to, co je pravé a ryzí, až k propastem bratrovražedného boje a ni
čivého teroru. Pokus překonat tento spor oportunním odklonem od
hlubších duchovních poloh, lhostejnstí a orientací na užitkové hodno
ty, dopadl velmi nešťastně. Právě náraz nacistické okupace ukázal, jak
mělce takové hodnoty zakořeňují člověka, s nímž lze pak lehce mani
pulovat, jak se člověk může udržet vzpřímen jen tehdy, zachytí-li se
kořenů hlubších, dějinami prověřenějších. I pro nás platí, co říká
těsně po válce Jacques Maritain Francouzům: „Příliš dlouho jsme
běželi za spravedlností a svobodou, zapomínajíce, že jejich zdroje
nám byly zjeveny v Kázání na hoře. Viděli jsme u nás, jak otroci
a kati plivou na spravedlnost a svobodu a šlapou po nich. Byli jsme
poníženi a popleněni jako nikdy ve svých dějinách. Oh, kéž se tyto
věci víckrát nevrátí, kéž je vítězství nad nepřítelem také vítězstvím
nad našimi bludy a nad naším bláznovstvím, kéž nás Bůh osvobodí
od zlého!“
Vracíme-li se tedy opakovaně a zvláště v nejtěžších chvílích ná
rodního života k jeho křesťanskému základu, nemůžeme se tomuto
sporu vyhnout a nepomůže nám zavírat před ním oči. To vede jen ke
zpovrchnění a zplanění. Ale snažme se jej pochopit v tom opravdu
nejryzejším, čím byl a je, v jeho rozměru hledání pravdy, v úsilí o pl
ně křesťanský život. Opakovaně v našich dějinách bylo „lepší“ pojetí
křesťanství hlásáno násilím: a bývá to přičítáno k tíži křesťan
ství, ba náboženství vůbec. Právě na příkladech nacismu však vidíme,
že člověk i celý národ dokáže hlásat ohněm a mečem cokoli, i nauky
tak duchaprázdné a nesmyslné, jako byly nacistické mýty o krvi a ra
se. Není proto třeba přičítat vinu křesťanství a tragédii nelze
vidět ani v našem duchovním sporu samotném, ale v propadnutí bestia
litě, v odklonu od lásky. I pro nás platí slova Jacqucse Maritaina: „Čím je národ inteligentnější, tím vážnější jsou jeho rozdíly ve
smýšlení. Nepřekonáte tyto rozdíly, leda vezmcte-li doopravdy zákon,
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který byl lidem dán, totiž aby milovali jedni druhé. Pochopte, že se
neudělá nic dobrého bez lásky a bez velkodušnosti,
postavte bratrskou lásku na vrchol své naděje!“

8. května 1985, na den Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Jan Čep

*
Cikáni
Cikánský vůz uvizl na polní cestě, která dělala hranici mezi katas
try dvou obcí. Nad starým potulným plemenem byl vynesen rozsu
dek, který nutil cikánské rodiny, aby se usadily tam, kde právě byly,
a trvalo už několik neděl, co se obě vsi přely, které z nich přijdou na
krk noví nežádoucí občané.
Jak by mohli venkované přijmout ochotně mezi sebe tyto záhadné
lidi, špinavé a roztrhané, kteří poslouchají neznámých zákonů a tra
dic, mluví jazykem, který se nepodobá žádnému jinému, jedí zdechli
ny, které v noci vykopávají, a vůbec se bezpochyby oddávají všem
možným hanebnostem. Pokud sahala jejich paměť, vídali vesničané,
jak se na jejich cestách objevují znenadání, v nepravidelných přestáv
kách, průvody těchto nomádů, jsouce poháněny pudy nebo zvyky
právě tak nevyzpytatelnými jako pudy zvířat nebo stěhovavých ptáků.
Utábořili se na trávníku u vsi, v aleji lip, odpřáhli koníky s dlouhými
ocasy a sestrčivše k sobě dva tři kameny, rozdělali oheň, na který po
stavili ohromný černý kotel. Bůh ví, co v něm hned mohli vařit! Sot
va se po vsi šustlo, že přijeli, zavírala se vrata i vrátka na klíč a na
závoru; ale tito neobyčejní tvorové, zvláště ženy a fakani, už byli roz
lezlí po vsi, a vrata nevrata, závora nezávora, vyskytovali se najednou
v sadech, na dvorech a v síních, žebrajíce seno a slámu pro koně, mlé
ko a chléb pro děti. V mžiknutí oka dovedly cikánky ošálit bdělost
nejzkušenějších hospodyň a chytit slepici nebo kuře, užívajíce prý
zvláštních vnadidel a praktik; jednu ruku natahovaly po krajíci chle
ba nebo po otepi slámy a druhou schovávaly obratně kořist pod širo
kou sukni.
Dva nebo tři dni udržovali takto vesnici v poplašném stavu, všu
dypřítomní, tajemní, drzí a nepřístupní. Jenom děti se těšily z těchto
nepředvídaných a nebezpečných hostů; bylo to pro ně drahocenné do
brodružství, průlom do světa vydechujícího pach divoké svobody, taj
ných a krutých kouzel, čehosi napolo zvířecího, napolo lidského,
a možná více než lidského. Překračujíce nejpřísnější zákazy rodičů,
nedbajíce nejhrozivějších pověstí o zlé moci těchto černých a polona
hých bytostí, které necítí ani horko ani zimu a které kradou bílé děti,
* Ze stejnojmenné sbírky povídek vydané v Mnichové r, 1953 Sdružením politických uprchlíků.
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aby z nich udělaly cikány, jako jsou samy, nebo dokonce aby na nich
páchaly tajemné ukrutnosti, unikaly vesnické děti z dohledu dospě
lých a blížily se k zapovězenému táboru, který je zároveň přitahoval
a zároveň jim naháněl strach. Vyvalovaly oči na osmahlé chlapy
s houštinatými kníry, na podivné ženy, které rozhrnovaly bez okolků
bluzu a strkaly prs malému nahému cikáněti. Civěly jako ztrnulé ne
vysvětlitelnou přitažlivou hrůzou, poslouchajíce, jak na sebe cikáni
pokřikují v své chraplavé hatmatilce, a braly konečně nohy na rame
na, když na ně některá z těch nestydatých ženských vycenila úsmě
vem všechny zuby, zvouc je k pochybným hodům okolo velikánského
kotle.
Avšak už v té době bylo možné rozeznat v tomto těkavém a nepřizpůsobitelném lidu jakousi hierarchii: bylo vídat rody bohaté a
pyšné, které přijížděly v přepychových vozech, tažených tučnými
koňmi, muže ve vysokých, vyleštěných botách, s pásy pobitými stří
brem, a ženy vlnivých boků, nesoucí hrdě kštici, v které se blyštěly
veliké stříbrné a zlaté mince, jindy zase táhla okolo vsi tlupa ubohých
opěšalých cikánů, vlekoucích se unaveně v prachu, s caparty na zá
dech, a házející po sobě nesrozumitelnými hrdelními nadávkami.
Jak plynula léta a zimy, jak se měnili lidé i mravy, zdálo se, že
i společnost cikánů prožívá pozvolnou, ale neblahou proměnu: vozy
nomádů chátraly čím dál tím víc, koním trčela žebra, a často byli
mužští nuceni zapřáhnout se sami do ojí. Zdálo se, že starý tulácký
a hrdý lid upadá, svět dobrodružné svobody se zužoval rok od roku.
Na zemi jako by se už nedostávalo místa pro cesty bez zřejmého cíle
a pro lidské osudy bez zřetelných obrysů.
Když se na náš svět snesly poslední velké pohromy, octli se najed
nou cikáni, kteří procházeli po staletí zeměmi a národy, aniž se s ni
mi mísili, v pletivu nenávistí a pout, pro které nebylo bezpochyby
fo rmy v jejich myšlení ani výrazu v jejich jazyce. Copak oni věděli
o demokracii, o hitlcrismu, o Mnichově, o Protektorátů? Jak asi mlu
vili mezi sebou o všech těchto věcech?
Bučí jak bild’, musili si o nich něco myslit, aspoň toho dne, kdy
jim bylo řečeno, že je konec jejich nekonečným cestám, že se musí
usadit natrvalo tam, kde je zastihl neblahý dekret. A zastihl-li je
zrovna na hranicích dvou obcí, uprostřed plochých a holých polí, na
malé vyvýšenině, očichávané všemi větry a všemi dešti..., tím hůř pro
ně.
Já jsem také ztroskotal v té vesničce, která na mne v té chvíli pů
sobila jako vrak uvázlý pod cizími souhvězdími a oddělený od nejbližších míst vzdálenostmi nepřekročitelnými. Cesty, které procházely
tím krajem, se zdály odťaty od ostatního světa proláklinou bez dna.
I.idé se krčili ve svých zděděných chalupách, aby unikli zlému obřímu
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oku s nesčetnými zřítelnicemi, které pronikalo do nejskrytějších
koutů a do nejtajnějších myšlenek. Nikdo nebyl doopravdy doma,
každý se cítil sledován číhajícím pohledem; ani spánek, dušený usta
vičnou můrou, nám už nepatřil.
Cestou do farního kostela chodil jsem ráno okolo cikánského vo
zu, ještě němého a opuštěného v podzimním šeru, které se onieŠkávalo nad zoranými poli, ztuhlými v úzkostném tichu, z kterého se
chvílemi vznesl poplašený křik koroptvího hejna. Když bylo po mši,
vycházel ze sakristie starý farář a podával mi suchou a žhoucí ruku.
Srdce ho tížilo čím dál tím víc, vzdálenost od kostela k faře se mu
zdála den ode dne delší. Zastavuje se na každém kroku rozhlížel se
zmučeným pohledem po obzoru zároveň mírném i plném hrozeb
a ptal se mne zaškrcenýmhlasem: „Uvidíme tomu kdy konec?“ — Po
tom pohnul trochu hlavou k tenkému pramínku kouře, který unikal
z cikánského vozu, obnaženého na svém pahrbku: „Hledtc, tamhleti
farníci jsou ještě nešťastnější než ti ostatní!“
Většinou mě starý pán zvával, abych s ním šel posnídat na faru.
Bylo to staré stavení obrácené k severu a shodující se špatně svými
ohromnými rozměry s ekonomicko-zdravotními zásadami naší doby.
Bylo v něm nesnadno najít trochu přívětivý koutek. Ostatně starý
a nemocný kněz, který cítil, že ho síly opouštějí, už nemyslil na to,
aby si zařídil pohodlné bydlení. Když jsme dopili kávu, ukázal mi
bradou na přihrádku černé a rozprýskané almary: „Podívejte se,
zbylo-li tam ještě něco!“ — Byla tam vždycky láhev slivovice, kterou do
stával od svých bývalých farníků na jižní Moravě a z které se tcd tě
šili jenom jeho hosté. On sám omočil někdy ve sklenici jenom špič
ku jazyka a spokojil se zjištěním: „Je dobrá.“
„V mé bývalé' farnosti,“ řekl mi jednou znenadání, „jsem jich měl
celou kolonii.“ — Uhádl jsem ihned, že mluví o cikánech, a že my
šlenka na tyto bídné vyvržence ho nepřestává soužit. „Jací podivní
křesťané! Byli ochotni věřit všemu, Nedělali cavyky pro maličkosti:
dvě božské osoby nebo pět, to je nevyvedlo z míry. Přinesli vám tře
ba třikrát děcko ke křtu, aby dostali pokaždé dárek od jiného kmo
tra. Nevtloukl jste jim do hlavy ani jedinou myšlenku. Glověk se
někdy málem ptal, mají-li vůbec lidské svědomí, přirozený cit. A pře
ce... jaké tajemství...“ Jeho pohled utkvíval v neurčitu, směrem
k oknu, za kterým začínal tichý tanec prvních sněhových vloček, za
krývajících jako lehkou mříží kouř, jenž vystupoval z potulného vo
zu. „A jsou to přece tvorové boží, kteří mají nesmrtelnou duši,“
začínal zase kolísavým hlasem. „Jak je mohou takhle nechat. Psal
jsem už okresnímu hejtmanovi, starostům a radním obou obcí... Zdá
se, že zima bude tuhá. Na tom rozcestí, kde se čerti žení...“
Potom na mne upřel svůj pohled, ku podivu modrý a něžný:
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„Všiml jste si toho kříže? Trčí tam deset kroků od jejich vozu. Roze
znávám někdy v noci jeho nesmírný, světlý stín...“ Starcův hlas klo
pýtl o vzlyknutí.
Zachvěl jsem se, odvrátil jsem oči. Kněz po chvíli zakašlal, a jako
by se byl zastyděl, ukázal s příliš zřejmým úsilím o veselost na mou
prázdnou sklenici: „Ještě kapku?“ Dokonce se trochu zasmál: „Před
stavte si, že jím nejde do hlavy, že by se někdo mohl naučit jejich ja
zyku. V bývalé farnosti jsem měl souseda faráře, který se bavil tím,
že studoval cikánskou mluvnici. Jednou jsme se sešli cestou ze školy.
Pustili jsme se polní pěšinou, která běžela kousek rovnoběžně se sil
nicí. Byli jsme od ní odděleni několika šípkovými keři. Po silnici šel
právě houf cikánů, mužských i ženských, kteří se hádali jako čerti,
strkali do sebe, tahali se za vlasy. Nás nejprve neviděli pro to křoví.
Můj společník na ně najednou vykřikl něco po cikánsku. Jakživ jsem
neviděl lidi tak ohromené. Byla to skoro hrůza, jako před zjevením
kouzelným, jako před něčím nadpřirozeným. Zůstali stát jako zka
menělí, s očima vytřeštěnýma, plnýma zděšení... Bílý člověk, dokonce
kněz, který mluví po cikánsku... To je zdrtilo. Já sám jsem pocítil ja
kousi nevolnost, jako by se byl můj přítel dopustil svatokrádeže, a on
také zřejmě litoval své opovážlivosti.“ —
Když jsem se vracel po silnici domů, vrhli se cikánští fakani pro
ti mně, brebentíce poločesky, poloslovensky, s přízvukem, který nebyl
ani český ani slovenský. „Panko velkomožný, podarujte nám něco!"
Byl mezi nimi holomek dvacetiletý, který hrozně šilhal a který udával
tón: „Velebný pane, dejte něco těm dětem!" — Černé rozprýskané
ruce se ke mně natahovaly se všech stran: „Velebný pane...“ — „Já
nejsem velebný pán!" okřikl jsem je přísně. „Už jsem vám to říkal
stokrát. Řcknete-li mi ještě jednou velebný pane, nedostanete nic!“
Tohle se opakovalo po každé. Nemohli pochopit, že někdo, kdo
chodí na mši i ve všední dny a kdo bývá často na faře, je obyčejný
laik. Usmívali se nedůvěřivě, svolili konečně propůjčit se mé hře, po
dezřívajíce mě, že za ní skrývám jakousi tajnou pohnutku. „Veleb...
Panko velkomožný...“ Dostali každodenní daň. „A ještě cigaretu,
panko velkomožný...“, žebronil ten velký, co šilhal. „Mně taky, mně
taky...“, opakoval sbor fakanů, kluků i holek. „Snad nebudete kouřit,
lismrkancil“ zahuboval jsem a dal se na útěk. Nechali mě konečně na po
koji. Slyšel jsem ještě za sebou, jak se hádají o drobné a o cigarety. —

Tuhé mrazy s nesmírnými hvězdnatými nocemi
hrůzy zvolňovala zároveň tlukot srdcí. Nemluvilo
nepřítele, o zatýkání, o popravách. Zlé obří oko
nicemi na nás hledělo ze strašné blízkosti, strašilo

sevřely zemi. Vláda
se než o vítězstvích
s nesčetnými zřítel
bez úlevy v naší sa
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motě, v našich úzkostech, v našich modlitbách. Necítili jsme se už
pány ani svého těla, ani své duše. Zadržujíce dech, poslouchali jsme
v noci hřmot auta, které se znenadání vřítilo do vsi, skřípění kroků na
zkomatělém sněhu. Zatemňovací záclony oddělovaly nás neprodyšně
od světa a jedny od druhých, aniž mohly vytvořit ovzduší rodinné
důvěrnosti. Trnuli jsme, že každou chvíli zaklepe někdo na okno ne
bo na dveře, že hrubý hlas promluví v cizím jazyku.
Jenom cikánský vůz trčel dál na svém rozcestí, deset kroku od
mlčícího Krista, rozpjatého na kříži; stál tam za terč vánicím, štípán
bílými a fialovými mrazy. Cetníci, kteří měli oči všude, chodili okolo,
nevidouce ho. —
Když jsem přišel jednou ráno ke kostelu, viděl jsem, že farář vy
chází ze hřbitova; byl s ním kostelník, komíhající lucernou, a ještě
dvě nebo tři temné postavy. Kněz mi na potkání sotva trochu kývl
hlavou. U snídaně byl podivně zamlklý a ještě smutnější než jindy. —
„Měli jsme už dnes pohřeb,“ řekl konečně. „Novorozeně z cikán
ského vozu. Umřelo nejspíš zimou. Zkrátka zmrzlo.“ — Nebylo nám
do řeči ani jednomu, ani druhému, a tak jsem odešel toho dne velmi
brzy.
Ta příhoda patrně přiměla úřady, že nakonec přece jenom zasáhly;
viděli jsme brzo potom vjíždět cikánskou rodinu do vsi: mužští táhli
vůz za oje, ženské strkaly vzadu a fakani pobíhali okolo, brouzdajíce
se ve sněhu, nebo vystrkovali zježené hlavy maličkými okénky.
Ubytovali je ve dvou polorozbořených chalupách na samém konci
vsi, v tu stranu k lesu, páté přes deváté, a ztěžka si povzdechli. Ves
ničané zažili v poslední době už tolik věcí, a Bůh sám ví, co je jim
ještě souzeno zažít.
Nepořádky propukly vzápětí; darmo zamykali sousedé dveře,
pouštěli na noc psy: tady se ztratila slepice, tam zase pár bot. Ani
kdyby nebylo bídy, zděděné pudy cikánů nemohly odumřít ze dne na
den, z nařízení ledajakého dekretu. Dály se však horší věci: jistí
mužští ze vsi jako by si byli všimli, že mladé cikánky nejsou zblízka
tak odporné, jako se zdají z dálky. Tisícileté předsudky se sesouvaly
pod ustavičnou hrozbou nových pohrom, stejně jako hráze mravnosti.
Jeden domorodec, člověk ještě mladý, odloučený od ženy, který utekl
z práce z Německa, se skopulírovai s cikánkou houpavých boků, jmé
nem Alžbětou. Vzbudilo to nejprve pohoršení, ale poněvadž tolik
věcí kdysi stíhaných a zavrhovaných vešlo zatím v běžný obyčej nebo
dokonce bylo povýšeno na místo čestné, smířili se časem vesničané
s touto promiskuitou a přestali jí věnovat pozornost. Krásný Hubert,
který se ostatně musil často schovávat před četníky, užíval celkem
klidně svého cizoložství, a cikánČin muž nepřicházel asi při tomto ob

134

Jan Čep

chodě zkrátka. Nicméně nebyli noví občané necháni dlouho na poko
ji; zřizovalo se v té době jakési úřední náboženství práce; práce všech
pro Reich se stala svátou povinností; pracovní úřady řádily. A rak by
lo jednoho dne vidět ty svobodné a neukázněné bytosti, jak zvedají
znechuceně lopatu a krumpáč na silnicích a na železničních tratích,
ohýbajíce nesnadno hřbet nad nezvyklým úkolem. Chtělo se tomu
smát, ale zároveň vnukala ta podívaná soucit a naháněla skoro mra
zení hrůzy. Aby cikán pracoval jako druzí, to se příčilo přírodě; to
jako by krásné divoké zvíře nosilo břemena a šlapalo kolo. Na tom se
však tragédie nezastavila: strašlivá teorie ras řádila v této části světa
a zanechávala v svých stopách slzy, krev, hromady mrtvol, do nebe
volající símě Kainovo...
Nastal Pašijový týden, zarámovaný ostýchavým jarem, s mladým
něžným: listím na stromech a s křehkými lupínky trav, které prorážely
kolem cest, nesouce každý krůpěj rosy, když se ráno vznesl nad
Čerstvě otevřenými brázdami zanícený zpěv skřivanů. Tento křehký
rodící se život se podivně mísil s úzkostí, která tlačila srdce, a do
stával od ní odstín nevýslovného zabarvení.
Člověk vycházel jenom opatrně, neboť jste mohl každou chvíli
potkat někoho, kdo se vás zeptal: „Co tu děláš? Ty nepracuješ? Na
kterém pracovním úřadě jsi zapsán?“ —
Liturgie Velikého pátku nabývala zvláštní výmluvnosti, pronikala
rovnou do pohmožděných srdcí. Lidé klekali vzlykajíce před hrobem,
kde leželo tělo Boha-člověka po svém svrchovaném zápase, pozname
nané pěti zejícími ranami, tajemnými zdroji naší spásy.
Jda z kostela zahaleného smutkem, zastavil jsem se na faře. Už
několik dní bylo s farářem velmi zle. Ležel na úzké a hrbolaté pohov
ce, jeho tvář byla propadlá a zsinalá. Když mne viděl vcházet, pokusil
se vstát, ale nepodařilo se mu to. „Tady se vám neleží dobře,“ řekl
jsem mu, „proč si nelehnete do postele?“
„Oh, já nemám rád postel," odpověděl hlasem přerývavým a tak
změněným, že jsem jej sotva poznával. „Člověk si do ní jednou lehne,
a už víckrát nevstane... A potom to obskakování a vzdychání kolem
vás... Víte, tohle je po prvé v životě, co jsem nemocen. Je to kruté,
ani se nemohu modlit. Dnes jsem se po prvé nepomodlil breviář..."
Musil se odmlčet; zachvátil ho kašel a cloumal jím podivně, až mu
zfialověly tváře. Hleděl jsem na něho bezmocně, boje se, abych neporanil jeho stud.
Když se trochu uklidnil, začal zase potichu a trhaně: „Divná věc...
Bloudím ustavičně v svém dětství... Vracejí se mi ustavičně obrazy
z něho, tak živé... Mluví se mnou najednou maminka, stojí na prahu
našeho domu a já se vracím z gymnázia na prázdniny. Říká mi: ,Jin-
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dřišku,' a hladí mě po vlasech... A já jí odpovídám zcela nahlas; zapo
menu, že to není pravda... Cítím pod prsty její naškrobenou zástěru,
kterou si uvázala schválně, mně na přivítanou... Z kuchyně vonějí
buchty a káva.. Potok za naší zahradou bublá, a drozd fejfaruje do
cela blízko.“
Poslouchal jsem ho hluboce zneklidněn; otoěil jsem hlavu, aby ne
viděl mé slzy.
„Říkám si,“ pokračoval, „to takhle přichází smrt... Nechce se mi
tomu věřit. Je to tak snadné, a přece, rozumíte... přece tak strašné...
Cosi se ve vás dere až ode dna... drásavá lítost...“
Všimnuv si snad mého úzkostného výrazu upřel na mne své
krásné mladistvé oči, podivně zvětšené; jeho rty se pohnuly k úsmě
vu: „Nemějte strach, já vím, co je se mnou... Dal jsem zavolat pátera
Josefa... Zaopatřil mě... To mi jenom tohle ubohé tělo hraje podivné
kousky...“
Pokoušel jsem se také usmát; byl bych mu chtěl něco říci, — ale
jaké slovo najít před tím velkým naivním a slavnostním pohledem,
který už začíná být přitahován viděním více než lidským? Pohnul jsem
se na židli, jako bych chtěl vstát, avšak jeho hlas, opět zjasnělý, mě
zadržel: „Nespěchejte tolik; já vím, není to žádná zábava, dívat se na
ubohou starou mrchu, která dodělává... Mne to taky nebaví... Moci
tak přes to přeskočit, octnout se rázem na druhé straně... Ale Pán
Bůh na nás chce, abychom vytrpěli tuto bídu, toto ponížení... On
sám se tomu také neuhnul... Ale co je to plátno, milý příteli, když
ono to vždycky přijde trochu moc brzo... My to bereme za Špatný
konec... Teprve když meleme z posledního, všimneme si, že jsme pro
pásli tolik věcí, že jsme je udělali špatně... A potom opustit tento
ubohý svět ve chvíli, kdy je v něm všecko vzhůru nohama, nic než
tma všude, a krev a hrůza... Všichni ti chudáci lidé, kteří už nevědí,
kde mají hlavu a srdce, kteří se třesou před zítřejším dnem a chytají
se přece ubohého cáru dneška, nechtějíce se ho pustit, a zítra se zase
začnou trhat zuby, stříkat na Ukřižovaného své hanebosti... jaké jsme
to všichni bídné stádo...“
Jeho oči se zavřely, ruka tápala po pokrývce, posunovala se k srd
ci, k čelu...
„Ubohé stádo, ubohý pastýř...“
Oknem zavanul vítr, nasycený vůní vlažné hlíny, trávy, fialek. Na
jednou se mne zeptal, neotvíraje očí: „A co moji černí farníci, moji
cikáni?“
Když jsem neodpovídal, otevřel oči, obrátil ke mně hlavu, pokusil
se pozvednout na loket: „Nechcete mi říci?“
Neodvážil jsem se na něho pohlédnout. Viděl jsem opět v duchu
bídnou tlupu, jak táhne okolo mého okna, po stranách černici s na
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sazenými bajonety. Jedna žena strkala kočárek s děckem, které spalo,
ostatní cikáňata klusala vedle dospělých. Muži i ženy hleděli rovnou
před sebe, strašlivě němí. Odváděli je na zastávku železnice, kde je na
ložili do dobytčího vozu. Za půl hodiny se vracel obecní sluha na bi
cyklu, ke kterému přivázal dětský kočárek.
„Odvedli je,“ řekl jsem konečně, „rasu nečistou, nepřátele Rei
chu... Je jich už tolik, však víte...“
Jeho hlava dopadla zpět na tvrdou podušku. „Ano, vím...“ Jeho
hlas byl zase k nepoznání, „já vím, ale oni nevědí...“ Ve světnici se
stěnami skoro holými nastalo veliké ticho; dlouhý paprsek slunce jí
pronikl z jednoho konce na druhý, zatřásl se na okamžik na štěrbi
nách staré podlahy a zhasl.
Přistoupil jsem k pohovce nemocného. Oddychoval prudce, jeho
čelo bylo zbroceno potem. Vytáhl jsem kapesník a utřel jsem je. Za
držel mou ruku a sevřel ji v obou svých dlaních, vlhkých a horkých.
Jeho rty se zaškubaly....... Kristus... vstane... z mrtvých...,“ zašeptal
s očima zavřenýma.
Stál jsem u něho chvíli bez pohnutí; nahnul jsem se nad jeho ruku
a políbil jsem ji. Potom jsem rychle vyšel. —

Druhý den, na Bílou sobotu odpoledne, jsem se šel trochu projít
do naší zahrady. Za stodolou se prostíral trávník, uprostřed kterého
stála velká hruška, všecka bílá květem, ohromná koule vonného sně
hu. Z hlubin té kvetoucí kopule zněl temný hukot včel jako vzdálené
dunění varhan. Plot z dřevěných tyček a řada rybízových keřů oddě
lovaly to místo od obecní budovy, v které se chovali plemenní býci
a kde zároveň bydlel obecní sluha.
Zakryt plotem a křovím, byl jsem tam svědkem podivného výjevu.
Dva četníci, starosta, obecní sluha a několik vesničanů, většinou
nových německých kolonistů, kteří byli přestěhováni z Rumunska
a usazeni na statcích zkonfiskovaných Čechům, stáli v hloučku okolo
hromady pytlů, hader, hrnců a kastrolů. Byl tam také dětský kočárek
a koloběžka.
Celníci hovořili potichu se starostou, a ten, zřejmě na rozpacích,
zahájil dražbu. Obecní sluha vysypal obsah pytlů, bera je opatrně
špičkami prstů; potom si pozorně prohlížel ruce a kalhoty: „Jakživ
jsem neviděl tolik blech," řekl napolo se smíchem, napolo s oškli
vostí.
Nejprve si vzali na mušku dětský kočárek: „Sto korun ponejprv!“
zavolal starosta. — „Hundertzehn, “ přihodil jeden z Němců. — „Sto
deset korun ponejprv!“ zavolal opět starosta, ohlédnuv se kradmo do
kola. Nikdo neodpovídal. „Sto deset korun po druhé!“ Zase nikdo.
„Sto deset korun po třetí!“
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Němec přitáhl kočárek k sobě. Vesničané klopili oči, couvali
£> krok, o dva.
Nastala přestávka. Starosta se hrabal holí v kupě kastrolů a sta
rých hadrů, krče rameny. — „Co chcete s tímhle?" říkal potichu
četníkům. Jeden z nich se zdál naléhat, aby se v dražbě pokračovalo,
kdežto druhý se klonil k mínění, že celá tahle historie je spíše směš
ná. První četník přistoupil sám k cikánskému harampátí, vylovil z ně
ho hrnec ještě dost zachovaly a ukázav jej obecenstvu, zvolal:
„Najdou se tu ještě dobré věci! Nechcete přece vyhodit tohle všecko
na hnůj! Co dáte za tento hrnec?"
Vesničané, na kterých bylo znát čím dál tím větší rozpaky, se uza
vřeli do vzdorovitého mlčení. Starosta, ucítiv, že situace se stává
choulostivou, se obrátil k Černíkovi, který se zdál smířlivější. Došlo
ke krátkému vyjednávání mezi oběma muži v uniformě. První četník
konečně svolil a upustil nespokojeně hrnec mezi hadry. Odvrátil se
prudce od hloučku vesničanů a řekl starostovi: „Pojďme napsat proto
kol!“ — Potom řekl přes rameno obecnímu sluhovi: „Vy mi ručíte za
to, že se z toho nic neztratí!“
Když páni odešli, začal sluha cpát hadry a hrnce zpět do pytlů;
ale zahlédnuv několik pěkně kulatých a lesklých knoflíků, vytáhl ka
pesní nůž: „Tyhle tady přece nenechám! Pytle byly moje, načisto mi
shnily. Mám právo se trochu odškodnit." A začal uřezávat knoflíky.
V hloučku se někdo trochu zasmál, ale ostatní se rychle rozcházeli,
zamlklí a zahanbení. —
Vrátil jsem se zahradou, srdce jsem měl těžké; oblekl jsem se a ode
šel na Vzkříšení.
Ze sakristie vyšel mladý kaplan ze sousední farnosti, v bílém pluviálu; před ním neslo šest mužů složený baldachýn. Když poklekal
před Božím hrobem, pod monstrancí ještě zahalenou bílým tylovým
rubášem, přiblížil se k němu zezadu kostelník, který se někde opoz
dil; nahnul se k němu zřejmě vzrušen a šeptal mu něco do ucha. Mla
dý kněz sklonil hlavu, zůstal chvíli klečet. Jeho mlčení se prohlubova
lo, rozšířilo se na celý kostel. Kněz konečně vstal, vzal do rukou
monstranci, shrnul s ní bílý závoj a obrátiv se k věřícím, zanotoval
starý triumfální zpěv, svrchovaný výkřik křesťanské naděje, který se
rozeznívá staletími a tryská do věčnosti: „Vstalť jest této chvíle!“ Po
jeho bledých tvářích stékaly zřetelně dvě slzy.
Odpověděla mu slavná bouře varhan a zvonů; zářící baldachýn se
dal na cestu kostelem plným květin, uprostřed rozbolavělých srdcí,
v kterých pučela ještě jednou nesmrtelná radost. Vida, že mě kostelník
hledá očima, přiblížil jsem se v procesí k němu.
„Pan farář umřel,“ řekl mi.
„Já vím,“ odpověděl jsem.

ROZMLUVY

Ivan Klíma
*

Než se napijeme z řeky Léthé
To bylo mé první setkání s trestající spravedlností, anebo ještč
spíš s vševládnou mocí policie. Ubytovali nás v rozlehlé kasárenské
budově, dvaatřicet nás bylo v jedné místnosti té zimy na přelomil ro
ku jedna a dvaačtyřicátého, spali jsme na matracích. Ležely na špinavé
podlaze, po které půldruhého století dupaly vojenské boty. Z okna se
dalo spatřit několik obyčejných patrových domů, v tom městě bylo
vůbec málo pozoruhodného snad s výjimkou pevnostních bašt a hřbi
tova s hroby Gavrila Principa, Nedeljka Čabrisoviče a Trifka Grabeže, jejichž arentátem údajně započala dnes už téměř zapomenutá
světová válka. V dálce za všemi domy, vály i za hřbitovem byly vidět
hory, šedozelená úbočí, jejichž strmá podoba se mi navždy vryla do
paměti.
Zato podoby lidí se mi vytratily, ostatně, co by zbylo z podob po
uplynutí tří desetiletí, kdyby ti lidé zůstali naživu? Ale nezůstal, po
kud vím, naživu ani jediný z nich kromě mne Adama Kindla číslo
L..., ale ani to číslo si nechci pamatovat, mé matky a mého bratra
Hanuše. Nepamatuji si ani na jména většiny lidí; v místnosti žily tři
rodiny Steinů, ale k tomu jménu se nevážou podoby tváří, jen shluk
hlásek, patří k té době stejně jako úryvek pitomoučké rýmovačky,
kterou jsem se naučil na spálovém oddělení;
aaa, aaa, aaa,
Doktor Schlanger ist schon da.

Všechno je stejně skutečné a stejně neskutečné, jen stíny bez krve
a bez přítomnosti citu, někdy mi připadá, že nemají vztah k mému
osudu, a je neuvěřitelné, že kdysi byly součástí mého života.
Nevzpomínám si ani na jméno té ženy ani na její tvář, jenom na
to, že si složila z kufrů malý stolek, a ten přikryla ubrusem. Na
ubruse stála váza a v ní umělé květiny — kopretiny to myslím byly.
Ta žena — v místnosti bydlely jenom ženy a děti — na mě bývala las
kavá jako většina ostatních, a protože naše matrace od sebe dělila
jenom úzká ulička, leželi jsme nohama proti sobě, já kdykoliv jsem
ulehl, jsem ji viděl, její ústa, jejichž tvar si už ovšem nedovedu připo
menout, jak se pokoušejí o povzbudivý úsměv.
* Vychází bez vědomí a souhlasu autora.
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Jednou jsem se vzbudil v noci, budil jsem se často v nezvyklém
prostředí plném zvuků, hlasitého oddychování, chrápání i vzlyků,
a zaslechl jsem sténání, které mé naplnilo úzkostí. Posadil jsem se. Na
nočním stolku složeném z kufrů hořela svíčka, ta žena seděla s pol
štářem vloženým mezi záda a zeď, Šedivé vlasy jí padaly kolem sina
lých skrání, které pokrýval pot. Zíral jsem na ni neschopen pohybu
nebo slova, jak si utírá pot s čela, jak se svíjí, jak vyráží neartikulované steny, a má hrůza narůstala.
Nejhorší bylo, že se nikdo nevzbudil, byl jsem jediný, který bděl
s tou ženou. Věděl jsem, že bych měl vstát a zeptat se jí, co potřebuje,
anebo vzbudit kohokoliv, když už to neudělala ona sama. Místo toho
jsem si přetáhl pokrývku přes hlavu a zacpal si uši. Netušil jsem
ještě, že jsou zvuky, jimž nelze rak snadno uniknout. Schoulen pod
pokrývkou s křečovitě sevřenými víčky jsem ji slyšel i viděl zřetelněji
než ve skutečnosti. Když jsem se ráno probudil, ležela už nehybná,
tvář přikrytu prostěradlem, na prostěradle kytičku umělých kopretin.
Kolem přecházely ženy s hrnky a můj bratr si stavěl několik kostek,
které si přivezl s sebou, někdo vykřikl, že se vydává uhlí, a na
nočním stolku vyrobeném z kufrů stále hořela vzácná svíčka. Potom
se objevili dva muži, prvně v životě jsem spatřil nosítka, mrtvou na
ložili, a za chvíli jsem je viděl, jak vycházejí branou kasáren a vzdalují
se po ulici plné sněhu.
Večer jsem utekl na dvůr, bylo to jediné místo, z něhož jsem
mohl spatřit nebe, chladné a téměř nezaznamenatelné světlo naplňo
valo zatemněný dvůr příšernými stíny. Až do té chvíle — bylo mi jen
o málo měsíců víc než deset let — jsem si jen hrál. I můj pobyt tady
byl jen hrou, hrál jsem si na zástup čekající s jídelní miskou, na
transport, také na strach jsem se pokoušel si jen hrát — i když jsem
se skutečně bál těch mužů v uniformách. Co jsem však tušil o hloub
ce propasti, do níž nás postrkovali? Ted jsem pochopil, že hru může
přervat jediný a neodvolatelný okamžik. 1 mě už kladli na nosítka,
opatrně rovnali hlavu, znovu a znovu přetahovali prostěradlo. Ještě
přikrýt oči, kluk už stejně nevidí. Úzkost tiše vystupovala z nočních
stínů. Toužil jsem uniknout z kasáren, nejen odtud; uniknout ze svě
ta, v němž všechno končí touž beznadějností. Panebože, přijď! Ježíši
Kriste, zjev se mi! Učiň znamení, že o mně víš, že slyšíš, že vykupu
ješ, až do dneska neúnavně vykupuješ. Vzhlédl jsem k nebi. Hvězdy
se odtud jevily jasnější než ve městě, kde jsem se narodil, připadlo
mi, že daleko více zaplňují nebe. Uprostřed tolika hvězd, které prý
byly všechny větší než země a šlehaly z nich plameny, si jako obrov
ská neviditelná ryba plul Bůh. Neslyšel, nemohl uslyšet, jeho sluch za
lehl šumot poletujících hvězd. Zdálo se mi, že ke mně doléhá tichý,
praskavý zvuk hromadného letu hvězd.
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Byl jsem ve věku, kdy člověka příliš zavalují vlastní pocity a není
schopen vnímat pocity těch, kteří mu připadají silnější, a jsou tedy na
světě proto, aby mu poskytovali ochranu. Teprve po letech mě na
padlo, jak zle muselo být mé matce. Byla tak křehká, že i před vál
kou si dovedla se životem sotva poradit. Ted se na ni hrnuly
pohromy a zkoušky — jedna těžší než druhá.
Pocházela z početné rodiny. Pamatuji se na to množství lidí v dě
dečkově a babiččině bytě na Anenském náměstí, kromě matky teta
Anita a strýcové Ivan a Jakub a nejmladší: bledá, a jak mi připadalo,
velice krásná teta Marta. Vyrostli všichni společně v bytě o jediném
pokoji a kuchyni, takže jsem nechápal, jak se do toho prostoru vtěs
nali, a to ještě, jak matka tvrdila, v kuchyni bydlívali dva podná
jemníci. Moje matka byla druhá nejmladší.
Myslím, že obzvláště milovala své bratry, kteří se oba věnovali po
litice, stali se revolucionáři z povolání (což v té době mohlo být i ne
uvážené, ale rozhodně ne tak výnosné jako dnes), a zbožňovala svého
maličkého otce, který to sice dotáhl jenom na úředníka magistrátu,
ale byl vzdělanec-samouk, ovládl několik jazyků, studoval tehdy ještě
ne tak obecně čteného Marxe, Engelse, Kautského a Bebela. Znal
také dobře mýty i dějiny aspoň našeho světadílu (a mně vyprávěl
příběhy o Odysseovi, Cromwellovi a neúplatném Robespierrovi i o ge
niálním hrobaři revoluce Napoleonovi), prošel, většinou pěšky, znač
nou část své rodné říše, setkal se dokonce při těch cestách se
samotným císařem, kterého sice jako socialista a republikán nemohl
ctít a jehož právo na vládu odmítal, ale jehož přece jen považoval za
tak významnou osobnost, že mi dokázal ještě po půl století popsat,
jak byl císař v té době oblečen. Uměl také hrát na housle a foukat na
trubku, a když jsem velice škemral, vyňal ji ze skříně, nasadil náustek
a zatroubil večerku anebo Radeckého marš.
Tu noc, co se počínala jedna z četných okupací naší země a hitle
rovská armáda se blížila ku Praze, si teta Marta pustila plyn. Dodnes
nevím, byl-li to jediný důvod anebo jen poslední rána, která se přidala
k nějakému osobnímu neštěstí, ale ještě než se konal pohřeb, objevili
se u nás oba strýcové, ne aby společně truchlili, ale aby se ukryli pro
tu jedinou noc. Hledala je policie. Vzpomínám si, že dlouho hovořili
a že jsem slyšel zdí zřetelné matčiny vzlyky. Prosila je, aby všeho ne
chali, aby ji neopouštěli, a slyšel jsem pokojné, hluboké hlasy svých
strýců (oslovovali ji: Myško), kteří se ji snažili ukonejšit. Usnul jsem;
ráno už strýcové v bytě nebyli a já už je víckrát nespatřil.
Několik měsíců po pohřbu tety Marty se ztratila teta Anita. Mat
ka jen věděla, že chtěla se svým snoubencem uprchnout do Sovětské
ho svazu, ale jestli se jí to skutečně podařilo, se nedopátrala.
Pak zatkli oba strýce. Soud, který vynášel jen jediný rozsudek
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a tím tedy ztrácel oprávnění nazývat se soudem, vynesl předepsaný or
tel, a je pak krátce na to popravili. Nejspíš i to spolupůsobilo, že se
matka roznemohla. Několik dní ležela ve vysokých horečkách. Sotva
se jí trochu ulevilo, povolali otce do trasportu. pamatuji se, jak do
dvou velkých kufrů, které koupili už na začátku války, balila otcovy
věci. Prádlo a vysoké boty, které jsem nikdy neviděl na jeho nohou,
a několik krabiček s hroznovým cukrem, lék proti tyfu a spousty po
nožek. (Kdo mu je tam bude prát, jestlipak se vůbec ještě někdy set
kají?)
Zůstala s námi a se starými rodiči (dědečkovi už minula osmdesát
ka) sama v zemi plné nepřátel, navíc vyvržená, poznamenaná a odsou
zená. Jen datum nástupu nebylo zatím oznámeno.
Potom nadešel ten okamžik, bylo před polednem, matka vařila
k obědu bramborové knedlíky, moje zamilované jídlo. Ozval se zvonek,
za dveřmi civěl neznámý chlapík. Hluboce se uklonil, tichá slova, kte
rá jsem neslyšel, matka vyběhla na schody, prvně v životě jsem ji
slyšel křičet, tak hlasitě křičet, že se otevíraly dveře v domě, a z nich
vyhlédli sousedé. Přišla k nám domovnice, kdosi zatelefonoval tetě Si
moně, která bydlila nedaleko. Poskytli nám velkomyslně dvě hodiny,
abychom si zabalili. I ten cizí chlapík pomáhal snášet věci a házet je
do kufrů. Pak nás tedy vysadili v pevnosti, určili třicet spolu
bydlících, přidělili plochu dvakrát dvaapůl metru zčernalé podlahy,
právě tolik, aby se na ni vešlo šest našich matrací, šest matrací na ze
mi pro nás tři a tři kufry v nohách, to byl náš prostor. Matka byla
vždycky úzkostlivě čistotná. Dbala v péči o nás všeho, co lékařská vě
da předepisovala: vitamíny a zdravý vzduch, správné složení stravy,
klidný dlouhý spánek ve vyvětrané místnosti. Ted nezbývalo nic, co
by pro nás mohla udělat kromě toho, že nám nechávala část vlastní
porce jídla a že nám v noci urovnala odkopanou pokrývku.
Za týden dostal bratr — byl sotva tříletý — horečku. Někdo na
bídl matce prášek, ale bála se dát mu cokoliv bez lékařského souhlasu.
Seděla tedy u jeho matrace, a zatím co plakal, pokoušela se mu ti
chounkým, skoro šeptavým hlasem zpívat. (Kde jsou ty časy, kdy mě
její měkký, laskavý a nebolestný hlas večer co večer zkolébával do
spánku. Ach synku, synku, V širém poli stojí zámek, Teče voda
teče!) Tak zřejmě strávila noc. Těch nocí bez záblesku naděje, nocí ja
ko třásní na plášti, jehož šňůra se stahuje kolem hrdla; ráno jí někdo
přiběhl sdělit, že právě otevřeli ošetřovnu. Zabalila tedy bratra do ně
kolika dek a nesla ho po prochladlé chodbě. Po čase jsem objevil, že
systém chodeb byl tereziánsky racionální a jednoduchý, ale tehdy jsme
běhali kolem dokola, stoupali a sestupovali po schodištích, vstu
povali na místa, která jsme předtím nespatřili a zase na místa, kde
jsme už předtím několikrát stanuli. Potom na nás někdo křikl, aby
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chom se rychle uklidili, že jdou Němci, ale bylo už pozdě, vynořili se
náhle, dva muži v černých holinkách, s odznakem lebky nad štítky
čepic.
Strnuli jsme přitisknuti ke zdi a matka svírala v náručí balík dek,
z něhož vyčuhovala křičící ústa, já stál několik kroků před ní a děsil
se, že ten nepřístojný pláč pobouří dva blížící se pány našich osudů.
A tak tu scénu vidím dodnes, dlouhou chodbu s mnoha nezasklenými oblouky a řadou tmavých dveří, dva policisty, jejichž krok se
dupavě blíží, hle ozbrojená, pochodující spravedlnost, přeje si patřit,
jak si před ní svět obnažuje hlavu, a matku znehybnělou u zdi, její
bledou, vyčerpanou tvář, matku svírající balík dek, z nichž se ozýval
pláč.
Přitom se oblouky nikdy nezasklených oken z popelavého a chlad
ného nebe sypal sníh, který dokonce ulpíval na podlaze chodby,
takže čerň blížících se holinek byla ještě dokonalejší a tím také hro
zivější.
*

Teprve uprostřed zimy se před námi prvně otevřela skřípavá vrata
kasáren. Pod dohledem Černíka s puškou dva muži v tmavých burnu
sech vynášeli mého bratra na nosítkách. Hanuš onemocněl spálou, já
svoji spálu přechodil a teď — zahalen do modrého zimníčku — jsem
šťastně šlapal podél nosítek. Svobodný sníh ležel až do výše kolen,
kdesi v dáli se ve sněhu topily celé armády, ale ty jsem neviděl, viděl
jsem jen muže vpředu — nesl zatemněnou lucernu — a volnou ulici
před sebou, to vše si připomínám jako obraz od Brucgela, snad poně
kud méně apokalyptický, i šelest vraních křídel slyším a praskavé
chrupání namrzajícího sněhu i tiché bratrovo naříkání. Bratr se bál,
že ho odvádějí od matky. Naklonil jsem se k němu, aby věděl, že tu
jsem já, že se nemusí bát, a on vysunul ruku zpod deky a křečovitě
se mě chytil. A tak jsem šel vedle nosítek v čerstvě napadlém sněhu,
po dlouhé době kolem sebe prostor, který mi připadal volný, a v té
chvíli jsem vnímal tu změnu plný blaženosti. Jako by mi ta volnost
už patřila, jako bych se nepohyboval jen mezi dvěma žalářními budo
vami, jako bych nevěděl, že tahle cesta za několik okamžiků skončí.
Co asi prožíval ve svých třech letech bratr? Jednou po mnoha letech
jsem se ho zeptal, jestli si někdy na tu dobu tam vzpomene. Vidíš, to
je zajímavé, řekl, to mi nikdy nenapadlo, že bych se měl taky pama
tovat, a snažil se vzpomenout si na nějakou událost, na jediného ka
maráda, ale nevzpomněl si na nic kromě toho, že na kasárnách, přímo
pod naším oknem, visely dvě sádrové koňské hlavy, kterých se bál.
Nevzpomněl si, ačkoliv má lepší paměť než já, ale v jeho paměti se
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ten čas odloupl jako příliš těžký balvan a spadl do hlubiny. Mně se
však zapomenout nepodařilo, byl jsem starší, už ve věku, který si
všichni neseme v sobě jako věk nevinnosti a prvního poznání, nesu si
svůj balvan v sobě, i když jsem se s ním sžil tak, že jsem jej dávno
přestal vnímat, zvykl jsem si na něj nemyslet. Už tehdy jsem si na to
zvykal: nemyslet na dlouhé uzoučké nápisy se jménem, datem a čís
lem, pásky znamenající krok do neznámého prostoru, nevnímat pláč
a hrůzu druhých, těch vybraných, nemyslet na vyprázdněné místnosti,
na lidi, kteří se mnou ještě před chvílí mluvili, a teď už nikdy ne
promluví, nepřilnout k nikomu a k ničemu, když všichni a všechno je
předurčeno ke zničení, nemyslet na Osiho, který dokázal chodit po
rukou, a na Rudu, který uměl bezmála nazpaměť Cestu do země
Mašakulumbů od dr. Holuba a také vyprávěl o nemocnici dr. Schweitzera, jako by ji byl sám navštívil, a na plachou, chromou Olgu, prý
už v deseti letech vystupovala na koncertu, nevzpomínat ani na Arieho, ačkoliv jsem si ještě před krátkým časem nedokázal představit
den bez něho.
Tak jsem se vycvičil: jejich stíny se mě už nedotýkají, už je nepotkávám ani ve snu. Když jsem před lety procházel osvětimským mu
zeem kolem haldy zchátralých kufrů značených velkými emailovými
nápisy, uvědomil jsem si, že jsem zapomněl i příjmení svých přátel.
Árie nosil na temeni malou čepičku jarmikl. Nesetrval s námi
kvečeru při žádné hře, odcházel se modlit mariv. Připadalo mi to po
divné anebo dokonce zbytečné. Litoval jsem ho. Pak jsem jednou, už
se nepamatuji, co toho bylo bezprostřední příčinou, pocítil, že ho
mám rád. Nedokázal jsem toho večera usnout. Vstal jsem tedy ze své
ho kavalce, oblékl se a v naprosté tichosti vyklouzl z místnosti.
Běžel jsem po dlouhé chodbě. Árie byl synem předsedy židovské rady
starších a bydlel tedy i se svými rodiči v bytě. Neuvěřitelný azyl se
skutečnými postelemi, skříní, stolem a se židlemi se nacházel až na
opačném konci budovy, musel jsem minout mnoho dveří, než jsem
konečně stanul před správnými. Pak jsem s bušícím srdcem čekal,
jestli i on je vzhůru a vyjde, abychom se mohli setkat.
Měl papír a pastelky, kreslil lidi a věci tady, ačkoliv to bylo přísně
zakázáno. Věnoval mi několik archů a půjčil mi tužky, seděli jsme
spolu na široké římse a kreslili dvůr: frontu na jídlo a desítky posta
viček. Dokázal zachytit perspektivu ubíhajících zdí, hru světel a stí
nů, a nakreslil i vůz s koňmi, zatím co mně se čáry nesmyslně roz
bíhaly a neskládaly odpovídající podobu. Jednu ze svých kreseb mi
věnoval, mám ji dosud, obrázek stařenky, dnes už nepochybně mrtvé.
Sedí na skládací stoličce, nohy v dřevácích, na nose brýle, na prsou
hvězdu, neúměrně velikou žlutou hvězdu a na čele modrou žílu a nad
sebou šedivou kasárenskou zecf, která je poněkud nakloněná, jako by
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se měla zřítit, jen na jediném místě je rozrušena obloukem a upro
střed toho oblouku na bílé římse stojí havran. Kdykoliv na obraz
pohlédnu, vybaví se mi ten zvláštní jako by neskutečný svět, a já si
s úžasem uvědomím, že jsem v něm žil. Vím, že bych obrázek měl po
stoupit muzeu, kdysi mi dokonce psali a dotazovali se, nemám-li ně
jakou památku z těch let, ale zapřel jsem ji. Je to má jediná památka
na něho, nejspíš jediná památka na něho.
Bvly dni, kdy jsme se cítili šťastni. Hráli jsme vybíjenou na malém
plácku mezi kasárnami a dřevěným barákem, kde ženy loupaly slídu,
a když pršelo, pořádali jsme turnaje v knoflíkové kopané anebo jsme se
sesedli v rohu kasárenské chodby a vykládali si děje knih, které jsme
kdysi, když jsme k nim měli ještě přístup, četli. Zapomněl jsem už
názvy románů, jejichž obsahy vyprávěli druzí;já sám jsem vyprávěl
příběhy Pickwikova klubu, tu knihu jsem si přivezl s sebou z domo
va, a také o Tomu Sawyerovi, kterého jsem miloval, ale utkvěly mi
kupodivu i útržky jiných příběhů a charakterů: Tecumseh (čili Divo
ká kočka skákajícíma kořist, nemýlí-li mě paměť), který marně usiluje
zachránit indiánskou zemi, Kožená Punčocha, který se žene divoči
nou, aby zachránil dceru unášenou Indiány, Quonab, který se modlí
k Velkému Duchu:
Otče, kráčíme v temnotě,
Otče, ničeho nechápeme,
temnotou jdouce, skláníme čela,

a ušlechtilý William Penn, který prohlašuje: svoboda bez poslušnosti
je zmatek a poslušnost bez svobody je otroctví, a Edison, který praví:
Moji předkové byli bojovníky, já jsem jen starý scrojník. Moje dílo je
dílem míru. A dodnes si vybavuji jména desítek indiánských kmenů
(v té pokřivené podobě, jak jsem je slyšel z úst svých přátel) a jmé
na měst jako Santa Fé, Little Big Horn, Oswego a Detroit a Lucnge
a jména jezer a zemí a hor těch dalekých světadílů ve mně vyvolávají
obraz šeré chodby: na ovlhlé římsy dopadají kapky deště, a cítím ku
podivu stesk, i když nemohu říci, je-li to stesk po letech dětství ane
bo po nikdy neexistujícím světě ušlechtilých, hrdých a svobodných
mužů a po obrovských prostorách tak neskutečných a neuvěřitelných
z uzavřeného a neprorazitelného prostoru kasárenské chodby.
Árie nikdy nevyprávěl podobné příběhy, čítal jen historické romá
ny, tóru a talmud.
.
Neznal jsem nic z židovské teologie ani tradice, dlouho jsem ani
neznal to slovo Žid. Nechápal jsem jeho osudový vztah ke svému
životu a tím méně jsem cokoliv tušil o kultuře, jazyku a písmu, ka
lendáři, svátcích a obřadech.
Co to je talmud? Árie mi odpověděl, že je to učení, moudrost sta
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rých rabínů.
Chtěl jsem, aby mi vyprávěl něco z té knihy, a on mi skutečně
vyprávěl několik příběhů, vzpomínám si, že v jednom z nich vystupo
vali duchové. Zeptal jsem se ho téměř s údivem, zda věří na zlé du
chy, a on odpověděl, ze nepochybně v těch dobách, kdy vznikaly
knihy, učení a zbožní muži zlé duchy viděli. A kde tedy jsou, kam se
zlí duchové poděli dnes? Vstoupili přece do lidí; dokoce se usmál mé
otázce. Ta odpověď mí utkvěla, i když nevím, byla-li to jeho od
pověď anebo jestli jen opakoval čísi odpověď na vlastní otázku.
Proč člověk nesmí pracovat v sobotu?
Den sobotní je den míru. Člověk žil kdysi v krajině Eden ve smí
ru s Ním, který vše stvořil, pochváleno budiž jeho jméno, i se vším
stvořením. Člověk nezabíjel. Užíval plodů, aniž je v potu tváře dobý
val, Hřál se bez ohně a sklízel, aniž sel. Je velkou radostí, že aspoň
jeden den v týdnu si smí připomenout čas smíru a blaženosti.
Nerozuměl jsem vůbec. To všechno přece byly báje, člověk po
vstal z opice a nikdy nežil v Ráji. Je možné, že by někdo věřil tako
vým pohádkám?
Nejasně si také vzpomínám, že mi se zanícením vykládal o starém
právu (on sám chtěl práva studovat, až válka skončí, a my se zase
vrátíme), o sanhedrinu, který soudil spravedlivěji, než se soudí dnes,
a který sice mohl odsoudit k trestu smrti na čtyři různé způsoby a za
mnoho různých zločinů, ale raději netrestal smrtí vůbec. Ale nedo
kážu už v paměti oddělit, co jsem slyšel od něho a co jsem později
četl a jenom si vztáhl k němu, neboť jsem to od něho slyšet mohl.
Příběhy i události se mi z paměti vytratily, co mi však utkvělo na
vždy, byla vznešenost jeho zjevu. Velice jsem si přál podobat se mu.
Ještě po letech jsem se snažil napodobovat jeho gesta i způsob řeči.
Netušil jsem, že ze všech vlastností vznešenost je nejméně napodobitelná. Musí být vrozena a může se rozvinout jen v duši, jež je schop
na vnímat ve světě přítomnost boží, ať už ji nazývá jakkoliv, souznít
s ní z vlastního puzení, ne proto, že by jí to bylo přikázáno.
Bratr Hanuš stále postonával. Byl maličký, hubený a bledý —
občas mě večer s úzkostí napadalo, že mu uprostřed noci dojdou síly
a nebude ho více. Koncem podzimu onemocněl vážně; lékař na ambu
lanci řekl, že má podezření na zápal plic, a navrhl matce, aby bratra
dala na marodku. Ale matka se rozhodla, že ještě den posečká, a u
ložila Hanuše v naší nehostinné místnosti. Probděla u něho noc, rá
no však musela do práce, a já zůstal s bratrem sám. Věděl jsem, že
ho nesmím opustit ani na chvíli, o polednách mu mám vyměnit zábal
a na kamnech přihřívat kávu a dávat mu pít.
Bratr ležel nehnuté na matraci, po bradu přikrytý špinavou při
krývkou, oči zavřené, tváře neobvykle zčervenalé a chrčivě dýchal.
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Sedl jsem si na okraj matrace, a on maličko pootevřel oči a po
hnul rty. Nechtěl pít ani jíst, přál si, abych mu vyprávěl pohádky. Byl
jsem sám blízko věku pohádek, znal jsem jich mnoho, navíc jsem Četl
vyprávění o obléhání Tróje, o statečném Achillovi i Hektorovi a vak
jsem tedy mluvil, jak si můj bratříček přál. Vyprávěl jsem sobě i je
mu, abych jeho uspal i abych zaplašil svou úzkost. Bál jsem se. Bál
jsem se, že se stane něco hrozného, že Hanuš v horečce začne křičet,
plakat anebo svíjet se, že přestane dýchat, a bál jsem se, že zničeho
nic vstoupí esesman a poručí nám, abychom vstali. Ale bratr nedo
káže vstát, a on nás za to na místě ztrestá, pošle příštím transportem
do Polska. Tu cestu však můj bratříček neujde ani neujede, v tom
studeném vagónu, do kterého mrazivě fouká, umře.
K polednímu bratr usnul a já nedočkavě běžel pro oběd. Od rána
jsem se vždycky těšil, co mi kuchař nadělí, že snad budou knedlíky se
sladkou polevou anebo aspoň hořčičná omáčka s brambory, ale dnes
ka jsem byl rozhodnut, že se svého oběda vzdám, přenechám jej Ha
nušovi, který musí být silný. Když jsem se vrátil, ležel právě tak, jak
jsem ho opustil. Postavil jsem tedy jídelní misky na zem a zatřásl jím.
Ale on, místo aby na mě pohlédl a posadil se, jen maličko pootevřel
víčka, za nimi jsem však neuviděl jeho oči, jen zarudlé bělmo. Volal
jsem na něj, aby se vzbudil, že jsem mu přinesl jídlo, přece musí jíst
anebo se aspoň napít, ale on se nepohnul, neslyšel mě a mě napadlo,
že můj bratříček umírá. Co mám udělat, kam běžet pro pomoc? Vzpo
mněl jsem si, jak jsem slyšel vyprávět, že teta Simona zachrá
nila svému muži kdysi život tím, že mu darovala krev. Ale
nevěděl jsem, na to jsem se zapomněl zeptat, jakým způsobem člověk
může druhému předat svoji krev. Namočil jsem ručník do studené
vody, jak mi přikázala matka, a obalil jím bratrovo' tělíčko, pak jsem
našel v šití jehlu, zavřel oči a píchl se, jak nejsilněji jsem svedl, do prs
tu. Bolest mnou projela, až jsem vykřikl, pak už jsem pozoroval, jak
mi na prstu rychle narůstá kapička krve. Naklonil jsem se nad bra
trem a přidržel mu svůj prst u pootevřených úst. Krev pomalu odka
pávala a zbarvila doruda jeho rty i zuby a potřísnila mu bradu.
Polekal jsem se jeho vzezření. Otřel jsem si prst a vzal jeho ručku do
své. Představoval jsem si, že teď, když ji pevně stisknu, moje krev
pronikne do jeho žil. A snad se to opravdu dálo. Krev anebo nějaká
síla proudila ze mne do něho. Začal dýchat klidněji, pak pootevřel
oči a já opět zahlédl jeho duhovky, které narozdíl od mých nebyly
temně hnědé ale světlounce šedivé. Zeptal jsem se, jestli něco potře
buje, a on jen šeptnul, abych mu vyprávěl pohádku. Ale já už všech
ny vypověděl, musel jsem si vymýšlet a tak jsem tedy začal snovat
svoji vlastní pohádku — věděl jsem, že musím mluvit, abych zapudil
smrt, která už stála v hlavách, abych uklidnil! vlastní srdce, abych za
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hlédl všechny tajemné síly a přivolal je kupomoci, abych si vyprosil
smilování, aspoň krůpěj živé vody. Ta vlahá krůpěj opravdu skanula,
dopadla mu na víčka, a on je doširoka rozevřel, hleděl na mě tak bo
lestně a oddaně, tak bezbranně a vydané, že ten pohled do mě už
nadosmrti vstoupil.
Brzy nato začalo na půdě našich kasáren hrát loutkové divadlo.
Jinde bych asi považoval za nedůstojné svému věku dívat se na
dřevěného Honzu, jak zápasí s drakem anebo se smát Kašpárkovi, ale
tady bylo tak málo potěšitelného k vidění, že jsem dokonce přemlou
val bratříčka, aby šel na představení.
Snad to bylo právě kvůli nám starším, jednou, ještě před začátkem
představení vystoupil na pódium šašek. Roztáhl v úsměvu bílá ústa,
hleděl na nás všechny temnýma přesmutnýma očima, pak smekl rudou
Čapku a uklonil se. Oblečen byl v žlutý lesklý kostým, jen jeden ru
káv a nohavice měly barvu jako čapka a zvonily na nich, jakmile se
prudčeji pohnul, rolničky. Řekl, že jeho jméno je Harlekýn a přišel
nám povědět několik historek, Vykročil směrem k první řadě, zakopl,
ale neupadl, nýbrž udělal salto a pak se posadil na okraj pódia a ně
koho v první řadě se zeptal, jak se jmenuje a jestli už umí číst. Pak
zarecitoval:

Přišel k nám panáček,
červený měl fráček,
když jsme ho svlíkali,
nad ním jsme plakali.

Měli jsme hádat, co to je, ale nikdo neuhodl, že to měla být cibu
le. Šašek dělal další salta v uličce mezi židlemi, a já se bavil a smál,
jenže najednou stál přede mnou. Přikrčil jsem se a díval se do země,
ale on mi položil ruku na rameno a zeptal se, jak se jmenuju. Když
jsem odpověděl, dal mi hádanku:
Jsem stvořen, z čeho Adam,
lidem jíst a pít dávám,
ač velké uši mám,
co se mi řekne, neslýchám.
Někdo za mnou vykřikl: Hrnec! Šašek přikývl, ale stále mě držel
za rameno a chtěl ještě vědět, který člověk je lidem nejpotřebnější.
Všichni se na mě dívali, ale nikdo mi tecT ani slůvkem nenapověděl.
Věděl jsem, co bych měl odpovědět, měl jsem to rozmyšleno, protože
jsem si vždycky přál být lidem potřebný a užitečný, ale hrdlo se mi
sevřelo, sotva jsem svedl špitnout, že lékař.
Ano, pravil šašek, lékař je prospěšný, ale nejprospěšnější ze všech
lidí je přece ten, kdo druhým poví pravdu. Proto i králové měli své
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Šašky a chránili je před zlým. Udělal v uličce ještě dva kotrmelce.
Všichni se smáli, i když já nechápal, čemu, a zdálo se mi, že jsem byl
zahanben. Sotva šašek zmizel, uprchl jsem z pudy, ani jsem nepočkal,
až začne vlastní představení.
Pak se mi dostalo znamení. Nebyl jsem na ně připraven, ale tak
tomu bývá, znamení přicházejí k těm, kdo je neočekávají.
Vzbudil jsem se uprostřed noci. Válečná noc se vyznačuje tmou,
která zachvátí nejenom duše lidí, ale i okna domů. Všichni v místnos
ti spali, někdo hlasitě chrápal, ale já poslušen příkazu, jenž mi vydala
neviditelná moc, jsem se pustil k zatemněnému oknu. Pohled jsem
nazpaměť znal. Přímo před okny rostly obrovité lípy. Pod ně nasklá
dali dřevěné části montovaných baráků, za nimi už se začínaly zvedat
pevnostní vály z naší strany porostlé travou.
Koruny lip jsem pamatoval v květu, zelené, žloutnoucí, holé i sně
hem zbělené, vídal jsem je zmrtvělé za tmy i děsivě obživlé ve světle
blesků. Teď, poslušen stále tohoto příkazu, jsem poodhrnul černý
papír v okně a ustrnul jsem. V koruně protější lípy se otáčelo světlo,
kolem jediného ohnivého bodu vířilo velké zářící oko. Cítil jsem, jak
teple jeho pohled na mě spočinul, jak mnou prochází, vstupuje do
mě, až se dotkl jakéhosi dna, o němž jsem neměl ponětí, a já v náh
lém ustrnutí vytušil, že toto je on: Bůh anebo Život, jejichž ta
jemství se nikdo nedopátrá. Prošel mnou a já ho spatřil.
Spustil jsem papír a roztřásla mě hrůza. Nikdo se nevzbudil, a já
stál nehybně před černým zneprůhledněným oknem: věděl jsem, že
musím papír znovu poodhrnout a ještě jednou popatřit do toho oka,
ale nedokázal jsem se k tomu odhodlat. Když jsem konečně nadzvedl
cípek černého papíru a škvírou vyhlédl ven, nebylo tam už nic, jen tem
ná, nedotčená koruna lípy.
Každou noc pak — nevím už jak dlouho se to opakovalo, jsem se
budil a roztřesený úzkostným očekáváním jsem se plížil k oknu,
abych poodhrnul cípek zatemnění. Ale mé světlo se ztratilo, nebylo
ho více, a jednoho dne jsem pochopil, že už je nespatřím.
Někdy v té době jsme s přáteli vnikli do neobydlené části půdy
a tam jsme v temném koutě přímo pod ostře zkosenou střechou nalezli
harmonium. Nástroj z černého leštěného dřeva byl oprášen tak, jako
by jej někdo pečlivě ošetřoval. Bůhví, jak se tu harmonium vzalo, kdo
je sem propašoval, kdo a kdy se odvážil za ně sednout a hrát. Olga
opatrně odklopila víko, ještě se rozhlédla a pak začala hrát. My
ostatní leželi na špinavé a teplé cihlové podlaze. Nebyl jsem zvyklý
poslouchat hudbu a pamatuju se na podivné vytržení, které se mě
zmocnilo. Jako bych se náhle vydělil ze světa, v němž se čekalo na
náhražku kávy a dušený tuřín, ze světa, v němž se tísnil bezpočet
cizích lidi, ze světa křiku, smradu a strachu, ze světa, v němž naří-

ISO

Ivan Klim,

kávě projížděly pohřební vozy tažené lidmi, vzdálil jsem se a ocitl se
mimo, byl jsem sám, byl jsem jen já uprostřed svého průzračného
prostoru. Nevím proč, ale v té chvíli jsem si přál vidět širou poušť,
pravděpodobně jsem nepotřeboval poušť, jen svobodu; vědět, že ji
mohu uvidět, jednou stanout na skále, jednou se dívat do žlutého pís
ku, být kdekoliv, být čímkoliv, jen ne dobytče na řetězu ve dvoraně
jatek. A připadlo mi, že budu-li si to ze vší síly přát, uniknu. Vznesu
se vzhůru, proletím vikýřem a vyšplhám se po kuželi světla, anebo
vzplanu, viděl jsem sám sebe uprostřed půdy (nejspíš jsem musel něco
podobného vidět na nějakém! obraze) a ze mě šlehají plameny. Cítil
jsem lítost sám nad sebou, ale všechno se zdálo lepší než pokračovat
tady, než čekat na pásku papíru s vlastním jménem.
Když dohrála, přivřela víko, a aniž na kohokoliv z nás pohlédla,
řekla, že to od nás bylo hezké, že jsme ji sem vzali.
Zamiloval jsem sc do ní. Byla nejméně o dva roky starší než já.
Připadalo mi, že se podobá mé matce, jak jsem ji znal z její maturitní
fotografie. Kulhala trochu, a to mě dojímalo, zároveň mi připadalo,
že její tělesná vada zvětšuje mé naděje.
Bydlela na stejné chodbě jako já. Vytáhl jsem z kufru své jediné
svátečnější Šaty, nápodobu námořnického obleku, který se už příliš
nehodil k mému věku a jehož kabátek mě škrtil v podpaží, a nasoukal se do nich. Potom jsem si namočil a uhladil své rozcuchané vlasy
a vydal se k jejím dveřím. Mohl jsem na ně samozřejmě zaklepat, byl
bych to ještě před několika dny učinil, ale ted jsem se neodvážil.
Chodil jsem dlouho sem a tam chodbou v naději, že vyjde, spatří mě,
užasne nad tím, jak mohu také být čistý, pohledný a zajímavý — a
zamiluje sc do mě.
Nevyšla a druhý den jsem se styděl opakovat touž maškarádu.
Než jsem usnul, představoval jsem si, jak ji mučí. Esesmani ji nahou
a zbitou uvrhávají do příšerné podzemní hladomorny, kde se už vále
lo bezpočet ohlodaných lidských koster. Plížil jsem se uprostřed noci
k nepatrnému okénku, abych jí hodil krajíc chleba. Anebo ji opět na
hou vsadili do obrovského kotle plného vody, kterou začali zvolna
zahřívat. Ale já přistrojen do jejich uniformy jsem je oklamal a osvo
bodil ji. Unášel jsem ji, svíral její vlhké, zmučené tělo a rozechvívala
mě něha a tušená rozkoš.
Jistě netušila, že ji miluji, že ji noc co noc zachraňuji z pekelné
moci mučitelů, nikdo netušil, nikomu jsem se nesvěřil, ani Ariemu.
Odvezli ji, a neměla naději, neboť byla chromá. 1 její tvář se mi vy
tratila, vybavím si jen, jak sedí v sinalém podkrovním světle za čer
ným nástrojem a jak se dlouhými prsty dotýká kláves. Na ty prsty
jsem myslíval, mnohokrát jsem si představoval, jak se zoufale zarývají
do dlaždic podlahy, nahé dívčí prsty, které vydávaly hudbu, a její tělo
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se svíjí v posledních křečovitých záchvěvech. A já nepřišel, abych ji
zachránil.
Také jsme se vloupali do skladiště. Kupodivu nejen tehdy, ale ani
kdykoliv potom mi nepřipadlo, že v tom konání bylo něco nenáleži
tého, že jsme porušili nějaký zákon. Uprostřed obecné nezákonnosti
se tak malé porušení ztrácí. A je vůbec krádeží, bereme-li ukradené?
Dnes vím, že ano, ale na dně mého vědomí tkví pochybnost, zda spo
lečenství, které trpí či dokonce vyžaduje bezpráví třeba jen vůči je
dinému svému členu, se zároveň nezříká práva vyžadovat respekt před
zákonem od kohokoliv.
Do toho skladiště sváželi věci, které zůstaly po mrtvých, ubohé
zbytky svršků ze starobinců a improvizovaných nemocnic, z té jediné
velké přípravny nebožtíků, jakou naše město ve skutečnosti bylo: vul
kánové kufry popsané třaslavým písmem, pečlivě zabalené bedny a ba
tohy, které nikdo nikdy neotevřel, lodní kufry' se železným kováním,
rance s peřinami podivně deformované zastrkanými hrnci. Cas od
času přijel na traktoru voják v šedivé uniformě, z valníku seskákali
muži, vynesli zavazadel, co se vešlo na vůz, zavřeli opět vrata, zavěsili
na ně mohutný zámek a odjeli.
Předstírali jsme hru. Zatímco Osi se pokoušel paklíčem otevřít zá
mek, my' zbylí jsme vytvořili kolem neprůhledný val. Trvalo co jen
několik minut, zámek byl otevřen. Ostatní mohli dál předstírat hru,
zatímco Árie a já jsme se už v počínajícím šeru protahovali úzkou
štěrbinou mezi křídly pootevřených vrat.
Slyšel jsem, jak se vrata za námi skřípavě zavírají, křik zvenku byl
pojednou zdušen, už jsme slyšeli jen své kroky a dech. V tu chvíli,
okamžik předtím než Árie rozsvítil baterku, jsem pocítil náhlý nápor
strachu spojeného se stejně silnou radostí, že tu jsme spolu. Pak
obrovská stínová postava vyskočila na zeď a plížila se dál do nitra sá
lu. Strach opadl, vystřídalo jej vzrušení z věcí, které ležely na dosah
ruky. Dnes vím, že čím více je člověk zbavován svobody, tím více se
upíná k věcem. Ale tehdy jsem cítil jenom vytržení, sedláček na
hradě, který dobyl, v paláci, kterému se ještě včera klaněl, otvíral
jsem víka a hrabal se v kufrech, zatímco Árie se usmíval téměř ne
zúčastněně a svítil mí. Myslím, že se štítil těch věcí, kupodivu dnes,
po letech si uvědomuji i já štítivý pocit při vzpomínce na ubohost
stokrát zapraných košil, které ještě před několika dny či týdny halily
stařecké tělo, flanelových spodků a vyrudlých spodniček, spravova
ných ponožek a sukní dávno vyšlých z módy. Ale v té chvíli jsem
vnímal jenom množství věcí, pro které snad najdu použití: pyžama,
knihy (neměl jsem čas zkoumat, v jakém jazyce jsou psány), horole
zecké boty (jaké hory jste to měly slézat anebo snad skutečně cesta
dolů, cesta k řece Léthé vede po strmých skalách?), osmerkový sešitek
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se spoustou nepopsaných stránek, Výbor ze Senecových Listů, noční
lampička ve tvaru muchomůrky, vysypal jsem obsah jednoho kufru na
zem a cpal do něho všechny ty cennosti. Potom jsem pootevřenými
dveřmi kufr opatrně vysouval ven (dodnes trouchniví v matčině
sklepě, okrově hnědý kožený kufr, z něhož jsem ještě téhož večera
seškrabal jméno bývalého, jeho, mrtvého majitele, a nebýt kufru, toho
doličného předmětu, už bych pochyboval, že se to všechno skutečně
přihodilo, že to není jen výmysl, něco, co jsem kdesi vyslechl anebo
přečetl a přijal za své) a díval se, jak rychle mizí, odnášen do bez
pečnějšího skrytu kasárenských chodeb.
Ale já se vrátil zpět posedlý právě objevenou, právě probuzenou
hrabivostí. Hledal jsem ještě jídlo. Ryl jsem ve vnitřnostech kufrů,
zatímco Árie mlčky přihlížel; smluvený signál, který nás měl varovat,
jsme uslyšeli až v poslední chvíli. Držel jsem v dlani právě lahvičku
s voňavkou. Nestačil jsem ji upustit a i s ní jsem se přitiskl do výklen
ku za hromadu kufrů. Árie dřepěl těsně vedle mě. Snažili jsme se ne
dýchat. Na okamžik jsme se ocitli v naprosté tmě, vnímali jsme jen
směs pachů: pach plísně, zatuchlých hadrů, myšiny a pach voňavky,
neboť zátka lahvičky špatně těsnila a já cítil, jak mi chladivá tekutina
stéká po dlani.
Potom zavrzala vrata a světlo polozatemněné baterky se vznášelo
a opět klesalo nad našimi hlavami. Už nás vytahovali z našich úkrytů,
už nás vedli pod bajonetem uličkou, ta hanba pro Arieho a jeho otce,
tu jsem mu způsobil já, svou chtivostí, už se nám na zádech klimbají
batůžky, a země se houpe pod nohama, už přistaven vagón, už houká
mašinka, už skřípou zuby, už duní pražce, už zvednuté pažby, už ce
sta, pláč, už se nebe zatahuje tmou, kráčím v dlouhém zástupu, už ne
matka, ne bratříček, už sám, už tma klesá, obestírá mě, už jen za
lítání, než upadnu, než usnu.
Svěrln zmizela, dveře se opět zavřely

Odešel ten člověk úplně? Čeká přede dveřmi? Věděl jsem, že bych
měl vstát a jít se podívat, že to jednou budu muset udělat, ale čekal
jsem, bál jsem se. Bál jsem se toho, co uvidím. Bál jsem se pravdy,
dnes bych řekl, pravdy o svém postavení.
O několik dní později téhož léta mi Árie přišel náhle oznámit, že
se musíme rozloučit. Byli povoláni do zvláštního transportu. Pamatu
ji! se na své zděšení, na ledovou úzkost, že i on je podroben témuž
neúprosnému zákonu jako my ostatní. Ale nezdálo se mi, že by se
bál, snad si myslel, že jeho otec podrží i na novém místě nějakou ze
starých výsad, ještě spíš však měl dar sebeovládání a věděl, že nejvyšší
ctností před Ním, pochváleno budiž jeho jméno, je pokora, takže se
dovedl usmívat i v téhle chvíli.
A tak tedy jdeme ještě jednou tou cestou, kterou jsem běžel oné
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noci, kdy jsem pochopil, že mám přítele, naposledy spolu dlouhou še
divou chodbou, světlo vpadá arkýři, děláme, že se neloučíme, smlou
váme si schůzku napotom, až to skončí, klademe si na srdce, že ne
smíme ztratit svoje adresy, určitě se sejdeme, úzkost ve mně narůstá,
ale už se vidíme, jak kráčíme po ulicích, jak překračujeme prahy svých
domovů. Vyměnili jsme si fotografie, ta jeho byla obyčejná, do cestov
ního pasu, stará nejméně tři roky, pamatuji se na ni dobře, i když jsem
ji nedokázal ochránit až do dnešních dnů, ale tehdy jsem si ji vytaho
val, kdykoliv jsem osaměl, a civěl jsem na ni se stále nezmenšenou
touhou a steskem, viděl jsem ho, jak se ode mě vzdaluje trochu klátivou chůzí. Je to tak dávno, lituji, že už o něm nedokáži říct víc,
ačkoliv jsem ho měl tak rád, ale nechci si vymýšlet; když skončila vál
ka, čekal jsem nejen na svého otce, který také zmizel kdesi v Polsku,
ale i na něj, ještě jsem vytahoval tu fotografii, zdráhal jsem se uvěřit,
že jej už nikdy nespatřím.
Po čase jsem slyšel, že je ani neodvezli do jiného tábora. Zastavili
kdesi uprostřed polí, vyhnali je z vlaku a tam zastřelili. Ale dost
možná, že ta zpráva nebyla přesná, že je zavraždili jinak.

Za Josefem Ledererem
Narozen 27. 10. 1917 v Praze, žil od roku 1939 v Londýně,
zemřel 9. 4. 1985 v holandském Delftu.

Na jednom se dnes shodnou všechny protichůdné ideologie: že má
člověk právo na život co nejsnadnější, na svět bez obětí a na sobectví
bez zábran. Ze ctností se pak zesměšňuje především odříkání, z Činů
oběť a z povolání snad nejhorŠí je být vojákem. Ze sebekázně člověk
onemocní, poučují nás. A tak i umělecká tvorba má být snadná a vy
věrat z hloubi podvědomí samovolně, takříkajíc bez práce. Volný verš
však přilákal mnohomluvnost, a tak se už ani nepozná, kde chybí slo
vo nebo řádka. Lederer si zvolil hned dvojnásobné vyhnanství. Poli
tické, protože nesnášel hloupost zla, jazykové, protože, ač ovládaje
dokonale řadu evropských jazyků, chtěl zůstat českým básníkem a ko
nečně mravní, protože byl k sobě přísný a neuznával uměleckou li
bovůli. Nevěřil na umění bez řemesla a psal tedy řečí dokonale
vázanou rytmem i rýmem;: pravé to vyhnanství ze světa módy. Vždyť
ani volný verš nezastře chybějící invenci. „Je to smutné,“ poznamenal
jednou, „že dokonce ani ta nejstrašnější zkušenost nestačí k básni.“
Zkušenost osamělého pozorovatele a nedostatek ohlasu od tvorby spí
še odrazují. Své skvělé verše v řeči nepřístupné i vlastním dětem
posílal do prázdna, odkud po léta marně čekal na dopis od čtenáře.
„Za sto let možná..." Lederer zanechal v té „zastaralé řeči“ jen málo
básní.
Během několika šťastných předválečných let v pražské literární
společnosti měl sotva čas začít publikovat a už musel opustit vlast,
rodinu a literární přátele. Ovlivnil jej především Halas. Vděčí zčásti
surrealismu za pestrost metafor, věty jsou ale členěny tradiční inter
punkcí nápomoc rytmu, stejně přesnému a nenucenému, jako je rým.
Neobvyklost příměrů spočívá hluboko pod obrazovým povrchem. Li
terární historik mimořádné erudice přesahuje ve zralém období svými
odkazy hranice staré vlasti, ale činí to křišťálově čistou češtinou.
Apollinský ráz jeho tvorby (Jelínek) vymáhá textový výklad. Ukáže
se pak, že hlavním zdrojem inspirace je zážitek pozorovaný ne
obyčejně kultivovaným, citlivým ale také skeptickým okem člověka,
který vidí, jak jsou běsi skuteční a jak pečlivě poslouchají prorockou
vizi. Na radosti z dokonalého ovládnutí jazyka, na gustu, s nímž
píše, zůstává stín nezodpovězeného proč. Lederer je sice vzrušen Dan
tovým obrazem světa, je proslulým znalcem Donneovým, obdivuje se
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Miltonovi, miluje Hopkinse, ale je také příliš hrdý, aby opustil svou
skepsi o konečném smyslu věcí. Lidé vidění $ básnickou pronikavostí
ale také pozitivistickou střízlivostí poskytují sice podívanou, která jej
stále naplňuje úžasem, ale pouhé tušení jakéhosi hlubšího vztahu mezi
událostmi nestačí odstranit osúnátní zádumČivost. Svět, který odmítá
nadpřirozenou útěchu, je věru studnou zoufalství, je-li však věrně zo
brazen...
Lederer četl ve většině evropských jazyků a měl fenomenální polyhistorické znalosti. Byl přirozeně ovlivněn alžbětinskou literaturou,
která byla jeho vlastním oborem, ale také Dostojevským, Čechovem
a Beckettem. Je básnickým zjevem takové osobitosti, že jej lze stěží
k někomu v české poezii přirovnat. Ve své úsporné slovní virtuozitě
má blízko k Halasovi, ve světové inspiraci k Vrchlickému. S Máchou,
kterého si vážil nade všechny, jej spojuje stesk osamělého pěvce.
Úctu k formě má společnou se Skácelem a některými současnými
křesťanskými básníky (Reynek, Renč, Palivec). Ale spád rýmu,
syntaxe, barva elegického příměru, tok řeči zůstávají jen a jen ledererovské.
Rád učil a byl studenty velice oblíben. Nesnášel na svém povolání
jen drobné pletichy. Chráněn před praktickým světem obstarávání a za
řizování svou temperamentní manželkou, napínal její trpělivost denně
svými zvyklostmi. Jestliže byla jeho poezie pro Francouzku Chudině
hermeticky uzavřena, setkávali se jinde: zpívali si například zpaměti
Mozartova libreta.

Své básně publikoval Jožka Lederer občas ve Svědectví, ale vydal
vlastně jen jedinou sbírku (Sopka islandská, Index 1973). Z devíti
zamyšlených elegií nazvaných podle řeckých múz napsal jenom šest.
Sedmá, zde otištěná, je již jen torzem.
Ledererův literární odkaz není valný rozsahem, ale jeho verše jsou
plodem dlouhého zrání a představují vzácnou syntézu formální doko
nalosti a myšlenkové hloubky. Doufejme, že si aspoň po smrti básní
ka najde své čtenáře.
J-P.

Josef Lederer

Za sto let možná
Za sto let možná v zastaralé řeči
nežárka veršů, její vlažný tok,
se bude volné vinout senosečí,
ambity listnatými těchto slok.

Kouř krve v řece řeka dávno smyla,
odnesla prach a popel. Vychladlo
autodafé. Jen dech váš, moje milá,
letní led čeří, vaše zrcadlo.
Budete děvče dřímající v trávě
nad listem knihy, které prohlédne,
že čas jak vodní vážka utkvěl, právě
když někde odzvonili poledne.
Brouzdá se slovy. Voda je tu mělká.
Zuzanu v lázni zaskočila znělka.

Euterpe
C.P.
Music, awake her: strike.1
This time, descend; be stone no more...

(The Winters's Tale, V. iii)

Když rosa mundi se rozvila prudce v krvi
a slunce bzučelo jak sršeň, nastal prvý
den. Nestárnete. Láska jak amulet
odvrací smrt; je vám navždycky dvacet let.
Do smrti pokvete v něm jako drahá vada,
ten marný amarant, co nikdy neuvadá.
Bílému poledni a vzduchu závidí:
být s váží krásou sám ve městech bez lidí.
Rdí se a prosvítá, tajemný plamen v dlani.
Ohňostroj mízy. Strom vytryskl nad havraní
stříbření zimy. Žít. Věčnost je kratší než
byl tento okamžik, kdy léto jako věž
stoupalo výš a výš, stohlasý diskant, hláska
poledne nad plání, kde nekončila láska:
kraj, nad nímž plesalo, tak jako u Hálka,
skřivánčí srdce, zem, kde sladká zahálka
zvolnila proudy řek. Ve zlenivělém čase
vzdal se vám na milost, panenko, vaší kráse,
až z krásy zesmutněl. A pak roj černých včel
ve vlasech vřesové Venuše zazvučel.
Jak barbar, který se bázlivě blíží k Římu
dotkl se vašich rtů. Skutečnost nevěří mu.
Milostný Tomáš se dotýkal vašich ran,
aby byl, aby byl. Mdoval milován.
Dříve si lhal jak Faust, a všechno bylo pouhý
přelud a magická laterna jeho touhy,
tvář Helenina. Ty, jež se mu líbily,
vás předpovídaly, ubohé Sibyly:
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"Z-uzanka v zástěře, děvčátko od sousedů,
s ním prozpěvovala strakatou abecedu,
té tygr, zebra zet, hnali se po schodech
a skryli na půdě a popadali dech.

Lydie Jurjevna prodávala své šperky
a vyučovala. Do Kapitánské dcerky
se spolu začetli. Bílá pletl, na skráni
keříček modrých žil, oči jí zaclání
proud rusých vlasů. Čte a čeká Pugačova.
Sevře ji v náručí. Tvá běloruká slova,
ruštino, uchvátí za hrdlo.
A pak zed
porostlá břečťanem. Až padne za oběť
tam uvnitř v bludišti býčímu borci, Lída,
kráska, co miluje netvora, jenž ji hlídá,
namočí malíček do krve. Každý den
v zimě ji provázel ve světle svítilen
v pět hodin ze školy na konec města. Vrátka
vrzla a zapadla. Ariadna, ta vratká
skutečnost.

Ale vy v přírodě krutých měst
jste byla počasí. Žlutý list v srpnu, zvěst
mrazivých promenád v parcích, kde slunce zebe
prstíky dětí, déště a mariánské nebe
nad řekou, která se třese jak osika
nad mosty, Ostrovem svátého Ludvíka,
leží tu pohřbena krvavá srdce z vosku
v ulicích napospas archandělskému vojsku.
Klíčnice v hotelu (Hôtel de TUnivers,
kde pokoj číslo šest měl okna na sever):
„Ah! cette jeune femme a tout, “ řekla, „pour elle. “
Věnčená světlem jste hleděla do setmělé
prázdnoty, nežli ji soudný den zalidní.
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V prosinci, uprostřed zimy a šťastných dní
jste byla šerosvit doživotního plátna,
půlnoční Lucie, panenka slunovratná.
Zde, ve svém sídelním městě, jež musí ztlet
na vodách liknavých kde tlelo tisíc let,
je všudypřítomná, a podobá se Bohu,
který ji dopustil. Krásná jak hrozných rohů
nachový Čarozvuk a krvesmilný sen
o mořských zásnubách v hlubinách alkoven,
jako vír andělů na klenbě, kteří letí
vzhůru, než zřítí se v střemhlavém nazemvzetí,
jak brokát, aksamit, perly a tajný hřích
panen, co zlíbala na mdlobných oltářích.
Studenou vodu chce ze studny na. náměstí,
rve malým děvčátkům korálky ze zápěstí,
vřeštící opičky chce urozených dám
a štíhlou zvonici, co touží ke hvězdám.
Chce vše, jak dosvědčí nám David se Sibylou.
Souzeným závidí poslední chvíli zbylou,
to její ruka jim poskytne ze záclon
postelí s nebesy. Vítězný gonfalon
vztýčila nad městem, jež zpátky v matku klesá,
smrt, jeho nádherná a pravá dogaressa.

Popelec přijde, leč, můj Bože, ještě ne.
Zlá luna. Kolem ní, jak hvězdy ztřeštěné
obíhá její lid. Hnáty se točí v tanci:
kuplířky, králové (ted bez krejcaru psanci),
dobrodruh, který si rád hraje na prince,
bledounké choristky {ty ze sirotčince),
škaredky v škraboškách, zimomřiví a choří,
v řasnatých pláštěnkách senilní senátoři,
záletné herečky, chorovod lehkých múz,
kvardián kláštera, papežský nuncius;
od Turků pohanských je žádný nerozezná.
Sníh, hříva bronzových koní, sníh koncem března.

160

Schovat se pod klobouk, ukrýt se do larvy,
líčidlo rumílkou plel strachu obarví.
Až soudu předloží to, co je v knize psáno,
vře vyjde najevo. „Madama? Terzo piano?"
V palazzo Gritti hoch zavřel mříž ve zdviži:
„Mne nižší svícení nikterak nevíží,
tak ženám zasvítím svůj život. Začnu znova.
Il vostro servo. Sil Mi chiamo Casanova. “
A kdo se provinil, v ten den, v ten strážný den,
povstane z popela a bude odsouzen.
Na bránč s orlojem dochvilní mouřeníni
kladivy míří čas. Zvon zvučí: „Zde a nyní. “
Santa Quaresima. Odbila hodina.

Jen vy jste zůstala, vy samojediná.

Julius Vrána
*

Mýtus a dějiny
v Ratibořickém údolí
V rocel855 vyšla Babička Boženy Němcové, jedno ze základních
děl novodobého českého písemnictví; kniha, kterou od té doby četlo
několik generací. Němcová byla již více než deset let literárně Činná,
když začala Babičku psát. Nikoli „prostinké dítko fantazie", nýbrž cosi
mnohem hlubšího a náročnějšího, co výrazně překročilo rámec pouhé
literárně zpracované autobiografie. Celý její nesnadný život směřoval
v literárním vyjádření stále více k ANAMNÉS1S, k rozpomínání se
na dobu dětství v Ratibořickém údolí na náchodském panství, jediné
šťastné a bezstarostné údobí života. Němcová se postupně vzdávala
minulosti, nechávala se stále více přitahovat její čistotou a idealitou.
Roku 1845 napsala Čelakovské: „Často si zapláči, když na to milé
místečko , kde jsem ty nej blaženější doby prožila, vzpomenu. A ty
upomínky mi duší vanou jako znění zvonků, jako drahá, milená
píseň..."
V Babičce Němcová vytvořila národní mýtus. Alois Jirásek v po
zdější předmluvě k této knize označil Babičku za „obraz národního
ducha a mravů druhé polovice 18. století a z prvních desetiletí 19.
století,“ přičemž také připustil, že autorka hledala „jen slunná, jasná
místa, přechází z idyly do idyly, kreslí utěšený výjev za výjevem a kde
se nemůže těžkým stínům a zármutku vyhnouti, vyjasňuje vše poezií
nebo jejím kouzelným proutkem proměňuje, doplňuje, co tvrdý život
opomenul...“ (citováno podle vydání v nakladatelství Otto, edice Svě
tová knihovna, s. 7)
Němcová byla před započetím práce z jedné strany vyzývána, aby
popsala lidové obyčeje a tradice v průběhu roku, a z jiné strany zas,
aby následovala vzoru francouzské spisovatelky George Sandové. Ne
pustila se výlučné ani jednou cestou. V Babičce sice zachytila řadu li
dových zvyků a obyčejů, avšak celý tento popis je včleněn do
mýtického obrazu českého člověka a české kultury. O nějakém násle
dování Sandové už pak vůbec nemůže být řeč — Jirásek mohl kon
statovat, že „o nějakém přímém literárním vlivu, který by působil ve
* Převzato ze sborníku Střední Evropa I., samizdat, Praha 1984.
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vznik Babičky, nelze mluvicí.“ (ibid.)
Ideové kořeny Babičky je podle mého názoru třeba hledat v čes
kém obrození a jeho kultuře, v tehdejší obecné iluzi, podle které by
oživení národního vědomí mélo spočívat v uvědomení si starých tra
dic a zvyků, v jejich dodržování a pěstování. Herderovská inspirace
velela nehledat jinou cestu — zvláště národu, který nemá politickou a
státní samostatnost. Mravy byly pak často obrozenci pokládány vedle
jazyka za hlavní znak národa — v tomto ohledu byla Babička doslova
jedním z hlavních „ideologických “ plodů, byť pozdních, celého toho
to období. V anonymu „Jakými prostředky může se národnost u lidu
podrobeného zachovati“ z roku 1824 se píše: „Držení se mravů ot
covských ... osud podrobencův rozhodá. Na něm záleží, mají-li náro
dové takořka jeden v druhém zmizeti; ten stanoví onu blahočinnou
mezeru, níž se národové liší.“ Němcová z lidových tradic vyšla, ne
zůstala však u zájmu folklórního...
O mytologických rysech českého národního obrození bylo již na
psáno leccos, naposledy v knize Vladimíra Macury „Znamení zrodu“
(Československý spisovatel 1984). Obrozenecká kultura měla „mno
hem těsnější, příznakovější vztah k mýtu, než bychom mohli předpo
kládat u novověké kultury vůbec.“ (ibid. s. 90) Rodící se novodobá
česká kultura totiž nenavazovala na dosavadní tradici kulturní, nýbrž
stavěla, či jinak řečeno musela stavět na nových základech, což oteví
ralo, jak píše Macura, „dveře rozsáhlému mystifikačnímu dotváření
kulturní minulosti a k uplatnění kreačního, nikoliv recepčně selektiv
ního a interpretačního postoje k tradici“, (s. 91-92) V obrození nešlo
o navazující kulturu, zdůrazňuje Macura, nýbrž o kulturu zakládající.
V tomto případě však mytologické prvky měly důležitost výjimečnou
a je nutné je zkoumat mnohem vážněji, než tomu bylo doposud. Li
šili o svébytnou českou kulturu, odlišnou od dosavadní dvojjazyčné
„böhmisch“ kultury, úsilí o kulturu, budovanou na českém jazyce
a specifických českých mravech a tradicích, stavělo na základech pra
nepatrných a stavba na nich budovaná musela nutně existovat mimo
daný čas a prostor, mimo dějiny. Tynto typ kultury byl charakterizo
ván neustálou podvojností reálného a předstíraného, která byla dána
podle Macury vnějšími okolnostmi, „totiž právě skutečností, že kul
turní výtvory byly vlastně vrhány do prázdného prostoru, že nevstu
povaly do kultury, ale vytvářely ji kolem sebe jako' fikci“, (s. 123)
Také Babička byla a je fikcí. Mýtem, který přežil na dlouho dobu
svého vzniku. Jirásek ve své předmluvě charakterizoval knihu jako
„v pravém slova smyslu knihu utěšenou, jež milá sama sebou, utěšuje,
povznáší, dojímá ... Středem všeho a všech je starosvětská stařena,
v níž je zosobněn duch českého lidu ... Když Babička vyšla, hned jí
všude porozuměli a radostně vítali; tu lásku si zachová navždy“. (Ba-
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bička, s. 10) Postava stařeny, opředené slovanskými symboly rázem
ztělesňovala český národ a jeho specifické vlastnosti a rysy, tolik hle
dané obrozeneckou kulturou.
V Babičce pochopitelně nenacházíme žádnou nesnášenlivost Či fa
natické vlastenectví — těmito vlastnostmi na rozdíl od mnoha svých
současníků Němcová ani netrpěla. Na Starém bělidle byla dokonce
dvojjazyčná domácnost: pan Prošek neuměl Česky, ale České řeči ro
zuměl, děti zase neuměly německy, ale také se domluvily. „Babička
doufala, že se časem také srozumí, a zatím si pomáhala jak mohla."
(s. 9) Babička je i zde zosobněním oné tolerance, jak ji proklamuje
například Kollárova slovanská ideologie v rozpravě „Dobré vlastnosti
národu slovanského“ z r. 1882. Vůdčí vlastností Slovanů tu budiž
„snášenlivost, a tiché ke všem jiným sousedům a národům se cho
vání ... U tohoto národa nalézáme vŠudv jakousi zvláštní vlídnost,
krotkost, pokojnost, tak že mu někteří, ne bez příčiny, jméno liolubičího národu dávají...“
A vlastní topos tohoto mýtu? Na malém prostoru Ratibořického
údolí vykreslila Němcová ideální obraz Čech, obraz mimo konkrétní
historii, ba stavějící se přímo proti ní. Tento Ráj, v němž se historie
stává přírodním cyklem, odtrhává čtenáře od přítomnosti a budouc
nosti, znicotňuje dějinný čas, vyzývá k nápodobě gest a slov, zachyce
ných v mýtu. Ratibořické údolí je malý, uzavřený svět, v němž vládne
klidná harmonie, srdečná a lidsky vzájemná atmosféra. Prostý Český
člověk je zde vylíčen jako typ člověka, jehož hlavními charakteristi
kami jsou zbožnost, pracovitost, spokojenost. Tento svět, který
spočívá sám v sobě, je soběstačný, vnější vlivy do něho nepronikají
a nemění jeho povahu. V Babičce se vůbec češství konstituuje po
dobně jako česká kultura té doby: jako něco, co se uzavírá, ohraniču
je, vymezuje a v neposlední řadě sebeuspokojivým způsobem dis
tancuje od tzv. „velkého světa“, včetně jeho „novot". Hned na
počátku knihy babička říká dceři: „Dělej si, jak ty chceš, já vašim no
votám nerozumím.“ (s. 33) Problémem tedy není vyrovnávání se,
konfrontace, otevřenost vnějšímu světu, nýbrž zachování starého,
spokojenost s tím, co je, snaha pěstovat si svůj malý svět — malou
zahrádku. Tak lze, domnívám se, na Babičce pochopit, jak se novo
dobá česká kultura rodila nikoli jako kultura otevřená a navazující,
dialogická a evropská, nýbrž jako kultura uzavřená, která nakonec
žárlivě umlčuje všechno, co překračuje její horizont.
Motto z Gutzkowových Ritter vom Geiste („Daraus siehst du, dass
die Armen nicht so ganz elend sind, wie wir uns denken; sie haben wir
klich mehr Paradies, ais wir uns einbilden und selbst besitzen!“) zvo
lila Němcová skutečně případně. Celým dílem se táhne protiklad
města a vesnice, „zámku“ a „podzámčí“; vrací se znovu a znovu
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v různých podobách. „Kdyby člověk, zvyklý na hlučný život velikých
měst, putoval údolím, kde stojí osamělé stavení, v němž Proškovic
rodina žila, pomyslil by si: Jak tu jen ti lidé mohou žít celý rok.
Bože, jakýchpak tu radostí? A přece tam bylo velmi mnoho radostí
v zimě v létě! Pod nízkou střechou přebývala spokojenost a láska...“
(s. 24-25)
Prostý a jednoduchý život v Ratibořickém údolí měl svou vlastní
časovost či spíše mimočasovost. Všechny postavy, které v Babičce vy
stupují, se pohybují s naprostou pravidelností, opakující se jistotou.
„Pan myslivec chodíval ne-li každý den, zajisté přes den okolo Staré
ho bělidla, celý rok a po roce zas. Druhá osoba, kterou mohl každý
potkat den jak den okolo desáté na chodníku u Starého bělidla, byl
pan mlynář.“ (s. 29) A tak by bylo možné pokračovat u dalších po
stav. V čem spočívalo štěstí tohoto Ráje? V odvržení dějinnosti, v při
jetí přírodního cyklického času, odpovězme. Věci se beze změny
opakují, stále a pravidelně, vracejí se v těchže podobách a tvarech.
„Baba kořenářka přicházívala každý podzim v určitou dobu ... při
nášela každý rok stejné koření a stejné pohádky, ale dětem se zdály
vždy nové býti a vždy se na babu těšily.“ (s. 21) I životní příběhy
a osudy lidí se opakují, jde o stejné příběhy, ale v jiném obsazení:
poslužme příkladem vztahů Míly a Kristly, Jiřího a Marie-babičky.
Lidské osudy mají v sobě většinou cyklickou přírodní časovost:
„Stromek roste, dítě roste, odkvětá strom, ovoce odpadne, odroste
dítě, rodičům odběhne, Dokud je strom zdráv, dává užitek, když pak
uschne, porazí ho, dají na oheň, boží oheň ho stráví, popelem mrví se
zem, na níž vyrůstají nové stromky.“ (s. 233) V závěru knihy pak ba
bička často ukazuje na starou jabloň a říká: „My jsme si rovny, pů
jdeme asi zároveň také spát!“ (s. 336)
Plynulý tok času v Ratibořickém údolí, přerušovaný pouze svátky
a slavnostmi, postrádá jakékoli dramatičnosti vyrůstající „zevnitř“ to
hoto mikrosvěta. Jedině dvě události mají původ „mimo", přicházejí
zvnějšku, z okolního světa, ze světa tajemného. Viktorka je uhranuta
neznámým vojákem a po letech se vrací zpět do údolí, avšak provždy
již odmítá žít s jeho obyvateli. Kristla je odloučena na čas od Míly
díky cizinci, „Taliánovi“.
Sen o prostotě a jednoduchosti sociálních a lidských vztahů v ra
tibořickém Ráji Němcová nikde nenarušuje se vzácnou důsledností
a nevyjímá z něho ani vrchnost, o níž budeme hovořit dále. Způsob,
jakým babička odhaluje „tajemství“ komtesky a řeší zásahem u kněž
ny její trápení, je udivující svou jednoduchostí. „Mně přichází to
s lidmi jako s těmi bylinkami. Pro některou nemusím jít daleko, všu
de ji najdu ... pro některou musím do stínu lesa,“ (s. 308) přiznává
poté babička kněžně.
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Jedinými průvodci po svete-udoli jsou luska a cit, odevzdanost do
vůle Boží, trpělivé konání povinností. Rozumové nahlédnutí je vy
kazováno jako nepotřebné a zbytečné — jakoby v duchu Kollárova
hesla: Slovan mysle cítí a cítě myslí. Babička na jednom místě v roz
hovoru s Kristlou komentuje její vyprávění o setkání s nějakým vzdě
laným člověkem: „Milá holka, to byl člověk vytřelého rozumu, v Ško
lách zběhlý, takový se už dnes s naším rozumem neshodne.“ (s. 151)
A sama doplňuje vlastním zážitkem, který měla ještě z doby, kdy žila
v Kladsku. Setkala se tam také s jakýmsi „mistrem písařem“, který
byl „zahrabán v knihách jako krtek“ a nebýt služebné, „byli by ho
moli sežrali.“ Lidé prý o něm říkali, že „ten jeho rozum není ani
k pochopení.“ Kristla pak dodává na závěr babiččina vyprávění: „Pra
nic mi na té učenosti nezáleží, když tomu rozumět nemohu. Když
slyším hezky zpívat a vás, babičko, vypravovat, to je mi milejší, než
jakýkoli výklad.“ (s. 151-154) Příznačný je rovněž babiččin postoj k lé
kařům: „Já, milostslečno, nic na ně nevěřím ... Pánbůh zůstane tedy
přece nejlepším lékařem; má-li člověk žít, i bez doktora se uzdraví,
má-li umřít, nepomůže ani celá apatyka.“ (s. 138-139) Tedy fatalis
mus, který se objevuje i jinde; babička téměř vždy doporučuje odevz
danost do vůle Boží: Budoucnost má Bůh v rukou. Co bude, to
bude, tomu se nevyhneš, a nejlíp, když se odevzdáš pevnou důvěrou
do vůle Boží.“ (s. 262). Nebo intervenuje u jiné vyšší moci, u vrch
nosti, kterážto je po Bohu jedinou aktivní silou.
Po Starém bělidle je druhou dominantou Ratibořického údolí zá
mek, reprezentující zde vnější svět, onen „velký svět“ vůči „malému"
světu českému. Zámek je neoddělitelnou součástí údolí a současně je
ho protikladem. Zámek spoluurčuje čas v údolí, jeho obyvatelé,
včetně babičky, očekávají každoročně příjezd kněžny Zaháňské a je
jího doprovodu (pana Proška) a na konci léta se s nimi smutně loučí.
Vrchnost je tu něco, co přichází a odchází, avšak není tu „doma".
„Babička přála kněžně všechno dobré, modlila se za ni každodenně;
kdyby ale býval s jejím příchodem nebyl spojen i příjezd zeťův, bylo
by jí jednostejné bývalo, vidět ji nebo ne.“ (s. 286) Každé setkání ba
bičky s kněžnou je ovšem „lekcí“, výkladem o starých mravech a tra
dicích, přičemž se babička neustále a systematicky distancuje od
„velkého" světa. Kněžna jí většinou s respektem naslouchá a v tomto
obdivu, v neustálé ochotě přijímat její rady a vysvětlování, ba v při
pravenosti vyplňovat její prosby, je kněžna součástí Čech. Jak babička
trefně poznamenává: „... to panstvo ale, když se tu ukáže, lidem k u
žitku bývá.“ (s. 32) Kněžna je tu součástí české mytologie, arciže
v podřadné roli, v níž shlíží ze zámku dolů a obdivné šeptá: „Štastná
to žena!“ Kněžna nemá v principu podíl na „Zlu“, které je tu záleži
tostí cizinců: „To je má řeč, že bychom si nemuseli lepší paní přát,
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kdyby neměla těch dráhu okolo sebe; ti ji štvou a obelhávají ji.“ (s.
70) Vnější svět, svět politiky a svět dějin, kněžna ovšem také nezastu
puje. Ostatně dostává se nám jeho osobitého ocenění právě od babič
ky: počínaje vyprávěním o setkání s císařem Josefem a konče postřehy
o jednotlivých panovnících. Babička znala osobně jak Josefa II., tak
ruského cara Alexandra I. („Ten a císař Josef, to bylo pár čistých
lidí.“ s. 115), znala í pruského krále Bedřicha Velikého, v jehož voj
sku sloužil její manžel. Zkrátka, „babička je znala všeckny tři; ona
měla mnoho zkušeností, znala vojenský stav — jí každý věřil.“ (s. 46)
Němcové Babička je nepochybně cenným pramenem pro sledování
„vzniku“ řady národních českých vlastností a rysů, které jsou u nás
pojímány stále herderovsky, jako přirozeně dané. Dávno jsme již po
zapomněli, že tyto „přirozené“ národní vlastnosti určovali a konstruova
li lidé jako Kollar nebo právě Němcová, jejichž mýtotvorné úsilí bylo
tak výrazné a zároveň tolik vycházelo vstříc přáním určitých ná
rodních kruhů, které vešly do našeho vědomí jako prazákladní. Mohli
bychom opět mluvit o české potřebě mýtu a mytologie, která vyvstá
vá tak často v nebývalé zřetelnosti. Snaha české inteligence 19. stol, vy
dělit z „böhmisch“ kultury nějakou specifickou kulturu českou, spe
cifické a přitom hodnotné národní rysy, musela se ovšem nutně dostat
na mytologické cesty. Stačí, porovnáme-li některé pasáže z Babičky
s textem vlasteneckého kněze Josefa Slámy-Bojenického („Pojednání o
náladách a smýšlení českého lidu venkovského“ z r. 1831), který napsal
pro Časopis Českého musea. Bojenický se v něm zabývá reakcí lidu
na vládní prot ¡cholerová opatření. „Mčliť jsme, bohužel, také na
vlastním lidu tu smutnou zkušenost, že ku přemýšlení způsoben nej
sa, plný lehkověrnosti, báchory nejpozdilejší za pravdu přijímá...“ Ja
ko nejhlubší příčinu jednání lidu vidí tento kněz v „bezedné nedůvěře
ku vládě, ku vrchnosti a jejím světským i duchovním orgánům“. Tuto
nedůvěru, která „ležela již dávno a leží dodnes v srdci našeho lidu“
vžtly živila nízká úroveň vzdělanosti — „lid náš novin nečítá, zeměpi
su nezná a krom svých Nebeských klíčů, Pěkných historií o Majoleně,
Bruncvíkovi ... hrubě nic do ruky nedostává". V dalších částech po
jednání konstatuje pak Bojenický, že za celý svůj život nepoznal, že
by Češi měli jiné vlastnosti než Němci, vyjma oné nedůvěry k „pá
nům", ta prý je u Čechů mnohem silnější, především proto, že
jsou více utiskováni.
Jaké jsou však příčiny české potřeby mýtu, potřeby, která jistě
přesahuje hranice 19. století? Zdá se, že tkví v samotném prostoru
střední Evropy, nepostrádajícím dějinné dramatiČnosti. Tento prostor
byl mnohokrát dějištěm významných historických událostí, ovlivňujícíh dějiny celé Evropy — ovšem často mimo „vědomí“ obyvatel
tohoto prostoru, jaksi za jejich zády. Paradox tím snadnější, čím víc
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odtud dějinotvomé a vůbec dějinné vědomí od 1S. století zvolna
například právě v Čechách mizí. Srovnánie-li například doslova ev
ropské vědomí české šlechty a inteligence 16. a 17. století se stavem
během 18. století a na počátku 19. století, vyjeví se nám propastný
rozdíl. Mýtotvorné úsilí v době obrození mělo svůj zdroj v historicky
konkrétní ztrátě Dějin, dějinotvorného vědomí a dějinotvorných
možností.
Řekli jsme již, že se kněžna Zaháňská stala v Babičce Boženy
Němcové součástí českého mýtu. Dvojice babička — kněžna nás pro
vází celou knihou až po proslavenou závěrečnou větu. Paradoxní při
tom je, že ve skutečnosti kněžna Zaháňská byla velmi důležitou
součástí českých a evropských dějin a v určitém období (několik let
předtím, než se setkala s babičkou) se přímo podílela na jejich vývoji.
Stejně tak se Ratibořické údolí stalo v té době jedním z míst, kde se
rozhodovalo o dalším osudu Evropy. Údolím nejprve prošly Dějiny
a poté do něj vstoupil Mýtus. Nejprve Evropa, poté Čechy. Neod
pusťme si tedy historický komentář...
Kněžna Zaháňská (Wilhelmine, Herzogin von Sagan, Prinzessin
von Kurland) byla dcerou Petra, vévody Kuronského, který koupil
panství náchodské s Ratibořicemi roku 1792, Petr zas synem Ernesta
Johanna Biihrena (Birona), oblíbence ruské carevny Anny, která jej ro
ku 1737 učinila vévodou Kuronským. Rod byl v poddanském stavu
k ruským panovníkům. Kněžna Zaháňská měla ještě tři sestry: Pauli
nu, která byla provdána za prince Hohenzollern-Hechingen, Johannu,
spojenou s pochybným italským knížetem Acceranca a konečně Dorotheu, která se manželstvím s Périgordem stala neteří Talleyranda a po
sléze měla titul vévodkyně z Dino. Kněžna vedle svých silných
nymfomanských sklonů byla třikrát provdána: poprvé za francouzské
ho emigranta prince Rohana (Karel Alain Rohan koupil r. 1820, tedy
v roce, kdy se narodila Božena Němcová, v Čechách panství svijanské
se zámkem Sychrov, kde se usídlil), podruhé za knížete Trubeckého
a potřetí za barona Schulenburga. Při rozvodu každému z manželů
zaplatila vysoké odstupné a to ji vedlo k výroku, že se ve svých man
želích zruinovala. Jejím štolbou byl Jan Pankel, otec Boženy Něm
cové.
Okolo roku 1804 navázala kněžna Zaháňská v Berlíně vztah s teh
dejším rakouským vyslancem u pruského dvora Klementem Metternichem. Asi dva roky předtím jí bylo královským výnosem zakázáno
zasnoubení s pruským princem Louisem Ferdinandem. Vztah s Metternichem patrně nikoli náhodou kulminoval až o několik let později
a na jiném místě. Nejprve je však třeba uvést několik poznámek,
ktere přiblíží historickou situaci a osvětlí významnost událostí,
o nichž bude řeč.
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Napoleonovo neúspěšné tažení do Ruska rázem proměnilo politickou
situací v Evropě. Napoleon po svém návratu doslova ze země vydupal
novou armádu a vyčkával; také celá Evropa s napětím očekávala další
vývoj událostí: kdo se odhodlá jít do rozhodujícího zápasu s imperátorem, jaký bude poměr sil, jaké šance mají soupeři? Prusko zachváti
la touha — především v nejširších lidových vrstvách — po osvo
bozovacím boji, avšak samotný stát byl ještě slabý. Rozhodnutí le
želo v rukách Ruska a Rakouska. Alexandr I. byl, podobně jako
jeho babička Kateřina II. (roku 1787 napsala Děržavinovi: „Kdybych ži
la dvě stě let, dostala by se ovšem celá Evropa pod ruskou vládu“), ovlá
dán představou, že se stane osvoboditelem Evropy, avšak tento jeho
sen byl neuskutečnitelný bez Rakouska, zachovávajícího doposud
dřívější loajalitu vůči Francii. Otázka tedy zněla: jak se zachová Ra
kousko, přesněji, jak se zachová jeho hlavní politik, ministr Klement
Metternich? Muž, který se stal rázem klíčovou postavou v Evropě.
Psal se rok 1813 a Metternichovi začalo vrcholné období jeho života
a nejen jako politika... Metternich byl totiž vášnivě zamilován do
ženy, o níž všichni tušili, že je agentkou ruského cara Alexandra,
která však stejně vášnivě vzplanula k Metternichovi. Tou ženou byla
kněžna Zaháňská.
Metternich začal tedy řešit hlavní politický problém střední Evro
py, problém, který se v dějinách mnohokrát objevil, vždy znovu
a znovu v nových konfiguracích a podobách: problém středu Evropy,
který by měl vyvažovat síly Východu a Západu a prostředkovat mezi
jejich tlaky. Pro Metternicha mělo řešení tuto podobu: zlomit Na
poleonovu moc, avšak současně nepřipustit, aby v Evropě převážila
moc ruská. Rusko mezitím uzavřelo s Pruskem koalici a oba státy
rovněž vyčkávaly. Metternich se sešel s Napoleonem v DrážcTanech.
Jejich rozhovor, který je často v literatuře označován jako „das weltge
schichtliche Gespräch" bývá různě podáván a komentován, faktem však
zůstává, že znamenal konečný rozchod obou státníků. Vlastní poli
tický problém Metternichův tím však pochopitelně vyřešen nebyl. By
lo pouze jasné, že Rakousko v koalici s Pruskem a Ruskem dříve či
později svedou konečnou bitvu s Napoleonem, která pravděpodobně
skončí vítězstvím spojenců, kteří měli vojenskou převahu. Metter
nichovi se však tento problém jevil také na jiné, vyšší rovině: je
možný politický ideál rovnováhy v Evropě a jakou cestou ho usku
tečnit? Metternichova velikost spočívala právě v tom, že takový vy
soký politický cíl sledoval, aniž měl nějaké spojence. A především: že
jej dokázal v podstatě uskutečnit. Na všech stranách stály proti němu
vlny politických vášní a dobyvačných snah. Ministr, který oproti nim
stavěl na racionální politické úvaze, jednal však rychle: v létě roku
1813 se stávají české zámky Jičín, Opočno, Náchod a především Rati-
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boříce hlavními místy diplomatických jednání spojenců, zde se rozho
dovalo o osudu Evropy. To, že za centrum těchto jednání byly
zvoleny Ratiborice, nebylo jistě náhodné. Jako hostitelka tu vystupu
je opět kněžna Zaháňská, žena se silným osobním vztahem k oběma
hlavním aktérům diplomatických jednání — k Metternichovi a Alexan
drovi. Na Ratibořickém zámku konferovali Hardenberg, Humboldt,
Neszelrode, Tolstoj... Friedrich Gentz, další host, napsal v jednom do
pise příteli: „Pobývám v jednom malém Ráji, který učinila kněžna
božským.“ Zaháňská se stává milenkou Metternicha a mohli bychom
spekulovat nad otázkou, proč právě až nyní — snad na carův pokyn?
Skutečností zůstává, že Metternich se stejně intenzívně věnuje politi
ce, jako lásce. Když konečně 11. srpna vzplála noční ohňová zna
mení na českých horách, ohlašovala začátek boje s imperátorem.
Metternich v těchto dnech píše řadu vášnivých dopisů kněžně a cestu
je mezi hlavním stanem spojeneckých armád a milostnými schůzkami
v Lounech, v Praze.... Po vítězné bitvě u Lipska povyšuje František I.
hraběte Metternicha do dědičného knížecího stavu a Metternichuv
význam v politice dále roste. Byl přesně tou osobností, kterou protinapoleonská koalice nutně potřebovala, aby vůbec mohla dál smy
sluplně existovat. Také myšlenka rovnováhy sil v Evropě se začala
postupně prosazovat u vedoucích politiků koalice... 1. října 1814 za
sedl Vídeňský kongres: v jeho průběhu došlo pak k rozchodu kněžny
Zaháňské a Mettrernicha, způsobenému rostoucí snahou kněžny o
vlivňovat tohoto muže ve všech směrech, a to i v politickém jednání.
Je známo, že v téže době vyzval na kongresu dokonce car Alexandr Met
ternicha na souboj.
Tak skončil milostný vztah, který začal v Ratibořickém údolí,
vztah, jenž byl od počátku do konce zatížen politickými souvislostmi.
Vztah zprvu inspirující, posléze svazující. Jeho meze vystihl Metter
nich v jednom dopise kněžně z konce roku 1813. Nejprve v něm
informuje o rozhovoru s carem: „Diesen Abend sagte mir dein lieber
Kaiser in einer zärtlichen Anwandlung: Mein Gott, hätte ich einen
Minister wie Sie, ich könnte die Welt erobern! Tout juste pas, ant
wortete ich ihm.“ A dále pokračuje: „Ich liebe keine Frau, die Poli
tik als Zweck, als Metier betreibt. Dir erlaube ich Politik, so wie du
Scharpie zupfst, Lieder dichtest oder Liebe machst!“ Nevypovídají tyto
věty také něco o rozdílu mezi Evropou a „tichým rájem“ na její peri
ferii?

ROZMLUVY

Ladislav Jehlička

Chalupecký a pravice
„Nehájím přítele, hájím básníka,“ napsal Jindřich Chalupecký ve
ve své obhajobě Halase. To je právě asi rozdíl mezi Chalupeckým
a mnou. Kdybych si měl vybrat, hájit přítele nebo básníka, vždycky
bych si vybral přítele a básník ať si trhne nohou. Mám rád Halase,
je to jeden z mých nejoblíbenějších básníků. Nejsem z těch mnohých,
kteří ho pokládají za největšího českého básníka tohoto století. To je
osobní vkus. Jiní za takového básníka považují Holana, jiní Seiferta
nebo dokonce Nezvala. Já za největšího českého básníka tohoto sto
letí pokládám Jana Zahradníčka z La Saletty a Znamení moci. To byl
muž, přes svou postavu. Slučuje se v něm velikost myšlenky s nádhe
rou básnického slova. Intelektuál není odpověden jen za upřímnost
svého cítění, ale také za správnost svého myšlení, napsal kdysi Olivei
ra Salazar. To platí také o Halasovi. Štol! ani Černý prý nechápou,
že záleží jen na tom, že Halas byl básník, „který cítil a věděl, že mu
bylo svěřeno poslání“ — všechno ostatní prý je vedlejší. Možná, ale já
v tomhle nevěřím ani Chalupeckému, který podle mého mínění napsal
nejlepší studii o Jakubu Demlovi, jaká kdy byla u nás napsána.
Kdyby ovšem Chalupecký napsal jenom Halasovu obhajobu, bylo
by užitečné si ji přečíst, ale nestálo by za to se jí podrobněji zabývat.
Jenomže Chalupecký se pokusil „rekonstruovat scénu“ 1. a 2. repub
liky, a tu scénu rekonstruoval tak našišato, že to připomíná rozhá
zené kulisy po představení nějaké ochotnické venkovské šmíry.
Odvolává se na své dva články z A-zetu (1938) a Listů (1966). Už
tohle spojení bulvárního deníku nár. soc. s vážnou revuí nevzbuzuje
mnoho důvěry. Ale co píše Chalupecký, je mnohem horší. Vykládá,
že ve dvacátých letech nastoupila literární „levice“, kdežto ke konci
30. let začala ovládat pole „pravice“. Byl to prý (zejménma ze strany
„pravice“) více „boj o pozice než o zásady“. Katolíci, ruralisté, nacionalisté se „šikovně koncentrují“, začínají ovládat velká nakladatelství,
vtírají se do porot atd. V porotách tedy zřejmě měli být jenom sami
„levičáci“. Ve „velkém“ agrárním nakladatelství seděli jenom Václav
Kaplický (ano, ten) a Václav Renč, kdežto Jan Pilař (ano, ten, bylo
to přece nakladatelství agrární strany) tam přišel až po zavření vyso
kých škol. V nakladatelství (docela maličkém) lidové strany seděl jen
• Převzato ze sborníku Střední Evropa III., samizdat, Praha 1985.
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Aloys Skoumal, veliké nakladatelství z toho až za války udělal teprve
Jan Hertl. V agrární Novině vydávali celkem jen dva významnější spi
sovatelé, Josef Knap a František Křelina, a nacionalisté nebožtík Vik
tor Dyk a generál Rudolf Medek (a snad ještě Kolman-Cassius) se
patrně starali více o pozice nežli o zásady. Ostatně ta „velká“ nakla
datelství ovládali představitelé politických stran,ti se čerta starali o ně
jakou kulturu, takže ti katolíci, ruralisté a nacionalisté to měli s tím
šikovným houfováním dost svízelné.
Ale nejhorší ze všeho je Chalupeckého úplně falešná optika, soudí
prostě situaci a atmosféru před válkou poválečnými měřítky, vidí
předválečné dění poválečnýma očima. Tuhle napsala jedna má známá
— spisovatelka,
*
že byl Durych za tzv. první republiky perzekvován.
Sdělil jsem jí důvěrně, že to není pravda. Durych byl ovšem daleko
více proti Hradu nežli třeba proti komunistům, tady cítil určitou so
lidaritu, protože byl původem, dětstvím i smýšlením proletář, roz
hodně nikoli buržoa. Nemohl tedy očekávat, že ho budou vynášet
jako Karla Čapka nebo že z něho udělají generála jako z Františka
Langra. Ale dotáhl to na plukovníka, a to na jeho lékařské umění by
lo víc než dost. Perzekvován nebyl. A celá atmosféra byla jiná. Nikdo
se nemusel obávat kvůli názorům ani o živobytí ani že bude zatčen,
tím méně že přijde o kejhák. Jednou jsme na sebe křičeli s Ivanem Se
kaninou v Dunaji a div po sobě neházeli sklenicemi, ale nikoho z nás
ani nenapadlo, že jeden nepůjde druhý den do zaměstnání nebo já na
fakultu. Ivan Sekanina byl švagr jednoho ze zakladatelů Řádu a jed
noho z hlavních činitelů Obnovy Jana Hertla, a když napsal Hertl do
Řádu dva Články o Stalinové principátu, chlubil se mi: „Já jsem na
psal v Řád u o Stalinovi, a Ivan tím pobil v partaji trockisty!" Z té
hož období pochází například ten rozkošný příběh, který vypravuje
Seifert ve Všech krásách, kdy Halas křičí v témže Dunaji na vstu
pujícího Medka: „Ty jsi můj třídní nepříteli" A Medek odpovídá:
„Proč jenom tři dni?" Tady zkrátka platilo Bechyňovo „Slovo není
sekera“ a taky se podle toho mluvilo a psalo.
Jen proto, že Chalupecký vidí tehdejší situaci poválečnýma očima
(a dnešníma očima), může tak neuvěřitelně fantasticky psát například
o Obnově, daleko hůř než Černý o Halasovi. „Zuřivý a sprostý anti
semitismus, hloupoučké řeči o zednářích, nevybíravé útoky na komunis
ty a demokraty, výzvy k pálení knih“ — neinformovaný člověk by si
mohl myslet, že Obnova byla patrně něco podobného jako Arijský
boj nebo Stürmer. Nechrne stranou ty „výzvy k pálení knih“ — to
by asi Chalupecký těžko obhajoval a také to, že hází všechny komu
nisty' a všechny demokraty do jednoh pytle. Píše jednou správně: „Na
výběr byl Hitler nebo Stalin. Chyba byla v tom, že jsme přistoupili
* l;va Kantůrkovi
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na tu volbu“ — ale víc se o tom nešíří. Budeme se věnovat jen tomu
antisemitismu a těm zednářům. Probírám-li spolupracovníky Řádu a Ob
novy jednoho po druhém, nemůže mi nevyjít, že antisemity byli jen
dva: bohužel můj vlastní švagr Stanislav Berounský (tuhle jsem četl,
jak se o něm pěkně zmiňuje někdejší ministr Kadlec jako o asistento
vi Milduschuhově na právnické fakultě) a Jan Zahradníček, ale ten
patrně více „metafyzicky“ než politicky. Oba pocházeli z venkova,
a kořeny našeho antisemitismu jsou patrně venkovské. Po strašlivém
utrpení a vraždění židů za války (nebudeme tomu cudně a bezbarvě
říkat „fyzická likvidace“) vypadají věci samozřejmě jinak, ale dříve vy
padaly také jinak. Antisemity byli například Jan Neruda (přečtěte si
jeho brožuru „Pro strach židovský“, dostanete-li ji někde), František
Palacký, Holeček a mnoho jiných spisovatelů zejména z venkova židovští držitelé putyk a lichváři byli vskutku pro český a moravský
venkov mor — Josef Pekař — ten hlavně pro prolhanou vídeňskou
žurnalistiku, ovládanou vesměs židy, ostře protičeskou a nadto
vesměs velkoněmeckou, nesenou snahou po co nejužším spojení Rakouska-Uherska s Německem. Chudí židé na venkově vesele kšeftařili
a lichvařili, bohatí stejně vesele němčili. Vyprávěl mi syn někdejšího
starosty z Boskovic, jak asi 300 židů od nich se před 1. světovou vál
kou před volbami hromadně přestěhovalo do Brna, aby tam mohli vo
lit — a jen „zásluhou“ těchto židů a všech židů z okolí bylo Brno až
do konce války německé.
Koneckonců to vystihl Viktor Dyk básničkou v pohádkách z naší
vesnice z roku 1910 (Kohn a Bloch):

Ves naše po okolí slavná
a dítky její plny vloh.
Kohn, ten v ní bydlí odedávna
a před lety sem přišel Bloch.
Jak smýšlí? ptal se otce známý.
Na odpověď si vzpomínám:
„Bloch, ten nic nemá a je s námi,
Kohn něco má, je proti nám.“

Bloch dosud těžce tlouk se žitím,
rád viděl v hospůdce své lid.
„Já s vámi žiji, s vámi cítím,
jsem jedním slovem český žid.
Víra je různá, různé chrámy.
Vlast tutéž, bratři, v srdci mám!
Bloch nemá nic a ten je s námi.
Kohn něco má; je proti nám.
Zel, tu se stalo, Kohn že ztratil
na burse jmění nabyté.
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Tu myšlení své záhy zvrátil,
jej česky mluvit slyšíte.
Je s námi, lide spravedlivý,
a cítil s námi už jak hoch.
Však čemu se ted každý diví:
že zapomíná česky Bloch.

Dva židé ve vsi, dobří známí.
Rád na ten pád si vzpomínám.
Kohl nemá nic a je tečí s námi.
Bloch něco má; je proti nám.
Předválečný antisemitismus byl spile jenom residuum, resentiment, ale
působil, tak jako stále ještě působí vyprávění o hospodářské krizi,
o situaci dělníků, o poměrech v Rakousku atd., ačkoli společenská
situace je dnes už zcela jiná.
V dobách 1918-38 se ovšem většina Židů, tzv. židovská inetelektualita u nás i ve světě, hlásila k levici nebo ke krajní levici; to neby
lo pro lidi zprava právě povzbuzením, aby židům nějak nadržovali (ně
kolik málo konvertitů, u nás například znamenitý dr. Alfred Fuchs,
bylo výjimkou). Kníže Karel Schwarzenberg, jeden z čelných spolu
pracovníků Řád u a Obnovy (Řád a Obnova byly vlastně spojité nádo
by: zásadní a delší statě se dávaly do měsíčníku Řád, kratší a ak
tuálnější do týdeníku Obnova) napsal do 3. čísla IV. ročníku Řádu
1937 v článku Slovo o židech: „Je jistě nepřípustné činit každého
žida odpovědným za hladomor na Ukrajině. Ale mnohem snáz se
vyhnu této chybě, až objevím nějakého Žida, který bude nadávat
Trockému...“ Kdo by chtěl jásat, ať nejásá předčasně. Schwarzenberg
ve stejné době vehementně písemně protestuje, když Berounský o své
újmě zařadil do knihovničky Obnovy panflet jakéhosi hitlerčíka (jak
píše Schwarzenberg) o padělaných tzv. „siónských protokolech“. Be
rounský se tenkrát sofisticky hájil tím, že tolik nezáleží na tom, zda
jízdní řád je pravý nebo padělaný, ale zda podle něho jezdí vlaky. V Ob
nově ovšem neexistoval žádný demokratický centralismus, předpoklá
dalo se, že žádný socialista tak stejně psát nebude, a tak každý ze
spolupracovníků měl takřka naprostou volnost názorů. Tak Schwar
zenberg v sedmistránkovém článku píše pro židy. Píše doslova: „Ka
tolický křesťan nemůže být antisemitou. Neboť on nemůže být proti
nikomu. Musí být proti bezpráví, ale nemůže být předem nepřítelem
žádného člověka, tím méně národa." Ale píše hlavně:

„Zachovat národ lze jedině půdou. Proto židovskému národu musí
být vrácena půda, a sice půda tradiční, tedy půda palestinská. Na ní
musí být zřízen židovský stát. A jestliže se to nemůže stát proti
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vůli Arabů, nutno je uspokojit jiným způsobem: a to není nemožne,
neboť moslemíni neznají územní vlastnictví... Ale normální, tedy sel
ský stát židovský, nutno v Palestině vybudovat.“

Úkolem tohoto článku není ovšem řešit židovský problém, ale
osvětlit poněkud „antisemitismus“ Obnovy. Vyslovit samotné slovo
Žid bylo v těch letech žinantní, shocking, a patrně ještě dnes je.
Řekne-li někdo Nor je Nor, nikdo se nad tím nepozastaví. Být proti
Němcům se pokládá nejen za samozřejmé, ale dokonce za záslužné a chvá
lyhodné. Ale sotva řekl Václav Černý ne o mnoho více, než že Žid je
Žid, byla tím intelektuální společnost navýsost konsternována. Takové
mu intelektuálovi nechutná, řekne-li se, že v New Yorku je více židů,
a nikterak chudých, že v celém Izraeli, ale židovský vliv v USA je
obrovský, že americkým židům jde v prvé řadě o udržení státu Izrael
a o nic jiného na světě, ba že se naopak všemožně snaží všemožně
brzdit a překážet všemu, co by mohlo ohrozit tuto pozornost, sou
středěnou na stát Izrael. Nic proti tomu, aby si každý hleděl své za
hrádky, ale proč má Čech dbát víc o cizí než o své? Z naprosto
správného poznatku, že všichni lidé jsou si rovni, udělali někteří lidé
zcela nesprávný poznatek, že všichni lidé jsou stejní. Místo co by se
snažili napodobit Židy v šikovnosti, podnikavosti, šetrnosti,
soudržnosti (nikoli ovšem v intelektu, ten totiž napodobit nelze), byli a
jsou proti nim. Erich Fromm v jedné knížce napsal, že Židům v
překonání všech útrap a pronásledování vydatně pomohlo svěcení
soboty. „V sobotu je každý židovský žebrák králem.“ Zatímco
zabednění gójové tahají v neděli beton, žid (pravověrný) sedí v sobotu
pyšně a netečně — a rozmlouvá se svým Bohem...
= |Několik slov o těch zednářích: Vzal jsem si na pomoc Malý ency
klopedický slovník Academie 1972 (vědecký redaktor dr. Václav Král,
DrSc) a zjistil jsem toto: etické a charitativní hnutí náboženského
a mystického založení. Z toho by se, jak napsal Durych při jedné pří
ležitosti, i Měsíc pochcal. Snad tomu tak trochu bylo, když vznikl
tento spolek, ale už brzo byla skutečnost úplně jiná. Zednáři byli
spolek velmi vlivných lidí ze světa zejména finančního, hospodářské
ho, politického, ze světa vědy, kultury atd. a hráli si do ruky bez
rozdílu přesvědčení, ať zprava nebo zleva, podle hesla já na bráchu,
brácha na mě. Podle slov jednoho z vynikajících univerzitních profe
sorů lékařské fakulty, patrně také zednáře, nemohl prý se stát zejmé
na na některých výnosnějších fakultách — například lékařské nebo
právnické — profesorem nikdo, kdo nebyl zednář nebo aspoň zed
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nářům přijatelný. Byla to v podstatě jakási druhá, anonymní vláda,
mocnější než vláda nominální. Ví-li Chalupecký o nějakém chudáko
vi, který ať u nás nebo ve světě, se kdy dostal mezi zednáře, ať mi to
laskavě sdělí. Takže toto byla prajednoduchá podstata věci a ne vždy
zvlášť milá a k užitku obecenstva. Kromě toho pěstovali zednáři také
důmyslný rituál a všelijaké carapatičky kolem toho, jednak na doklad
toho, jak praví Morgenstern, že muž je věčný chlapec, který si chce
stále hrát, jednak proto, že hlupáci věnovali pozornost těm carapatičkám a málo dbali o skutečnou podstatu zednářství. Ale všechno
Časem chátrá: ještě Černý říká v Pamětech, že prý zednář Neurath
varoval zednáře gen. Eliáše před nezednářem K. H. Frankem, a když
potom na konci války upadl Černý do posledního odbojového spolku
(dr. Lány), zjistil s překvapením:, že až na něho jsou tam sami zed
náři. Co by ovšem ten spolek dělal a koho by měl vůbec za sebou,
kdyby se byl skutečně k něčemu dostal, je u boha. Komunisté pak
zaťali zednářům úplně tipec protože takovouhle špinavou konkuren
ci nemohou potřebovat. Ale za „Masarykovy“ republiky měli vliv
značný, převážný a často rozhodující.
Takže podle sugestivního líčení Chalupeckého by se mohlo zdát,
že „Obnova“ tady byla hlavně od toho, aby pěstovala zuřivý a spros
tý antisemitismus, hloupoučké řeči o zednářích, nevybíravé útoky na
komunisty a demokraty a plamenně vyzývala lidi k pálení knih (to by
nebylo tak špatné, ale Sběrné suroviny přinášejí více užitku), neinfor
movaný nebo mladý Čtenář by tu mohl propadnout dvěma omylům:
mohlo by se mu zdát, že Obnova byla jakýmsi praporečníkem pravice,
třímajíc, jak se říká, prapor vysoko. Ve skutenčosti měl Řád asi 1000
náklad a Obnova 3-4000. Byli to vesměs titíž lidé. Vezmeme-li to ko
lem a kolem, měla sotva hlubší rozšíření než dnešní samizdat spočte
ný dohromady. Nadělala trochu hluku mezi intelektály a vůbec lidmi
psavými, ale jinak po tom ani pes neštěkl. Druhý omyl by byl, kdyby
někdo věřil, co Chalupecký popsal nahoře. Ale podstata Řádu i Ob
novy byla, necháme-li už stranou její zájem o politiku vnitřní i zahra
niční, o kulturu, národní hospodářství atd., že po desetiletích
protikatolického boje, pouště a pralesa, se tu v tradicích StaréŘíše a Durychových („Rozmachu“) shlukli katolíci, kteří přece jen něco uměli
a měli už také nějaké jméno (Durych, Čep, Zahradníček, Renč, Kostohryz, Lazecký, Vyskočil, Vilíkovský, Holinka, Králík, Schwarzen
berg — psal pod pseudonymem Jindřich Středa, který mu vymyslel
Lazccký —, Hertl, štorm, Berounský, Voříšek a mnozí jiní). Další ú
kol Obnovy byl zejména v tom, aby se dělala jasná čára mezi katolí
kem a lidovcem, přesněji aby se vidělo, že katolík a lidovec není
totéž. Ještě pro V. Černého to jsou synonyma. Do Obnovy psal i poz
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dější arcibiskup J. Beran, její psaní schvaloval (v dopise Durychovi)
i kardinál Kašpar, což některé z nás netěšilo. Teprve Jan Pavel II.
všeobecně zakázal kněžím přijímat jakékoli funkce v politických stra
nách a jakékoli nenáboženské funkce, i kdyby režim by! sebekatoličtější.
Což ovšem neznamená zákaz nebo zřeknutí se hlásání zásad. Co zna
mená druhá cesta, proti níž už Obnova vztekle bojovala, ukazuje
dnes Pacem in terris.

To, co natropili katoličtí literáti za 1. a 2. republiky, si, jak píše
Chalupecký — tito „herci vymyšlených procesů“ s agenty Vatikánu
a zelenou inetrnacionálou“ — „všechny své literární viny stokrát vy
koupili slzami, potem a krví“ — Chalupecký tu, jak vidíme, používá
velkolepé fráze velkého rétora W. S. Churchilla.
Nonono, jen aby to byla tak doslova pravda. Největší, a snad jedi
ná naše „zásluha“ byla v tom, že nás zavřeli, respektive že jsme se
nechali zavřít. Nebylo to žádné „vykoupení literárních vin“, byla to
solidarita s těmi tisíci, kteří už zavřeni byli. Jinak celá ta naše „ilega
lita“, prováděná vposled pod laskavým, leč bedlivým dohledem StB,
nestála bratru za fajfku tabáku, což je dokumentováno i tím, že nás
v roce 1967, tedy ještě za vlády Antonína Novotného, zvaného lidem
Dobrotivý, zase „rehabilitovali“. Ale byli jsme solidární, to je to
hlavní. Někdo to pochopí dřív, někdo později, ale pochopili to,
myslím, všichni. První Jan Zahradníček — hle básník! — když ještě
ve vyšetřovací vazbě 1952 píše:
Abych si nevyčítal, abych se nemusel stydět

jedenkráte,
že jsem odepřel účast v té hrozné hře,
hle v hrobě své kobky zaživa pochován,
co venku tou nedělí dubnovou plnou zvonů
prochází vzkříšený Kristus.
Svědčil jsem (ovšem pro ně) v procesu se „zelenou internacioná
lou“ s Renčem a Kostohryzem, které skutečně v tom procesu zařadili
mezi lidi, které nikdy neviděli, ale nezdá se mi, že by Kostohryz ne
bo Renč brečeli, i když jim tenkrát šlo o krk. Byl jsem odsouzen
spolu se Zahradníčkem, Fučíkem, Kalistou, Knapem, Křelinou, Kuncířem, Prokůpkem, Berounským a jinými, ale nezdálo se mi, že by ně
kdo z nás brečel tenkrát ani později. Pokud jde o ten pot, neměl jsem
příležitost — tady mohu mluvit jen sám za sebe — se někdy příliš
potit, protože i v dolech na uran jsem si vždy hleděl nalézt nějaký
„švindl“ (jak muklové říkali) v lampárně, pumpárně nebo nabíječce
nebo tak nějak. Mám tu Zahradníčkovy verše z vyšetřovací vazby,
také nejsou zvlášť plačtivé, ale „obnovitelské“ z dřívějších dob:
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Zvon

byt a stravu jsem v ulici Bartolomějské.
Včera vánoce, dnes Březen a jarní svátky zde slavím.
Ale drsný křik racků nedělá jaro v cele mé,
když navečer stoupá skrze mříž od Vltavy.

Na

A Vltava spČ-chá místem od jihu na sever,
unášejíc na hřbetě lesklém to královské panoráma.
Tam dole pod mosty je voda plná ker,
rackové krouží a lidé jdou, okna jsou zotvírána.
Nevidím. V tom velkém zatmění lásky, jak spravedlivo,
s očima ke zdi, jen slyším: zvon. Zikmund, kajícník z Hradčan,
mocnými údery křídel buší v staré zdivo
s kamenným hlasem prozpěvuje žalm žalů, jak začal.
To přes hlavy živých hlas mrtvých volá nás ze žaláře,
to stísněno úzkostí bije srdce té země, ten zvon.
Slyší ten slavný nářek, kdo venku jdou,
slyší hlas země, jež v soužení je?

Nevím. Je jarně. A básníci večer cestou do klubu
u řeky stanou. Ani zvon, ani řeka nic neříká jim.
Jdou, večeří v klubu, je jich pár a jsou sami.
Nikdo se s nimi nepře. Nikdo je neposlouchá.
Není to, jako by to bylo psáno dneska? A jděte už do pece s tou
krví, potem a slzami!
3}-

Když. už. tedy Chalupecký tak nešikovně prokázal Halasovi
medvědí službu tím, že do toho zbytečně zapletl i Obnovu, musím
říci pár slov i o Halasovi a o Černém. Samozřejmě nás nezajímá, proč
se Černý poškorpil s Halasem, tyhle literární hrátky nebereme na vel
kou váhu. Ale koho to má Chalupecký vůbec na mysli, když říká „ví
ce boj o pozice než o zásady“, „těm spisovatelům se mohlo zdát, že
se jim jejich nacistické řeči vyplatí" (podtrhuji já), „pravice se při
svém ztroskotavším nástupu před válkou bez rozumu spojovala s na
cismem" (podtrhuji já) — přitom Chalupecký nikoho nejmenuje, ale
musí se zdát, že mluví stále o Obnově. Na jedné straně vyčítá Černé
mu, že osočuje Halase z hamižných zájmů (to je mi jedno), na druhé
straně sám mluví o boji o pozice, že se nacistické řeči vyplatí, že se
někdo (kdo?) spojuje s nacismem. Není-li v tom stařeckost, je to mlu
va přesně i la Černý. Z „nadité pravicové kapsy“ Prokůpkovy Halas
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patrně skutečně za války podporoval kdekoho, mysle jako ten správce
v evangeliu také na zadní kolečka — Majerovou, Urbánkovou — ta
mu pak svědčila v „rehabilitačním“ procesu. Tohle nepíši samozřejmě
proto, abych Halase obviňoval — je to skutečně mimořádně velký
básník a mám ho rád, koneckonců to také není žádná vina. To
ostatně je spíš naivita než co jiného. Fučík skutečně u Halase viděl
nějaké pronacistické verše, schválně položené na stole „kdyby přišli
Němci“, verše, které čteny jinak dávaly jiný smysl. Tomuhle věřím,
protože sám jsem zažil podobný případ. Přišli jsme koncem heydrichiády nebo už po ní s Renčem k Trnkovi, který pro nás tenkrát
hodně pracoval, a hned nám padl do očí na štaflích velký rozmalovaný Heydrich. Renč povídá: „Jirko, zbláznil ses nebo co?“ Trnka je
nom mávl rukou: „To nic, to je jen kdyby sem vtrhli nacisti." V o
bou případech to byla naivita, stejně jako když si někdo myslel, že
unikne Gestapu, když odjede z Prahy do Vápenného Podola. O koho
mělo Gestapo skutečný zájem, našlo ho třeba na konci světa. Dnes se
to líčí tak, jako by celý národ — potomci husitů — v jednom šiku
bojoval proti nacistům, a zatím se — až na ojedinělé výjimky — kde
komu svírala zadnice. Proč ne i Halasovi? Ale snad Chalupecký četl
knížku přítele Halasova i Černého, básníka Josefa Palivce, vydanou
asi 1968 v budějovické Růži. Palivec tam vykládá, jak Halas napsal
nějaké verše pro ilegální Rudé právo, Palivce zatím zavřeli a u výsle
chu ty verše vzal na sebe. Když ho pak vyslýchající vedl na celu, otví
ral mu dveře a přitom řekl francouzský: „S těmi Halasovými
básničkami je to svinstvo. Ale když chcete být hrdina, tak si budce.“
Jsou tu tři možnosti: bud si Gestapo nebylo jisto a bylo to na Paliv
ce jen nastrčeno nebo to pokládalo za bagatelu (to asi ne), anebo pře
ce jen Halase někdo chránil, třeba (domněnka) Rudel, generální
ředitel Orbisu, kde byl Halas zaměstnán, jak se později ukázalo an
glický špión. Žádých fakt ke konstrukci po válce ovšem nebylo třeba,
mohl jsi být bělostný jako lilie, obratem ruky jsi ovšem mohl být čer
ný jako saze. Halase samotného se však patrně Gestapo „nezeptalo.
Ještě několik slov o Černém, ale to už opravdu vypadá jako fan
tasmagorie. Mluví se u Chalupeckého o Černém jako o konzervativci,
dokonce bytostném konzervativci. To mě podržte, sám Černý by
patrně padl do mdlob. O sobě samém vždycky píše jako o socialisto
vi, dokonce radikálním socialistovi, tenkrát i dnes. Před únorem 1948
se skutečně pokoušel dát dohromady nějaký spolek, za těch pár ka
tolíků, kteří mohli psát, mu tenkrát odřekl vedoucí kultury Lidové
demokracie dr. Jan Strakoš (Černý v Pamětech mylně píše Svatoš):
My přece nejsme žádní socialisté! Ale Černý — „vůdce literární pra
vice) — byt i předúnorové? Což tu byla nějaká pravice? To si snad
Chalupecký jako „pravici“ představuje lidovce a národní socialisty?
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Intelektuály, literáty a vůbec pisatele mám rád asi jako Konrád
Adenauer, lze-li v této souvislosti jmenovat toho velkého nebožtíka,
který celou válku pokojně na zahradě pěstoval růže a pak odešel, aby
se stal německým kancléřem. Řekl o nich: „Jsou vrtošiví, vrtkaví,
škorpí se kvůli hloupostem, ješitní, malicherní, není na ně spolehnutí.
Nemám je rád." Kdyby devadesát procent pisatelů tuzemských i za
hraničních najednou zesnulo, myslím, že by lidstvo nepřišlo k žádné
úhoně. Jednou podnícen nějakým doslovem Franty Hrubína k nějaké
sbírce veršů jsem vyrobil tento epigram:

Ta zem má svoji tragiku,
že se ti až dech úží.
Má tři prdele básníků
— a nikde žádní muži.
Jenže co jsme měli dělat než psát, když jsme taková léta úpěli
pod režimem, v němž policejní komisař rozháněl obvykle nedělní de
monstraci slovy: „Tak ještě třikrát Hanba Rakousku a jde se k obě
du, pánové!“ Snad se takových časů naši pravnuci zase dočkají.

Chalupecký se mylně domnívá, že básník, který „cítí a ví, že mu
bylo svěřeno poselství“, může a má právo mít jinou morálku než kte
rýkoli „obyčejný smrtelník“. V tom se mýlil už u Demla a mýlí se i u Ha
lase. Kdyby chtěl „rekonstruovat scénu“, musel by to udělat na
daleko širší základně. „Obnova" byla jen nepatrný kamének v mozai
ce. Ostatně je divné, že si vybral právě Obnovu, z jejíchž spolupra
covníků nikdy nikdo neměl nic proti Haiasovi, naopak, všichni si ho
vážili. Důvěrné přátelství Jana Čepa, jednoho z „jaderných“ spolupra
covníků Obnovy, je známé. Když na počátku „druhé“ republiky se
pošetile pokoušel Jan Hertl vést „dialog“ s levicovými intelektuály
(všichni jsme tenkrát blbli, radili, .spásovali /od spása/, ohrožovali a ob
novovali, já také, bylo mi tenkrát 20 let), obracel se mimo jiné právě
také na Halase. Kdyby se byl Chalupecký omezil na obhajobu Halasovu (který té obrany, myslím, nepotřebuje), udělal by rozhodně lépe.
Na nic nezapomněli, ničemu se nenaučili — napsal Talleyrand o
Bourbonech. Když člověk tak čte Chalupeckého nebo jinak velkolepé
paměti Václava Černého, musí maně myslet na všechnu tu žabomyší
vojnu, ještěrčí zápasy, bouře ve sklenici vody, jaké s oblibou pěstovali
literáti v první i v druhé republice. Píše-li dnes někdo o Karlu Čap
kovi, neopomene jistě připomenout, jak „surově“ útočil proti Čap
kovi Durych. Jenomže Čapek nebyl žádný chudáček, jak z něho
dělají, byl to muž velmi mocný a pochopitelně (kdo by mu to měl za
zlé) splácel ránu ranou. Málo platné: čtu-li Chalupeckého, jsem v po
kušení zamilovat se do Kozáka.

Milan Jungmann
*

Bída romantického vzdoru
Když se mi loni dostala do rukou novela Jana Pelce Děti ráje
(Svědectví č. 72), odložil jsem ji po přečtení prvního odstavce. Jsou
mi proti mysli zpovědi zatracenců, v nichž se to hmeží fekálními vý
razy a popisy nechutných scén á la „pár buchet na mejdanech s roztaže
nýma nohamam se zavlhlýma a smradlavýma kundama.“ Nic si od nich
neslibuju, nejen proto, že jsem ze starého vydání, a že jsou to na můj
vkus zbytečné, násilné lascivity, ale taky proto, že od dob beatniků
se dá stěží dojít k nějakému umělecky objevnému řešení oné zvláštní
mravní situace lidí, kteří vědomě volí postavení vyvrženců společnosti
a cítí se nejspokojenější „na dně“.
Pak jsem se dozvěděl, že novela měla mimořádný ohlas ve vánoční
anketě exulantských časopisů a pár přátel doma mi ji vřele doporučilo
jako obraz mládeže, zmrzačené sociální bezvýchodností a rozpory
tzv. reálného socialismu. Překonán jsem ted novelu přečetl. Autora
neznám, nevím ani, zda to je jeho prvotina. Jan Pele ale popisovaný
úsek života dobře zná a je zřejmě teprve nedávný emigrant. Jeho
argotický slovník působí autenticky a z hlediska sociologického při
náší novela na mnoha místech svědectví, jemuž se drsností pohledu
v české literatuře těžko něco vyrovná. Podobná témata domácího
Václava Duška jsou ve srovnání s Dětmi ráje jen odvar. Koprolalický
doprovod příběhu je nepochybně ohlasem skutečné koprolalie nemalé
části mladé (i starší) generace, s níž se člověk setkává denně v tram
vajích a kdekoli na ulici; jazykové hrubosti se staly jakousi módou.
A. M. Píša blahé paměti se děsil některých výrazů a scén v povídkách
B. Hrabala. Co by si, chudák, počal s typem literatury, kterou před
stavují Děti ráje! Tento obraz života v literárním díle bych autorovi
ani příliš nevytýkal, kdyby šlo o princip organicky užívaný. Když ale
vloží do úst svému vypravěči a hrdinovi příběhu Olinovi například
větu „vráží čuráka pípu do kundy špuntu“ (u sudu piva), cítím to ja
ko nehoráznou literátštinu. A té je v textu požehnaně. Abych byl do
cela upřímný: myslím, že v tomto směru lze stěží jít dál, že se zásoba
prostě brzy vyčerpá a není nic, co by ještě čtenáře šokovalo.
Ted k příběhu samému. Vypráví ho dvacetiletý Olin, právě se
* Vychází bez vědomí a souhlasu autora.
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vrací z ročního pobytu v blázinci, pokusil se totiž o sebevraždu, aby
nemusel po maturitě na vojnu. Jeho první cesta nevede domů, ale do
„poblité hospody“, což je podle něho „poslední oáza v téhle zemi,
kde se nikdo nebojí říct co si myslí, kde nesedávají fízlové, možná ani
bonzáci..., jen svobodní krásní lidi jako jsem já a oni, zničení od chlas
tu, s vypitýma mozkama, bez minulosti.“ Doma ho všechno dráždí,
otec důchodce civí na fotbal v televizi, matka jen lamentuje. Sebere
svých pár švestek a táhne za svou partou. V hospodě se zřídí pod
obraz a přespí někde ve sklepě. Ráno je zase pomočený, neboť jeho
„ledviny už nejsou nejnovější“. Dalšího dne navštíví svého kdysi nej
lepšího kamaráda Milana. Ten se před časem oženil, má dítě a zane
chal hospodského poflakování. Domlouvá Olinovi, že „proti nim se
nedá jít“, „taky ten srab nikdo nezmění“, „těch pár opsanejch věcí ni
komu nepomohlo“ apod. Tedy náznak, že tato parta cítí jakousi protirežimní náladu. Kupodivu však v dalším textu už nenajdeme jedinou
zmínku o tom, že by Olin nebo někdo z party vůbec vnímal něco z po
litické atmosféry doby a že by se zajímal o nějakou možnost vě
domé aktivity usilující o nápravu onoho „srabu“. Na to jako by už
parta zcela rezignovala. Milan šel nejdál: aby dostal byt, podepsal
přihlášku do strany. Zradil partu. Olinovi je z toho na blití: „Co má
ještě vůbec smysl? Žít?“
Druhou noc přespí na lavičce v parku a tak se potká s polopomateným Lesním mužem, který se živí odpadky. Ráno spolu projdou
pár městských bloků a sbírají zbytky v popelnicích. Popis hodů těch
dvou nad nazelenalými jelity dokáže asi slabším povahám zvednout
žaludek. Ke konci se ale ukáže, že Lesní muž se tu neobjevil náho
dou, má v umělecko-ideovém vyznění příběhu významné poslání.
Při šťáře je Olin zadržen a na „fízlárně“ dostane pěkně do těla.
Musí si najít zaměstnání. Má štěstí, s kamarádem Spinou si opatří mís
to metaře. Navíc mají oba k dispozici jakýsi kumbál a tam se celá
parta schází 11a mejdanech, při nichž se pije „jabčák“ (jablečné víno),
jindy pivo řezané jakousi drogou yastilem. Jen individuum Fašista,
zdravící Sieg Hitler, uctívající Vůdce a citující místa z Mein Kampfu,
popíjí „okenu“, někteří jiní čichají „čikuli“. Špína mezitím nerušeně
souloží s patnáctiletou Hrbatou. Orgie se rozbíhá na plné obrátky.
Náhodně přítomná Olinova sestra, gymnazistka Hanka je z toho vydě
šená a omlátí to šílenství bratrovi o hlavu: „Vám není nic svátý, ani
ta láska... Proto vy jste tak nešťastný, věčně vožralí, smějete se nor
málním lidem, ale přitom jim závidíte, když už nic, tak aspoň tu lás
ku. Podívejte se na sebe co jste — chudáci, ubožáci, pivní žoky,
který se na nic jinýho nezmůžou než na opici a na nadávky na režim,
kterej vás přej zkazil, jak říkáš, ale houby vás zkazil, vy byste byli
stejně ubohý za jakýhokoli režimu, vám to tady vlastně moc výhovu-
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je, aspoň to máte čím vokecat, blbci.“
Tato tvrdá kritika z pozic „normality“ by mohla naznačovat
směr, jímž se autor pokusí dojít k odstupu od svého hrdiny, aby
mohl vidět snahu těch mladých santusáků budit zdání politické opozičnosti kriticky, bez glorioly, jako pouhou pózu a zoufalé gesto. Zel,
je to v textu ojedinělé místo, autor se naopak se svým hrdinou stále
zřejměji ztotožňuje a přisuzuje mu roli oběti společnosti a zároveň
roli jejího karatele, i když si v té chvíli Olin uvědomuje, že sestra
„asi měla pravdu“ a sám si říká: „Bože, jaký jsme to kuny... Blil
bych sám nad sebou.“
Na tomto mejdanu dá parta dohromady kapelu, Hrbatá zpívá,
zprvu sice falešně, ale pak je „pořád dojemnější, každou slokou
krásní, je to zázrak..., je to krásný, opravdový, žije to v nás," z Hr
baté se stane „přes noc hvězda“ a zvěst o kapele obletí maloměsto.
Olin taky zorganizuje fotbalový zápas s podobnou partou z Kadaně (dě
jiště tedy je v severozápadních Čechách), a tam se dostane do krvavé
řeže s polskými dělníky. Je zraněn, ošetřuje ho jakási Jana, do níž se
okamžitě šíleně zamiluje. Tato láska je ovšem osudová, i Jana jí pod
léhá (milovala Olina už dávno, tajně), je však vdaná, což by tak neva
dilo, ale ona je příslušnicí sekty Svědků Jehovových, takže pro ni je
něco takového jako nevěra vyloučeno. Sekta jí i za to málo uloží
trest odříkání, ona Olina opustí a ponechá ho jeho zoufalství a —
což je nejdůležitější — platonickému zbožňování, jež mu nevadí, aby
se zvířecky pářil s kdekterou holkou, kterou potká. Pak zastiňujeme
partu ve volné přírodě, kde pořádá svéráznou výstavu. Největší
úspěch má opět Hrbatá: „...sundává si košili, pod kterou je nahá.
Objímá starý vrásčitý strom plný rakovinových nádorů. Otřesu se.
Jsme odhaleni, náš život v rámu. Nemůžu se na to dívat...“ Opilé po
stavy se potácejí po palouku, souloží v mlází, rvou se. A aby tu
nechybělo nic ze sexuálních excesů, stanou se náhle a nečekaně pro
čtenáře patnáctiletá Hrbatá a Petra lesbičankami (!), žijí pak v jed
nom bytě a požádají po čase Olina, aby některé z nich udělal dítě,
o něž by se spolu staraly. Olin to ovšem neodmítne a snaží se o to zá
roveň u té či oné. Děti chtějí rodit děti. Olin u těch dvou lesbičanek,
s nimiž střídavě souloží, má brzy jakýsi pocit domova... Všechno je
tedy uchystáno ke kapitulaci před požadavky víceméně „normálního"
života: vznikne domov, narodí se dítě atd.
Dva zvláštní rysy takovýchto textů o vyděděncích stojí za povšim
nutí: blesk osudové čisté lásky a snadnost, s níž se dělá umění, po
třeba manifestovat hrdinovu všestrannou talentovanost.
Uzavřená skupinka mladých lidí odmítá všechno, co tvoří „nor
mální“ morální kodex, především usedlou lásku, rodinu, děti apod.,
svět, do něhož se propadl zrádce Milan. Promiskuita a orgie jsou pro
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ně proto záměrným, odlišením od proskribovaného citu lásky jako od
něčeho maloměšťácky tupého. Olin je přirozeně v erotických věcech
rovněž zcela cynický a je mu jedno, s kým: a kde se vyspí. Když ale
potká Janu, je to silnější než on. Scéna vypadá takto:
„— Jed domů, Oline, my jsme se neměli potkat. — A z koutku
oka jí ukápne slza.
— Proč jsem se neměli potkat, proč, já tě miluju? — řvu už na
celý náměstí a je mi u prdc-le, že se desítky lidí zastavujou. A najed
nou ji mám v náručí, líbám její Široká krásná ústa. Bože, lidičky, já
miluju!“
Tohle Olinovo vytržení nad sebou samým („Bože, lidičky, já milu
ju!“) dosvědčuje, že láska, skutečná láska a ne cynismus sexu, promiskuity a nechutného páření v houfu se tají pod jeho provokativním
gestem. Jenže jeho šílenou lásku k Janě nesmíme brát příliš vážně.
Zná ji sotva pár hodin a z toho úderu neznámého citu se brzy otře
pe, dokonce se nijak nepokusí vyrvat ji ze spárů Svědků Jehovových
a získat ji pro sebe. Tato osudová čistá láska na první pohled se sem
dostala z repertoáru pokleslé literatury a plní zde stejnou funkci jako
v ní: dodat čtenáři něco tklivosti a dojetí. Zároveň to má signalizo
vat, že Olin vlastně není takový cynik, jak vypadá, že je v jádru dob
rý chlap. Jenomže má smůlu, „pravá láska“ — a tudíž i „pravý
život“ — ho minuly. Jeho protispolečenská útočnost a mravní nihilis
mus jsou proto, milý čtenáři, pochopitelné.
Tento autorský postup podtrhuje další vedlejší motiv: Olina bez
nadějně miluje jiná— a on k ní nic necítí, má s ní jen soucit. „S chu
tí s ní prcá,“ ale poté na ni okamžitě zapomíná a jen si od ní bere
zbytky jídla z kuchyně, kde ta ubožačka pracuje. Takže tedy: neodo
latelný hrdina je uctíván bezvýznamnou nickou, pohrdá jí, ale dává se
unášet mocným citem čisté lásky k jediné a nedotknutelné. Otřelost
tohoto prostředku je víc než zřejmá a je jí opět obnažen fakt, že se
tu příliš „dělá literatura“, že syrovost a surovost života je záměrně,
ale nepříliš umělecky náročně estetizována.
Sem patří i pasáže o tom, jak snadno a rychle dosáhne kapela sen
zační úrovněň. Hraje se na hřeben, plechovky, popelnice, ale i na ky
taru a výsledek je v zázračně krátké lhůtě vynikající, texty si obra
tem ruky napíší zpěváci a zpěvačka, a ovšemže i Olin, parta pak na
slouchá přímo zbožně: „Rozbijeme svět, sme géniové, zničíme vás, vy
rveme mozky, sme géniové a vy hromada hnoje...“ K tomuto
geníálnictví má — budiž to řečeno — Olin trochu ironický vztah, ale
parta je nadšena. Může samozřejmě sebevětší kočičinu subjektivně
vnímat jako velké umění, které jí mluví z duše, zvláště když „každý
si řve podle vlastní inspirace“. Ale i tento netradiční umělecký výkon
má vzápětí melancholii, přítomní tvrdí chlapi prošlí kriminály brečí
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a řvou „ty kurvy, ty kurvy.“ Hrbatá si například složí píseň „o mladé
holce, která miluje kluka z party, ten se s ní párkrát vyspí a pak ji
kopne do prdele, pak přijdou další, až se na ní vystřídá celá parta.
Holku nakonec zavřou za příživu. Ta slova mě řežou do mozku,“
dodává rovněž dojatý Olin. Je to totiž příběh o životě Hrbaté, která
poprvé souložila ve třinácti... Jak vidět, i v tomhle případě touží sku
pinka lidí bez citových skrupulí a holedbající se citovým cynismem
vidět svůj zprzněný osud se sentimentální uslzeností jako v kýči, v do
jáku. To jiné umění, jež má být ovšem spíš výronem nitra, dospívá k té
muž výsledku jako „staré“, „tradiční“ umění, či lip jako kýč: k sen
timentu a uslzeností, jaké ostatně nabízí, ovšem v líbivé a profesio
nální úpravě, taky oficiální pop-umění. Touhle cestou z toho prostě
není úniku. Protest opět nedospěl k žádoucímu výsledku, produkuje
— byť v hrubém balení — jen to, co chtěl původně popřít a překo
nat.
Olin však musí ještě zahrát svou hlavní roli, totiž roli kritika
mravnosti těch lidí, jimiž parta pohrdá pro jejich nemožný, usedlý
způsob života a koneckonců těch, kteří za tu všeobecnou atmosféru
„velkého vězení“ odpovídají. K tomu poslouží autorovi úděl Lesního
muže. Je to bývalý pilot anglického letectva, v 50. letech byl vězněn
v Jáchymově a svou sebeobětavostí umožnil útěk kamarádům, což si
kruté odpykal. Ted je z něho polopomatenec bez domova. Pojednou
ho Bezpečnost násilím umístí v domově důchodců, kde je nešťastný
a tak zakrátko spáchá sebevraždu. To Olina a celou partu na nejvyšší
míru rozhořčí. Tragika Lesního muže jim symbolizuje tyranizování
celé společnosti. Olin to formuluje v improvizovaném projevu nad
rakví takto: „Byl jsi chlap a oni se tě báli, byl jsi jejich zrcadlo. Byl
jsi člověk, a proto tě uštvali. Odešel jsi vod nás svojí rukou, tudíž ve
stoje. Nikdy tě nedostali na kolena. Proto se staneš naším příkladem.
Mluví se vo vodpuštění, ale my jim nevodpustíme nikdy, nikdy, do
kud budeme stát — žít.“
Až dosud byli hrdinové novely konfrontováni jen s ubíjející všednodenností, která v nich budí hrůzu a odpor, odmítají hnát se jen
„za kusem žvance. Kurva, takhle dopadnout — to nikdy. Copak jsem
se narodil, abych dřel?“ domlouvá sám sobě Olin. TecT se konečně
poprvé — a naposledy — setkávají se skutečnou křivdou režimu, ted
má autor možnost motivovat jejich údajnou protispolečenskou pohoršlivou gestikulaci politicky. Olin se nezná: „Bít je, bít je! ...věšet je
a pálit, kurvy, dlouho a všechny, až by se zem zalykala krví. Hovno,
dobro! To ať si dělá pánbů, já budu věšet!“ Není prostě smíru mezi
těmi nahoře a těmi dole, ale není ani vyhlídka na nějaké vyřešení to
hoto rozporu, proto ty exhibicionistické hrozby terorem. Špína cítí
tuto bezvýchodnost existenciálně: „Na co mít prachy, na co mít
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dům, auto, děti, vždyť stejně jednou všichni zdechneme.“ I Olin se
pídí po smyslu života, Janin fanatismus ho dokonce přinutil zamyslet
se nad vírou v Boha, jeho pocit hrůzy z nicoty bytí však nemizí: „Už
abysme chcípli,“ ulevuje si jednou. Jindy si zase uvědomuje, že oni
všichni jsou „v bodě, z něhož se dá vypadnout jen do prázdna, do ni
coty.“
On i parta prostě cítí, že ztratili smysl života, že jsou v jeho
slepé uličce, z které není úniku: buď se zkonformují, nebo se budou
dál upíjet a ubíjet ve své beznadějné revoltě. Racionální hledání smys
luplnosti života je jim odepřeno. Proti čemu ale vlastně revoltují? Proti
režimu? Ten ovšem svou tupostí a strnulostí tvoří příznivou půdu
pro vznik takových zoufalých nálad mezi mládeží, neumožňuje jí
„vybít“ její generační odpor nějakým přirozeným a přijatelným způso
bem. Ale málo platné, „dělat pro kus žvance“ se musí v každém reži
mu a všude naráží mladistvé představy o vlastním uplatnění na nějaké
bariéry. Vydávat alkoholismus, flákačství, fetování, pokles do zvířecké
sexuality za důsledek režimní bezvýchodnosti a zároveň za protest
proti ní je prostě pokrytectví. Tihle nešťastníci, hrozící se ve skuteč
nosti civilizačních pout, se v lidské společnosti vyskytovali odevždy
— vždyť i Huckelberry Finn spal radši v sudu než v posteli a odmítal
pravidelně vstávat a jíst — jenomže v moderní době se z nich stal
problém a příznačný jev neřešených společenských a jiných rozporů.
Olinova sestra ty zoufalce dobře prohlédla: vymlouvají se na režim,
ale ve skutečnosti to jsou slaboši, kteří si nevědí rady sami se sebou,
se ztrátou životního smyslu. Její názor filozoficky zformuloval
G. Santayana, když o podobných jevech napsal, že je to duchovní ru
miště, na němž se zachycuje plevel cyničnosti, pyšnící se tím, že je
oloupen o ideál.
Jak by vlastně měl vypadat svět, v němž by chtěli tito lidé žít?
Olin má takovouto romanticky mlhavou představu: „Sníme s Olinou
o tom, že jednou najdeme krajinku, kde nás nikdo nebude otravovat,
sníme o chajdě a koze, o chajdě a děsně veliké louce plné kopretin,
které budeme nosit za uchem, o chajdě plné jabčáku a dobrejch lidí.“
Tito mladičtí Mesiáši ovšem dobře vědí, že svět, v němž by byli právi
potřebám života, prostě neexistuje, proto o něm mohou jen zmateně
snít, ale nikdy se za ním nemohou vydat, snažit se aspoň něco z něho
uskutečnit. Jsou vytrženi ani ne tak režimem, jako spíš řádem života,
jsou mentální slaboši, utíkající se do infantilní utopie o „pravém
životě“ a „pravé lásce“, kterážto utopie — jak dobře víme — končí
vždy buď násilím, krutostmi, terorem, nebo totální rezignací. Závěr
novely naznačuje směr této rezignace — k smrti, k nebytí: „Bože, jak
to bude krásné, na konci světa. Postačí udělat krok a nebudeme.“
(Že takové řešení není nijak vyloučeno dosvědčuje ten „krok“, který
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udělal nad Macochou mladý Pavel Švanda; jeho dopis na rozloučenou
je klasickým vyjádřením ztráty životního smyslu.) Organická neschop
nost konfrontovat se se světem, společností a životem, jaké jsou, jim
vnuká dojem, že se všechno propadá do nicoty a nic nemá smysl. Lze
se jen stáhnout buď do říše fanatické víry jako Jana, nebo do ulity
opileckého mravního nihilismu, která jim poskytuje zdání plné svobo
dy od morálky „maloměšťáků“. Ve skutečnosti je uzavírá do stále
větší lidské bídy, deformuje je a nutí ze sebezáchovného pudu vydá
vat jejich amorálnost za jedině možnou společenskou etiku: jen oni
jsou lidé, ti ostatní jsou „hnůj“, jakési zrůdy honby za „kusem žvan
ce“.
Ironie ovšem je, že podobné příběhy ztroskotanců se přece píší
právě pro takové zrůdy — pro „normální“ čtenáře. A tomu se musí
přizpůsobit každý autor, chce-li být brán vážně jako spisovatel. Proto
se zcela podřídí zaběhaným literárním pravidlům, ba nejhorším klišé
a nijak na ně nekašle jako jeho básníci či malující hrdinové. Podřídil
se i Jan Pele. Vedle literátských šablon, na které jsem už upozornil,
musel vyjít vstříc vkusu dobře vychovaných čtenářů tím, že po
šokujících scénách cynismu, které Olina ukazují jako tvora dosti ne
chutného, citově rozvráceného, vyprahlého a otrlého, vylíčí ho nako
nec jako mravně celistvého mladého muže, který nad rakví Lesního
muže proklamuje požadavek za celou partu: zůstat „rovní“, nekles
nout na kolena. Olin zkrátka vychází nakonec jako hrdina čistého
srdce, zraňovaný ve své neúchylné přímosti hanebnostmi života,
toužící zůstat za každou cenu „rovný“, jak to odpovídá tradicím
každé literatury o uražených a ponížených, o lidech s „perličkou na
dně".
Olinuv protest proti společnosti je staré romantické gesto, bezvý
chodné a marné, i když se zdá radikální svou slovní hrubostí a cyničností. Autor Dětí ráje navázal na starou tradici obžalobných próz
o bosácích, zlých samotářích, hippies apod., aby vzbudil soucit s je
jich zoufalstvím a poukázal na vinu společnosti, která je do té samoty
zahnala. Tzv. reálný socialismus ovšem nevyřešil nic z těchto neduhů,
a v tomto smyslu je novela mnoha svými otřesnými záběry dokladem,
že rozpory se ještě prohloubily. Autor však nedokázal prosadit v u
mělecké struktuře textu odstup od tohoto opileckého, rezignovaného
cynismu, který sám tuší, že si tarasí cestu k lidské integritě, po níž
podvědomě touží a v jejímž jménu původně svůj vzdor zdvihl. Autor
neměl dost sil, aby popřel svůdnou literární tradici a hledal pod povr
chem jevu hlubší, nové sociální, psychologické, mravní atd. příčiny,
složitější motivaci pocitu vyděděnectví současných mladých lidí. Mám
za to, že vedle známých společenských příčin nutno vzít v úvahu ci
vilizační tlaky na lidskou psychiku a patrně i destrukční sklony mo
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derního člověka, nemluvě o krizi rodinných vztahů. S těmito problé
my Jan Pele své hrdiny nezměřil a vzal zavděk běžnou aktuálně
politickou argumentací, byť velmi mlhavou. To se ale dotýká jen
povrchu jevu, povrchu každému známého. Skutečný umělec by šel
hloub, tam, kam nedohlédne zrak neobdařený šaldovským jitřním
viděním. Umělecká přesvědčivost a objevnost Dětí ráje je proto spíše
problematická. Je-li to prvotina, těžko od ní čekat bůhvíco. Překva
pující jenom je, jaké nadšení u leckoho vyvolala.

Literatura před soudem
Dne 2. července 1985 se konalo u Okresního soudu v Hodoníně
II. stání hlavního líčení proti obžalovaným inž. Petru Kozánkovi
a Zdeňku Kotrlému v trestní včet dle §112 tr. zák. Soudnímu senátu
předsedal opět JUDr. Jaroslav Klas, jinak na základě stížnosti Zdeňka
Kotrlého z předchozího líčení, že u soudu není používána jako úřední
jazyk čeština, došlo k výměně prokurátora. Hlavní líčení bylo zaháje
no svědeckou výpovědí PhDr. Jana Zouhara, SCs, vědeckého pra
covníka ČSAV. Nejprve bylo zjištěno, že PhDr. Jan Zouhar není
soudním znalcem, přesto soud jeho posudek na literární texty Ivy
Kotrlé respektoval. Vědecký pracovník z Ústavu pro výzkum spo
lečenského vědomí a ateismu v Brně zdůraznil, že poezie lvy Kotrlé
„evokuje apokalyptické obrazy zmatku, věčnost křesťanské víry a po
míjivost našeho společenského zřízení,“ čímž je schopna nepříznivě
ovlivňovat myšlení zvláště československé emigrace v zahraničí. Připus
til, že některé její básně i povídky by bylo možné tisknout i v ČSSR,
ale poukázal na skutečnost, že ideodiverzní centrály v zahraničí mo
hou literární texty Ivy Kotrlé z politických důvodů zneužívat. Na
přímý dotaz soudu upřesnil navíc svůj písemný posudek v tom smys
lu, že mu jako vědeckému pracovníkovi ČS/IV7 nejvíce vadilo zkreslo
vání historických skutečnosti z doby nedávno minulé, a to především
v románu Ivy Kotrlé „Odchyt andělů“, který je situován časově do
října roku 1968. Zvláště vyzdvihl nepravdivé tvrzení Ivy Kotrlé v tom
to literárním textu, že „Sovětská armáda při svém vstupu do Česko
slovenska v roce 1968 zabírala pro své účely i civilní objekty. “ Toto
tvrzení Ivy Kotrlé v románě označil za překrucování historických
skutečností a tedy i za schopné poškodit zájmy ČSSR v zahraničí.
Obhájce JUDr. Jiří Machourek se svědka dotázal, zda je tento
konkrétně vyslovený názor na zkreslování historických skutečností
v románu za období 1968 i názorem ČSAV, kde vědecky pracuje.
Prokurátor požádal soud, aby tuto otázku obhájce označil za nepří
pustnou. Soudní senát ale otázku za nepřípustnou nepovažoval a na
další dotaz obhájce vědecký pracovník ČSAV PhDr. Jan Zouhar při
pustil, že tento názor ČSAV nezastává a že je to jeho subjektivní do
jem z roku 1968.
Okresní prokurátor v Hodoníně potom zdůraznil vinu obou
obžalovaných a vysokou společenskou nebezpečnost jejich pokusu
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vyvézt literární texty Ivy Kotrlé do Rakouska a žádal jejich potres
tání i za tento pokus v polovině trestní sazby, jež činí tři léta vě

zení. Obhajoba zdůraznila fakt, že obžaloba nepředložila soudu
soudněznalecký posudek literárních textů Ivy Kotrlé, ale pouze hod
nocení těchto křesťansky motivovaných textů vědeckým pracovníkem
z ústavu ateismu, který je hodnotil z hlediska oficiální státní materia
listické doktríny a tedy zákonité nepříznivě. A to by nemělo zavdat
příčinu k sodnímu trestnímu postihu dle Ústavy ČSSR, která zaruču
je každému občanu svobodu vyznání a svědomí. Obžalovaný inž. Petr
Kozánek potom ve svém posledním slově poukázal na skutečnost, že
literární texty při své cestě do Rakouska v autě nijak neukrýval, měl
je v neuzavřené příruční tašce a vůbec si nebyl vědom, že by se do
pouštěl trestného činu. Ivu Kotrlou zná z gymnázia jako svou věřící
spolužačku, sám se rovněž považuje za věřícího katolického křesťana
a zároveň občana své republiky, pro jejíž blaho doposud svědomitě
pracoval. Nemohl předpokládat, že by literární texty věřící matky pě
ti dětí mohly poškozovat zájmy republiky v zahraničí a je tedy nevi
nen. Obžalovaný Zdeněk Kotrlý odmítl před soudem vypovídat,
v posledním slově jen poukázal na omyly, jichž se StB při přípravě
tohoto procesu od počátku dopouštěla a zdůraznil, že se k žádné
vině nepřiznal a přiznat nemíní, neboť se žádného trestného činu nedo
pustil. Soud potom rozhodl o vině obou obžalovaných, kteří se po
kusem vyvézti literární texty Ivy Kotrlé dopustili ve smyslu / 112
poškozování zájmů republiky v zahraničí, a odsoudil oba na 10 měsíců
odnětí svobody s odkladem trestu na zkušební dobu 2 let. Oba obža
lovaní se okamžitě odvolali, prokurátor byl však s výší uděleného tres
tu srozuměn a odvolání nepodal.

Soudněznalecký posudek v trestné věci
dle §§ 8/1, 112 Trestního zákona
(tr. čin poškozování zájmu republiky v cizině)
Československá Akademie Věd
Ustav pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu
Brno, Mendlovo náměstí 19
18. 1. 1985

Vyjádření k textům Ivy Kotrlé a Zdeňka Rotrekla
a) lva Kotrlá: Odchyt andělů
b) Zdeněk Rotrekl: Basic Czech
c) Iva Kotrlá: Února
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d) Iva Kotrlá: Více než 13 řádky o:
e) Iva Kotrlá: A.E.I.O.U.
f) Iva Kotrlá: Tabulky trusu
Uvedené texty je možno z ideového hlediska posuzovat z několika rovin.
Zaměřuji se pouze na to, jakým způsobem se v nich projevují a jakou funkci
v nich plní motivy související s náboženským textem.

ad a) Uvedená novela je uvedena citátem z katolického básníka Jakuba Deinla
a dedikována „památce Otce Adolfa Kajpra umučeného 17. 9. 1959 v Leopol
dově“. Ten je v textu zmíněn dále na s. 189 (pohřeb na Vyšehradě po deseti
letech). Děj je zasazen do podzimu 1968. Události jsou hodnoceny očima
těch, kteří dané řešení naší vnitropolitické krize zásadně odmítají.
Katolické přesvědčení autorky se promítá v textu především v těchto vzá
jemně se prolínajících rovinách:
1) V rovině historicko-politických a společenských úvah, které tlumočí
především stařík Vincenc Bláha, bývalý jáhen, který připravuje založení
mnišského řádu, nyní zaměstnanec sběrny, a bývalý profesor reálky, jezuita,
který po smrti místního faráře vykonává kněžský úřad v městečku. Je to
např. myšlenka o církvi, která je nejblíže skutečnému životu (s. 88-89), nebo
úvaha nad citátem z evangelia s praktickými společenskými konsekvencemi
(s. 109-110). Často jde přímo o fantastické konstrukce, jako např. úvaha
o tom, že Jan Žižka z Trocnova byl tureckým agentem a byl manipulován
zvnějšku (s. 356-357). Naši krajinu ostatně „dábel použil jako odkladní pros
tor“ (s. 12).
2) V příběhu kolem „zázračného pramene“, který je zmíněn v kontextu
dalších „zázraků“ (turínské plátno, socha sv. Anežky v Nagasaki, zjevení Pan
ny Marie sv. Kateřině Labouré, zázračná medailka). Zde rovněž text přechází
až k fantasmagoriím (okresní tajemník strany si umyl v pramenu oči a u
zdravil se, po smrti faráře Stanislava z pramene tekla 3 dny zkrvavená voda
ap.).
3) V osobních osudech postav novely, které pokud jsou věřící, mohou i chy
bovat, žijí však v neustálém pronásledování, mnohdy v bídných poměrech,
ale jsou morálně čistí, pokud nejsou věřící, nežijí spořádaně a mají pokřivený
morální profil. Životní osudy věřících jsou zobrazovány tak, že zpravidla jde
o lidi postižené, až mučedníky, ať už je to zmíněný stařík Bláha, který byl
postižen za to, že se kdysi staral o Pražské jezulátko, ošetřuje nyní obětavě
nemocnou a invalidní Marušku, nebo farář Stanislav, který byl údajně ti pra
mene zabit, nebo jedna z hlavních postav, inženýr, který přijíždí do městeč
ka a který byl kvůli svému přesvědčení u PTP, nebo i v obecné rovině („na
Slovensku oddělali spoustu řeholníků“ — s. 189).
ad b,c) Úvodem poznamenávám, že se jedná o veršované texty, u nichž je
analýza světonázorového obsahu a přesné určení významu vždy složitější než
u prózy. Přesto je možno říci, že se v těchto textech rovněž projevuje kře
sťanský světový názor autorů především ve způsobu užití náboženských mo
tivů.
ad b) Text má osobitý tvar, náb. motiv je zde mj. na s. 12, 13, 54 či ten-
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denční připomínka 50. let na s. 22-23.
ad c) Náb. motivy se objevují na s. 12, 18 (obraz boha jako zahradníka,
kterého nespatříme, protože ničíme „zahrady“). Strany 31, 44, 46, 62, 66, 85.
— Báseň evokuje apokalyptické obrazy zmatku, či na s. 92 věčnost kře
sťanské víry a pomíjivost našeho společenského zřízení.
ad d) Glosy se dotýkají náb. problematiky např. v poznámce k Živé abe
cedě, kde se náhle připomíná v souvislosti s ptáčkem svatováclavská orlice ne
bo kříže na pavoukovi a sanitce, nebo když nad knihou Ohrožená příroda
autorka poznamenává, „že vedoucí činitelé vědecky a ateisticky řízené společ
nosti meditovat ani nesmějí,“ má mj. na mysli, že z hlediska vědeckého svě
tového názoru si s ekologickými problémy společnost poradit nedovede.
Židovská ročenka je zase příležitostí k útoku na CM kalendář v souvislosti
s tím, že Židovská ročenka na rozdíl od CM kalendáře nepřipomíná žádná spo
lečenská výročí. Autorka propaguje Horvathovu knihu Století ryb... jako mo
derní katolickou prózu, chválí článek J. Kebrleho v Duchovním pastýři jako
příklad skutečně vědeckého přístupu k výzkumu křestních a rodných jmen
proti našim vědeckým publikacím.
ad e, f) Povídky A.E.Í.O.U. ani verše Tabulky trusu I, II, neobsahují mo
tivy, které by byly otevřeně ovlivněny náboženským světonázorem.

Shrnuji: Náboženský (křesťanský) světový názor přispívá především v textu
Ivy Kotrlé „Odchyt adělů" k nábožensky deformovanému pohledu na spo
lečenskou skutečnost, ke zkreslování historických souvislostí i politické si
tuace. Svět, v němž žijeme, je zobrazen jako nejistota, nezakotvení,
bezútěšný totalitní systém. Skutečnou jistotou, zakotvením a oporou je podle
textů křesťanská víra a církev.
PhDr. Jan Zouhar, SCs

Kritické marginálie
Vadimír Holan: Propast propasti.
(Edice Sebrané spisy,

Odeon,

Praha 1982,

vydavatel V7. Jnstl, vydaní

s. 472, náklad 4000, cena 24,- Kčs)

Nestává se v české literatuře často, aby hned první vydání dvou básnic
kých sbírek bylo zařazeno přímo do sebraných spisů básníka. A vůbec už
není časté — v současné české kultuře — rozmnožování díla (i výtvarného)
básníka Bohuslava Reynka. To, že se tito dva autoři kongeniálně sešli v jed
né knize je čin daleko přesahující knižní kulturu roku 1982: je to výjimka,
která potvrzuje pravidlo. Jaké? Nu třeba, že mrtví se už nedopouštějí politic
kých chyb: a nemyslete si, že to v cenzurním rozhodování dosti neznamená!
V českých zemích, v oblasti Evropy, kde se díky činorodým jedincům jaksi
nedaří uzákonit trvalost lhostejnosti, má národ navíc — i oproti velkým říším
— výhodu: skutečně svaté zemské patrony! A kdo jiný vnuká básníkům poko
ru i potřebná slova? Vladimír Holan, který už od roku 1977 nevzal pero do
ruky, nazval původně svou předposlední sbírku: „Když den má dost na vzte
ku svém...“ Tedy citátem z Písma: do „Propasti propastí“, do V. svazku Sebra
ných spisů byla zařazena pod názvem — Předposlední... Tento název cenzuře
neublížil a zůstal pravdivý: stará kulturní krajina vždy v sobě skrývá propast
— tu propast propastí — v níž mizí lhostejnost! A poslední svou sbírku, ilus
trovanou v knize Reynkovou Marií s Jezulátkem pod jasnou hvězdou v tem
notách (s. 321), nazval: Holan Sbohem? (ten otazník za tímto slovem je velmi
důležitý: kráčíme ještě s Bohem? Nebo jsme už jako národ dali — veškeré
bytostně lidské pokoře, skryté v pojmu Boha — výhost? Vyjádřenou tím po
sledním slovem, jež ještě socialismus do civilního života z křesťanství při
pouští; Sbohem?) Koho oslovuje Holan ve svě poslední básni, jíž je ukončeno
jeho dílo? (s. 457):

ALE ANO!
Ne, ani slůvka již, které by promluvilo mlčení!
Ale možná že právě v tomto úvalu mlhy
pochutnáváte si ze skromnosti
na křepelce, která je přece jen menší
než koroptev... Ale už i vaše sliny
vyzrazují, že žerete člověka.
A kde lze žrát člověka? V jediném místě: na pomezí rozumu a srdce. Tam,
kde se duše houpe na vláknech děsu: ano, Vladimír Holan, básník „sám sobě
tmavý“, jak se nazval v jedné básni, je slovně na pomezí rozumu a srdce do
movem. Na tomto místě svoji lyriku pokrývá krytinou a čtenář cítí sílu je
ho děsu, aby své verše nepokrýval krtinou — tím v Čechách tak častým krtin
cem. I v poezii: a jestliže současný literární kritik ČSSR (M. Blahynka) vznesl ze
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svých pozic, po básníkové smrti, obvinění, že „část veršů z těchto knih pod
lehla recidivě spirituaiismu,“ pak je to obvinění z onoho místa — krtince.
(Stát na krtinci a myslet si: Stojím na Řípu — to je recidiva spirituaiismu
reálně socialistické literární kritiky dnes.) Z knihy Propast propastí si do
volím ocitovat (s. 341 — z básně „Prosím“): „Naplnit prázdnotu...Čím? /
O to se postará ironie / bez starosti o její i svůj zánik. (...) Prosím o trochu
hudby / neviditelného ke skrytému smíchu!“ — Závěrem: Holan se naprosto
přesné pohyboval ve svém pomezí rozumu a srdce. Svědectvím je i jeho zna
lost ironie (v poezii): ironie je totiž jednou ze sfér onoho pomezí mezi andě
ly božími a anděly temnot. Ta strana temnější se snaží vždy a s úsilím
značným: pomezím přeletět a světlo poškodit: a naráží s ohořelými křídly na
hradbu ironie! Skrytý smích! Světla: ze sfér hudby!
M. Kopecký, R. Mertlík: Zbav mí mé tesknosti.
(Blok, Brno 1983, výbor středověké poezie, s. 230 + obraz, příl., náklad 1000,
cena 28,- KČs.)

„.Spravedlnost ryzí / je i v Čechách cizí, / podlost místo ní — / v ní ted
vynikají / všichni darební.“ 1 tyto latinské verše (ze s. 111) do knihy (s pod
titulem Výbor z české a latinské světské tvorby epochy středověku a renesan
ce) přeložil Rudolf Mertlík (vězněný ve světlé epoše socialismu XX. století —
jak za Hitlera, rak i v padesátých letech). Od nakladatelství Blok je pěkné, že
realizovalo překladatelskou práci tohoto muže (překládaného po léta z bloků
koncentračních táborů, či, v naší epoše lépe řečeno, z bloků pracovních tá
boru do svobody nesvobody a zpět). Zbav mě mé tesknosti: ano, to je pěkný
titul světské poezie i pro XX. století — a nejen pro období Českého stře
dověku. A renesance: z. kteréhožto období se české literatuře dochovala řada
milostných básni v tzv. Brněnském fragmentu. (Ne tedy pro svůj název Blok
se stalo brněnské nakladatelství editorem této knihy: zpracovalo přece texty
původem jaksi z Telče či Brna, což nevybočuje z jihomoravského regionu.)
Původnost středověkých literárních textů — co do místa uchování či vzniku
— je ovšem natolik pochybná, že kniha vydaná v Brně daleko přesahuje hra
nice nejen Moravy, ale i české jazykové oblasti: až na Slovensko. Čím?
Poučením ze staré evropské země: literatura (i světská!) dokáže přežít umělé
i skutečné zapomenutí přes hloubku staletí i třeba ve vazbě (knih). A jestliže
byly brněnské básně objeveny v brněnské Univerzitní knihovně až v roce
1961 (díky šetrné činnosti brněnského knihvazače Mathiase Kósche z roku
1550), pak zůstává stále naděje, že při bourání bloků pracovních táborů v ze
mích českých objevili v roce 1961, 1962 atd., v zasunutých skulinách vazeb
trámů čeští lidé i poezii a literární tvorbu autorů anonymních i neano
nymních, například Václava Renčc, Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrckla, Vác
lava Prokůpka, Jana Dokulila, Josefa Knapa a dalších a dalších — hlavně
těch, co nepřežili. Snad jsou jejich skladby pro budoucí badatele a editor}'
někde dobře uschovány, aby bylo možné po roce 2000-2500 zakončit úvod
stejně, jako v roce 1983 (M. Kopecký, s. 21): „Naše publikace chce přiblížit
aspoň zčásti bohatou tvorbu napsanou...“ lnu, zázraky dochované tvorby —

19S

Kritické marginálie

chované dlouho a dlouho v náruči času — existují. Svědčí o tom slova z Pra
hy, starší než půl tisíciletí, která v překladu Rudolfa Mertlíka cituji (s. 165):
Je snad člověk, jenž by nelkal,
kdykoli se s námi setkal,
uviděl nás trpěti?
Nic než pravdu neříkáme:
nekonečné strasti máme,
zlo tohoto století.
Čím jsou zázračná? Ti, co vidí — i za zrakem — skutečnost v Čechách, tedy
i skutečnost oněch „pracovních táborů“, jiná slova hledat nemusejí.

Jan Skácel: Naděje s bukovými křídly.
s. 120, náklad 3000, cena

(Edice Alfa, Mladá fronta, Praha 1983, vydání
12,- Kčs.)

Ať mi nikdo nevykládá, že dobrá báseň není modlitbou, byť by ji psal
nevěrec. A nebudu zdůrazňovat nepodstatné, že verše ze dvou sbírek poslou
chají milovníci poezie i v jiných zemích, mimo ČSSR: básník mnohdy píše
své texty na plátna utkaná z kopřiv — a křesťané tomuto poselství rozumějí.
Jan Skácel už pro sbírku „Metličky“, vydanou v roce 1970 v Čs. spisovateli,
zvolil za motto citát z bible — citát tak oblíbený u tzv. „katolických
básníků“ (u takzvaných, neboť není katolických básníků, jsou jen básníci —
a jací by to mohli být zvláštní básníci, když katolicita znamená všeobec
nost?). Ale raději budu citovat z druhé části knihy, ze sbírky (tolikrát v ČSSR
strojopisně opisované): „Oříšky pro černého papouška“. (S. 68): „promluv
k nám z hořícího hloží / při labutích svých bože rci / a přiznám se: to na
mém loži / popelem lehli slavíci.“ A protože kniha se jmenuje „Naděje s bu
kovými křídly“, můžeme číst na s. 75: „když upustil tu hvězdu odešel / a za
nechal nám nebe pro výstrahu / dokořán otevřené učinil / že v uchu božím
slyšíme růst trávu.“ A to se mi ještě chce citovat dvě čtyřverší z první sbírky
„Chyba broskví“. Zvláště na jedno nenápadné a teologicky velmi práskané
čtyřverší musím upozornit (s. 40): „andělé padlí nikdy nepovstanou / zčernali
ve světlíku tká / pavouček síť a nenalezli vinu / a proto hledají už jenom
viníka.“ — Básník zde používá Í5 nebo 16 slov a je v tom tomismus i mo
derní teologické proudy: Ano, padlí andělé nikdy nepovstanou, peklo zůstane.
Tito nositelé světla obvinili z něčeho Boha a jejich existence skončila ve světlí
ku — ten v Čechách známe jako místo pro větrání hajzlíků — a vesmírný
prostor padlým nadělům vymezený nelze v češtině ani příhodněji nazvat.
Ovšem, nejpodstatnější tragédií padlých andělů zůstává, že vinu u Boha nena
lezli — Bůh je nevinný. A nezbývá jim, než s trpělivostí pavouků tkát síť
(středověká přírodověda učila, že pavouci se rodí ze špíny a světlíky v našem
prostředí jsou plné špíny, pavouků a pavučin), takže básník prozrazuje, že ví
hodně i o moderně scholastice. O tom, že ďáblové jdou po člověku a snad
to nelze ani lépe teologicky zdůvodnit, než že v lidské bytosti hledají viníka
za svůj pád. Hledají už jenom viníka — aby se pomstili! A děsivé bude to

Knihy

¡96

z Československa

(s. 60.): „děsivé bude až to spočítá nás / a podtrhne a navždy odpoví / ukáže
cestu kudy ¿0' nikudy / (na) nevyslovitelné ostrovy.“ — Ať mi někdo mluví
o tom, že libovolný výklad lze do básní dosadit zpětné! Nevím, která bába se
modlila za duši svého budoucího vnuka Jana Skácela, o těchto už na prach
rozpadlých ženách modlících se za rodiny mnoho nevíme, zdá se mi, že už
dokonce vymizely, ale snad, či určitě zas přibylo čtenářek poezie. A jestliže
někdo umí vyjadřovat křesťanství ve své poezii plně, a přitom jen tak mimo
chodem, pak mi to připomíná jednu z odrůd těch drsných v přísvitu, kteří
nevzhlední jak srstka z opuštěných zahrad jižní Moravy, jsou na první po
hled scvrklí, ze všech zahradních plodů nejmíň vábní, plni dlouhých štětinatých
chlupů, a přitom zvláštně síádnou na jazyku samotného Boha!

František Lazecký: Světlany.
(Jako cvičnou práci vytiskli učni Moravských tiskařských závodů, provoz 21,
Ostrava /, náklad neuveden, Ostrava 1985.)

Je těžké psát o díle mrtvého básníka, s nímž se čtenář navíc osobně znal:
jeho mnohé básně, zvláště ze sbírek z konce let šedesátých, ovlivnily mno
ho mladých křesťanů v ČSSR — a k dobrému. Tedy k tomu, že na příkladě
Lazeckého poezie si mohli ověřit pravdivost básníkova tvrzení (z předmluvy
ke sbírce „Jenom vzlyk temnot"): „Zpěv je jediná důstojná odpověď básní
kova na všechny bědy, ústrky, ponížení, na všechny rány toho, čemu se říká
osud, ale co ve skutečnosti jsou dary múz a návštěvy Prozřetelnosti." — Je
potom ovšem paradoxem, že v naší současnosti tuto důstojnou odpověď
básníka tisknou v nepatrném nákladu jako cvičnou práci učni: je to však jev
po výtce politický. Pokud se týče zpěvu: 28 básní, do sbírky zahrnutých, ve
svém vyznění znásobují slovo — mnoho. Je toho prostě mnoho: mnoho slov,
mnoho melancholie, mnoho rýmů. I na tak malé ploše. Sbírka (jejíž určení
vydavatel oznamuje takto: „K mezinárodnímu dni žen 1985 a k nedožitým
80. narozeninám básníka“) shrnuje Lazeckého verše ženám. Či se aspoň v ces
topisné básni musí mihnout „dívka žárnooká“ (Vrsarské ostrůvky), nebo ne
známý redaktor zařazuje báseň (Cypřiš), zřejmě pro verš „Snad matka, které
zabili ve válce děti“, i když se jedná o báseň — modlitební. Je to skutečný
účelový tisk z poezie starého pána — ale přesto! — i zde je místy poznat, že
František Lazecký byl skutečně básníkem — z vůle Prozřetelnosti. Taková
„Milencova noční píseň" je krásnou a čistou variací na Píseň písní a je silná
i báseň „Dívka a obraz": jestliže kdysi František z Assisi oslovil „sestřičku
smrt", pak František Lazacký ji v této české básni vidí. Vidí!

Thalia Brunensis centcnaria.
(Spisy Univerzity /. E. Purkynč, Brno 1984, vědecký redaktor: doc. PhDr.
Zdeněk Srna, náklad 800, s. 227, cena 28,- Kčs.)

K poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně se při
pojila i UJEP knižním sborníkem vědeckých prací 16-ti autorů. Po přečtení
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knihy brněnský čtenář nemůže než se zamyslit nad stavem naší divadelní vě
dy: co vře umí zamlčet! Hned v předmluvě knihy dokáže Zdeněk Srna nejme
novat v množství jmen autorů z okruhu Večerního Brna a jiných městských
scén Milana Uhdeho: tato schopnost zamlčování — i na vědecké půdě, či tam
především — svědčí o vědeckosti redaktora víc, než dlouhé rozbory. Pikant
ností knihy pak zůstává, že od s. 151 po s. 163 rozebírá Milan Tříska „Bala
du pro banditu v Divadle na Provázku.“ Vědecký redaktor knih)’ tuto stať
do spisu zařadil, ačkoliv je v ní několikrát jmenován jako autor hry a scénáře
bývalý režisér DnP Zdeněk Pospíšil. Na tomto příkladě je vidno, jak pro di
vadelní vědce je emigrant z ČSSR méně nebezpečný, než divadelník, žijící
v Brně. Možná, že kdyby Milan Uhde rovněž utekl do Švýcarska, došel by
u brněnských teatrologů milosti a přiznání existence. Kdo se má ale v takové
vědecké politice vyzat? Čtenář? Zvláště když v Brně není tajemstvím, že au
torem Balady pro banditu, hry i filmového scénáře — je právě „zapomenutý“
Milan Uhde. Takže: musíme být vědcům vděčni i za málo — za laické mini
mum. Za to, že se třeba ve stati Aleše Tichého na s. 173 mihne jméno Zdeň
ka Urbánka, cituji: „Nastudování hry v r. 1964 se liší od všech předchůdců
i tím, že se na scéně uvádí téměř celý text, a to v nepřesném překladu Ur
bánkově.“ — Pohrdlivá zmínka — ale přece! Aspoň autor existuje: rovněž
tak na s. 121 zaregistrováno (pouze) jméno dramatika Václava Renčc (při
loutkovém divadle Radost z roku 1949). Inu: Radost ze zamlčování, nepřes
nosti — i to je pocta profesionálů — profesionálnímu divadlu k roku 1984!
Jan Houška: Amórek a Amára.
(Severočeské nakladatelství, Ostí n/Labem 1984, odp. red. Vilém Vránek, il.
M. Janáček, vydání 1., náklad 5000, s. 104.)

Tři povídky tak trochu pro týdeník SSM „Mladý svět": jenomže přidlouhlé. Na knihu, knížečku však vydají a šup: nový a plodný spisovatel je na
světě. Jan Houška (ročník 1942), který už vydal básnickou sbírku „Létající
ryba“, má alespoň jednu ctnost: děj svých povídek se snaží reálně umístit do
severočeského terénu. Dozvíme se tak v literatuře, co beztak víme všichni, že
(s. 49) Ústí nad Labem je „nevlídné město“, že v „Kamenickém Senově je
horní nádraží“ atd. Zůstanu u toho „že“: o knížce píši proto, že mě zajímají
víceméně vrstevníci (narozením) ze čtyřicátých let, kteří jako já prožili rok
1968 na počátku dospělosti. Jakoupak v nich zanechal stopu? Jan Houška je
v tomto směru v české literatuře příkladným autorem: v třetí povídce, na
zvané „O lásce, hrdinech a švestkách“ popisuje příběh, který se mohl odehrát
po roce 1950 kdykoliv. Třeba i před rokem: neschopní příslušníci SNB, frigidní učitelka-sportovkyně, jestliže se mluví o sekeře, teče za chvíli v textu
krev, chodí se po horách v okolí Liptovského Hrádku, abychom se na před
poslední straně dozvěděli, že vše se odehrálo v roce 1968 (do června a po
červnu). Modelový příběh? Ale kdepak: autor prostě nic jiného, hodného za
znamenání, nebo aspoň náznaku, v roce 1968 neprožil! Takovéto vygumované
hlavy potřebují nejen v severočeském nakladatelství — ale všude po ČSSR!
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Cyrilometodějský kalendář 1985.
(Česká katolická Charita, ÚCN Praha 1984, uspořádali ThDr. L. Pokorný
a ThDr. J. Huber, náklad neuveden, s.143.)

Oldřich Odvozil, který pro kalendář sestavil kulturní výročí, píše ve Člán
ku „Strážný duch moravského Horáčka“ na s. 90: „Na konci života začal
Jan Karník psát na popud Em. Masáka „Listy z archívu“, což měla být přípra
va k dílu „Kniha konfesí a vzpomínek literárních“. Těžil při tom ze svého bo
hatého archívu, v němž jsou listy A. Jiráska, A. Klášterského, R. Svobodo
vé, J. Vrchlického, Boh. Knósla, J. Demla. M. KukuČína, Sv. Hurbena-Vajanského aj, Torzo publikovaných konfesí a vzpomínek by přineslo nejeden
zajímavý detail z Českého literárního dění na přelomu století.“ — O. Svozil
tak publikuje známý fakt: ani krajská nakladatelství nemají v českých zemích
zájem na vydání knih vzpomínek, pokud se nejedná o literáty důležité z hle
diska KSČ. Je proto pěkné, že připomíná slovenská jména KukuČína a Hurbana-Vajanského: snad v literárně svobodnější republice československé fede
race zauvažují, zda Karníkovy vzpomínky nevydat... Čeští literární historici
by tak získali cenný pramen pro svá díla — sice ve slovenštině — ale přece
jen! Dále se mi na Svozilově článku líbí, že připomenul českého literáta, re
daktora kněze Emanuela Masáka, který zemřel v naprostém (a umělém) zapo
menutí (v letech slávy socialismu) v Brně-Židenicích... Od s. 90 po s. 92 pak
následují v kalendáři úryvky ze vzpomínkové knihy Karníka, nazvané „Sladké
s hořkým“. A protože mne zajímají autentické kořeny, z nichž povstávala
možnost dnešního totálního reálného socialismu v hlavách obyčejných lidí
(původně ponořených do křesťansko-katolického prostředí), cituji Kamíkův
zápis ze s. 91: „Prasátko bývalo na našem venkově odjakživa ve veliké vážnos
ti. Synek tkalcovské rodiny, který prodělal trampoty první světové války,
sotva odjel na dovolenou, onemocněl těžkým tyfem střevním. Současně ro
dičům zcepenělo osmikilové sele, tedy teprve škvr.ně, o nímž lze nanejvýš
užít přívlastku „nadějné“. Zastal jsem matku lamentující, až mi srdce usedalo.
I jal jsem se ji utěšovali, že pevně doufám v synovo uzdravení atd. Jelikož
jsem pořád mluvil jen o nemocném, poučila mne matka sama o pravé příčině
svého zármutku: „1 ten hoch mne tak netrápí, ale to prase!“ A ze s. 92: „Starosvětský sedlák, jak bývali za dávných časů, vezl mne do dědiny. Cestou při
šla řeč na děti, mám-li je v Brně na školách. Když uslyšel, že v Praze, zakrou
til strejc povážlivě hlavou a s chytráckým úsměvem poznamenal: „Mně by se
lepší líbilo v Brně. V Praze sem taky byl, loni — ale nejni tam nic zvláštního!
Všechno rozházený, žádná pěkná rovná hulica.“ A pak že sídlištní „rovná hulica" neodpovídá chtění národa.
Zdeněk Mahler: Sbohem, můj krásný plameni.
(Edice Životopisy, Albatros, Praha 1984, náklad 20000, s. 216, pro čtenáře od
13 let, vydání I.)

Pro ty, kdo knihu vyhledali po udělení osmi Oskarů „Amadeovi" od Mi
loše Formana, připravilo nakladatelství ve spolupráci s tiskárnou malou po
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zornost: do každého výtisku je vložen lístek. Cituji: „Opravte si, prosím,
text na str. 203, 6. řádek zdola: místo slova „obdarován“ má být správné
„otráven“. Jistě: v našem středoevropském prostoru, v období absolutistic
kých vlád, musí být umělec místo „obdarován“ správně „otráven“. Zvláště,
když je umělcem skutečně světovým: a netýká se to jen dávného Mozarta Či
dnešního režiséra světového jména, rodáka z Čáslavi — z jehož díla nesmějí
čeští krajané a současníci nic znát. (Za sto roků pak o tom budou jiní Mak
lérové spřádat života běh v textu jak v osudí; spojí potom Formana s Dietlem za pobytu v Praze, stejně jako Casanovu s Amadeem a Claniem za
korunovace Leopolda, v onom kdysi a nyní.) Mahlerovi se navíc — aspoň
v mých očích — podařil husarský kousek: Z Mozartova jména vytvořil zkrat
ku WAM. V době, kdy v českém tisku vládne BAM, je krásné vědět, z dě
jin kultury západní Evropy: tu a tu skladbu stvořil WAM. A v Praze!
Ó: božský WAMp! A druhá věc v textu knihy Mahlera ctí: oproti Jiráskovu
popisu Leopoldovy korunovace z F. L. Věka nám líčí stejnou událost mo
derně. To je: korunovace českého krále je blekotem starců a hlavně — všude
vládne tajná policie. Ta vševědoucí, co Mozarta nepustí (s. 166) mezi seznam
zvaných hostů, cituji: „Představuji si Mozarta, jak hází pumu!... Hraběte na
padla jiná líbeznost — klouzal pohledem po křepčících hostech: Kdo z nich
je asi na něho nasazen?“ A tato kouzelná otázka, týkající se stále umělců
v Praze — kdo je na koho nasazen — unikla zcela naivnímu Jiráskovi. Ovšem,
žil také v naprosto jiné době než Zdeněk Mahler, který zřejmě zná i citát
(necitovaný) z Karla Marxe: Šedá, šedá je barva socialismu. Neboť na s. 172
nechává Casanovu pronést prorockou větu: „Fascinuje mě šedá barva. Je to
barva budoucnosti." Mám dojem, že Zdeněk Mahler v této knize činí pro
čtenáře od 13 let víc, než Albatros tuší. Citát (s. 126): „Casanova poslal Mo
zartovi knížku, která mu v Praze právě vyšla: Můj útěk z olověných kobek.
Nedoprovodil ji věnováním, některé věty v textu však byly podtrženy, napřík
lad: Občan, který nechce být pronásledován, protože není stejný nebo horší
než druzí, musí předstírat, že takový je. Má-li velké nadání, měl by to tajit...
Na světě jsou zákony, které je možno porušit nevinně...“ A ať se někdo po
kusí Mahlerovi dokázat, že tyto věty Casanova pro WAM v knize nezatrhl:
ne, oficiální česká kultura se už vítězně probojovala opět do roku 1955 a na
obzoru se zas jemně začíná blýskat nad mraky. Mahlerova kniha je toho do
kladem — i v četbě pro děti...
Petr Novotný: Vezmi sekeru.
{Edice Nová próza, Ústi nad Labem 1984, Severočeské nakladatelství, odp. red.

PhDr. Václav Houžvička, náklad 12000.)

Autor pochází z Moravy (narozen v Brně), pracoval jako vychovatel
a v názvu knihy (snad by se také mohla jmenovat „Rušný dům“) se objevuje
sekera. Námětově pozoruhodný debut? Autor jistě přečetl Misařův „Pasťák“
či novější „Nebezpečné znalosti“ Ivana Kříže (v textu se mihne Olešnice, kde
v tamní polepšovně Kříž v sedmdesátých letech pracoval) ale — i nezaujatý
čtenář rozpozná, že Novotný se do tématu účinně a pravdivě zakousl. Jde
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mu o víc — o plné vystižení životního prasáctví — v socialistické současnosti.
Je to 200 stran textu, v némž — kromě kněžsky působícího (celibát, zpověd,
sebeponižování v duchu pravdy) vychovatele Nejána (nejáhna!) — není sku
tečného vychovatele narušené mládeže. Společnost reálného socialismu kolem
vyděděných sevřela svůj pevný chomout: kromě cikána Gejzy je nejpravdivěji
vystižen Jiří Koblížek. V Šestí letech je odebrán matce (nábožensky zatížené)
a otci alkoholikovi: v dětských domovech prožije 12 let a česká společnost
našeho socialismu ho dokáže vychovat pouze v duchu — zmaru. Autor ne
zastírá (například s. 126 — úvahy ředitele Kodýma), že těchto chovanců je
naprostá většina (z 600 jen 9 vychovaných k životu). A co na to klasici z o
blasti marxismu-leninismu? Cituji ze s. 127: „Makarenkovské experimenty
nechtěl riskovat, věřil na ně, ale jen v několika procentech.“ (Není tahle věta
geniální zkratkou České současnosti ve vztahu Čechů k sovětské ideologii?
„Věřil — ale jen v několika procentech.“ Protože jinak — převládá český
pragmatismus! A může se tomu pravdivý autor — po létech padesátých, šede
sátých a sedmdesátých — divit? Či zobrazovat skutečnost jinak?) A Novotný
v knize neustále otesává to naše současné — jinak. Rozhovor pracovníků,
pověřených z moci státu péčí o cikánské spoluobčany, s. 47, cituji: „úředně
nám musí pomáhat a předstírat příjemné a nezaujaté ksichty. Však jsem to
slyšel, když ti dva chlápci šli od nás ze schodů: „Nenávidím rasisty, stejně ja
ko židy, cikány a černochy!" Novotný ví, že úspěšně přežívá v reálném so
cialismu jen ten, kdo ovládá české umění — předstírat. (Chce-li cikán přežít,
musí předstírat aspoň „cikánské oči" — s. 50.) A jeho Jirka Koblížek předstí
rat — vychován socialismem, bez rušivých vlivů, k naprosto asociálnímu cho
vání — nic nechce. Díky této postavě (ve filmovém zpracování samozřejmě
upravené a zkomolené) čtenář Novotnému věří na slovo: i ta matka, modlící
se ke Kristovi a vzápětí pomáhající synům vraždit otce — celou tu sviňskou
otcovskou generaci, která pomáhala tento svět utvářet — je pravdivá až do
zatrnutí kostí. A fešák (úspěšný) Pavel Richter? Novotný v jeho příběhu zo
brazuje tu novou českou buržoazii socialistického vzezření a moci, jež vede
své děti k zvládnutí „diplomacie" reálného života. A když to dětem nevyjde
(stává se to), okamžitě se všichni (diplomacii ovládající) vzchopí, aby klopýt
nuvšího navrátili do vypolstrované náruče. (V knize ironicky Pavlíčka i do
polodětské Ivončiny náruče — pěkní s pěkným sedí a Novotný se netají ani
s tím, že nedospělí chovanci jsou socialismem v nelidském prostředí brusíren
nelidsky odíráni. S. 176: „jsou úderníci. Furt je chválí a dávají za příklad. Vůl
Skála je využívá, aby si sám nahrabal a nemusel dělat. Jen pěkně očumuje
a buzerujc za čtyři papíry. To se to pak žvaní a chodí na závodní výbor.
To se to kecá, že jsou s námi spokojeni. Jinde by nenašli voly, jako jsme my:
makejte a my vám zrušíme ústavní výchovu!" A tímto citátem končím, neboť
mi připadá, že se týká i české literatury: kdyby nezávislí čeští spisovatelé o
vládali správnou diplomacii života, pochopili by tu zastupitelnou úlohu, kte
rou má „vůl Skála“ a podřídili by se jeho buzeraci“, jež má česky lidskou
tvář: makejte, jak pískáme a my vám zrušíme ústavní výchovu!

typo pavel büchler

