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Studie a články
ALEXANDER HEIDLER
CÍRKEVNÍ

SBORNOST

Cteme-H novozákonní Skutky apoštolů a listy sv. Pavla, jsme na mnoha
místech svědky srdečných, společným nadšením proniknutých bohoslužebných shromáždění prvních křesťanských obcí, » Církví Božích«, na tom nebo onom místě
starověkého světa. Zároveň tu pozorujeme snahu, aby se tento duch bratrského
společenství projevoval i v denním životě křesťanů a v jejich osobních stycích, manželstvím a rodinou počínajíc. I v oněch prvních místních církvích, pro které Pavel
psal své listy, už byli představení a podřízení, ale otázka úřední autority a povinné
poslušnosti ustupovala do pozadí před všeobecným požadavkem, který Pavel vyjádřil slovy; » Podřizujte se jeden druhému (tj. bez rozdílu » úředního « postavení)
úcty ke Kristu. « (Efes. 5, 21).
V pozdějších desetiletích a staletích bylo ovšem třeba důkladněji vybudovat
církevní organizaci. Bylo nutné juridicky stanovit přesnější hranice práv a povinností, autority představených a poslušnosti podřízených. To bylo nezbytné, ale
bylo v tom pro církev i nebezpečí. Z původního bratrského a sesterského společenství se nakonec pro mnohé stal úřední aparát, zajisté ve službách náboženských
potřeb lidí, ty však byly chápány často příliš individuálně — a příliš pasivně.
Na začátku tedy bylo přátelské spojení Ježíšových učedníků, které křesťané
plně prožívali ve své místní církvi, ale do kterého zároveň počítali všechny ostatní
církevní obce, roztroušené po světě. Místní církve měly svého duchovního otce,
biskupa, se kterým spolupracoval sbor kněží a jáhnů. O tom vydává svědectví
už mučedník Ignác na rozhraní prvního a druhého století. Biskupové se scházeli
k bratrským poradám a tvořili krajové a nakonec i světové společnosti, podobné
původnímu sboru Ježíšových dvanácti apoštolů, za jejichž nástupce se biskupové
považovali. A jako podle jasných svědectví Nového zákona (zvláště Mt 16, 18,
Lk 22, 32, Jan 21, 15-17) postavil Ježíš do čela sboru svých dvanácti apoštolů
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Petra, tak považovali křesťanští biskupové od prvních dob (srov. svědectví sv. Ireneje okolo r. 150) za hlavu svého sboru a Petrova nástupce, římského biskupa papeže. Římský biskup se svou místní církví byl od začátku nejvyšší pozemská
instance mezi křesťanskými biskupy a jejich církvemi. V tom smyslu byl vždy
podstatně víc než pouhý » čestný předseda «. Ale po dlouhá staletí to naprosto neznamenalo, že by on nebo jeho domácí církevní úředníci soustavně zasahovali do
běžného života ostatních místních církví, roztroušených po světě. Biskupové křesťanského světa vystupovali a postupovali jako sbor, kolegiálně, zvláště ve formě sněmů,. synod, koncilů. Papežovo prvenství v celé církvi se namnoze projevovalo jenom
tím, že svolával sněmy biskupů, předsedal jim hutí osobně nebo svými zástupci
a nakonec schvaloval jejich usnesení.
Tento postup měl pevné biblické kořeny. JežíŠ v evangeliích většinou oslovuje
svých dvanáct apoštolu jako celek a nejednou jim svěřuje nejvyšší duchovní autoritu
ve své církvi, aniž výslovně připomíná Petra. Dokonce i slova o svazování a rozvazování, která u Matouše 16, ig vyznamenávají Petra, ěteme v tomtéž evangeliu 18, 18 v množném čísle; jsou adresována celé církvi, jistě především sboru jejích
představených, dvanácti apoštolům a jejich nástupcům: » Všecko, co svážete na
zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.«
Ve Skutcích apoštolů, v jejich první, Petrovské části, vidíme stále sbor dvanácti
(padlého Jidáše zatím vystřídal Matěj) s Petrem v čele. Petr vystupuje jako rozený
mluvčí sboru. Ne však jako jeho samovládcel Právem dnes upozorňuje kardinál
Suenens na nenápadnou, ale výmluvnou větičku: » Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali tam Petra a Jana. « (Sk 8,
14) »Zbožné uši« by dnes stále ještě urážela naprosto logická analogie: »Když
se biskupové, shromáždění na synodě, dověděli, že Japonsko je ochotno přijmout
Boží slovo, poslali do Tokia Pavla VI. a kardinála Villota (popř. monsignora
Benelliho).«
Zde vidíme základ oné tajemné rovnováhy mezi papežským primátem a biskupskou kolegialitou, rovnováhy, kterou se asi nikdy nepodaří beze zbytku vyjádřit právnickými formulkami, která však tvoří životní a životodárné napětí
obecné církve.
Totéž platí o slavné hádce Petra a Pavla, jak o ní svědčí Pavlův list Galaťanům 2, 1-1.4• »Biskup« Pavel píše o »papeži« Petrovi: »Když... přišel...
do Antiochie, přímo jsem proti němu vystoupil, protože si zasloužil výtky. « (2, 11)
Dnes je sice běžné - asi od dob Baroniových - že církevní historikové kritizují
mimilč papeže. (Německý církevní historik L. M. Herding dokonce za Pia XII.
napsal, že žádný papež s číslem 6 nebyl pro církev štěstím.) Ale stále ještě uráží
» zbožné uši«, když někdo otevřeně kritizuje vládnoucího papeže za čin nebo
projev - ač ne článek víry - který nepovažuje za šťastný (např. v našich dnech
za encykliku » Humanae vitae«). Logicky není mezi minulým a přítomným papežem žádný rozdíl. Rozdíl je spíše jen psychologický. U dávno mrtvého papeže
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myslíme pochopitelné víc na jeho osobní vlastností; žijící a uradující papež je v naší
mysli přítomen víc jako představitel církevní autority. Ale v obou případech má
papež narok na nasi úctu (»salva reverential) - a v žádném z obou případů
nemusí být vůči němu vyloučena odůvodněná a kladně zaměřená kritika ve věcech,
které nejsou přímo článek víry. To platí především pro papežovy spolubratry
v biskupském sboru. Papež je Petr, bez tohoto axiómatu bychom nebyli katolíky;
ale nikde není psáno, že by papež mohl být považován za víc než za Petra a že
by se k němu druzí biskupové museli chovat jinak než Pavel k Petrovi.
Pavel se choval k Petrovi jako mladší bratr ke staršímu, jako dospělý syn k otci,
i když Petrovo schválení považoval i on za předpoklad, aby se nevydával v nebezpečí, že snad běží nadarmo (srov. Gal 2, 2). Tyto » rodinné « vztahy při dalším růstu a rozvoji církve začaly pochopitelně ustupovat vztahům organizačním,
právnicky vymezeným, více méně byrokratickým, poznamenaným obdobou se
současnou soustavou státně politickou. Okolo biskupů významných středisek politického i církevního života se počaly vytvářet centralizované církevní celky. Jednotliví
biskupové byli podřízeni svému metropolitovi, metropolité zase patriarchovi, bis kupo mimořádně důležitého města, které se v křesťanské tradici právem nebo neprávem považovalo za sídlo některého z apoštolů.
V západní, latinské církvi nabyl rozhodujícího významu jen patriarchát
římský, založený na Petrovi. Když se od něho vij. století začaly výslovně odlučovat patriarcháty východní, zůstal Řím na západě prakticky jediným opravdovým církevním centrem. Římská právní a politická tradice a mnoho historických
motivů, často ve světle daných poměrů z křesťanského hlediska oprávněných, vedly
na západě k tomu, že papež se svou kurií vždy víc a více zasahoval do života
jednotlivých místních církví (pokud se obrovské zaalpské diecéze vůbec tak ještě
daly nazvat, zvláště když se v rostoucí míře přizpůsobovaly feudálnímu pořádku
středověké společnosti). Samozřejmě tu spolupůsobily i důvody tnimonáboženské,
ohledy mocenské, finanční, samoúčelně byrokratické, jak už to u každého centralismu bývá. Když se pak v katolickém prostředí řeklo » církev «, měli mnozí na
mysli především papeže s jeho panovnickým dvorem a úředním aparátem, s jeho
kurií. Vzrůstalo i pokušení považovat jednotlivé místní biskupy a jejich » konsistoře « jen za jakési výkonné orgány papežské kurie, a jednotlivé faráře pak zase
za výkonné orgány biskupské konsistoře. Laikové, pokud to nebyli mocní tohoto
světa, měli v tomto pojetí postavení poslušných jednotlivců, kteří se řídí směrnicemi
a příkazy » církevní vrchnosti«. Když byl některý laik přece přizván k činné spolupráci, byl zase Často považován za výkonný orgán biskupské konsistoře nebo
farního úřadu. V tom všem se často ztrácelo původní vřelé společenství Božích
dětí. V kostele se každý účastnil kněžské bohoslužby jen jako trpný jednotlivec,
který se nezajímal o druhé přítomné. Mimo kostel už mezi věřícími nějaké zvláštní
společenství nebylo. I když se uměle vytvořilo, např. katolickým spolkem, leckdy
bylo za čas zase pohlceno spolkařskou byrokracií.
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Nechci tvrdit, že v minulých stoletích tato pokušení nikdo neviděl a že se proti
nim nebojovalo. Tak např. Tridentský koncil svými pastorálními usneseními znovu
zhodnotil úřad diecézního biskupa, žádal jeho přítomnost v diecézi, doporučoval
sněmy biskupů a porady biskupa s kněžími jeho diecéze. V praxi ovšem např.
ve Francii až do revoluce velká část biskupu žila při královském dvoře a diecézi
si dávala * spravovat« podřízenými úředníky. V Německu byli do napoleonských
válek biskupové často více světskými feudálními pány než pastýři Kristových ovcí.
Pokud se potridentští biskupové přece začali scházet na národních sněmech, dělali
to často ve službách panovnických, takže jejich opozice proti římskému centralismu
byla upřímným katolíkům právem podezřelá a měla u nich účinek právě opačný.
V novějších dobách pak mezi duchovenstvem nastala tak dětinská honba za čestnými tituly a odznaky, které měly prostého kněze »pro útěchu« aspoň navenek
připodobnit biskupovi (touha, které vatikánský centralismus nevhodně povoloval
a povoluje), že se tím v očích lidu namnoze stírala klasická struktura církevních
úřadů.
První vatikánský koncil se měl znovu soustavně zabývat kromě papežova
prvenství a jeho učitelského úřadu, ve svých vrcholných projevech neomylného,
také úřadem biskupů a jejich sborem. Válka mezi Německem a Francií r. 1870
a v souvislosti s ní italské obsazení papežského státu způsobily, že první vatikánský sněm nebyl dokončen, je možné, že tehdejší teologie by byla thema » biskupové « náležitě nezvládla. Zůstává však skutečností, že důrazné vyhlášení papežova skutečného primátu, jeho přímé pravomoci nad celou církví a všemi jejími
pastýři, když nemohlo být doplněno kapitolou o biskupech a jejich sboru, jen ještě
posílilo nadměrný vatikánský centralismus a všeobecně přispělo k jednostrannému
pojetí katolické církve. Leckomu už se pak např. zdálo, že v budoucnu bude svolávání koncilu, všeobecného biskupského sněmu, zbytečným přepychem. Avšak
právě po j. vatikánském koncilu začalo v katolické církvi z malých začátku vyrůstat obrodné hnutí, usilující o obnovu živého křesťanského společenství, které
by se podobalo prvotním církvím (nebo i poněkud partikulárnějším společenstvím
vrcholného středověku, např. původnímu třetímu řádu sv. Františka z Assisi).
Ne už jeti některý řád, nějaké bratrstvo, ale církev sama se zase měla stát bratrskou rodinou stejně smýšlejících přátel Na toto úsilí měl jistě vliv i vnější tlak
politických režimu, církvi více méně nepřátelských, který nutil věřící, aby se semkli.
Důležitější byly motivy ryze křesťanské. Začal nový zájem o bibli. Nový zákon
se opět stal základním pramenem duchovního života kněží i zbožných laiků. To
nutně vedlo i k jinému pojetí církve. Bohoslužba se zásluhou liturgického hnutí
opět stávala společnou a společenskou slavností celé shromážděné obce. Od katolických spolků minulého století se přecházelo k různým odstínům » katolické akce «,
chápané jako činná účast laiků v hierarchikém apoštolátu církve. To všechno vedlo
k vědomi sounáležitosti věřících katolíků, k většímu bratrství i mimo kostel, církevní školu nebo spolkovou místnost.
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Živé společenství začíná tam, kde se lidé osobné znají a stýkají; vyrůstá proto
zdola. Začíná to místní křesťanskou obcí, což je dnes farnost nebo jiný podobný
útvar, někdy i speáalizovaný, například podle povolání nebo podle jazyka. Pokračuje to diecézí, která má zase utvořit z ktiěží i laiků jednu rodinu semknutou okolo
otce biskupa. Biskupové jednoho národa a jednoho státu vytvářejí bratrský sbor
svou stálou biskupskou konferencí, fedotlivé národní a státní, popřípadě i oblastní
biskupské konference, mají být podle tohoto pojetí v živém styku s papežem a jeho
spolupracovníky. Papež se má v tomto duchu důsledně považovat za hlavu a mluvčího světového biskupského sboru> má jej otevřeně informovat, má se s ním radit,
má se s ním dělit o svou odpovědnost. Úředníci jeho kurie mají toto jeho členství
v biskupském sboru respektovat. V církvi jsou podle tohoto pojetí všichni za
všechno spoluodpovědní. A spoluodpovědnost vede na všech stupních (samozřejmě
také v poměru biskupa ke kněžím, kněze k laikům!) i k určitému podílu na autoritě představených.
Tento relativně nový, a přece vlastně původní obraz církve měli na mysli
rozhodující otcové Druhého vatikánského koncilu téměř ve všech jeho usneseních,
výslovně zvláště v usnesení » O Církvi«. Koncil ovšem nedořešil všechny teoretické otázky stran církevního společenství (communio) a církevní sbomosti (kolegiality) - a zdaleka ještě ani koncil ani papež nevyvodil všechny potřebné praktické
důsledky z nových poznatků. Těmito problémy a úkoly se proto znovu zabývala
mimořádná biskupská synoda v říjnu 1969 - a jistě ne naposled a s konečnou platností.
Na koncilu i na biskupských synodách 1967 a zvláště 1969 se o poměru papežova prvenství a jeho členství v biskupském sboru vedly živé diskuse mezi otci,
které veřejné mínění označuje budjako konservativní nebo jako pokrokové. Přesněji
by se snad mělo říci, že jedni jsou ještě více poznamenáni svým převážně právnickým
školením, a proto i juridickým, někdy až legalistickým pojetím církve (které proniká i do teologie, zvláště do mravouky), kdežto druzí už prošli školou biblické
teologie a hnutí pro obnovu živého církevního společenství. Určitý vliv mohou
mít i politické postoje. Nejde však o » pravici« a » levici« v běžném, dnešním vývojem často překonaném smyslu. Ačkoliv nemůžeme církev jako náboženské společenství, založené na Božím slově a duchovní vládě našeho společného Pána,
Krista, bez výhrad srovnávat s politickými režimy, přece v ní můžeme vidět prvky
více monarchické, absolutistické, a prvky více demokratické. Demokratické prvky,
například svobodná volba vhodného kandidáta pro církevní úřad a svěcení všech
stupňů, byly v prvotní církvi poměrně silné a pak s různými výkyvy postupně
mizely. Kdo považuje úctu k dospělosti lidí za požadavek křesťanské politické
morálky, ten bude i v církvi usilovat o posílení všech demokratických prvků, pokud
jsou slučitelné s její zvláštní společenskou povahou. (Přitom se budeme varovat
iluzí a dáme si pozor na možnost nepoctivého zneužívání demokratických prvků
církevního života nedemokratickými soustavami politickými!)
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S demokratickým duchem nasi doby je v souladu i zásada subsidiarity, kterou
zdůrazňovali papežové od doby Pia XI. ve svých projevech o společenské etice.
Co může dobře udělat nižší společenský celek a jeho vedení, do toho nemá zbytečně zasahovat celek a autorita vyšší. Ale ovšem i naopak: když se nižší, dílčí
celek téže společnosti octne v nouzi, má představitel vyššího, obecnějšího celku
právo a povinnost mu přijít na pomoc, vždy však jenom na tak dlouho a natolik,
nakolik je to nutné. (» Brežněvova doktrína « je prolhaným, karikujícím zneužitím této zásady, ale právě proto na její platnosti nic nemění.) Při vší opatrnosti,
s jakou musíme užívat politických pojmů v církevní oblasti, může být právě zásada
subsidiarity, zdůrazňovaná posledními papeži, významným příspěvkem pro posílení demokratických prvků církevního života. Zjednodušeně řečeno: biskup nemá
zbytečně a jednostranně zasahovat do toho, co dělají faráři, papež nemá zbytečně
a jednostranně zasahovat do toho, co dělají biskupové. Zbytečně a jednostranně,
protože právě důraz na církevní společenství zároveň vyžaduje zájem, vzájemnou
informaci, radu a pomoc. Je-li papež chápán jako hlava a mluvčí sboru biskupů,
vyžadovala by zásada subsidiarity, aby zpravidla konal důležitá rozhodnutí pro
celou církev jen ve spojení s biskupy nebo jejich zástupci - a aby samostatné projevy
toho druhu považoval za něco mimořádného, za jakési nouzové řešení v mimořádných poměrech, kdy musí hlava sboru za své kolegy * zaskočit«.
Výsady, které samému papeži potvrdil i. vatikánský koncil, mohou mít pozitivní význam např. v době pronásledování některé místní církve. Když jsou domácí
biskupové tísněni, mohou se právem dovolávat své odpovědnosti před papežem.
Když jsou umlčeni, může papež aspoň nepřímo pomáhat jejich opuštěným věřícím.
Ale naopak zase příliš »papežské« chápání církve může vést k nedoceňování
biskupů a jejich národního sboru ve veřejném mínění, kterého pak pronásledovatelé
využívají. Kde se po celá desetiletí z malicherných pozemských ohledů nechávají
v čele diecézí » apoštolští administrátoři«, tam se bezděčně připravuje půda pro
usměrněné » kapitulní vikáře «. Vejde-li význam biskupů a jejich národního, popř.
celostátního sboru do veřejného mínění světa jako zcela podstatná složka náboženské svobody pro katolické křesťany, nebudou se nikdy a nikde tak snadno opakovat církevní »padesátá léta « v Československu - a nebudou ani tak snadno pokračovat, jak se to tam dosud zčásti děje.
Už tento příklad ukazuje, jak velký praktický význam může mít pro církev
a lidstvo teologické propracování a důsledné uskutečnění sbornosti v katolické církvi.
Existují samozřejmě otázky bezprostředně palčivější, ale teprve ve spolupráci se
zkušenými praktiky z duchovní správy»jakými namnoze jsou diecézní biskupové,
bude papež schopen je opravdu řešit, zároveň i s pomocí širší škály teologických
škol, které se v názorech biskupů (a jejich poradců) odrážejí. Je také řada drobnějších problémů, které bude užitečné ponechat národním biskupským konferencím,
aby si je řešily po svém podle poměru v zemi a v místní církvi. Jenom jednota
v mnohosti a pestrosti je jednota opravdu katolická, tj. všeobecná, univerzální.
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Můžeme rozumět italským vlastetimm, kterým je líto výsadního postavení jejich
národa v katolické církvi, ale jistě i oni uznají, že v Nové úmluvě už neexistuje
žádný * vyvolený národ*. I ten nejradikálnější stoupenec papežské samo vlády
musí dnes uznat, že ve složitém moderním světě nemůže papež všechno dělat sám.
Nutně potřebuje poradce a spolupracovníky. Je-li tomu tak, je jistě teologicky
správnější a prakticky pro církev výhodnější, když se papež v otázkách, které
se týkají celé církve, bude více radit se svými bratry z biskupského sboru než s úředníky své kurie. Kurie se tak stane spíše výkonným orgánem zároveň papeže a celého biskupského sborn než jenom jakýmsi mezičlánkem, který někdy papeže
a biskupy navzájem více odděloval než spojoval. To všechno bude platit pro otázky
celé církve, nebo pro takové úkoly, které se dnes nedají řešit místně, nýbrž jen světově. Ve všech jiných otázkách a úkolech bude na místě decentralizace a větší autonomie národních biskupských sborů. Tím se snad překoná dosavadní stav, kdy
se v důsledku různých tradic a zaběhnutých zvyklostí v církvi řeší centrálně věci
leckdy významu lokálního, a kdy se jednotlivým biskupům pro nedostatek příslušných vatikánských »škatulek« ponechávají k řešení problémy, které přesalmjí
jejich možnosti.
Bude-li katolická církev uvnitř bratrštější, bude-li lépe řešit své vlastní problémy, překoná-li své vnitřní krize, které jsou aspoň zčásti zaviněny nerespektováním sbornosti, konkrétně kuriálními zásahy proti důležitým podnětům otců
Druhého vatikánského koncilu, bude už tím dávat lepší příklad ostatním křesťanským vyznáním a celému lidstvu. Jak ukazují byzantské studie profesora F. Dvornika, bude pravoslavný východ ochoten uznat římského papeže za pravou tujvyšší
instanci církve na zemi jen pod podmínkou, že jim papežská kurie nebude bez
nutnosti zasahovat do vnitřních záležitostí jednotlivých patriarchátů. To je příklad
ekumenického významu dnešního úsilí o obnovu katolické sbornosti. Ale je zde
i naděje na dobré účinky pro celé lidstvo. Jednak bude životnější řešení palčivých
otázek {pravděpodobně např. regulace porodnosti) katolickou církví užitečné pro
rozvoj světa, jednak budou posíleni všichni, kdo kdekoli bojují o větší úctu k lidské
důstojnosti a k právům člověka, o více svobody a důvěry k lidem, o pravý dialog
a důsledně nenásilné řešení sporů. V tom všem může mít dobrý příklad právě katolické církve epochální význam. Přitom jde v církvi o víc mž o důvěru v Člověka,
stvořeného k obrazu Božímu. Jde i o důvěru v Ducha svatého, který působí v celém společenství církve.

469

F.

RÝPÁ»

K D N E Š N Í DISKUSI O K N Ě Z I A K N Ě Ž S T V Í
Je již po delší dobu v módě zabývat se v tisku všeho druhu a všech odstínů - od bohiovědných odborných časopisů až po ilustrované týdeníky krizí, která dnes zmítá Církví a zvláště jejím kněžstvem. Kněz se stal předmětem diskuse a s ním se dostalo do diskuse v mnohých případech i samotné
kněžství. Problematika, která se zde před námi v těchto několika posledních
létech náhle a jakoby znenadání otevřela, je pro většinu z nás zcela nová,
hodně spletitá, téměř nepřehledná. Jak nedávno napsal v této souvislosti
kardinál Garrone, » celá její obtížnost spočívá mnohem více v její definici
než v jejím řešení. Jde o to dát přesný výraz všeobecnému pocitu stísněnosti, vření a kvašení, pocházejícímu ze situace, v níž se dnes ocitají kněží...« (i)
Naším úkolem v tomto pojednání je a) popsat alespoň v hrubých obrysech dnešní problematiku kněží, b) ukázat na některé její příčiny, a c) pokusit
se o stanovení určitých zásad, jež by mohly přispět k jejímu vyjasnění.
a) Kněžsky problém
Abychom nabyli celkového obrazu o současné kněžské krizi, je si třeba
všimnout v prvé řadě otázek, které si dnes kněží kladou. Tyto otázky se
týkají jednak jejich místa v dnešní společnosti, jednak celkového pojetí
kněžské činnosti a v neposlední řadě samé věroučné náplně kněžství.
Napřed si všimneme otázky postavení kněze ve společnosti. Tato otázka
nebyla pro kněze ve skutečnosti nikdy lehká. Kněz již tím, že je prostředníkem mezi Bohem a lidmi, nemá na zemi pevného místa. Jeho místo - obrazně
řečeno - je vlastně mezi nebem a zemí; je to postavení často ohrožené a labilní, při němž zachování rovnováhy se neobešlo nikdy bez úsilí, bez nejrůznějších obětí a těžkostí. Bylo-li to však vždy určitým problémem již za
starých pokojných časů, je to dvojnásobně obtížné dnes, kdy j e celý svět
v pohybu a kdy se veškeré společenské struktury od základů mění. Místo
kněze na zemi, jeho zapojení do lidské společnosti, se dnes stalo jedním
z ncjožehavějších bodů celé tzv. » kněžské otázky«.
Mnoho zajímavých poznatků v tomto ohledu se nám dostává z ankety,
provedené letos v jedenácti evropských zemích jakožto příprava na symposium biskupů, konané minulého července ve švýcarském městě Churu.
Podle tohoto dokumentu velký počet kněží má dnes pocit, že jejich význam

(i) Card. GABRIEL M . GARRONB: Rimovart
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i prtli ptr rirtnovart ta Chiesa, Fosiano, 1969» str. 4.

v očích dnešního člověka neustále klesá a že se jejich úloha v současné společnosti od základů mění. V mnoha případech se jim zdá, že se dosavadní
postava a tvářnost kněze rozpadá, že ztrácí na své přitažlivosti a síle. Jde zde
v podstatě o hluboké duševní drama, v němž na nejednoho kněze čím dále
tím více doléhá pocit vlastní zbytečnosti. Mnohý kněz, zasazený do zvlášť
těžkých pastoračních podmínek, má možnost téměř denně zakoušet» jak
veškeré jeho snažení je marné: čím více se obětuje pro své povolání, čím
více vynakládá své schopnosti a síly, tím méně se jeví lidem potřebným.
J e to bolestná zkušenost, otřesný existenciální zážitek, který se nejednoho
kněze hluboce dotýká. Přitom celý tento jev není pro nás nijak zvlášť nový.
Patřil již po hezkou řadu let k obrazu našich velkoměst, byl docela běžnou
známkou velkých lidských konglomerátů a průmyslových center. V této
souvislosti bylo možno číst již téměř před deseti léty na stránkách Nového
Života tento zajímavý postřeh: » Potkával jsem na ulicích (Paříže) proudy
lidí, ale zřídka se mi podařilo spatřit postavu abbého. A když jsem kněze
potkal, zdál se mi mezi zástupy lidí úzkostně osamělý. Ne proto, že byl
jeden mezi tisíci, nýbrž jako bych měl dojem, že nikdo po něm netouží,
nikdo po něm nevolá. Šel mezi lidmi, ale zdálo se, že k nim nepatří: žc je
krutě zbytečný. Nebyl by snad více osamělý, kdyby putoval Saharou « (2),
Problém postavení kněze v dnešní společnosti se kryje často s pocitem
osamělosti a zbytečnosti. Avšak na rozdíl od minulosti, kdy byl tento pocit
znám v prvé řadě kněžím ztraceným v mraveništi velkoměst, dnes se s podobným stavem můžeme velmi často setkat i v menších městech a vesničkách. Vzrůstá neustále počet těch, kterým se staví před oči velký otazník:
» K čemu zde vůbec jsem? Má moje existence ještě nějaký smysl?« Heideggerovská otázka: » K čemu básník v tomto nuzném světě ?« nabývá
dnes hlubokého významu i pro kněze.
Kněz se necítí dostatečně začleněn do společnosti, v níž si vzal za úkol
plnit své duchovní poslání. Z d i se, že v dnešní laické sekularizované společnosti j e pro něj stále méně místa. Jeho kněžské činnosti se nepřikládá žádný
opravdu lidský nebo sociální význam (3), již jeho celkový způsob života
z něj činí cizince uprostřed lidí. Tento stav je však na delší dobu neudržitelný.
Jak praví P. Colin, » člověk má nutně zapotřebí být " uznán " jinými za to,
co j e ; má zapotřebí být jimi přijat« (4). A proto se projevuje u kněží zvlášť
mladších generací živelná touha po uznání; chtějí být pokládáni za lidi rovné
druhým s nadějí, že opravdovější sociologické zapojení jim usnadní vlastní
kněžskou činnost. A poněvadž každý člověk se začleňuje do společnosti

(2) JOSEF BENÁČEK: K lemu knlz v tomto nuzném lase?. Nový Život, i960, str. 68.
(3) YVES CONGAR: AU milieu des orages, Paris, 1969, str. 20.
(4} P. COLIN: Le prétre, utt homme reconnu, adapíé, sítué; viz u Congara, na uv. in.
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prací, rodinným životem a politickým úsilím, dožadují se toho i knězi (5).
Ve skutečnosti nescházejí dnes případy jak v městech tak i na venkově, kdy
si knězi volí civilní zaměstnání ať už celodenní anebo jen částečné. Tu a tam
se vyskytuje volání po tom, aby kandidátům kněžství byla ponechána možnost rozhodnout se pro celibát anebo manželství; stejně tak nescházejí knězi,
kteří se dožadují toho, aby se mohli účastnit společenského života jakožto
plnoprávní občané i na politickém poli (6). Jedním slovem, kněží se začíná
zmocňovat jakýsi čím dále tím dravější proud, který je pobádá, aby se vymanili z toho, čemu se říká » kněžská kasta Proto též jsme často svědky toho,
jak mnozí kněží podnikají všechno možné, jen aby nemusili vystupovat
jako příslušníci zvláštního kněžského stavu; jak se snaží, aby mohli dokonale
splynout s ostatními íidmi. Volá se po »odklerikalizování« kněžstva, po
zrušení kléru jakožto cizího tělesa v lidské společnosti.
Avšak kněžská krize se nevyčerpává jen v těchto požadavcích. Podle
některých náznaků sahá mnohem dále. Kromě změn ve vnějších společenských strukturách má na její vyhrocení vliv i sama povaha kněžské činnosti.
Hraje zde nemalou roli výkon některých církevních funkcí, k nimž patří
na prvém místě sdělováni pravd víry dnešnímu člověku, t. j . katecheze a kázání. V této souvislostí se jeví kněžská krize jako » apoštolská nemohoucnost «:
neschopnost kněze sdělit vhodným způsobem slovo evangelia svým současníkům. Je to potíž, která se nakonec kryje s potížemi ve víře a vyúsťuje
v otázku: » Může mít křesťanství ještě nějaký smysl pro dnešního člověka ?« (7)
Jak je vidět, v tomto případě otázky a potíže nepřicházejí již jen zvenku,
ale vynořují se přímo zevnitř. » Věřit v Ježíše Krista, Spasitele světa, a neumět sdělit tuto víru druhým, to je drama, jež prožívají mnozí kněží a v prvé
řadě ti, jež misionářský duch vede k častějšímu styku se vzrůstajícím světem
nevěřících. Mají trapný pocit, že nemají druhým co říci, anebo, což je ještě
horší, že nejsou schopni si zjednat ani poslech ani porozumění. Otázka
" křesťanské mluvy " se zde klade denně při kázání. Ve skutečnosti však
zde běží o mnohem více než jen o pouhý slovník « (8).
Od sdělování náboženských pravd však celá krize začíná přesahovat
i do jiných oblastí. Tak se dnes stává pro nejednoho kněze problematickou
i sama liturgie s různými pobožnostmi a s přisluhováním svátostí. Podle
zmíněné ankety evropského symposia biskupů »se mnoho kněží zdá být
unaveno kultem; mnohým se zdá být kult v dnešní formě překážkou; jiní

(5) Coírvi: UM nuovo prett?, Torino, 1969, str. 10 násl.
(6) JBAN CAKDONNDL: II přete e ťinipegno politico, relace přednesená na shromážděni Evropského výboru
knčžf v Churu, viz. Co/ivi: 101 tiuovo přete?, str. 16.
(?) J M- HUNNAUX: La peur 011 la foi, Nouvelle Revue Théologique, 1969, str. 1 3 7 .
(8) RCKIUR ETCHBCARAY: Le přít re en question, Seminarium, 1969. str. 3.
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zase hovoří o izolaci kněze způsobené dosavadním, přeceňováním kultického
prvku. Nechybějí ani ostré výroky, jako kupř. " ztráta času
na adresu
různých forem pobožností a projevů zbožnosti« (9).
Oč zde vlastně běží? Kněz se setkává při výkonu svého povolání se
zásadním nepochopením ze strany lidí v oblasti, která by měla být celému
náboženskému životu nejvlastnější a nejdražší. Jinak chápe liturgické úkony
kněz a jinak je chápe dnešní průměrný věřící. Tam, kde z lidských duší
vyprchala víra, anebo nebyla do nich nikdy ani pořádně zaseta, je těžko
očekávat, že bude někdo spatřovat kupř. ve svátosti křtu, biřmování anebo
manželství něco více než pouhý vnější úkon anebo společenskou konvenci.
Ve skutečnosti pro mnohé lidi bohoslužba a svátosti nejsou dnes ani tak
záležitostí víry jako spíše jakýmsi druhem folkloru, anebo podle okolností zvláště v méně pokročilých oblastech - událostí sice významnou, ale hraničící s magií. Je to podle smýšlení žadatelů bud ochrana proti nebezpečí,
riziku, anebo rodinná záležitost, k níž náboženský obřad přistupuje jen jako
nutný okrasný přívěsek. A proti tomu se kněz přirozeně brání. Jeho svědomí
se samočinně vzpěčuje přání lidí, aby jim sloužil za nástroj k provádění
prázdného formalismu, aby nesl spoluodpovědnost za mystifikaci, již má
plné právo a povinnost odsoudit. Je jasné, že takováto »důležitost« a » potřebnost « nemůže kněze opravdu uspokojit. Je pro něj nejen hodně problematická, ale zdá se mu opravdového kněžství přímo nedůstojná a nehodná.
Z liturgického pole se pak celá krize přenáší konečně na dosavadní
pastorační struktury. »Podle zkušeností některých knězi tradiční duchovní
správa zůstává bez účinku na život moderního člověka. Je příliš izolovaná,
příliš apologetická a málo ekumenicky otevřená. Mladí knčží si po různu
stěžují na to, že jejich podněty v pastorační oblasti jsou přezírány církevními
představenými... * (10). Odtud pak krize ve vztazích mezi kněžími a jejich
biskupy, krize spolupráce mezi mladšími a staršími generacemi kléru, krize
autority a poslušnosti.
Zatím však co se přiostřuje generační problém v kněžstvu, uskutečňuje
se čím dále tím více sbližování mladších knězi s laiky. Při tomto sbližovacím
procesu, který nachází svůj konkrétní výraz ve spolupráci na poli katolické
akce, není možné se nesetkat s problémem poměru všeobecného kněžství
věncích ke svátostnému, tzv. hierarchickému kněžství. A tu se táží kněží
po vlastním smyslu a významu svého povolání. V úzkém pracovním společenství s laiky, kdy nejednou vynikne nepostradatelnost a účinnost jejich
apoštolské práce, j e pro kněze nasnadě otázka: V čem se vlastně liším od
laika? Mám vůbec něco navíc než on? Je to zřejmě otázka nová, pro mnohé
(9) J. DELLEPOOHT: Der Priester in einer sick ändernden Welt, Orientierung, 1969, č. 14/15, ítr. 161.
(10) J . DELLEPOOBT:

tamtéž.
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přímo pohoršlivá. Jak je to možné, že se dnes téměř po dvoutisíciletém,
klidném a nerušeném držení nauky o kněžství někdo může ptát po jejím
vlastním významu a smyslu? Jakkoli je to zarážející, jedno je jisté, že tam
kde se dnes prosadila silněji myšlenka obecného kněžství věřících, otázka
podstatného rozdílu mezi kněžími a laiky v oblasti církevní služby je považována za stále méně významnou. Kněz se cítí v prvé řadě členem své náboženské obce, od níž přijímá pověření a jíž se staví k službě. A tak jako
bere tuto službu na sebe zcela dobrovolně a svobodně, tak si zase myslí,
že se jí může stejně svobodně vzdát, kdy se mu zachce. Myšlenka trvalého
zasvěcení a připodobnění Kristu prostřednictvím svátostného charakteru mizí
a místo ní se vtírá pojem kněžství jakožto pouhé přechodné funkce.
b) Příčiny kněžské krize
Po tomto povšechném nastínění vnějších projevů krize je nutné přistoupit k bližšímu zkoumání jejích příčin. Je-li poměrně nesnadné zachytit věrně
a soustavně její vnější příznaky, je ještě mnohem těžší proniknout k jejím
vlastním kořenům, z nichž vyrůstá a z nichž se živí. Tyto kořeny jsou totiž
namnoze skryté, méně nápadné, a proto možnost mylného výkladu je tím
větší.
Dříve než přistoupíme k odhaleni některých skutečných, významnějších příčin, musíme napřed říci několik slov na adresu jejich naivního zjednodušování a falešných výkladů. Tak je kupř. naprosto povrchní a zároveň
netaktní připisovat dnešní » revoluci « v kléru téměř výlučně jeho nedostatku pravého evangelického smýšlení, bezuzdné dychtivosti po novotách,
přání zbavit se kněžských závazků a z nich na prvém místě celibátu. Je vůbec
známkou veliké prostoduchosti chtít uvést celou dnešní spletitou situaci
kněží jen na jediné dilema »ženit se či neženit«. Různé časopisy a noviny i katolické - vykonaly svou dychtivosti senzačních událostí v tomto ohledu
velmi zhoubné dílo: zaměřily pozornost světového publika na zjev, který
je vzhledem k celkovým dnešním potížím spíše jejich důsledkem než příčinou. Ve skutečnosti dnešní problematika spojená s životem a působením
kněží je mnohem hlubší a spletitější. Spíše než jen pouhou krizí celibátu
nebo sociálního postavení je projevem celkové krize Církve; krize Církve
však není ničím jiným než hlubokou odezvou krize celého lidstva.
Známý leolog H. de Lubac v jednom svém nedávném pojednání » O
Církvi v dnešní krizi« poukazuje na úzkou spojitost vnitřních potíží, které
dnes otřásají Církví, s potížemi, se kterými dnes zápasí celý svět. ( u ) A nei n ) HIÍNRY DB LUBAC: L'EgHse dans la erise actuelle, Nouvellc R e v u e thčologique, 1969, str. 580.
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může tomu být ani jinak. Je-li Církev, tak j a k tomu má opravdu být, vtělena
podle příkladu Kristova do tohoto světa, bolesti lidstva se stávají zároveň
i jejími bolestmi. Na několika málo stránkách shrnuje zmíněný autor celkovou krizi základních lidských hodnot, soukromých a společenských vztahů,
poukazuje na příznaky rozkladu jednostranně technické civilizace: » T o , že
jsme dnes svědky kiize civilizace, j e tvrzení, jež sc stalo pro nás od určité
doby banálním ... Stejně tak okolnost, že dnešní krize j e ve srovnání s krizemi jiných období vyostřená a zrychlená, j e evidentní skutečnost, která se
každému přímo vnucuje. Jenže, zatím co se až do zcela nedávné doby používalo k jejímu označení pojmu " změny
dnes se začíná ujímat k dokonalejšímu vystižení její nové fáze mnohem vážnější slovo, které zní " zničení "« (12). Lidstvo se dostalo opravdu v nejednom ohledu na osudnou
křižovatku; jde o jeho bytí a nebytí.
Jsme dnes svědky toho, jak netušený pokrok přírodních věd a techniky
vynáší člověka až k hvězdám. Zatím však co se před našimi zraky odhalují
nové, téměř nedozírné obzory dalšího pokroku a poznání, rozevírají se
zároveň pod námi propasti, které nás hrozí pohltit. Technický pokrok se
totiž neuskutečňujc v souladu s duchovními a mravními potřebami lidstva.
Dnešní člověk, který dospívá po stránce duchovní 11a dno nihilisniu (13),
není s to zvládnout radikální změny, které ve společnosti rozpoutal. Následkem toho »je lidstvo strháváno proti své vůli ve stále větší míře do soukolí násilí a revoluce. Tyto zjevy však nejsou na jeho těle jen druhotnými,
okrajovými nádory, které by mohly být při troše dobré vůle organismem
vstřebány, nýbrž stojíme zde spíše tváří v tvář nemoci, která je těžká
a dlouhého trvání. J e to nemoc civilizace, nemoc planetární... je to rakovina
světa zmítajícího se uprostřed radikálních změn * (14).
Do tohoto na první pohled málo utěšeného rámce je dnes zasazen život
Církve; to j e skutečný obraz prostředí, ve kterém dnes musí působit kněz.
Zhoubné hereze a krvavá pronásledování prvních století, zhroucení římského
impéria, » zemětřesení « vyvolané v Církvi Lutherem jsou jen slabou ozvěnou
toho, co ve skutečnosti prožíváme dnes. Celý svět se otřásá v samých základech; j a k ý div, otřásá-li se i Církev! V době, kdy se vše jeví jen jako přechodné a podrobené změnám, kdy se vše měří a soudí skoro výlučně jen ve
funkci vývoje, kdy platí jen praktický úspěch a bezprostřední účinnost,
není divu, ztrácejí-li i mnozí křesťané úctu k tradici, oslabuje-li se u nich
smysl pro to, co j e v duchovním vlastnictví Církve svou podstatou nezmě-

(12) HENRY DE LUBAC: tamtéž.
( 1 3 ) PAVEL V I . : vánoční

projev, 20. X I I . 1968.

(14) RENÉ COSTE: Violence et révolution dans íe monde contemporain, Nouvelle Revue Théologique, 1969,
str. 68.
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nitelné a natrvalo získané. Odtud obdiv a nadšení často až naivní pro vše
co je neobvyklé a nové, prudká a sžíravá kritika všeho starého, relativizování
nejrůznějších církevních instituci i samotných článků víry; pocit netrpělivosti
vůči autoritě viněné z konzervatismu; originální, samovolné postupování
v nejrůznějších otázkách, libovolné zavádění novot... kontestace a vzpoury.
Z rozbouřeného světa se přelévá neklid dovnitř Církve. V takovém
ovzduší se dnes pohybuje namnoze kněz, za takových podmínek se má
rozvíjet jeho pastýřská práce. Připadá si často jako voják v první linii na
frontě, jako mořcplavcc uprostřed bouře: bojuje, snaží se odolávat náporu,
někdy vsak bývá zasažen a padá. Je-li dnes pro Církev nějaká potíž, hrozí-li
jí nčjaké nebezpečí, je-li vystavena nějakému riziku, první na koho se to
vše sesype a tím trpí, je kněz. V dnešním závratném víru změn a překotných
událostí se kněz-pastýř nachází na okraji točícího se kola, kde se rychlost
pohybu projevuje nejvíce a otřesné nárazy jsou nejprudší.
To je přibližný vnější rámec, do kterého je dnes zasazena kněžská existence. Je to neúplný obraz, který však již sám o sobě, bez větších výkladů,
vysvětlí nejednu kněžskou krizi. Avšak, abychom pochopili lépe mimořádné těžkosti, s kterými se dnes kněz setkává, není třeba se utíkat jen ke
krajním patologickým úkazům dnešní civilizace. K tomu stačí totiž velmi
dobře i někteié dnes zcela normální a běžné zuiěny ve způsobech společenského
života. Zamysleme se jen kupř. nad farním životem, jaký byl včera a jaký
je dnes. Jsou přirozeně i dnes farnosti, kterých se nová technická doba ještě
nedotkla. Jsou však země a oblasti, kde obraz farnosti jakožto věrného,
pěkně dohromady semknutého stáda působí dojmem staré, nenávratně zašlé
idily. Farní rodina se v mnohých případech rozpadla, není již svému faráři
na dosah ruky, vymkla se jeho vlivu. Ve společnosti se udály nejrůznější
proměny, často aniž jsme si jich všimli. Je dost možné, že bychom vůči nim
zůstali dodnes slepí, kdyby nás na ně nebyl upozornil druhý vatikánský koncil.
Jeden z prvních a po pastorační stránce velmi citelných důsledků technického pokroku je skutečnost, že se osobnost lidí žijících kolem nás jakýmsi
zvláštním způsobem rozšířila. Lidé, na které je zaměřena činnost kněze,
nejsou již ti, ke kterým se obracela jeho pastýřská péče včera. Člověk včerejška obýval totiž svět velmi omezený. Jeho obzor přesahoval obyčejně
jen o něco málo obzor rodné vísky nebo města. Jen ve výjimečných případech. se podnikaly dříve delší cesty. Vzdálené národy a kraje bývaly spíše
předmětem fantazie. Dnes však naproti tomu se existenční prostor člověka
kryje těniěř s rozsahem země. Dnešní člověk, díky radiu, televizi, filmu
a rychlým dopravním prostředkům se nedá již omezit jen na okruh své
vesničky; a proto též kněz, který si myslí, že jej může dostihnout ve vsi
nebo v městě jako kdysi, se velmi mýlí. Farník není již tak snadno dosažitelný jako včera, protože se pohybuje a zdržuje v okruhu mnohem širším:
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Ať už j e to za účelem, práce nebo zaslouženého odpočinku, j e tahán ustavičně z místa na místo, takže j e pro kněze téměř nezachytitelný. Osobní
nebo hromadné dopravní prostředky odvážejí denně časně z rána velkou
část toho, co se dříve nazývalo farností, na nejrůznější pracoviště často hodně
vzdálená; o nedělích a svátcích se opět celý tentýž proud valí na místa rekreací. Stál—li kněz dříve tváří v tvář farníkům vázaným na jedno místo
a niěl-li je stále před sebou, má dnes co činit s lidmi, kteří jsou neobyčejně
pohybliví, jako by byli na neustálém útěku před ním. Tím se stalo, že »kněz,
který setrval nehybně na svém místě, najednou vidí, že je opuštěn od svého
bývalého stádce; na mnohých místech se vytvořila kolem nej prázdnota;
na jiných se zase změnila jeho pastorační klientela; je těžké se s ní dostat
do styku, těžké ji chápat, zaujmout náboženskými věcmi; je nesnadné ji
shromáždit v opravdu soudržnou komunitu, spjatou poutem modlitby
a víry « (15).
Přidružíme-li k těmto strukturálním společenským změnám nadto ještě
i změnu ve způsobů lidského myšlení, obraz pastýřských obtíží dnešního kněze
je tím dovršen, j e známo, že Člověk dnes nepřijímá náboženské pravdy,
o kterých jej chce kněz poučit, ani zdaleka s touže otevřeností a nepředpojatostí, jako tomu bylo ještě poměrně nedávno. Kazatelna nebo farní
spolková místnost nejsou ani zdaleka jedinými zdroji poučení pro dnešního
křesťana. Již mnohem dříve než k němu dospěje knězovo slovo, slyšel o témže
námětu spoustu pochybností a námitek; moderní sdělovací prostředky se
již dávno před tím zmocnily jeho duše.
j e třeba se ještě za těchto okolností ptát, odkud vyvěrá u kněze pocit
osamocení, izolace, osobní frustrace? Je třeba hledat ještě další vysvětlení
pro pocit sklíčenosti z marnosti jeho každodenní práce?
K těmto vnějším vlivům měnícího se lidského smýšlení a hlubokých
proměn společenských struktur se však řadí i mnohé myšlenkové proudy.
Je známo, že kromě vážných teologů máme dnes mezi námi i neklidné
duchy, kteří sejí kolem sebe zmatky. Tak j e kupř. dlužno označit za jednu
z příčin dnešní krize kněžství nesprávný výklad nauky o Církvi, formulované
na druhém vatikánském sněmu (16). Podle některých vykladačů kon.cil.nich
textů, dogmatická konstituce o Církvi » Lumen Gentium « tím, že představuje Církev v prvé řadě jakožto lid Boží - »gens sancta, regale saccrdotiuni« staví nám hodné důrazně před oči všeobecné kněžství věřících. V této nové
perspektivě však hierarchické, svátostné kněžství ustupuje hodně do pozadí
a ztrácí svou bývalou tvářnost. V tomto případě to prý už není člověk po-

( 1 5 ) PAVEL V I . : Proslov k římským postním kazatelům a farářům, 17. února 1969, zvi. v y d . , str. 9.
(16) ROBERTO M A S I : La figura del seueráote nella Chiesa di oggi, D o c t o r Communis, 1969, str. 25 násl.
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volaný k úzkému společenství s Kristem, k účasti na jeho věčném kněžství;
není to už vyslanec Kristův k lidu, aby mu byl otcem a zároveň vůdcem,
aby se stal bratrem mezi bratry, nýbrž je to v prvé řadě funkcionář křesťanské obce- Je vyvolen ze středu lidu, aby měl na starosti určité služby. Při
takovém chápání kněžství se vsak kněz samozřejmě táže, jaký smysl má
ještě jeho celibát a celý dosavadní životni způsob, který mu kolikrát působí
jenom překážky a odděluje jej od ostatních lidí.
Nemalé zmatky působí konečně také různé teorie vyvěrající z tzv.
teologie sekularizace. Tento novější myšlenkový směr zdůrazňuje autonomii
lidské společnosti a jejích pomíjejících pozemských hodnot. Tím, že usiluje
o napiostou sekularizaci (zesvětštění) křesťanství, aby z něj učinil » náboženství « omezené čistě jen na tento svět, t. j., aby je zredukoval na pouhého
činitele společenského vývoje, způsobil samozřejmě i radikální pokles v oceňováni íyze nadpřirozených náboženských hodnot. Je-li Kristus, jak praví
různí teoretikové sekularizace, v prvé řadě » člověkem zasvěceným službě
druhým «, pak jedinou opravdovou křesťanskou hodnotou a jediným opravdu
křesťanským způsobem života je zasvětit se sociálnímu pokroku lidstva,
pracovat na řešení jeho palčivých pioblémů jako je kupř. hlad, hmotná
a kulturní zaostalost, zjednání a udržení míru. Ostatní hodnoty jako Bůh
a jeho království, život milosti, svátosti a věčný život patří v této perspektivě k niytologickému pojetí křesťanství, pro které prý není v dnešním světě
místa.
Je jistě zbytečné poukazovat na to, že v tomto nábožensky záporném
myšlení katolické svátostné kněžství nemá smyslu. Tam, kde se z křesťanství
odbourává to, co je mu ncjvlastnější a nejdražší: Bůh, Kristus Vykupitel
s celým napřirozeným řádem, je naprosto zbytečné hovořit o svátosti kněžství,
jež s těmito pojimy stojí a padá.
c) Cesta z krize
V tomto nenadálém, prudkém přívalu nových problémů a těžkostí se
nejeden člověk táže, zda má katolické kněžství před sebou ještě nějakou
budoucnost, zda opravdu obstojí v tolika bouřích. Tato otázka, která je
úzce spojena s otázkou dalšího trvání samotné Církve, je pro toho, kdo
věří, naprosto nemyslitelná, absurdní. Je to spíše otázka těch, kteří se dívají
na události jen z pozemského, čistě přirozeného hlediska. Je to otázka často
vnuknutá strachem a úzkostí, je to projev slabosti malověrných.
Katolické kněžství má svou budoucnost. Bude trvat dále zrovna tak
jako Církev. Pravá otázka však, kterou si v této souvislosti za dnešních okolností musíme klást, zní: za jakých podmínek to bude a v jaké formě?
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1) První podmínka k šťastnému překonání dnešních obtíží j e věroučná
jistota a jasnost, která pramení z vědomí, že katolické kněžství pochází od
Krista a ve své podstatě zůstalo a zůstane i nadále takové, jaké je chtěl mít
jeho božský původce. Otázka po pravém obrazu kněze a po podstatě kněžství, která je dnes všude tolik živá, je v prvé řadě otázka věroučná. Kdo chce
mít na ni odpověď, musí se ptát na prvém místě ne psychologie nebo sociologie, nýbrž Písma, ústního podání a učitelského úřadu Církve. Měla-li
Církev po dva tisíce let svůj vlastní pojem o knězi a jeho úřadě, proč by jej
neměla mít i dnes? Její nauka se táhne jako zlatá nit nepřetržitě od apoštolských dob až po druhý vatikánský koncil. Po věroučné stránce podstata
katolického kněžství byla s postupem staletí víc než dost propracována; naposledy našla svůj výraz v dogmatické konstituci »Lumen Gentium« (zvi.
č. 28) a v dekretu o působení a životě knězi » Presbyteroruni Ordinis «.
Kdo není zaujat a má dobrou vůli, nemusí v této otázce tápat.
Veliké nebezpečí dnešní krize záleží právě v tom, že se osobní potíže
některých kněží hrozí stát krizí samého kněžství; tj., že se potíže z oblasti
čistě praktické, pastorační přenášejí s poměrnou snadností na pole věroučné:
kněz, který zakusil hluboké zklamáni nebo neúspěch, obrací svou kritiku
nejen proti sobě a svému okolí, ale proti samému svému povolání, o němž
začíná pochybovat a se domnívat, že v dnešní době nemá již smyslu. Běží
zde o logický skok, který se snad dá při dobré vůli vysvětlit psychologicky
citovou pobouřeností, pro který však v církevní nauce a disciplině není
místa.
Vzhledem k této okolnosti je třeba ohraničit krizi zejména tam, kde
zřejmě vybočuje z mezí; kde opouští půdu zdravé církevní tradice a kryje
se prakticky s popřením nejen kněžství, ale i samé křesťanské víry. Je proto
z tohoto důvodu nemožné přijmout a uznat byť i jen za pouhý náznak řešení veškeré snahy o smazání podstatného rozdílu mezi knězem a laikem,
anebo úmysl snížit kněžské poslání jen na čistě pozemskou sociální službu.
Je zřejmé, že se kněz jako kněz nezachrání tím, když zbaví své kněžství jeho
nadpřirozeného obsahu, anebo je úplně popře.
2) Jak jsme však viděli, kromě věroučného obrazu kněze se dnes stává
předmětem diskusí i jeho tzv. »sociologický obraz «: Kněz hledá své místo
v dnešním změněném světě podobně, jako j e hledá s ním celá Církev. Jaký
bude tento jeho nový »status« v lidské společnosti? Jak se nám bude jevit
kněz po čistě lidské, sociální stránce? Je těžko něco předvídat. Poměry v tomto
ohledu jsou v různých zemích různé, je všude v oběhu mnoho idejí, mnoho
různých pokusů, o jejíchž správnosti nás poučí teprve zkušenosti denní
praxe. Avšak přes veškeré různosti názorů a pri vší otevřenosti vzhledem
k budoucímu vývoji jedno j e jasné: Kněz, který vychází vstříc světu, nesmi
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mu vyjít vstříc do té míry, že by s ním úplně splynul. V tomto ohledu j e
totiž nutné si uvědomit, že i v této čistě vnější, disciplinární oblasti podrobené dějinným změnám, jsou obsaženy určité prvky autentické biblické
tradice, kterými není možno pohnout, aniž by se tím otřáslo celým kněžstvím. Kněžské povolání je totiž takové povahy, že ne každé přizpůsobení
j e pro ně únosné a j e s ním slučitelné. Na tuto důležitou okolnost upozornil
nedávno Pavel VI. v jednom ze svých projevů:
» Potřeba, ba vlastně nutnost vykonávat kněžské povolání účinně v dokonalém zapojení do sociálních poměrů může mít za následek nejrůznější
škody, jako kupř. nedocenění liturgických svátostných funkcí, jako by byly
na překážku šíření evangelia v moderním světě; anebo nebezpečí, dnes tolik
rozšířené, učinit z kněze člověka podobného druhým v šatě, v civilním
zaměstnání, v návštěvě kin a divadel, ve světáckých způsobech, v činnosti
sociální a politické, v založení vlastní rodiny s odmítnutím celibátu. Hovoří
se o úmyslu zapojit kněze takovýmto způsobem do společnosti. Tu se však
tážeme: j e opravdu třeba takto rozumět učitelským slovům Ježíše Krista
který nás chce mít v tomto světě, ale ne z tohoto světa? Napovolal On snad
a nevyvolil si učedníky k šíření a hlásaní Božího království tím, že j e odlišil,
ba přímo oddělil od běžného způsobu života a žádal po nich, aby opustili
všechno a šli za ním? Celé evangelium hovoří o této kvalifikaci, o této » specializaci « učedníků, z nichž se pak měli stát apoštolé. Ježíš je vytrhl - ne
bez jejich velkých osobních obětí - z jejich normálního zaměstnání, z jejich
docela normálních a oprávněných zájmů, z jejich posvátných, citových
svazků, a chtěl je mít zasvěcené Sobě v úplné oddanosti a se závazkem bez
možné cesty nazpět... Může být učedník, apoštol, kněz, opravdový služebník
evangelia, po sociální stránce člověkem jako jsou jiní lidé? Zajisté! Může
být chudým jako druzí, bratrem pro druhé, služebníkem druhých, obětí
za druhé ... avšak tentýž kněz jc současně pověřen posláním velmi vysokým
a zcela zvláštním: " Vos estis sal terrae... Vos estis lux mundi..."! Rozličnost funkcí je konstitučním principem v Církvi, a ta se týká na prvním miste
svátostného kněžství. Dejme si proto dobrý pozor, abychom neztratili tuto
specifickou funkci nesprávně chápaným záměrem přizpůsobit se, anebo jak
se říká, " zdeniokratizovat s e " ve společnosti, ktetá nás obklopuje. "Jestliže
se sůl zkazí, jak se znovu stane slanou? "... « (17)
Jinými slovy, kněz ve svém úsilí o přizpůsobení se novým společenským poměrům, o vymezení svého místa na zemi, naráží nutně na určité
hranice, kteié nemůže překročit, aniž by se tím zpronevěřil svému vlastnímu poslání a tím i Kristu. Problém kněze totiž není nikdy jen problém čistě

( 1 7 ) PAVEI. V I . : Proslov k římským postním kazatelům a farářům, zvi. vycL, str. u
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sociologický, ale j e to vždy v podstatě problém viry. Klást kněžský problém
jen z hlediska čistě přirozeného a lidského bez ohledu na to, co k němu říká
evangelium a Církev, je pseudoproblém. Uvažování pohybující se na této
rovině nejenže k ničemu nevede, ale pravým řešením nemálo překáží a škodí.
Jaké řešení poskytuje kupř. navrhované zrušení celibátu, když se právě
dnes zdá, že si lidstvo žádá, aby inu bylo poselství Kristovo zvěstováno více
příkladem života než pouhým slovem? » Domnívat se kupř. - píše kardinál
Garrone - že v dnešní době kněz necelibátník by měl být schopnější zvěstovat světu Boží slovo, je podle mého mínění již na základě čistě prostého
uvažování nesmysl. Aby svět, který pracuje na své vlastní výstavbě sám bez
jakéhokoli duchovního kvasu, našel pochopení pro duchovno, j e třeba, aby
se mu kněz stal čistotou svědkem něčeho, co se ho přímo dotkne. Čistota
j e jednou z bran vhodných k tomu, aby se dnešnímu Člověku otevřely jiné
výzory než jen ty, které mu skýtá věda a technika se svými vymoženostmi« (18). Stejně tak j e marné očekávat zintenzivnění knězovy činnosti
od jeho nasazení v politice nebo v civilním zaměstnání. Bude snad stát lidem
blíže, když se rozhodne bojovat pro jednu zájmovou skupinu či politickou
stranu? Bude se moci obětovat více pro duchovní dobro bližního, ztráví-li
celý den v kanceláři nebo v továrně, zatím co službě oltáře a evangelia vyhradí
jen pouhé úlomky svého času po večerech anebo na konci týdne? Zůstane
kněz vůbec ještě knězem, stane-li se u něj to, co má být knězi nejvlastnější,
jen pouhým vedlejším zcela nepatrným přívěskem? Budou v něm lidé moci
ještě spatřit apoštola, vyslance Kristova? (19)
3) A b y se kněz vyhnul balancování z extrému do extrému, je třeba,
aby si osvojil realistický postoj druhého vatikánského sněmu, který při bezpodmínečné věrnosti Písmu a tradici si klade otázku přizpůsobení v celé její hloubce
v/v
a sirce.
Druhý vatikánský koncil předně nezavrhuje nic z toho, co je na současném církevním zřízení autentického a zdravého, co odpovídá duchu
Kristovu a tím i požadavkům doby. Celá koncilní obnova je organické
slučování starého s n o v ý m ; j e to normální růst a ne zvrat, j e to klidné a ujasněné hledání nových cest a možností ve světě, nikoli překotný úprk bez určitého cíle. Postaví-li se kněz do této perspektivy, zjistí, že ne všechny církevní instituce zděděné z minulosti jsou překonané, ne všechny farnosti
v rozkladu, ne všichni lidé bez zájmu o duchovní hodnoty ... Budc-li chtít,

( 1 8 ) C a r d . G . GARHONE: UV. dílo, str. n .
( 1 9 ) T ě m i t o p o z n á m k a m i se nechceme d o t ý k a t ,, kněze dělníka " ,
matiku.
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najde všude kus zdravého základu, na který je možno navázat a na němž
se dá spolehlivě budovat dále.
Velkorysé a široké perspektivy, které před námi otevřel koncil, umožní
knězi, aby našel i pro své vlastní potíže správnou definici, aby je viděl ve
správných rozměrech a ve správném svědě. Zamyslí-li se kupř. nad některými kapitolami pastorální konstituce » Gaudium et Spes «, uvědomí si snadněji, že nejen on trpí, nejen on hledá nové realističtější začlenění do lidské
společnosti, ale že vc stejné situaci se dnes nacházejí celé sociální stavy a třídy,
celé národy a rasy a s nimi celá Církev. Osud kněze je úzce spjat s osudem
celé Církve, tak jako osud Církve je spjat s osudem světa.
Proto též kněz nemůže očekávat vyřešení svých těžkostí ani tak od
dílčích a sporadických pokusů, jako spíše od celkové koncilní obnovy Církve.
Druhý vatikánský sněm byl svolán právě proto, aby našel k dnešnímu člověku nové cesty, aby vytvořil nové předpoklady k plodnému setkání křesťanství s civilizací nového světa, který se před našimi zraky teprve rodí.
Běží zde o vážný, dalekosáhlý program, který není možno uskutečnit kvapně
z dneška na zítřek. Jde kupř. o pronikavou liturgickou reformu, která si
pomalu ale jistě razí namáhavě cestu; je třeba pracovat na nové formulaci
celé teologie, na vytvoření nové veliké syntézy, která čím je dnes nutnější,
tím se zároveň ukazuje zdlouhavější a těžší; je třeba vyřešit problém přizpůsobení v misiích, dát nového ducha a správný směr ekumenickým vztahům ...
Jedním slovem, druhý vatikanský sněm udělal z Církve jedno veliké staveniště, 11a kterém proudí život a na němž je při práci někdy i velmi rušno.
Do této práce a do tohoto ruchu, který může kolikrát budit zdání krizí a
zmatků, jc zahrnut i kněz se svými problémy; v této tvrdé, neviditelné
a často nevděčné piáci je ukryt jeho zítřek. V přítomné situaci jde hlavně
o to, aby se kněz k tomuto úsilí dovedl tvořivě připojit, a především, aby
dokázal též snášet s celou dnešní Církví i s celým trpícím světem břímě
dne i horka.
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SKALICKÝ

BISKUPSKÁ SBORNOST A SYNODA
První vatikánský sněm a biskupská sbomost
Když v červenci roku 1870 na čtvrtém zasedání Prvního vatikánského
sněmu bylo stanoveno, že římskému biskupu jako Petrovu následníku a pravému Kristovu náměstku přísluší »řádná (ordinaria) a bezprostřední (immediata) moc nad všemi i nad každou církví a nad všemi i nad každým
pastýřem a věřícím«, ovlivnilo toto prohlášení, jak soudí Anianii (1), papežovo postavení v církvi mnohem pronikavěji, než explosivní vyhlášení
papežské neomylnosti, jež vzbudilo ve světě takový rozruch. Od roku 1870
lze totiž, podle jeho úsudku, pozorovat, jak se začaly množit papežské zásahy do věcí, jež byly do té doby v kompetenci biskupů a jak v důsledku
toho docházelo ke stále větší centralizaci církevní správy. Je sice pravda,
jak týž dokument zdůrazňuje, že tato řádná a přímá moc nemá být nikterak
na újmu moci biskupů, jež je rovněž, jak se později prohlásí v kánonu 329,
bezprostřední a opravdu biskupská; nebylo však jasné, jak mohou být tyto
dvě moci vedle sebe tak, aby jedna nepohltila druhou. Nestane se tak vlastně
biskup ve své diecézi - jak se obávali hlavně němečtí biskupové a jak svou
obavu též vyjádřili ve své deklaraci - jen papežovým výkonným orgánem
bez vlastní odpovědnosti? Zdá se, že odpovědí na tuto obavu jsou slova
téže konstituce Pastor aeternus, v níž se říká: * Tato papežova moc není 11a
úkor řádné a bezprostřední biskupské jurisdikční moci, s kterou jednotliví
biskupové, postavení Duchem svatým na místo Apoštolů, jako praví pastýři
pasou a řídí jednotlivá sobě svěřená stádce, ale naopak nejvyšší všeobecný
pastýř ji potvrzuje, posiluje a hájí. « Tyto obavy, které se tato slova snažila
rozptýlit, se ovšem týkaly jedině moci resideiiciálních biskupů nad vlastní
diecézí a nikoliv moci biskupského sboru nad všeobecnou církví. Přesto
se však na Prvním vatikánském sněmu vyskytli biskupové, kteří poukazovali i na to, že pravomoc jednotlivého biskupa se neomezuje jen na jeho
vlastní diecézi, ale pokud je tento biskup členem biskupského sboru sjednoceného s papežem, nabývá daleko širšího rozsahu. Odvolávali se při tom
na to, že Kristův příkaz hlásat evangelium a učit všechny národy byl dán
celému apoštolskému sboru a nikoli jen samotnému Petrovi. Oprávněnost
těchto připomínek byla výslovně uznána (mons. Zinelli přiznal, že nejenom
papež, ale i církevní sněm má nejvyšší moc nad celou církví, viz kan. 282, 1),

(1) Viz Dictionnaire de théologie catholique, vol- 15., col. 2583.
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presto vsak tyto připomínky nedošly patřičného vyjádření v textu konstituce.
Biskupská sbornost tedy nebyla Prvním vatikánským sněmem popřena,
ale jen pominuta mlčením.
Tento nedostatek Prvního vatikánského sněmu, způsobený možná i tím,
že sněm byl násilně přerušen válkou, se stal příčinou určitého pojetí církve,
které dnes nazýváme pyramidální. Pro právnickou mentalitu, která tehdy
převládala, bylo totiž těžko slučitelné, aby dva subjekty, papež a biskupský
sbor, byli zároveň nositeli jedné nejvyšší moci. Usilovalo se proto o různá
řešení, která povětšině odtrhávala papeže od biskupského sboru a stavěla
ho nad něj jako jediný zdroj veškeré moci v církví, a tak se vytvářelo toto
pojetí pyramidální hierarchie moci, jež je typické pro eldesiologii Prvního
vatikánského sněmu.
S počátkem tohoto století však začíná netušený rozvoj teologie, a to
hlavně liturgie, biblické teologie a patristiky. Na struktury církve již se
nehledí převážně očima práva, ale především se o nich uvažuje ve světle
evangelia. A tu začíná vystupovat do popředí ono více evangelické pojetí
hierarchické církve, jež se obráží v onom dosavad přehlíženém pojmu » dvanácti «, jímž se nazývá v Novém Zákoně sbor apoštolů spolu s Petrem, majícím v něm význačné postavení, a tím i význam biskupského sboru, jenž
je jeho pokračováním. Tento vývoj, který probíhal už po několik desetiletí
v katolické teologii, nakonec vyústil na Druhém vatikánském sněmu v jasnou
formulaci biskupské sbornosti, kterou První vatikánský sněm zůstal dlužen.
Jak lze tedy chápat rozvržení moci, je-li nejvyšší autoritou nejenom papež,
ale též biskupský sbor spolu s níin?
Teologie sbornosti
Předně jc třeba ú uvědomit, žc v církvi je jen jeden podmět svrchované
moci, jen jeden její nositel, a tím je Kristus, hlava církve, dobrý pastýř a nejvyšší kněz, jenž tuto moc dostal od Otce tím, že ho po jeho utrpení a smrti
oslavil a povýšil na Pána (Kyrios) veškerenstva. Tuto moc Kristus vykonává prostřednictvím Ducha, kterého seslal svým učedníkům, aby byl v nich
a s nimi jako Utěšitel a Oživovatel až do konce světa. Tato moc, kterou
Kristus plně vykonává od svého Nanebevstoupení až po svůj druhý návrat,
nepřipouští žádné omezení v čase a v prostoru, protože »jeho jsou časy i
věky « (vel. liturgie) a on není od nikoho z nás daleko (Sk. 17, 27)
Kristus však nám chtěl být přítomen netoliko duchovně, nýbrž i viditelně. A tak jako on sáin byl poslán Otcem na svět, aby vydal viditelné svědectví o něm, tak nyní si vyvoluje některé lidi, dává jim svého Ducha a posílá je jako své učedníky a vyslance (apostolos), aby pokračovali v jeho
poslání a shromáždili vjedno rozptýlené Boží děti (Jan 11, 52) a vybudovali
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církev. Oni jsou jeho viditelní zastupitelé, takže kdo je poslouchá, poslouchá
Krista a kdo jimi pohrdá, pohrdá Kristem a tím, kdo ho poslal (Luk 10, 16).
V tomto svém poslání budou sice trpět protivenství a pronásledování, ale
nemají se čeho bát. Kristus j i m přislibuje, že s nimi bude až do konce světa.
Až do konce světa mají být tedy apoštolé jeho viditelným zastoupením.
Jednotlivec j e však omezen v prostoru a v čase. Proto toto zastupitelství nemůže být vázáno jen na jednotlivce, ale na množství, a to na množství lidí žijících jednak současně, neboť musí proniknout do všech končin
světa, jednak po sobě, neboť musí zasahovat do všech věků. A tak Kristus
j e zastupován tímto mnohočlenným zastupitelstvím, které se šíří Časem i prostorem a j e sjednocováno jeho Duchem v jedno tajemné Kristovo tělo.
Avšak i tato jednota mnoha Kristových zástupců v jednom Duchu
má mít své viditelné vyjádření, aby bylo zřejmé, že je jen jedno povolání
ke spáse, jen jedno Kristovo království, jen jedna Kristova církev. Kristus
proto nepovolává do svých zastupitelských služeb jenom množství lidí, ale
od samého počátku je povolal jako - sit venia verbo - »jednu partu «, jako
oněch dvanáct, o nichž mluví Písmo, jako sbor jedenácti s Petrem či Petra
s jedenácti. Tomuto s Petrem sjednocenému sboru svěřil Kristus úkol zastupovat ho u svých bratří, čímž založil toto sborové zastupitelství (vicariatus
collegialis), jež by ve své svornosti mezi sebou a spolu s Petrem bylo v Duchu
svatém základem jednoty církve.
Petr má však v tomto sboru poněkud výjimečné postavení. Totéž
poslání, které Kristus dal apoštolskému sboru jako celku, svěřil též Petrovi
jako osobě. Petrova přednost před ostatními apoštoly tedy záleží v tom,
že jemu je dáno osobně, co ostatním bylo dáno jako sboru. Kristovo zastupitelství není tedy plně jenom v apoštolském sboru, aleje též v osobě Petrově,
jež j e symbolem jeho jednoty, takže to, co ostatním apoštolům přísluší jen
pokud jsou s Petrem, Petrovi přísluší i bez ostatních apoštolů.
Tato moc však nebyla Petrovi dána jen jako jednotlivci, ale jako hlavě
apoštolského sboru (2), takže Petr ji může vykonávat jenom uvnitř tohoto
sboru a v jednotě s ním. Petrova zastupitelská moc nemůže proto vyloučit
zastupitelskou moc apoštolského sboru, ale musí j í naopak pomáhat k uplatnění.
Tento dvojí charakter Kristova zastupitelství, zároveň osobní a sborný,
umožňuje, že ve všech jednotlivých místních církvích může být Kristus
plně přítomen, takže tajemství jedné Kristovy všeobecné církve je plně
přítomno v každé její části. Apoštolově se proto nepodílejí na moci Petrově,
(a) Považujeme to alespoň za pravděpodobnější sentenci. S r o v . VLADIMÍR BQUBLÍK, Boil
akademie, Ř í m , 19Ó7, str. 286.

lid, Křesťanská
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ale na moci celého sboru, a proto nejsou zástupci Petrovými, ale Kristovými. V tom tkví jejich základní rovnocennost s Petrem.
Toto dvojí zastupitelství, z něhož též vyplývá dvojí moc, osobní a sborna,
nemá ovšem obdoby v žádném světském způsobu vlády, a proto si jej nemůžeme dobře znázornit srovnáním s monarchií nebo oligarchií. Tato
zvláštnost musí vést z hlediska čistě organizačního k určitému napětí a případně i ke konfliktům, které, jak víme z historie, skutečně nechyběly. Musíme si však uvědomit, že tato podvojnost zastupitelské moci se nesmí z nějakých čistě lidských důvodů větší logické » přehlednosti « a » pochopitelnosti «
zrušit, protože je výrazem tajemného společného kralování Otce a vtěleného Syna v jednotě Ducha svatého (3).
Proto nachází toto tajemné společenství všech biskupů spolu s papežem
ncjlepší viditelné vyjádření ve spolupráci při vedení Božího lidu.
Formy této spolupráce ovšem mohou být velmi různé, neboť mezi
čistě osobním výkonem moci (když sám papež rozhoduje) a mezi vrcholným projevem sborného výkonu moci, jímž je všeobecný církevní sněm,
může být celá stupnice forem, jež se blíží více buď k jednomu nebo k druhému způsobu.
Z historie sbomosti
Víme, že krátce po veliké konciliární krisi, sám Joannes de Torquemada,
teoretik papežské autority, navrhoval, aby papež svolal jakési biskupské
shromáždění, v němž by byli biskupové kompetentní ve věcech, o nichž
měli jednat, a kteří by reprezentovali různé národy a církevní provincie,
a o století později papež Pavel IV., který tehdy neměl valné chuti svolávat
Tridentský sněm, jenž se netěšil jeho sympatiím, zamýšlel vytvořit velikou
biskupskou komisi, která by vypracovala návrh církevní reformy. Kromě
toho, jak v 15. století za časů Torquemadových tak v ió. století za časů Pavla
IV. byl osobní způsob výkonu církevní správy neustále doprovázen způsobem sborným, a to ve formě spolupráce kardinálského sboru s papežem.
Tento kardinálský sbor se po staletí scházel - i několikrát do týdne - v konsistoriu, kde projednával důležitější otázky církevního života. Tato forma
spolupráce byla však postupem času stále více nahrazována osobním výkonem moci a kardinálský sbor tak zakrněl jen v jakési volební grémium papeže (4). Tyto příklady stačí, aby nás přesvědčily, že problém sbornosti

(3) Srov. JAN GROOT, Chiesa loarle e Chiesa universale neU'esercizio deila collegiaiitä, v knize » Crisi del
potere nella Cliiesa c risvcglio comunitario «, I D O C , A . Mondadori, 1969, str. 1 6 5 - 1 6 9 .
(4) G l tu sup MI ALMIRIGO, Piramide di potere o forma coltegiale di gouemo, v knize »Crisi del potere nella C h i e sa c risvcglio comunitario«, I D O C , Mondadori, 1969, str. 1 4 6 - 1 4 7 .
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není v církvi novotou a že sbomost nezkracovala a neohrožovala prvenství
^etrova následníka, ale naopak spíše mu dala účinněji vyniknout.
Před Druhým vatikánským sněmem však byla myšlenka biskupské
sbornosti téměř zapomenuta. V předloze De postarali episcoporum rmmere
deque eura animarum se mluví ve čtvrtém paragrafu o biskupech jako o spolupracovnících papeže při správě všeobecné církve, ale způsob a předmět
této spolupráce byl naprosto nedostatečný. Jednalo se v ní o spolupráci ve
prospěch pronásledované církve, misií nebo diecézí mezi sebou, přičemž
ovšem hlavní roli mělo hrát jakési Pastorační středisko, které bylo před
časem založeno při Kongregaci koncilu, a spolupráce, která se ovšem nikterak netýkala normální správy církve, byla omezena jen na individuální
styky jednotlivých biskupů s papežem.
Když potom po prvním sněmovním zasedání, na kterém bylo rozhodnuto provést důkladnou revisi všech připravených předloh, byly sněmu
znovu předloženy opravené předlohy o biskupech a o duchovní správě
(které byly později opět sloučeny v jeden dekret, dnešní Christus Dominus),
první kapitola předlohy o biskupech pojednávala o vztazích mezi biskupy
a římskými kongregacemi a paragraf n . předlohy De mra animarum jednal
0 biskupech jako o spolupracovnících papeže. Nedostaly se tedy ani o krůček dál. J e dnes téměř neuvěřitelné, že ještě mezi prvním a druhým sněmovním obdobím se spatřoval vrchol účasti biskupů na ústřední správě
církve v přibrání některých diecézních biskupů do římských kongregací
a do Pastoračního střediska při kongregaci koncilu.
Při druhém sněmovním zasedání však došlo k radikální změně. Na
závěr rozpravy o předloze De Eccíesia bylo sněmovním Otcům předloženo
k hlasování pět orientačních otázek, které měly sloužit jako směrnice pro
další přepracování předlohy. Ve třetí otázce se říkalo: »Chtějí Otcové,
aby předloha byla vypracována tak, že by tvrdila, že soubor či sbor biskupů
je následníkem apoštolského sboru v úřadě hlásání evangelia, posvěcování
a řízení a že má plnou a nejvyšší moc nad celou církví spolu s římským papežem a nikdy bez této hlavy, jejíž právo svrchovanosti nad všemi pastýři
1 věřícími zůstává zachováno a neztenčeno?« Na tuto otázku odpovědělo
1808 Otců z 2148 kladně a jen 336 záporně, čímž byl osud biskupské sbornosti v jádře rozhodnut.
Vědomí, že více než 80% sněmovních Otců sdílí tuto základní eklesiologickou zásadu, bylo jistě důležitým činitelem v průběhu pozdější rozpravy o předloze De episcopis ac de diocesium regimine. Konkrétní návrhy
na převedení zásady sbornosti i do života a struktury církve na sebe nedaly
dlouho čekat. Hned 6. litopadu navrhuje patriarcha Maximos IV. Saigh,
aby byl vytvořen »posvátný sbor všeobecné církve«, jenž by se skládal
z apoštolských patriarchů východu, kardinálů, kteří jsou residenčními arci487

biskupy (aby bylo jasno, že jsou v něm pro svůj pastýřský úřad a nikoli z titulu vlastního římské církvi) a konečně někteří biskupové vybraní
biskupskými konferencemi. Nazítří pak florentský kardinál Florit navrhl
zřízení jakési » nové ústřední kongregace složené z residenciálních biskupů,
jež by byla nad ostatními římskými kongregacemi. » Tak by se vytvořil mínil florentský kardinál - opravdový biskupský sbor s papežem v čele
a dosáhlo by se tak konkrétní aplikace a správného uskutečnění pravého
pojmu sbornosti.« A opět den na to žádal kardinál Lercaro a kardinál R u gambwa, aby byla vytvořena zvláštní komise, jež by tuto problematiku
hlouběji prostudovala. Tyto návrhy ovšem nevedly k žádným konkrétním
výsledkům. Z iniciativy kardinála Henriqucza bylo vypracováno promemoria nadepsané: Schema consulti Concilii de quaestione reformations Curiae
romanae, v němž se na Pavlu VI. žádalo, aby » konkretizoval« to, co řekl
ve svých projevech z 21. a 29. září ohledně reformy římské kurie, vztahů
mezi biskupy a papežem a zřízení biskupské rady. List byl podepsán asi
600 Otci a prostřednictvím moderátorů odevzdán 13. listopadu Svatému
Otci.
Biskupská synoda a její tvárnost
Všechny tyto žádosti nezůstaly bez vlivu na další úpravu předlohy,
která byla během třetího sněmovního zasedání znovu předložena Otcům.
První a druhá kapitola však neobdržela nutnou dvoutřetinovou většinu, takže
příslušná komise musela předlohu přepracovat podle navrhovaných úprav.
Tcxtus recognitus pak byl 29. září 1965 při čtvrtém zasedání znovu předložen biskupem Vcuillotcm k hlasování. Mezitím však 14. září při zahájení
Čtvrtého sněmovního zasedání ohlásil Pavel VI. ve svém zahajovacím proslovu své rozhodnutí ustanovit biskupskou synodu, jež by byla svolávána » římským biskupem podle potřeb církve, aby mu poskytla k všeobecnému dobru církve radu a spolupráci, když on to uzná za vhodné«. Tím Pavel VI.
předešel žádosti sněmovních Otců. Druhý den pak přečed arcibiskup Felici
ve sněmovní síni Motu proprio Apostolica sollicitudo, jež obsahuje stanovy
biskupské synody.
Nadšení kolegialistů bylo veliké. Po trochu pozornější četbě papežského Motu proprio se však ukázalo, že příčiny k radosti tu sice jsou, ale
ne tak veliké, jak se 11a první pohled zdálo.
Biskupská synoda, jak ji ustanovoval papež ve svém Motu proprio,
nebyla totiž žádná Sacra Congregatio centralis, jak o to žádal kardinál Florit. Nebyla ani v pravém slova smyslu výrazem sbornosti, protože její funkce
je pouze poradní, to znamená, že jen odpovídá na otázky, které jí jsou položeny, a má-li mít i moc rozhodovací, pak jedině pokud j í bude udělena
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římským biskupem- Moc biskupské synody se tedy v Motu proprio neodvozuje od Boha skrze biskupské svěcení, ale od papeže, takže ji nemůžeme
povazovat za praktické uskutečnění zásady sbornosti. Nicméně j e synoda
podle kardinála Marelly, jenž byl předsedou sněmovní komise pro biskupy
a jehož slova jsou proto zvláště směrodatná, » symbolem, znamením sbornosti,
ale není uskutečněním sbornosti ve smyslu naukovém, jak tomu j e na příklad při všeobecném sněmu. «
I když tedy synoda, tak, jak byla zřízena papežským Motu proprio, j e
jen jakýmsi papežovým poradním sborem a nikoli přímým výrazem sbornosti, j e přece jen jakýmsi jejím znamením. J e tedy zřejmé, že synoda, tak,
jak byla papežem ustanovena, zůstala v mnohém velmi pozadu za žádostmi
kolegialistů. Nebyla zřízena žádná »superkongregace«, jak žádal kardinál
Florit, naopak, o vztazích biskupské synody k římské kurii se nečiní zmínka,
nebyl zřízen žádný stálý sněm (5), jak žádali ve svých emendationes holandští
a indonésští biskupové, ale pouze jakýsi papežův poradní sbor, který sice
representuje celý katolický episkopát a je » svou povahou stálý « (natura sua
perpetuum), ale co do struktury vykonává své úkoly občasně (ad temp us)
a příležitostně (ex occasione).
Papež tedy předešel přání kolegialistů a ustanovil biskupskou synodu
dříve, než to kdo očekával, ale co se týče povahy a funkce synody, vyšel
vstříc těmto přáním jen 11a půl cesty. N c snad proto, že by nechtěl z ohavy
o primát povolit vytvoření takového orgánu, který by byl skutečným v ý razem biskupské sbornosti, ale spíše proto, že se řídí zásadou pozvolného
uskutečňování reforem. Tento závěr nám potvrzuje jedna vedlejší věta ale velmi důležitá — papežského Motu proprio, jež jasně prozrazuje, že papež si uvědomuje prozatímnost nynější struktury biskupské synody a možnost jejího dalšího vývoje. Říká: » Tato synoda, která jako všecky lidské instituce se může ěasem zdokonalit, se řídí těmito všeobecnými stanovami ... «
Směrem k většímu uplatnění biskupské sbornosti
Tento čas zdokonalení — alespoň částečného — nadešel s druhým mimořádným zasedáním biskupské synody, jež se konala od 13. října do 29. října
1969. Téma - vztahy mezi Svatým stolcem a biskupskými konferencemi -

(5) C o se týče stálého sněmu (concilium permanens), Alberighi se domnívá, že » není a nemůže b ý t
stálý sněm, a b y l o b y nanejvýS nebezpečně začít o něm hovořit. S n ě m v c vlastním slova smyslu j e
jeden a v ž d y c k y j e n jeden, a rírn j e plenární schůze celého světového episkopátu. T o sc stalo v círk vi
stálou tradicí a b y l o b y na pováženou, k d y b y se to mělo zrušit, třeba i jen hypoteticky, protože na
sněmu se uskutečňuje charismaticky i lidsky naprosto j e d i n e č n í a neopakovatelná situace, Piramide
di potere .... str. 1 5 2 .
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jež Svatý Otec určil synodě k projednání, skýtalo tomuto zlepšení velikou
příležitost. Vždyť pří jeho projednávání jistě nemohla nepřijít na přetřes
otázka plnějšího uplatnění biskupské sbornosti při správě všeobecné církve
a tím i sama povaha biskupské synody- Z těchto jednání, jež trvala jen dva
týdny, nemohla ovšem vyjít už hotová věc. Vyšlo z nich zatím jen třináct
směrnic (quaesita), z nichž některé se týkají změn současné struktury biskupské synody. Tyto změny však už jasně ukazují, že budoucí vývoj v církvi
půjde směrem k většímu uplatnění sbornosti. První směrnice říká: »Ať
jc struktura biskupské synody podrobena revisi a výkon jejích funkcí zařízen tak, aby sborná péče biskupů o všeobecnou církev byla v praxi lépe
uskutečněna. « Čtvrtá směrnice vyjadřuje přání, aby synoda se konala pravidelně každý druhý rok a ne tedy jenom » příležitostně «, jak to stanovovalo
papežské Motu proprio. Pátá směrnice požaduje pro biskupské konference
a synody východních církví právo navrhovat biskupské synodě před jejím
svoláním otázky, jež považují za vhodné projednat. Mimoto biskupské
konference a synody východních církví nabízí ochotně Svatému Otci pomoc
»hlavně pokud jde o zkoumání důležitějších otázek a zvláště pokud jde
o přípravu deklarací a dekretů týkajících se ochrany jednoty víry a celocírkevní kázně, a vyslovují přání, aby - ve své rozvaze - Svatý Otec tuto
spolupráci přijal. «
Jak je vidět, mladé víno biskupské sbornosti si pomalu vytváří svůj
institucionální měch, v němž budou moci kvasit všechny problémy dnešní
doby. Důsledky tohoto vývoje je těžko dnes odhadnout. Jisté je, že podél
cesty se budou skrývat různá tiskali, ale ta nesmí církev odradit, aby po této
cestě Šla, vždyť » znamení doby «, za nimiž je Duch Boží, ukazují jasně,
kterým směrem nutno jít.
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TOMÁŠ

ŠPIDLÍK

O INTEGRÁLNÍ POSLUŠNOST
»Není-li Bůh, j e dovoleno všecko.« Tento známý výrok Dostojevského vyjadřuje v málo slovech základ vší poslušnosti. Člověk je zásadně
a podstatně svobodný a rozumový tvor. Nemůže se tedy v pravém slova smyslu
podřídit nikomu a ničemu na zemi, protože všechno je nižší než on. Rozum
se může přizpůsobit jenom Pravdě, lidská svoboda se plně rozvine jen na
půdě svobody Boží. Poslušnost v plném slova smyslu tedv nemá smysl pro
ateisty. U křesťanů se projevuje v míře, jak živá je jejich víra v Boha. Není
tedy divu, že doba, kdy oslábla víra, ohlásí též tzv. krizi poslušnosti.
Přesto však není radno nazývat krizí každou změnu. Žijeme v době
potíží a úpadku, ale žijeme i v době velkých positivních přeměn. Mění se
struktury církve, rozhodně však ne vždycky k horšímu. Se strukturami
církve pak souvisí i formy poslušnosti. Mnoho se proto o ní dnes píše a diskutuje. Nezanedbávají se hlediska psychologická, sociologická, právní. Míníme
se tu však vrátit především k bázi první, k základu teologickému, a to z hlediska historického. Hledá-li se dnes nový způsob poslušnosti, je dobře si
uvědomit, které formy se už v životě církve projevily, alespoň v hlavních
rysech.
Poslušnost duchovnímu » otci «
Mohamed Al Biruni, musulmaii 1 1 . století (i), se podivuje u křesťanů
tomu, že »titul otec je u nich v největší úctě...; principy jejich náboženství
totiž stojí na té skutečnosti, že křesťanství nebylo zpočátku uzákoněno;
teprve později učitelé, zvláště ti, kterých si velmi váží, odvodili určité principy z pravidel, daných Kristem a apoštoly jenom ústně. « Svým způsobem
vyslovil ctitel Alahův velkou pravdu. Křesťanský » otec « totiž není mufti,
který vykládá Koráli. Velká část duchovních otců egyptské pouště neuměla
ani číst. A přece se k nim hrnuli učedníci, kteří poslouchali svého » otce «
na slovo, i ve věcech, které se příčily zdravému rozumu (jako např. donášení vody zdaleka a vylití, zalévání suchých stromů atd.). K. Heussi (2)
myslí, že pověstní egyptští otcové se jevili svým současníkům v jakémsi
magickém, tajemném světle, bylo prý v nich cosi unheimlich. Ve skutečnosti
tu nebylo nic magického. Byla tu jen pevná víra, že Duch svatý, který sestou-

( 1 ) S r o v . Parol. Orientalis, X , str. 298.
(2) Ursprung des Mimchtums, Tiibingcn 1 9 3 6 , str.

171-186.
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pil na apoštoly, vedeurčitěapevně i » duchovní otce«. Důkazem »ducho vnos ti«
nebyly totiž ani tak zázraky, jako spíš dokonalá láska a ctnosti, » charisma «
nejvčtší (srov. i Kor 13).
Dá se tedy říci, že první základní druh křesťanské poslušnosti je » charismatický «. Ne nadarmo se na Východě užívalo pro duchovní otce starého
názvu prorok {např. sv. Zeno Prorok v 5. stol., sv. Jan Prorok v 6. stol.).
Věřilo se pevně, že jim Duch sv. dává znalost teologie, tj. Božích tajemství,
a současně i kardiognosii, znalost lidského srdce, diakrisis, umění rozlišovat
dobré a zle. Na Západe název prorok brzy zanikl. Důvod je jistě v reakci
proti montanistům, u kterých se nezvaní proroci množili (3).
Než i na Východě vznikly pochybnosti o prorocké neomylnosti duchovních otců, a to velmi záhy. Okolo r. 356, po svém návratu z athénské university, se sv. Bažil » obrátil « a zatoužil po životě v duchu evangelia. Slyšel
velkou chválu o egyptských otcích pouště. Rozhodl se tedy bez odkladů,
jak to bývá u konvertitů zvykem, že navštíví tato světla církve. Skutečně
pak procestoval Palestinu a část Egypta. Dojem z této studijní cesty byl
zřejmě Špatný. Ve svých Pravidlech (4) prohlásil později život poustevnický
za nepřirozený a proti duchu evangelia. Necítil se tedy nijak povolán k tomu,
aby šel a na slovo poslouchal některé »starce « a aby jejich slova bral jako
neomylný Boží hlas. Hledal tedy sám svou cestu k dokonalosti.
Poslušnost ke slovům Písma
Po své cestě z Egypta odešel sv. Bažil na osamělý rodinný statek v Annesi v Kapadócii. Dlouho byl sám. A přece tam šel, aby slyšel Boží hlas,
aby se i on zřekl vlastní vůle a dělal jen to, co žádá Otec (srov. Jan 5, 19).
Koho má tedy poslouchat? Právě odtud, z osamělého dvorce, píše nejvěrnější mu příteli ze studií sv. Řehoři Nazianskému: » Opravdu dobrý způsob,
jak začít pracovat o dokonalost, je uvažovat o Písmu, sepsaném z Božího
vnuknutí. Tam se najdou pravidla, jak mime jednat. Tam se čtou životy
svatých lidí. Tam je tolik výrazných příkladů života podle Boha, a ty nás
vedou k napodobení dobrých skutků. Ať se jenom každý pozastaví u těch
míst, kde je řeč o ctnostech, kterých má nejvíc zapotřebí. Tam, jak v lékárně všem přístupné, najde lék, který se na jeho nemoc hodí. « (5)
Novicové 11a poušti hledali příhodné slovo (logion) u otce, který mluvil
z vnuknutí Ducha. Sv. Bažil nalézá mnoho * slov «, opravdu Bohem vnuknu-

{3) Srov. IV Dii LARHIOLII, Í.<I erise montaniste, Paříž 1 9 1 3 .
{4) Reguhie fusius trattataf, 7, P G 3 1 , 9 2 8 C - 9 3 3 B .
(5) List 2, 3, PG 32, 288.
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tých, v Písmu. Později se okolo Bažila seskupovali mniši z Malé Asie a začali žít společným životem. On odpovídá na jejich dotazy, podobně jako
odpovídali svým učedníkům otcové v Egyptě, a tak vznikají dvě pověstná
Pravidla, jeden z nejdůležitějších dokumentů pro pochopení řeholního života
na Východě i na Západě. Právě při vzniku těchto Pravidel sc dá dobře sledovat, jak se vyvíjel osobní názor Bazilův na poslušnost (6). Alespoň na počátku
velký zákonodárce mnichů nezná jinou poslušnost než poslušnost textů
Písma. Proto odpovídá na všechny dotazy mnichů vždycky nějakým citátem z Písma. Funkce představeného, higumena, je velká, ale i velmi omezená.
Poroučí-li něco podle Písma, zavazuje poslušnost někdy až k smrti. Odchýlí-li
se od Písma, v tom okamžiku všecka jeho autorita padá. Podřízení pak jej
ovšem nesmějí poslechnout. Je tu na místě, aby ho napomenuli a jemu vzdorovali. Právem se proto tvrdí o poslušnosti v duchu Bazilových Pravidel,
že je rázu »skripturálního «. Posloucháme na prvním místě slov Božích,
jak je čteme v Písmu svatém.
Poslušnost tradici
Obojí druh poslušnosti, osobní i »skripturální« se setká s nesnázemi.
Nevyskytují se na každém kroku » duchovní otcové o kterých by se dalo
neomylně věřit, že z nich mluví Duch svatý. Písmo sice dává odpověď na
všechny základní problémy života. Ale je mnoho nových konkrétních okolností, o nichž Písmo mlčí. Od samého počátku tedy hájí církev i nutnost
podání, tradice. Ta je především ústní, ale brzy začíná být i psanou. Už
v Egyptě začínají zaznamenávat výroky slavných duchovních otců. Vznikají sbírky tzv. Apophthegmat (Odpovědí). V klášteřích zůstávají po staletí
nedotknutelnými kázání a předpisy svatého zakladatele. Někteří duchovní
spisovatelé se stávají pověstnými po celém křesťanském světě. Jejich slova
se začínají stavět na roven Písmu. Sv. Bažil se opíral jen o Písmo svaté. O něm
samém však píše později sv. Teodor Studita: » Kdo se dá vést jím (Bazilem),
dá se vést Duchem svatým, kdo jemu (Bazilovi) nedůvěřuje, nevěří Kristu,
který jeho ústy mluvil. « (7)
Tradice, která má váhu Písma svatého, vyžaduje ovšem stejnou poslušnost. Tento »tradiční « směr převládl především u východních Slovanů (8),
a to takovou měrou, že došlo až k výstřelkům. Tzv. starověrci neváhali
nazvat moskevského patriarchu Antikristem proto, že se opovážil jen málo

(6) S r o v . J . GRIBOMQNT, Obéissance et Évangile selon saint Bastle le Grand. Suppl. V I , 1 9 5 2 , str. 1 9 2 - 1 2 5 .
(7) P G 99, 1 5 2 0 C .
(8) S r o v . T . ŠPIDLÍK, L'autorith del libro per il monachesimo russo, Orient. Christ. Anaíecta 1 5 3 , f U m 1 9 5 8 ,
str. 1 5 9 - 1 7 9 .
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pozměnit liturgické knihy, a tedy se provinil proti » apoštolskému podání«.
Než i ti, kteří starověrce pronásledovali, nebyli duchem od nich daleko.
V tradicionální společnosti církevně-státní, jak ji symbolizovala doba Ivana
Hrozného, se přípočtly k » apoštolskému podání« i světské zákony starého
byzantského impéria. Taková »pravověmá rise« (pravoslavnoje carstvo) se
stala aparátem, který vypadal navenek jak velký klášter, ale uvnitř dusil
vnitřní svobodu, která je podmínkou života podle evangelia. Musela tedy
nastat reakce. Ta se u východních Slovanů projevila ve formě zvláštního
typu světce, tzv. jurodivého.

Poslušnost hlasu svědomí
Podle sv. Řehoře Nyského je základní znak lidské svobody tzv. parrhesia,
» volný přístup k Bohu«, jaký měl Adam v ráji v plné míře (9). První člověk totiž rozmlouval s Bohem přímo, slyšel Boží hlas, který zvučel jasně
v srdci, ve svědomí. Hřích tento hlas utlumil, svět ho přehlušuje. Musíme
se však znovu naučit naslouchat vlastnímu srdcí a řídit se jeho požadavky.
»Člověku se proto dostalo milosti svobody, aby se dobro v něm... stalo
plodem jeho vlastní vůle. « (10)
Tato svoboda Božích dětí se stala ideálem zvláštního druhu světců,
tzv. bláznů pro Krista. Byli častí v Sýrii, proto se jim říkalo pořečtěným
syrským slovem saloi. Nejvíc jich však bylo v Rusku v 15. a 16. století. Tu,
jak píše současný svědek (11), je »mnoho podivných lidí, kteří chodí po
ulicích s vlasy až na ramena, železný řetěz na krku, oblečeni jenom do kusu
hadru okolo pasu.« Nejenom zevně, ale i duchem se podobali dnešním
» beat«. Pohrdali všemi vnějšími formami a zákony, posmívali se zvyklostem
tzv. dobré společnosti, plné pokrytectví, a řídili se jen hlasem vlastního svědomí.
Na rozdíl od dnešních výstřelků však usilovali o to, aby toto svědomí
bylo ryze křesťanské. V životopise sv. Symeona z Emcsy (f okolo r. 550)
sc výslovně zdůrazňuje, že zákonů a textů Písma potřebují lidé nedokonalí.
Ten, kdo očistil srdce od všeho zla, od všech vášní, s pomocí Ducha svatého
má už jen jediného zákonodárce, tj. vlastní svědomí (12). Ten už pak pohrdá
vŠím, co není Bůh, lidským míněním a lidskou moudrostí. Je proto v očích
lidí blázen, ale v srdci je blázen pro Krista.

{9)
(10)
(11)
(u)
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Srov. J. GAJTII, La conception de !a liberie chez Grégoire de Nysse, Paříž 1 9 5 3 , str. 65 nisL
Sv. Í I HUOŘ NYSKÝ, 2. Ihm. na Píseň písní, P G 44, 796 C D .
Srov. G. FLETCHER, Of the Russe Commonwealth, Londýn 1 9 5 1 , kap. 2 1 .
PG 93, 1669 C .

Nepochybujeme o tom, že tato cesta může vést ke skutečné svatosti,
ale stejně dobře může vést i ke skutečnému bláznoství, k exaltovanosti,
k podvodnictví. Ivan Hrozný si na tyto * proroky « stěžuje v listě k církevnímu synodu: » Falešní proroci, mužští, ženské, holky i staré báby běhají od
vesnice k vesnici, bez šatů i bez bot, vlasy mají rozčepýřené, řvou a dučou
se, křičí, že k nim mluví svatá Anastazie nebo sv. Paraskéva ...« Petr Veliký
j e poručil chytat a zavírat do klášterů, » aby tam pracovali až do smrti«.
Z hlediska církevní autority nedošlo vždycky k tak drastickým zásahům,
ale problém se musel vyřešit zásadně. Šlo především o to, jaké právo má
církevní autorita na vnitrní svědomí jednotlivců.

Poslušnost hierarchii
Od dob montanismu západní církev nepřála příliš charismatikům. Měla
s nimi smutné zkušenosti. Proto přísně kontrolovala a omezovala i ty » omilostněné duše které po smrti vyvýšila na oltáře. Nejvyšší církevní autorita
se právem odvolává na slova Kristova: » T y jsi Petr - Skála - a na té skále
zbuduji svou církev ...; co svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi « (Mt 16, 18-19). Origcnes ještě zapochyboval, mohou-Ii na sebe vztahovat tato slova i ti z Petrových nástupců,
kteří nekonají Petrovy skutky, tj. kteří žijí špatně (13). Pozdější ostrá reakce
proti viklefismu a podobným směrům však ukázala, že církev míní hájit
práva hierarchie důsledně. I nesvatý a hříšný papež nebo biskup má moc
od Boha a poslouchat ho musí i světice, které se osobně zjevuje sám Kristus.
Dostojevský chtěl ukázat absurdnost této situace v Bratřích Karamazových
legendou o »velkém inkvisitorovi«, který odsuzuje samého Krista na základě
moci Kristem dané. Tato kritika je ovšem přímo namířena proti církvi
latinské. Nesmíme však zapomínat, že problém vyvstal i v církvi východní
a i tam vedl k prudkým konfliktům. Mystikové, jako např. Synieon N o v ý
Teolog (f 1022), nedovedli pochopit, jak by mohla být účinná modlitba
za odpuštění hříchů (svátostné rozhřešení j e v byzantském obřadu ve formě
prosebné modlitby), pronesená hříšným hierarchou. Radii proto vyznávat
hříchy svatým duším, i když nejsou kněžími. I proti němu si však hierarchie
uhájila svou autoritu (14).
Nesprávně položená otázka ovšem vede ke sporným odpovědím. Chybně
se klade problém tímto způsobem: Má v církvi hierarchie moc nad charisma-

( 1 3 ) S r o v . Koment. na sv. Matouše, X I I , 1 0 .
( 1 4 ) S r o v . I. HAUSHERR, Direction spirituelle en Orient ďautrefois, Orient. Christ.,
str. 1 0 5 nasi.

Analccta 144., f U m 1 9 5 5 ,
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tiky? Hierarchií rozumíme nástupce apoštolů, »charismatiky« pak nazýváme duše, osvícené zvláštním světlem Ducha svatého. Jistě by bylo pochybné
chtít kontrolovat světlo Ducha světlem přirozeného lidského rozumu. Charisma pak znamená zvláštní osvícení a pomoc Ducha. Nejde tedy o to, abychom vzdorovali Duchu, jde však o to, abychom zjistili, kde se charismata
vyskytují, která jsou pravá a jaký je jejich smysl. V nejširším smyslu mají
charismata všichni křesťané. Všichni jsou chrám Ducha svatého (srov. i Kor
3, 16). Jeho přítomnost se projevuje někdy způsobem mimořádným, jako
např. dar uzdravovat, dar prorokovat, dar jazyků. Sv. Pavel o těchto charismatech mluví v listu ke Korinťanům. Nepovažuje je však za něco tak
příliš neobyčejného nebo zvláštního. Láska, kterou se mají vyznačovat všichni
křesťané, je daleko víc (srov. i Kor 13). Všechny tyto dary jsou ostatně funkce
k uskutečňování Kristova těla, církve (srov. Ef 2, 12). Duch svatý je »duší
církve «, pioto je jeho činnost od církve neoddělitelná. Ti pak, kteří mají
od Krista moc, aby církev vedli a řídili, mají charisma ve smyslu nejdokonalcjŠím.
Tato úvaha tedy vedla k pověstnému nadřazení » hierarchie « nad » charismatiky «. Lépe je říci, že se charismata nižší (mezi něž patří všechna soukromá zjevení, proroctví, individuální dary Ducha) musejí podřídit charismatu vyššímu, které je zaručeno v evangeliu: neustálá přítomnost Ducha
v apoštolech a jejich nástupcích. Je tedy pochopitelné, že hierarchie, církevní
představení, vyžadovali a vyžadují poslušnost na prvním místě. Církev
kontroluje vedení » církevních otců«, výklad Písma, smysl tradice a usměrňuje svědomí jednotlivců.
Tato hierarchická, církevní poslušnost se v životě ovšem nemůže projevit jinak než ve formách, které odpovídají konkrétní struktuře církve. V poslední době, zvláštč pak po vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti, se
tu projevil silný duch centralismu. To mělo ohlas i v nauce o poslušnosti.
Ta se zjednodušila v schéma přímočaré linie: Kristus dal všechu moc Petrovi,
od něho ji odvozují jeho nástupci a jiní preláti, od těch faráři nebo představení církevních ústavů. Hlas Boží tak proniká až do nejposlednějších
konkrétních okolností života. Dnes jsme si dobře vědomi jednostrannosti
tohoto schématu. Bohužel jsme už na ně tak navyklí, že jiné formy teprve
tápavě hledáme. V praxi se toto tápání pak projevuje jako krize autority,
krize poslušnosti. Jaké je východisko z tohoto zmatku?
Integrální poslušnost
Víme, že dnes mnoho dobrých lidí zvedá hlas, aby zdůraznilo znovu
úctu k autoritě. Poslušnost je základní ctnost křesťanská. Bez Boží autority
není víra, bez víry není církev. Nikdo nebude popírat správnost těchto
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důvodů. Hlavní a zásadní otázka vsak zní poněkud jinak: Kde a jak se projevuje Boží autorita? Tuto otázku položil už kdysi dávno velmi jasně Origenes. Zná i správnou odpověď. Bůh se nevyjadřuje navenek jinak než svým
Slovem, které se stalo tělem (Jan i, 14). Přesto však čteme v listě k Židům
» Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil v minulosti Bůh k našim předkům ... «
(Žid i , 1). Jak srovnat tuto mnohost Božích slov a zjevení s jediným prostředníkem. mezi Bohem a lidmi Ježíšem Kristem? (1 Tim 2, 5).
Jde tu, jak to nazval H. de Lubac (15), který Origena vysvětluje, o mnohost různých »inkarnací«, vtělení Božího slova. Bůh mluví. K prvnímu
člověku, dokud byl nevinný a čistý, mluvil Bůh v hlasu jeho neporušeného
svědomí i v hlasu světa, přírody, okolností. Vždyť i nebe i země jsou Boží
hlas (srov. Ž 18, 1). Když však »čisté prameny studnic Jákobových znečistili Filišťané«, tj. když se hříchem svědomí stalo křivým zrcadlem, špatně
odrážejícím Boží pravdu, poslal Bůh proroky, dal svému lidu Písmo, jako
lék k nápravě zkaženého smyslu pro pravdu a dobro. Písmo však bylo jen
přípravou na příchod Slova samého v živém těle. Kristus pak založil církev
a j e stále s ní, posílá j í Ducha svatého, který dává dar moudrosti těm, kteří
učí, ale též vedou ke svatosti a k čistotě svědomí všecky její členy.
Jediné Boží Slovo tedy zaznívá v mnohosti hlasů, v jakési kosmické
harmonii » přerozmanité Boží moudrosti« {Ef 3, 10). Jeden Boží hlas nemůže odporovat druhému, jinak bychom nevěřili v jednotu Slova Božího
a roztrhali »nesešívanou Kristovu suknici «. Hierarchie není proti Písmu,
Písmo není proti svědomí, osobní svědomí není proti hierarchii a zákonům,
proti řádu prozřetelnosti Boží v celém vesmíru. Tak by tomu ovšem mělo
být, kdyby zněly všechny hlasy čistě. Pociťujemc-li tu disharmonii, je potřeba
» vyladit « ten hlas, který se odchýlil a přizpůsobit ho souzvuku ostatních.
Pravá poslušnost se tedy nemůže zachovávat podle zjednodušeného
plochého schématu. Poslušnost je práce a neustálé úsilí přizpůsobit se. Je
integrální, celistvá, může se nazvat i » kosmickou«. Poslušný člověk hledá
své pravé místo ve » velké liturgii světa«, kterou plně nechápe a zde na zemi
nikdy nepochopí. Je si vědom i toho, že bývají ve velkých symfoniích i drásavé disonance, aby pak tím účinněji vynikl jednoduchý souzvuk tónů,
který následuje. Chceme-li považovat za takovou disonanci i dnešní krizi
poslušnosti a její rozpory, uvěříme, že i ona má smysl a připravuje nové
plnější pochopení této ctnosti, bez níž by křesťané nebyli učedníky toho,
který se stal poslušným až k smrti (Fil 2, 8).

( 1 5 ) S r o v . H . D E LUBAC, Histoíre et Esprit, Paříž 1 9 5 0 , str. 3 3 6 násl.
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SPOLUODPOVĚDNOST V CÍRKVI
Poslední kniha kardinála Suenense » Spoluodpovědnost v dnešní církvi (La coresponsahilité dans 1'EgÍise ďaujourďhut), přináší cenné podněty k zamyšlení nad současnou situací
církve a její budoucností. Považujeme proto za užitečné uvést v krátkém přehledu její hlavní
myšlenky. Zdá se nám totiž, že kniha j e dobrým, i když někde jen náznakovým úvodem do
pokoncilové problematiky církve.

POKONCILNÍ CÍHKEV
Druhý vatikánský sněm znamená konec jedné epochy, zvané konstantinská éra, tj.
středověkého křesťanství, protireformace a prvního vatikánského sněmu. Vzhledem k této
vzdálené minulosti j e koncil velikým obratem. Srovnáme-li ho však s nedávnou minulostí,
jeví se nám spíše jako dovršení určitých obnovných linutí: biblického, liturgického, patristického, teologického, pastorálního. K pochopení jeho významu však nestačí srovnávat ho jen
s minulostí. Třeba ho vidět i v jeho vztahu k budoucnosti. Církev je církev putující, a proto
af chceme nebo nechceme, jsme na cestě k třetímu vatikánskému sněmu, který rozvine to,
co druhý vatikánský sněm obsahuje jen v zárodku. Díváme-li se na přítomnost, nelze popřít,
že církev prochází těžkou hodinou. Pro jedny, zahleděné do minulosti, byl druhý vatikánský
sněm jen jakousi mezihrou, pro druhé, shlížející se v budoucnosti, j e již dávno překonaný.
V takové situaci se snadno podléhá pokušení jednostranného rozhodování: buď anebo,
bud" minulost nebo přítomnost. Takové dilema však nemůžeme přijmout. Církev je jako
eucharistie, která je zároveň památkou minulosti, zpřítomněním jediné oběti i předjímáním
budoucího vzkříšení; anamnese, přítomnost i proroctví, všechno v jednom. A při tom se
tato jedna jediná eucharistie vyjádřila v tolika různých liturgiích a byla slavena v tak různých
prostředích. Cosi podobného platí o církvi a o jejím teologickém a pastorálním vývoji. Víra
j e jako staletý dub. Její kořeny se noří do úrodné půdy církevní tradice. Aby však míza mohla
proudit kmenem, je nutné, aby strom měl kůru, která by ho chránila před nepohodou. Kůra
se vytváří pomalu, po generace, a tím se podobá věroučným a teologickým formulím. Kůra
není míza, ale živí se z ní, roste z ni. Naše věroučné formule vyrůstají z mízy živoucího Božího slova, jsou však též ovlivněny vnějším prostředím, takže jsou do určité míry i výrazem
své doby. Jsou proto vždycky jen částečným, nedokonalým, a proto zdokonalíteInýin vyjádřením zjeveného tajemství, které zůstane tajemstvím navždy. Chápeme-li věci takto, vidíme,
že v církvi je vždycky možnost a nutnost * aggiornamenta «. Církev jako dobrý hospodář
vynáší ze svého pokladu » nova et vetera «,
Jaká je nejslibnější idea druhého vatikánského sněmu? Kardinál Suenens bez váhání
odpovídá: » Myšlenka znovuobjevení Božího lidu jako celku ... a z toho vyplývající myšlenka spoluodpovědnosti každého jeho člena. Tím, že koncil definoval církev jako Boží lid,
postavil se mimo všechny organické a funkční rozdíly hierarchie a laikátu na rovinu společnou všemi: na rovinu křtu. Křest je zdrojem křesťanského života a v něm si jsou všichni rovni.
Teprve na jeho základě dochází k rozlišení různých povolání, funkcí a charismat. Z prvenství
křtu pak vyplývá prvenství křesťanského společenství. Každý musí svou osobní odpovědnost
žít a sladit s odpovědností ostatních věřících, s odpovědností za budování těla Kristova, jež je
církev.
Ve své analýze spoluodpovědnosti kardinál Suenens nejprve nastiňuje úkoly, které
klade církvi dnešní svět a teprve potom si všímá i důsledků, které ze spoluodpovědnosti
vyplývají pro Svatý stolec, biskupy, kněze, teology, jáhny, řeholnice, laiky. Úkoly, které
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staví církvi dnešní svět, shrnuje kardinál do tří bodů: i) ekumenismus 2) misie 3) přítomnost ve světě.
Ad 1) J e sice pravda, že jsou ještě veliké překážky sjednocení, takže mnozí pesimisticky
říkají, že »ledovce sice tají, ale Alpy zůstávají«, přesto viak úspěchy jsou už dnes veliké:
nejprve společná modlitba, pak společná činnost na př. ve prospěch třetího světa a nakonec
teologické rozhovor)-, které se právě navazují. V oboru víry sice nemvižeme dělat žádné
diplomatické kompromisy, poněvadž víra se vymyká naSí pravomoci, můžeme však plodně
usilovat o vysvětlení a obohacení věroučných formulí. Ncjvětší překážkou je bezpochyby
papežský primát a papežská neomylnost. Ale tyto clánkv víry se dnes díky druhému vatikánskému sněmu chápou v kontextu biskupské kolegiality a neomylnosti církve, což otvírá
nové možnosti jejich lepšímu pochopení. Ostatně v mnoha oblastech křesťanské nauky j e
vidět zajímavou konvergenci mezi protestanty a katolíky, jež chce překlenout dilemata typu
» buď anebo « syntézou.
A d 2) Církev je svou povahou misijní. Celý Boží lid v každém re svých Menu je odpovědný za misijní činnost církve. Tyto dvě věty vyjadřují v kostce kouciluí nauku o misiích.
Pokoncihu klima však bohužel ani zdaleka neodpovídá jejím požadavkům. Téměř všude
se idea misie uvádí v pochybnost s odůvodněním, že je třeba nechat lidem svobodu svědomí
a vést spíše s nimi dialog. Tyto důvody však nevylučují správně chápanou evangelizaci;
vylučují jen tak trochu » romanticky« chápaný způsob evangelizace, který však pomalu
mizí. Proto i zde musíme usilovat o to, abychom hlásali křesťanství způsobem skutečně
»dospělým« a »ekumenickým«, to znamená způsobem autentickým. Nesmíme se příliš
ztrácet v tak zvané »přípravě půdy« pro evangelizaci. Dnes se mnoho mluví o této preevangelizaci, ale často se stává, že k vlastní evangelizaci se už nedostaneme. Je jasné, že úspěšná
evangelizace předpokládá určitý stupeň civilizace. Jestliže lidé nejsou na tomto stupni, musíme j i m nejprve k němu dopomoci, jinak veškeré evangelizační úsilí by bylo marné. Nesmíme
však ulpět jen na civilizačních snahách. Církev musí zrodit nejen sociální průkopníky, ale i
světce.
Ad 3) Církev se nesmí stáhnout do ulity svých vnitřních problémů, ale musí se tvořivě postavit k problémům dnešního i zítřejšího lidstva; to na ní vyžaduje její vlastní poslání:
sloužit Bohu všech věků skrze službu člověku své doby. Problémy dneška jsou: zaostalost,
hlad a válka; problémy zítřka jsou: příchod postindustriální éry a civilizace blahobytu, jehož
rozměry nedovedeme odhadnout, a vzrůstající nadvláda techniky, jež by mohla člověka
spíše zotročit než I10 osvobodit. Církev se 11a druhém vatikánském sněmu postavila k problémům dnešního světa způsobem, jenž se liší ode všech postojů předešlých církevních sněmu,
zaujala postoj dialogu. Tento postoj má dvě komplementární stránky. V dialoguje nutno:
a) naslouchat, aby se mohlo lépe sloužit, b) přijímat, aby se mohlo lépe dávat. fVekněme
si, co znamenají.
a) J e zapotřebí naslouchat světu, který j e zároveň prostředím našeho života a předmětem naší činnosti, situací, která je nám dána a úkolem, který si vytyčujeme.
Svět jako situace je souhrn » hlubokých a rychlých změn «, které způsobují, žc člověk
žije v » novém údobí svých dějin « (Gaudium et spes č. 4). Z těchto změn přicházejí v úvahu
hlavně tři: 1) Úžasné úspěchy vedy a techniky, jež jsou podkladem všech ostatních změn
a jež otvírají procesu osvobozování člověka netušené výhledy. 2) Přímým důsledkem vědeckotechnického pokroku j e sjednocování naší planety vlivem neustále zdokonalované
dopravy, techniky šíření informací, čilejších obchodních i politických styků a vzrůstajícího
vzdělání. 3) Důsledkem tohoto sjednocování je skutečnost, žc národy třetího světa si uvědo-
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mily své postavení. T o j e rozhodující událost, neboť chudí, kteří tvoří většinu lidstva, si
kolektivně uvědomují svou bídu. V tom smyslu j e tato událost pokračováním, tentokrát
ovšem ve světovém měřítku, proletářské revoluce, která otřásala Západem v druhé polovině minulého století. Vystoupení dělnických mas v průmyslových zemích a nynější vzestup
rozvojových národů jsou jenom dva momenty jednoho a téhož historického procesu: vystoupení rnas na historickou scénu světa. T y t o tři veliké změny: vzrůstající moc techniky, sjednocování světa a vzestup třetího světa, tvoří jeden celek a určují běh historie, a proto charakterizují postavení člověka v dnešním světě.
Svět j e vsak též úkol. i) Vzledem k technice to znamená, že člověk ji musí zvládnout,
ona musí sloužit jemu, ne on jí. » Atomová bomba — napsal Denis de R o u g e m e n t po
výbuchu v Hirošimě - není škodlivá. J e to jen předmět... ale co jc hrozne škodlivé, j e člověk.«
Všemocná technokracie hrozí, že odlidstí lidskou společnost. 2) Totéž platí pro sjednocování
naší planety. Zintensivnění styků mezi národy a kulturami může být zdrojem vnitřního
obohacení ale též ochuzení. Lidstvo by se rovněž zahubilo, í když jinak než v případě atomové války, kdyby pod záminkou sjednocování potlačilo tvůrčí svobodu a osobitý svéráz
jednotlivých kultur. 3) Třetí svět j e pak úkol, v němž se soustřeďuje naše budoucnost. On
j e velikou nadČjí naší doby, protože v sobě nese zárodek vůle k větší spravedlnosti a opravdovější rovnosti mezi lidmi. Jestli by tato naděje zklamala, pak by to mělo ty nejhrůznější důsledky. Tento úkol lze nakonec shrnout do třech slov: » vybudovat lidštější svět «, a to j e ovšem
úkol netoliko ekonomický, sociální a politický, ale též - a to nelze zapomínat - etický a duchovní. Jde nakonec o to, vychovat lepší lidstvo, méně sobecké, jemuž více záleží na obecném blahu, jež si j e více vědomo své vzájemnosti a společné odpovědnosti. Ano, dnešní
člověk se definuje svou odpovědností před dějinami. J e proto zapotřebí vypěstovat humanismus odpovědnosti. Před tímto duchovním a etickým úkolem nesmí nikdo couvat, tím
méně církev.
b) Přicházíme tak k druhé stránce dialogu: přijímat, aby sc mohlo lépe dávat. C o tedy
církev dává světu? Nebo lépe obráceně, co čeká svět od církve? Rozhodně ne to, aby zaujala
» vedoucí úlohu « ve světě a stala se jeho poručnicí nebo aby sc domáhala nějakého podílu
11a časném organizování lidské společnosti. Na to si příliš dobře uvědomuje a uznává (viz
Gaudium et spes čč. 41, 59, 76) autonomii světa. Dnešní lidstvo od církve očekává - a to mu
011a též touží dát - to, co bychom mohli vyjádřit Bergsonovýmí slovy z Les Deux sources
de la morale e de la religion j a k o » supplement ďámc «, totiž ono přetváření a povznášení lidských
vztahu, v z á j e m n é licty, snášenlivosti, p o c h o p e n í , otevřenosti, pravdivosti, lásky, v š e h o

toho,

co dělá svět obyvatelným. Prosta světské moci a technických řešení, jež nespadají do její
kompetence, církev druhého vatikánského sněmu má jen jednu touhu: pomáhat světu osvobodit člověka z pout nevědomosti, nedůvěry a bratrovražedné nenávisti, pomoci mu v y b u dovat se všemi lidmi dobré vůle humanismus zítřka, T o j e výzva pro spoluodpovědnost
Hožího liilu.

SPOLUODPOVĚDNOST

Spoluodpovědnost Svatého stolce
V druhé části knihy si kardinál Suenens blížeji všímá spoluodpovědnosti na různých
úrovních, jak se zračí ve vztahu mezi papežem a biskupským sborem. Tento vztah
velmi dobře vyjádřil R . P. Cl. Dejaifve S. J . v článku » Prvenství a sbornost na Prvním vatikánském sněmu«. Píše v něm: »Petrův následník, biskup mezi biskupy, pokud j e vázán na
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římský stolec, je povolán, jako dědic, pokračovat ve funkci svatého Petra ... Jeho zvláštní
úkol nejvyššího pastýře j e tedy úřadem celodrkevniho řízení, který provozuje zároveň nad
sborností a v ní. Právě o tyto dvě předložky se opírá choulostivá rovnováha funkce papeže.
Nakolik j e činitelem jednoty, papež je nad ostatními členy apoštolského sboru, kteří sc podílejí jenom souručensky jako členové a kvůli své členské účasti na tomto všeobecném pastýřském úřadě, zatímco papež se těší vlastnímu a osobnímu právu. Tato přednost platí vzhledem
ke každému z členů i vzhledem ke všem vespolek, a právě to chtěl první Vatikánský koncil
hájit proti naukovým úchylkám klasického galikanismu. Nicméně tato moc, ař již ji prohlásíme za jakkoli velikou, se vykonává jen uvnitř sbomosti a zachovává s ni úzký vztah, protože papež nemůže postrádat biskupy, kteří mu jsou dáni jako závazní pomocníci, stejně
jako * dvanáct« apoštolů bylo přidruženo k Petrovi. Proto papež a biskupové vykonávají nad celou církví bezprostřední moc, i když nestejnou, protože papež ji má ze zvláštního titulu nejvyššího pastýře, kdežto biskupové ji mají proto, že jsou Členy biskupského tělesa, ustaveného ve sbor jedině skrze jeho jednotící princip. Vztah mezi papežem a biskupy
je tedy vzájemný: jako tito mají moc nad celou církví jedině uvnitř apoštolského sboru,
a tedy k vůli jejich jednotě s Petrem, tak papež vykonává svůj primát v jednou* s biskupy ...
&.ekli jsme v jednotě s biskupy a ne v právní závislosti od jejich souhlasu. « (L'Episcopaio
e la Chiesa universale, Roma, 1965, str. 815-817). V tom smyslu též chápe a upřesňuje vztah
mezi papežem a biskupským sborem druhý Vatikánský sněm (viz Lumen Gentium, í. za).
Způsob jak se tato sbornost (na níž se zakládá spoluodpovědnost biskupů) vykonává, je nejrůznější a může časem měnit své formy. Zde již nejsme v oblasti Božích ustanovení. Nejnovější formou, jež vznikla na koncilu, j e biskupská synoda. Ústřední přípravná komise ji zamýííela jako druh jakéhosi »užšího trvalého koncilu«. Pavel Ví. ji 15. září 1965 ustanovil,
ale jen jako orgán poradní, jenž má toliko odpovídat na otázky, které mu byly položeny.
Nelze j i tedy chápat jako nějaký » miniaturní koncil «, ale spíže jako papežovo » studijní oddělení«. I když ale synoda nebyla uskutečněna tak, jak se o ní na koncilu mluvilo, přece jen
m i veliký význam, poněvadž dává větší prostor pro spolupráci biskupů s papežem. Teologové budou muset ovšem ještě upřesnit, co synoda znamená ve vztahu ke sbomosti, a vyvodit z toho i praktické důsledky. Při tom se budou muset sladit dvě potřeby; pilné zachování
primátu a plné praktické uplatnění sbomosti. Kromě synody je ovšem i kardinálský sbor,
který má též úlohu poradní, a kromě toho těž volí papeže, Čímž, byf nepřímo, urřuje pastorální zaměření církve. Uváží-li se, že tento sbor má tak vysoký průměrný věk, že v něm lidé
už sotva dovedou držet krok se světem, který sc dnes tak rychle mění, je jeho rozhodující
úloha při volbě papeže povážlivá a měla by být přezkoumána. (Před posledním jmenováním 24 kardinálů bylo ve věku od 81 do 95 let, 44 kardinálů od 71 do 80 let, 35 kardinálů
od 61 do 70 a 17 kardinálů mělo méně než 60 let.) I římská kurie prodělává své reformy,
které z ní mají udělat pružnější nástroj v rukou Svatého Otce. Důležitou reformou bylo zrušení neodstranitelnosti z hlavních funkcí a zavedení jmenování na pět let a začlenění sedmi
diecézních biskupů do každé kongregace. J c ještě příliš brzy posoudit užitečnost tohoto posledního opatření; všechno závisí na tom, do jaké míry tito biskupové budou moci do věcí zasahovat. Otvírá se však možnost plodné spolupráce periferie s centrem.
Spoluodpovědnost biskupů.
Na tajemství církve můžeme hledět pod dvěma zornými úhly: buď máme na zřeteli
především všeobecnou církev a teprve skrze ni a jejím prostřednictvím vidíme jednotlivé
místní církve, a to je přístup západní, jenž tvoří základ latinské eklesiologie; nebo máme
na zřeteli především místní církve a teprve skrze ně vidíme obecnou církev jako společenství
jednotlivých místních církví, jež mají střed svého společenství v římském biskupovi, a to jc
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přístup východní eklesíologie. Svatý Pavel mluví jak o církvi, tak o církvích. Tento dvojí
způsob vyjadřování je možný proto, že jednotlivé místní církve zpřítomňují a zjevují tajemství jedné církve Kristovy. Místní církev však není ve všeobecné církvi jako něco osamoceného a soběstačného. Pastorační zájem biskupa nemůže být proto omezen jen na vlastní
diecézi, ale musí se vztahovat i na sousední sesterské diecéze, kde jsou nejčastěji stejné problémy, stejné těžkosti a stejné zkušenosti. Proto biskupové, vědomi si své spoluodpovědnosti,
sdružují se do biskupských konferencí nejdříve jednoho národa, ale pak i celého světadílu,
jako na př. Latinské Ameriky, Afriky, Evropy. Vědomí spoluodpovědnosti nutí biskupy,
aby rozšířili svá hlediska a uvědomili si tak velké úkoly, které dnes svět klade. A to ovšem
vyžaduje jiný způsob práce, než na který byli zvyklí ve své většině až doposud. Vyžaduje
to především i) týmový způsob práce. Dnes se vážné komplexní problémy, vyžadující odborné řešení, jež se vymyká schopnostem jednoho člověka, mohou opravdu kompetentně řešit
jedině mnoha odborníky sdruženými v pracovním týmu. Musíme si proto uvědomit, že
nebude-li dnešní pastorace (jež je problémem po výtce komplexním) týmová, nebude to pastorace. Individualismus je dnes odsouzen k zániku, neboť lidé pochopili, že » více lidí více ví«.
Tuto společnou práci nám nepřikazují jenom utilitární hlediska. Je-li církev opravdu společenství, pak se musí tato věroučná pravda projevit i ve způsobu pastorace. Toto společenství
se může během věků různě projevovat, je však zapotřebí konečné připustit, že éra absolutní
monarchie je za námi a že autorita se vykonává v jiném sociologickém kontextu. 2) Moderní
pastorace též vyžaduje periodické doškolováni. Svět se dnes vyvíjí závratnou rychlostí. Do nedávná se člověk pohyboval jen rychlostí koně a dnes jsme dosáhli rychlosti 28.000 km za
hodinu a tato rychlost je téměř každým dnem překonávána. To je jen symbol rychlosti dnešního vývoje. Je sice pravda, že evangelium má nadčasovou platnost, je však zapotřebí ho
» překládat« do jazyka současné doby, a to předpokládá jazyk své doby ovládat. Dnes, kdy
vidíme, jak průmyslníci a vojenští velitelé se periodicky vracejí do školy, neobejdou se bez
takového teologického a pastorálního doškolování ani biskupové a kněží. 3) Při dnešní
pastoraci je nutné využít i dnešních vymožeností techniky a úíinné organizace. Je sice pravda,
že pastorace sleduje budování Božího království, jehož růst záleží ve svobodném přijetí víry
skrze milost Ducha svatého; to má však též svou lidskou stránku, která je poslušná lidských,
psychologických a sociologických zákonů, jež nutno využít. Skutečná metodologie apoštolátu je dnes ještě neprobádanou krajinou. Laici tyto nedostatky živě cítí a mohli by poskytnout cenné služby. 4) Dnešní pastorace nakonec vyžaduje vystřídání ve funkci. Dnes je odpovědnost vedoucích činitelů nesrovnatelně větší, a to od nich vyžaduje daleko větší fysickou
i intelektuální zdatnost než kdysi. Pavel VI. vyjádřil rozdíl epoch v jednom interwiew takto:
» Když jsem byl v Miláně, viděl jsem diecézní archivy z doby svatého Karla Boromejského.
Problémy, které se mu tenkrát kladly, byly: zakoupení jedné zpovědnice, oprava jednoho
kostela, výskyt tří opilců v jedné farnosti a kejkle jedné čarodějnice. Dnes je situace zcela
jiná. Nejde už o jednu čarodějnici, která straší lidi, ale o miliony lidí, kteří již nevěří v Boha. «
Z tohoto srovnání jasně vysvítá, že dnešní odpovědní činitelé církve musí čelit mnohem
větším problémům, než třeba jen před půl stoletím, a to ovšem od nich vyžaduje plnou výkonnost. Proto kardinál Suenens navrhl na koncilu, aby se omezil věk biskupů ve funkci.
Koncil tento návrh v zásadě přijal a Pavel VI. ho 6. srpna vyhlásil jako »snažnou prosbu «,
aby biskupové, kteří dosáhli 75 let, podali dobrovolně demisi. Důsladné uskutečňování
těchto směrnic bude zárukou dnešní pastorální obnovy.

Spoluodpo včdnost knfžl.
Je sice pravda, že určitý paradox je vlastní kněžské existenci jako takové. Má-li být totiž
kvasem v těstě, musí se s ním smísit. Je-li byť i jen milimetr od těsta, nevykyne; kněz se musí
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» smísit« s lidmi. Zároveň však nesmí přestat být kvasem. Musí i při svém smísení zůstat
čímsi » odlišným «. Kněz proto musí sjednocovat ve svém životě dvojí příkaz: nebýt ze světa,
ale zároveň být ve světě. Dnes, kromě tohoto » věčného problému « j e kněžství vystaveno
zcela zvláštním problémům vlastním naší době, které se nám kladou v různých teologických,
pastorálních, sociologických a antropologických formulacích. Dnes se klade knězi otázka po
jeho osobní totožnosti. Jaké j e jeho místo ve světě, který stále více ztrácí smysl pro posvátno
a který nemá pro kněze pochopení, takže se v něm musí nutně cítit jako cizinec? A jaké vlastně
má zaujímat kněz místo v církvi, která na druhém Vatikánském sněmu jasně vytyčila funkci
biskupů a vysoko vyzdvihla důstojnost (všeobecně kněžskou) laiků, ale jakoby zapomněla
na kněze? Tyto problémy se týkají všech kněží. Kromě nich jsou však další problémy, které
pociťují zvláště mladší generace kněží. Generační problém sice existoval vždycky, ale dnes,
vlivem urychlených změn ve světě, se obzvláště zintensivňuje. Mladší generace odmítají
konvenční křesťanství, které více dbá na to, aby nepřekračovalo desatero, než aby uskutečňovalo přikázání lásky, odmítají čistě disciplinární pojetí autority a zákonů, nechápou, jak
mohou existovat křesťané, spokojení ve své zbožnosti a být nevnímaví k násilnostem a nespravedlnostem tohoto světa, nechtějí náboženství, jež by nemělo smysl pro Člověka a pro
budování nového lepšího světa. S tímto odmítáním jde ruku v ruce smysl pro positivní hodnoty jako úcta k lidské osobě a jejím právům (i právu mýlit se), prostota a pravdivost lidských vztahů, oproštěných od veškerého anachronistického ceremonielu, otevřenost a upřímnost v dialogu s představenými, jež není odmítáním poslušnosti, ale cestou k plnější a dospělejší spolupráci, opravdové křesťanské společenství; někteří pak touží po neobvyklém, odvážnějším apoštolátě, který j e vede k plnějšímu ztotožnění s » lidským těstem «, jež na sebe bere
formu kněží-dělníků, jiní jsou tak vnímaví k positivním hodnotám manželství a rodiny,
že nechtějí, aby kněžství bylo vázáno na celibát, jenž chtějí zdobrovolnit atd. Jak se postavit
k těmto novým tendencím ? Předně, nesmíme si myslet, že se blíží konec světa. Blíží se konec
toliko jednoho světa, a to j e rozdíl. Musíme si uvědomit, že tyto tendence nejsou jen v církvi,
ale že jsou všeobecným jevem, který tvoří atmosféru naší doby. Proto biskup musí být dnes
více než kdy jindy živoucím pojítkem generací, a to i za cenu nebezpečí, že jedněm se bude
zdát příliš progresivní a druhým příliš opatrný. Musí spojovat ve své osobě minulost i budoucnost. Tendence, které dnes hýbou mladými generacemi, se někdy projeví způsoby, jež jsou
přehnané. Proto však nelze přehlédnout onen mohutný obnovný proud, který se pod nimi
skrývá. Biskup se musí umět zaposlouchat do netrpělivého hlasu mladých generací, vystihnout, co j e v něm positivního a umět tyto hodnoty spojit s těmi, na které mladí dost nepamatují a na které j e právě tím upozorní. K tomu však j e třeba, aby biskup měl smysl pro
spojování.
Potom kardinál Suenens přechází k vlastní spoluodpovědnosti kněží. Kněží nejsou
jenom jednotlivci, existující každý sám o sobě. Kněží se podílejí na jednom kněžství Kristově,
které j e j i m udíleno skrze biskupa. Proto jsou všichni začleněni do společenství, které se viditelně projevuje ve společném slavení eucharistické oběti spolu s biskupem, a musí být pak
i prodlouženo do pastorační činnosti. Tento sbor kněží okolo svého biskupa, toto presbyterium, j e základem k teologii kněžství. Chápeme-li kněze jen jako isolované individuum, j e
těžké určit jeho funkci a stanovit hierarchii jeho úkolů. Kněz nikdy není uzavřenou jednotkou,
jež stojí sama o sobě. Jednotkou j e teprve presbyterium, jež se spolu s biskupem ujímá celého
komplexu pastorační činnosti. I kněží tedy tvoří jakousi kolegialitu, jež j e základem jejich
spoluodpovědnosti. Tato sbornost kněží došla svého konkrétního vyjádření v ustanovení
kněžských rad. Koncil zamýšlel tuto kněžskou radu jako orgán dialogu s biskupem. Jejím
úkolem j e dopomáhat k většímu sblížení kněží s biskupem a k zintensivnění jejich spolupráce. V e všech částech světa se projevuje u kněží živá touha mít užší styk s biskupem, užší
spolupráci, větší pastorační spoluodpovědnost.
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Kněžská spoluodpovědnost se však neuskutečnuje jenom ve vztahu biskup - kněz, ale
i ve vztahu mezi kněžími. Po právní stránce, bohužel, nemá tato spoluodpovědnost ještě
žádné zajištění. Farář j e pořád ještě všecko, takže kaplani jsou jen vykonavateli rozkazů.
Skutečná spoluodpovědnost mezi nimi neexistuje. V dnešním církevním zákonodárství
kaplani nemají žádné místo, žádnou přímou odpovědnost. Právo rozhodovat má jedině
farář. Tato monarchie vedla k jakémusi hybridnímu stavu, jenž lze definovat jako » režim
jediné odpovědnosti a souběžných Činností. « Kaplan byl totiž tímto stavem věd veden
k tomu, že si vytvářel uvnitř farnosti jakoby další svou malou farnost. Nevýhody tohoto
stavu snad dříve nebyly tak citelné, dnes je však tento individualistický způsob práce, kdy
jeden neví o činnosti druhého, neudržitelný. Kanonické právo vůbec nebere v úvahu kněžskou sbornost. V budoucnu se však bude muset kněžská služba stát odpovědností, kterou
na sebe berou všichni knězi společně. Je sice jisté, že i pak bude zapotřebí, aby někdo byl
hlavou, o tom není pochyby. Jeho úkol však nebude spočívat v zachování jednoty vedení,
jako spíš v toni, aby umožnil skutečnou sbornost a byl její zárukou. On bude hlavou především proto, aby každý člen mohl být plně odpovědný za společnou věc. Jeho úkol není
v tom vyslechnout mínění všech ostatních a potom udělat »osobní rozhodnutí*, to by bylo
stále ještě *jeho « rozhodnutí. Jeho úkolem je, aby umožnil spoleítté rozhodnutí, jímž by sc
každý cítil zavázán až do posledních důsledků.
Kněžská sbornost se však musí projevit i v lidské rovině; přátelství mezi kněžími
a vzájemná pomoc a podpora jsou nesmírnou milostí. Musíme proto rozhodně opustit individualismus a rozvinout smysl pro kolektiv. Vlivem dřívější seminární výchovy v tom máme značné mezery. Je zapotřebí nových generací, jež by už od začátku byly vychovávány
ke smyslu pro společnou práci a odpovědnost, a jistě že tento smysl pro společenství se bude
moci uplatnit i v různých formách společného života.

Spoluodpovědnost teologů.
Jednota víry nevylučuje určitý teologický pluralismus. Proto Pavel VT. řekl o sv. Tomáši Akvinském (na VI. niezinár. tomistickém kongresu): » Učitelský úřad církve nechce
z něho udělat jediného učitele, ani nechce vnucovat některé jeho téže, ani nechce vyloučit
oprávněnou různost škol a systémů a tím méně zakázat spravedlivou svobodu bádání. «
Odmítnutí teologického monopolu vyplývá z nedokonalosti našeho způsobu vyjadřování
tajemství víry. Proto belgický episkopát vc svém společném listě říká: » . . . O n (Bůh) je
vždycky větší než naše výpovědi; a pojmové přiodění, jehož máme zapotřebí, když mluvíme o něm nebo když přijímáme jeho zjevení, i to, jehož původcem je Ježíš Kristus, se neztotožňuje s ním. Proto vždycky k němu směřujeme vc víře pomocí formulí bez nichž se
neobejdeme a které musíme neustále prohlubovat, aby lépe odpovídaly současnému myšlení, které však musíme překračovat, chcemc-li k němu dospět způsobem autentickým. « Ztotožnit pravověrnost s jednou teologickou školou znamená zneuznat nesmírnost a nevystižitelnost Božího tajemství. Od tohoto zúžení víry na jednu teologickou školu se církev osvobodila na koncilu hlavně zásluhou teologů, kteří byli před koncilem nejednou považováni
za podezřelé. Zde se příkladně uplatnila spoluodpovědnost teologů. Synoda, která si uvědomovala důležitost teologie, bez níž - jak řekl Pavel VI. na mezinárodním teologickém kongresu - » by chyběli magisteriu nezbytné prostředky k vytvoření té symfonie, jež musí pronikat celé společenství, má-li myslet a žít podle Ježíše Krista «, vyslovila přání, aby byla vytvořena mezinárodní teologická komise, v níž by byli nejenom teologové vynikající, ale též
teologové různých směrů, aby se tak vytvořila možnost užší spolupráce s učitelským úřadem.
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Spoluodpovědnost jáhnů.
Možnost obnovení diakonátu jako stálého stavu v církvi otevřel Pius XII., když prohlásil, » že otázka není ještě dost zralá «. Byla to opatrná výzva k dalšímu studiu. Když pak se
otázkou zabýval II. Vat. sněm, zavedl znovu diakonát jako stálý stav přístupný i ženatým.
Obnovení stálého diakonátu se zakládá nikoli na úvahách praktického rázu vyplývajících
snad z toho, že při dnešním nedostatku kněží mnohé úkoly a služby by mohli konat ženatí
jáhni, ale na úvaze teologické, jež vychází ze skutečnosti, že diakonát j e svátost ustanovená
právě pro určitý druh úkolů a služeb, jež se považovaly za jáhenské. Jelikož diakonát má
-svátostný charakter lišící se od kněžství, musí se projevit jako samostatný stav v církvi a být
integrován do její činnosti.
Jaké pole působnosti se dnes otvírá jáhnům v církvi? Úspěch našeho apoštolátu bude
tím větší, čím bude lidštější. Anonymní dav věřících, v němž se jednotlivý věřící cítí ztracen, se mu nemůže jevit jako církev, tj. jako Boží rodina shromážděná k slavení eucharistie,
do níž se člověk vždycky s radostí vrací, aby se v ní sešel s bratřími. Jeden z úspěchů malých
náboženských sekt tkví právě v jejich povaze sekty, početně omezené skupiny, kde všichni
se znají, pomáhají si, a cítí se uznanými ! Nevyniká právě ve srovnání s těmito sektami naléhavá potřeba prohloubení lidských vztahů uvnitř našich církevních komunit? A zde právě
se otvírá jáhnům nesmírné pole působnosti.
S obnovením stálých jáhnů se ovšem klade problém jestli jáhenská povolání nebudou
na škodu povolání kněžských? Nezdá se. Církev j e otevřena různostem. Povolání řeholní
i diecézní existují vedle sebe ba i uvnitř řeholního povolání je množství nejrůznějŠích řádů
a kongregací, které si nijak vážně nekonkurují. Obnovení jáhenství má za účel vytvořit
a rozmnožit střediska intensivnějšího náboženského života, vytvořit skutečná společenství,
z nichž by vyrostli četnější kněžská a řeholní povolání.
Spoluodpovědnost feholnic (feholmkň)
Řeholní život je částí života církve, a proto jeho obnovení závisí na obnově křesťanského života vůbec. Nesmíme ho chápat jako nějakou zvláštnost, výjimečnost, spíše ho musíme chápat jako zmocněnější křesťanský život, který v sobě uskutečňuje plněji požadavky
křtu. Reholnice proto musí být osoba, která i) plně žije svůj křest, 2) je schopna na sebe
vzít plnou odpovědnost, 3) a dovede plnit svůj úkol ženy v církvi a v dnešním světě.
Ad 1) Sněm opět zdůraznil základní pravdu, která se Často opomíjela, že totiž křest
j e základem všeho křesťanského života a každého zasvěcení Bohu. Křest sám o sobě je naprosté
a bezvýhradné zasvěcení Bohu, a proto je jenom jedna svatost a dokonalost, k níž jsou povoláni všichni pokřtění bez rozdílu. Řeholní povolání v tom smyslu netvoří tedy Žádnou
výjimku, aleje spíše zvláštním zviditelněním toho, co platí pro všechny věřící, je svědectvím.
Je-li tedy křest základem řeholního života, musí se jeho požadavky projevit i v pojetí ctnosti
poslušnosti, jež má v řeholním životě takovou důležitost. Poslušnost nebyla totiž vždycky
jasně chápána jako důsledek našeho včlenění v Krista (ve křtu), jako naše účast na Kristově
poslušnosti a tedy jako ctnost opravdu křesťanská, ale spíše jen jako ctnost mravní, respektující
vůli Boží projevující se ve vůli představeného, a tedy jako ctnost ražení spíše deistického než
křesťanského. Obnoveni teologie poslušnosti však, opět vrací Kristu ústřední místo v řeholní
poslušnosti.
Ten, kdo j e poslušný, neplní jen mravní zákon, ale stává se účastným samé Kristovy
poslušnosti. Poslušnost tedy není jen podrobení se Bohu a Kristu přítomnému v představeném, ale j e též samou Kristovou poslušností, jež se uskutečňuje v nás. A jelikož Kristus v y koupil svět svou poslušností, stává se i naše poslušnost vykupitelskou sílou, stává se mísio-
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náfskou. Poslušnost j e tedy sama svou nejhlubší teologickou podstatou zaměřena k službě
misijní církve, a všichni, jak představení tak podřízení, se svou poslušností podílejí na Kristově
poslušnosti vůči Otci. Nadřízený a podřízený proto nemohou stát proti sobě jako ten, kdo
poroučí a ten kdo poslouchá, ale jako ten, kdo poslouchá první a svou poslušností vůle Otcov y strhává za sebou i ostatní.
Ad 2) Sněm nezdůraznil jenom význam křtu, ale i důstojnost osobnosti. Práva osoby
(spolu s jejich odpovídajícími povinnostmi) jsou nezcizítelná a tedy platí i v řeholní společnosti. Úcta k těmto právům není a nemůže být v rozporu s pravou poslušností, naopak,
posiluje ji. Poslušnost neznamená; potlačit osobnost, abych tak prospíval obecnému blahu.
Osobnost není v rozporu s obecným blahem, s tím j e v rozporu jen sobectví, a sobec není
osobnost. Tento personalistický zřetel ovšem vyžaduje mnohde revizi řeholní formace,
považované kdysi za klasickou. Budoucnost řeholních povolání proto závisí do značné míry
na tom, jak dalece budou řehole schopny vychovávat osobnosti.
Ad 3) Řeholn ice má být zralá nejenom jako křesťan a jako osobnost, ale musí dojít
svého uplatnění též jako žena. Třeba si však přiznat, že církevní kruhy nevzaly ještě rovnoprávnost ženy plně na vědomí. Proto Třetí světový kongres laického apoštolátu v Řjmě
(1967) závěrem žádá, aby byla ženě dána všechna práva a všechny odpovědnosti křesťana
v katolické církvi a aby se započala teologická studia o možnosti svěcení žen. Dále kongres
žádá, aby kompetentní ženy byly členkami všech papežských komisí a aby se žádalo o dobrozdání kvalifikovaných žen při úpravě kodexu kanonického práva.
Jdeme tedy směrem k zrovnoprávnění řeholníků a řcholnic v církvi, což ovšem nikterak neznamená stejnost úkolů a funkcí. Žena má jistě své zvláštní schopnosti a jde o to, aby
řcholnice je mohly využít při řešení současných problémů, které se týkají nejen jich samých,
ale celého lidstva. Pole působnosti je široké.
Spoluodpovědnost laiku.
Historie vzdá koncilu chválu za to, žc definoval podstatu církve a že laikům pevně
vytyčil jejich místo v ní. Ale historie jistě koncilu vyčte, že neuskutečnil to, co tak dobře
nastínil: spoluodpovědnost laiků. Kanonické právo, pokud jde o laiky, j e velmi lakonické.
Život však předbíhá právo, takže denně vidíme jak účast laiků se rozšiřuje. Vznikají farní
rady a pastorační rady. Stále živěji se pociťuje potřeba živého a žitého společenství, jež v y růstá z víry v neviditelné společenství v Duchu Svatém. Tento vývoj se přirozeně začleňuje do vývoje okolního světa, jenž směřuje ke stále větší demokratizaci. Snad by se mohlo
zdát, že zdůrazňování úlohy laiků je na úkor hierarchické struktury církve. Není tomu tak,
pochopí-li se, v jakém smyslu může demokracie vstupovat do církve. Třeba ovšem předeslat,
že světské kategorie nemohou dobře vystihnout tajemství církve, takže chtít církev zařadit pod etiketu monarchie nebo demokracie nevystihuje plně skutečnost, která j e mnohen
složitější než naše politická schémata. V církvi vidíme určitý prvek monarchický, ale též
prvek oligarchický a demokratický, jež odpovídají papežství, biskupství a laikům. Existuje
v církvi určitý princip jednoty (monarchického druhu), ale je zároveň i určitý pluralismus
(oligarchického typu) a je určitá základní rovnost všech, neboť všichni jsou členy Božího
lidu (a v tom je cosi demokratického). A j e zapotřebí, aby sc v církvi všechny tyto prvky
sjednocovaly. Nikdy nesmíme zdůraznit jeden prvek tak, že bychom popřeli ostatní. Papalismus, je stejně nepřípustný jako cpiskopalismus nebo konciliarismus. Dále j e jisté, žc o víře
nelze rozhodovat hlasováním. Žádná většina nemůže rozhodnout o božství Kristově nebo
o jeho zmrtvýchvstání, neboť víra byla svěřena apoštolům a jejich nástupcům ne proto, aby
o ní rozhodovali (třeba hlasováním), ale proto, aby ji střežili neporušenou a dále hlásali světu.
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Tyto věci tedy nemohou být pod záminkou demokratizace odstraněny. Avšak pokud jde
o způsob, jímž se autorita v církvi uplatňuje a vykonává, ten se během historie měnil a zde
se otvírá demokratizaci široké pole, od způsobu papežské volby až po plnější začlenění laiků
do apoštolátu.
Toto začlenění má široké možnosti a bohaté odstupňování a laici si jsou této spoluodpovědnosti, jak ukázali na svém světovém kongresu v ŘJině, dobře vědomi, a to je dobrý příslib pro budoucnost. Všichni křestané jsou společně odpovědni za křesťanství a způsob, jakým
budou tuto spoluodpovědnost žít, ovlivní budoucnost církve a zvláště uskutečnění misijních
a ekumenických nadějí. Spoluodpovědnost musí být duší apoštolátu dvacátého století i století příštích.

FRANTIŠEK KOPEČNÝ

N A D N E J N O V Ž J Š Í M P Ř E K L A D E M NOVÉHO Z Á K O N A

Nepočítáme-li už Sýkorův (S) překlad, můžeme se přesto pochlubit několika novými překlady N Z do češtiny: Je tu překlad Žilkův (Ž), Colův (C) a Škrabalův (Sk) a z toho
posledního vzešlo několik verzí profesora Petrů (P): předně úprava Škrabalova evangelního
překladu (už ta odstranila ostré grecismy v překladech řeckého prézentu), pak samostatný
už Petrův Apoštolář a nyní právě vyšlý text celého NZ. Jak zápasí Petrů o slova a obraty,
j e dobře vidět i při srovnání textu Apoštoláře s textem tohoto nového vydání. Také přechod
od úpravy evangelního textu Šk k poslednímu znění nebyl prost stejného úsilí o stále účinnější vystižení ducha evangelního textu (aspoň zčásti to bylo i vlivem zesnulého Zd. Švédy),
jak jsem to mohl sledovat na rukopise evangelia Matoušova a Markova a prvních 17 kapitol
Lukášových, když j e srovnávám s nynějším zněním. Ba měněn byl ještě i definitivní návrh
rkp-u, jak jej máme od zesnulého Zd. Švédy, třebaže výjimečně. Někdy šťastně, např. Lk
9, 23 (den co den ber na sebe svůj kříž, místo vezmi; ber má i C a Šk, vezmi Ž a S) nebo Lk
1 5 , 27 aj., většinou na návrh kolegy Fr. Pekárka, který si dal s revizí textu velkou práci a z jehož
poznámek mělo být vzato víc. Někdy méně šťastně: Podobenství však znamená toto (Lk
8, II), kde bylo rkp-é pak zaměněno za však; nejvhodnější by bylo v daném kontextu tedy.
Srovnáme-li nynější text s prvním rukopisným návrhem, máme dojem, že se alespoň zčásti
opakuje prastará zkušenost: první pokusy provedené s větší odvahou (při patřičné dávce
rozvahy) bývají obyčejně nejzdařilejší. Konstantinův-Cyrilův překlad evangelií aj. částí
Písma se shodně pokládá za geniální. Také první verze staročeského překladu bible byla
lepší nežli druhá a zejména třetí unifikovaná podle latiny (srov. o tom Vlad. Kyas ve sborníku Dobrovského, Č S A V 1953). Zde tím nechceme říci, žc by autor překladu byl snad
své první »dokonalé« znění dalšími úpravami zhoršoval; - najde se dokonce asi víc konkrétních zlepšení než zhoršení - ale na úkor první zásady: Jde většinou o jistý návrat k překladové tradici: Ukázal bych to na několika příkladech (nejjasnější, Mk r, 15, viz níže): Mk
1 3 , 36 znělo: Mohl by se vrátit znenadání a vás přistihnout, že jste pohřížení ve spánek. Nyní
• aby vás, až znenadání přijde, nenalezl spící« (podobně Ž a Šk; pak je modernější C : aby
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vás při nenadálém příchodu nenalezl ve spánku, přirozenější by bylo nezastihl). Mk 13, 25 znělo:
hvězdy budou padat s nebe a hvězdný svět se zachvěje. Nyní: hvězdy ... a mocnosti na nebesích budou otfeseny (pod. Ž: mocnosti na nebesích se zachvějí). Jaké mocnosti? I když nebudem
chtít souhlasit s Colem, který řecké dynameis odinterpretoval překladem » a nebeská tělesa
se budou pohybovat«, přece jen pak postačí staré (Kral., S) i nové (Šk) moci = síly. Kkp.
Lk 17, i zní: Svádění ke hříchu (dal bych tu ke zlujke zlému, viz níže) také vždycky bude, nejde
se tomu vyhnout, ale běda tomu člověku, skrze kterého takové svádění přichází (dal bych tu » skrze
kterého tu pohoršení přichází«). V nynějším znění: Je nevyhnutelné, ze dochází k svádění ke
hříchu, ale běda tomu, skrze koho k němu dochází. Blížíme se lapidárnímu Colovu (a v tomto
případě už též S) » není možno, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, skrze něhož přicházejí« (Šk začíná »je nemožné ... «, jinak = C). V tomto věrném překlade (impossibile est
ut non veniant scandala) musí rušit moderního čtenáře jen ta papírová archaická shoda » aby
nepřišla pohoršení«, vymáhaná normou. Dobře se jí vyhnul Ž: Je nemožno, aby nepřišly
svody (1) ke zlému (toto je pro pastorační účely vhodnější než » hřích «); ale běda tomu člověku, skrze kterého přicházejí«. Je pravda, že rukopisný návrh P byl deskriptiv™, víc parafráze než překlad, ale byla to živá parafráze, až na ten hřích, mizející z úst moderního nevěřícího člověka; nebylo tam toho novinářského »je nevyhnutelné«. Kladně třeba hodnotit
návrat k tradičnímu rozptyluje v Mt 12, 30 (rkp. měl » kdo neshromažďuje se mnou, rozhání*). Jsou i opačné případy: rkp. je tradiční, ale dobrý, např. Lk 2, 12 » naleznete děťátko ...
položené v jeslích« - kdežto v definitivním textuje nevhodně obměněn: ležící v jeslích (tak
i Ž); odpovídá sice přesněji ř. keímetion, ale přechodníková adjektiva jsou knižní typ proti
příčestím (a položené odpovídá lat. positum).
Od doby, kdy jsem začal poněkud sledovat pokusy o moderní překlad NZ, dospíval
jsem k názoru, že si moderní doba žádá vlastně dvojí překlad Písma. Jeden pastorační, který
by měl být zcela moderní a neměl, nemusel se vázat na tradici. Tam by nemusil být nejen
»hřích « (nebo by mělo být navykáno na jeho užití tím, že by stál jako synonymum pojmu
známějšího, např. » zlo«, » mravní zlo«) - ale především by tam nemohly fungovat tradicí
zvetšelé výrazy, neříkající naprosto nic člověku, který se s křesťanskou věroukou nesetkal,
jako pohan (2), evangelium (zejména s tou odpuzující kazatelskou výslovností -gélium) epištola byla přece uŽ nahrazena »listem * a nejnovější angl. překlad Bratcherův má titul
Good news for modern man - pokání (změna smýšlení, náprava), snad i Spasitel (Zachránce),
anděl (posel, stejně obyčejně vc spojení posel Hospodinův, posel od Boha), apoštol (vyslanec Kristův) - v každém případě třeba v takovém případě ponechané tradiční termíny
vysvětlovat pod čarou. Právem říká v předmluvě svého překladu Žilka: »Ostatně myslím,
že neobvyklý, netradiční výraz přinutí mnohého, aby si přemyslil některé biblické pojmy «.
V takovém překladě by se dobře snesly parafráze, omluvily by se vysvětlivky v textu místo
doslovného překladu. Je jasné, že cílem překladu zde není novost sama o sobě, ale živost
a prégnantnost, Je jasné, že » čiňte pokání a věřte evangeliu « (Mk 1, 15) tu bledne před prégnantním » změňte své smýšlení a mějte důvěru v radostné poselství! « Tomu se velmi podobalo rukopisné Petrovo »změňte své smýšlení a uvěřte této radostné zvěsti« proti definitivnímu tradičnímu » obraťte se (kdyby byl alespoň vzal Pekárkovo napravte se (3) )a věřte
evangeliu «. - Ale bylo by záhodno vytvořit i relativně ustálený »textus receptus«, třeba

(1) Petri! užívá i tohoto termínu, např. Mt 18, 7: Svody sice musejí přicházet atd. Žilka tu má u svody
podčirní pozn.
pohoršení.
(2) Jak by např. ziskal Lk 21. 24 překladem »po Jeruzalému budou Šlapat nežidovske národy až dotud,
kdy se naplní řas určený i jim «; ap. jinde.
(3) Na tomto infsté přesnř »polepšete se«, jindy obyč. lip napravte se. Br 2de má * Turn away from
your sins and believe the Good News!«
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jako dílo kolektivní, závazný pro účely liturgické. Ten by mohl být do zdravé míry tradiční,
protože nenastala (aspoň dosud) taková situace, aby došlo u návštěvníků bohoslužby k úplnému generačnímu přeryvu, tj. aby starší generace věřících vymřela tak, že by s ní noví věřící
neměli žádného kontaktu (i když jsme se k takové situaci místy dost přiblížili). V rakovém
» tradičním« překladě by musily být odstraněny jen zcela ncústrojné archaism)', vzniklé
stejně ve své době neústrojným napodobením originálu, zejnu latinského, jako Mt ift, i \
» K ý m praví lidé býti Syna člověka?«, 16, 15 »Vy pak kým mne býti pravíte?« (KraL),
v citovaných moderních překladech se už nevyskytující. Ale ještě u Sýkory najdeme nešikovné » tu řekli farizeové ..., vidíte, že nic neprospíváme ? « (J 12, 19: ještě o něco hůře, s 2.
pl. (4), Kral., že nic neprospíváte). Ostatní nové překlady tu mají »vidíte, že nic nepořídíte! «
(Ž), »vidíte, že vůbec nic nezmůžete« (C a P), »že vůbec nemáte úspěchu« (Sk). Ale co
do jazykového vystižení situace zastínil všechny tyto nové překlady autor staročeského
evangeliáře Pražského neboli Třeboňského z 1. polovice 15. stol. svým »již
nic nestojíme! « I tou organičtější 1. os. pl. (kterou ovšem vzal z latiny), ale hlavně volbou živého hovorového slovesa! Vašica ve své studii (5) právem říká, že by si jeho usilování o věrné vystižení smyslu latinské předlohy měli všimnout i moderní překladatelé bible.
My katolíci bychom byli nyní ve výhodě vůči svým evangelickým spolubratřím,
kdybychom prosadili jednotný liturgický překlad N Z spolu s příslušnými perikopami starozákonními, zejm. včetně celého žaltáře. Je přirozené, že nerozumnější by tu byla spolupráce
všech církví na takovém liturgickém překladu Písma, i když jsou evangelíci zatím vázáni
na tradiční překlad Kralický. Právě proto bylo pro ně tím nutnější vytvoření překladu moderního (bez pretence na užití liturgické). Pro tento moderní překlad vytýčil si František Žilka
velmi správné zásady: » snažil jsem se vystihnout ducha... a neváhal jsem někdy obětovat
literu, ale celkem bylo mým úsilím překládali docela věrně, i když ne otrocky«. A dále
» překlad není mechanické přenesení slov, nýbrž přemyšlení pojmů. V tom smyslu je každý
překlad trochu osobní (ještě ovšem i v jiném smyslu; pozn. moje). Mým úmyslem nebylo
revidovat Kralický překlad a podržeti z něho co nejvíce. Byl jsem vždy veden myšlenkou,
jak by dnešní člověk, theolog, vyjádřil pro dnešek řecký originál «. Podobné píše prof. O. M.
Petrů v kněžském oběžníku »Vinculum« v červnu 1953: » Nejdříve jsem vždy usiloval...
zachytit přesně smysl (podtrženo mnou) každé věty, a pak ji vyjádřit tak, aby tomu luv větších potíží mohl porozumět průměrně inteligentní neodborník «. Je to myšleno na těžší text
Apoštoláře, ale lze to vzít (bez toho zdůrazňování inteligence) i za zásadu obecnou. A (!nl
píše v předmluvě k poslednímu vydání svého překladu N Z 1961: »překlad v čistém znění
moderního jazyka nesnižuje náboženskou působivost Písma sv. « Klade však důraz i na
krásu formy (» protože vznešené myšlenky, jak je podává bible ... mají také beze vší pochyby
plný nárok, aby byly vyjádřeny krásnou formou, k níž patří vedle věrnosti překladu (!)
i jeho uhlazenost a rytmická plynulost«).
Srovnáme-li si překlady těchto autorů, ukáže se, že stejné v podstatě zásady se ovšem
dají realizovat různě. Názorně to ukazují vzpomenuté už několikeré proměny v textu překladů Petrových. Přestože patrně nikdo ze jmenovaných autorů nevychází z myšlenky dvou
různých druhů překladu, je jí ipso facto nejblíže Žilka. O liturgický text je u evangelíků
zatím postaráno. Proto je možno dodržovat linii modemosti překladu důsledně. Žilka opravdu

(4) Druhou osobu tu má řec. originál, ale už lat. překlad opravuje
nihil proficimus «. - Zase jedna z mnohých ukázek, jak důsledná
věci spíš uškodit než prospět. Latina dost otrocky sleduje řečtinu.
pokládat prosté za chyby.
(5) Staročeské evangeliáře; Praha (Rozpravy České akademie věd

na situačně vhodněj$í » videti* quia
překladová »věrnost « řečtině může
Ale její odchylky nelze právé proto
a umění) 1 9 3 1 , str. 9 1 .
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mění i text otčenáše (Mt 6, 8-13) podobně jako zmíněný Bratcherův překlad anglický z r. 1966:
Náš Otle, jenž jsi v nebesích! Svaté budiž Tvé jméno. Pfijd Tvé království! Statí se Tvá vůle,
jako v nebi, tak i na zemi! Náš denní chléb dej nám dnes! Odpusť nám naše viny, jako i my jsme
odpustili těm, kdož se provinili proti nám, a neuvod nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.*
Překvapuje, při nevázanosti na tradiční text, ponechání tolika zbytečných archaismů: jenž,
kdož, neuvod (!) nás v (!) pokušení. Myslím, že dnešní překlad Kristovy modlitby by měl
vypadat asi takto: Náš Otče na nebesích, budiž svatě (a( je svaté) Tvoje jméno! Kéž/ať přijde
Tvoje království! Ať se děje Tvá vůle jak v nebi tak na zemi - a teď přichází těžké místo překladu, řecké epioúsios: staroslověnské kodexy mají dvojí zněm, jednak nastoještaago dne
* nastávajícího dne *, nebo nasoštn »podstatný, závažný, důležitý« (tomu by odpovídala
latinská neliturgická varianta supersubstatitialem: tedy buďto chléb náš *každodenní« nebo
»podstatný « dávej nám dnes a odpusť nám naše provinění, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám (či spíš » kdo jsou nám něčím povinni«) a neuváděj nás do pokušení, alefnýbrž
zbav nás zlého!
Překlad profesora Petrů musí být (nehledě na neustálé pilování) už jako časově nejpozdější také jazykově nej modernější. To lze poznat nejlépe na morfologii: akuz. neutra ho,
tlučte a bude vám otevřeno, uteč do Egypta, ať utečou, proudy vody potečou ap.; všichni před
ním mají tu přirozeně ve shodě s dřívější archaizující normou tlucte, utec, utekou ap., podobně
jako Petrů nemohl až dosud z Pravidel vyčíst, že se připouští i infinitiv tlouct a má proto
začne tlouci (Mt 24, 49). P má infinitiv myslím důsledně na -t; je to nápadný rozdíl zejména
proti Ž, kdežto C už má infinitivů na -ti poskrovnu - a to ještě zčásti v nemístně archaizujících obratech: Mt 3, 14 »já mám potřebí (!) býti pokřtěn od tebe« sr. s živým Petrovým
»já bych mel být pokřtěn od tebe«, nebo soudobým Žilkovým »já potřebuji, abych se dal
pokřtít od tebe« (Ž neužije infinitivu na -ti tam, kde by, jako zde, vznikla kakofonie). Pilování textu nebylo pro profesora P. bez užitku, proti rkp. zmizela např. ustálená manýra
klást adjektivu! přívlastek důsledně před substantivum. Že ovšem pilování nemusí dopadnout vždycky dobře, to jsem už připomenul. V Lk 3, 23 P v rkp-e překládá » Když Ježíš
začínal působit, bylo «nu kolem 30 let. Pokládali ho za syna Josefova. Josefovi předci byli
(zde to volá po navázání: a Josefovi předci byli): Héli atd.« V nynějším textu se po slovech
» ... bylo mu asi 30 let a byl - jak se myslilo - syn Josefův « objevuje záhadný obrat » a jako
potomek syn Héliův, Matatův atd. « Je otázka, proč P neponechal (po citované úpravě toho
začátku) za slovy » syn Josefův « původní vhodný a stručnější text: a Josefovi předci byli (a teď
by, jako v rkp-e, následovala řada nominativů). Dnešní znění může vést k mudrování: myslilo se, že byl synem J o s e f o v ý m , ale on byl vlastně jako potomek synem Héliovým. Jsou
i slovníkové novoty: úhlový kámen, snad lepší než staré úhelný, ale když už opravdu nově,
tedy záldadovýjzákladní.
V předmluvě praví prof. Petrů, že se posledním textem jeho závislost na Škrabalovi
(s nímž několik let těsně spolupracoval) ještě více zmenšila (zmenšovala se opravdu každou
jeho další verzí), hlavně vlivem nových biblických objevů. A že se často přikláněl k zmíněnému francouzskému překladu La sainte Bible (tzv. bible Jeruzalémská) z r. 1956. Já měl
možnost srovnávat jeho překlad jen s ncjniodernějším anglickým překladem Bratcherovým,
časově buď souběžným nebo i pozdějším (vyšel 1966) a zjistil nemálo shod i s ním. Shod,
jež musí vyplývat ze stejného postoje k řecké předloze, protože z časových důvodů tu o závislosti mluvit nejde, alespoň ne o důsledné přihlížení. Uvedu aspoň dvě takové shody co
do ducha pojetí: Tak proti řec. (a lat.) minulým tvarům, věrně odraženým v překladech Ž,
C i Sk (hlas v Rámě byl slyše n Ž, hlas v Rámě bylo slyšet C, pod. Šk) má P » V Rámě je slyšet
hlas«, Ur » A sound is heard in Ramah «. Už řecký text (a po něm latinský) se zřejmě nedovedou vyrovnat s hebrejskými slovesnými formami, jež nemají časový význam v našem
slova smyslu. Podle Jer 3 1 , 14 je první slovesná forma v perfektu niphalu, řecké klaiousa
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(lat. plorans) j e věrným odrazem participia hebrejského (resp. v puv. textu Mt aram.). Překladatel musí držet jistou časovou linii ve shodě s pravidly svého jazyka: C a Ž ji drží v minulém čase (bylo slyšetjbyl slyšen a nechtěla se dát potěšit/utěšit) - proti šk, který tu, bez vlivu
řec. textu, linii lomí: a nedá se utěšit. P a Br drží tuto linii daleko vhodněji v prézentu: jde tu
o nadčasovou platnost; těžko si také představit proroctví v našem evropském minulém čase.
Petrovo » V Rámě je slyšet hlas «je proto vhodnější než » V Rámě byl slyšen lilas « ap., i když
tu nese vinu už řecký překlad hebrejského perfekta, které se časově nemusí rovnat minulým
časům indoevropským. (Na témž místě má P asi hypermoderaí » není k utišení, protože nejsou* - ostatní » protože/poněvadž jich [už] není«; tj. P nechce užít genitivu záporového).
Hned kousek dále j c názorný příklad na různé možnosti co do tzv. větné perspektivy, větné
výstavby, která zde není jednoznačně určena řeckým textem. S řeckou perspektivou Mt 2, 20
se shoduje Ž : » neboť zemřeli ti, kdož ukládali o život dítěti«; Šk i C shodně přemístěním
dvou posledních slov tuto perspektivu obměňují: »neboť zemřeli ti, kdo ukládali dítěti
o život«. Petrův překlad ji přímo mění: »protože ti, kdo ukládali dítěti o život, jsou UŽ
mrtvi«. A pod. angl. (because those who tried to kill the child are dead). To je právě pojed
nej vhodnější: že někdo ukládal dítěti o život, je věc známá. Nové (a tedy s věrným přízvukem a místem na konci věty) j e to, že už je mrtev. Podobně se mu podařilo vystihnout perspektivu Mt 2, 22: Když však uslyšel, že místo svého otce Heroda je králem ... Archelaos
(nevhodně C a Ž : že Archelaos kraluje...«). Naopak v Lk I, 10 mají nej lepší perspektivu
věty Colova a Žilková, teprve pak Petrova.
Dala by se vypočítat velká řada dokladů na to, jak sc podařilo P dosáhnout jak přesnosti,
tak svěžesti překladu: s nebeským královstvím je to totiž jako s ... (Mt 20, 1; prostý, zdařilý
pokus o synonymitu). - Právě tam seděli... dva slepí (Mt 20, 30; opravdu častější hovorové
vyjádření než slepci). - On odpověděl » mně se nechce «, ale potom toho litoval ;i přece šel
(Mt 21, 29; mluvnější proti C a Ž » nechce se mi«, a Šk » nechci «). - Když farizeové uslyšeli ...
pochopili, že má na mysli je (21, 45); zde pěkně i věrné poznali (C porozuměli), že to mluví
o nich (Ž, C, šk bez to). - Neznáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, tím kdo je (22, 16):
také zde pěkně C [neboť nikomu nenadržujeí). - Mt 22, 35 chtěl ho přivěsí do úzkých (proti Ž
chtěl jej zkoušet, C pokoušeje ho). - 23, 9: protože jeden je váš otec, ten v nebi (proti bezbarvému Ž » neboť jeden je váš otec nebeský « a archaickému C » neboť jeden jest váš otec, jenž
j e v nebesích «). - Když se jeho větve nalévají už mízou a nasazují listy (24, 32; když jeho ratolest už omládne C, když jeho větev už šťavnatí Ž). - » Udeřím na pastýře a ovce ze stáda se
rozprchnou« (26, 3 1 ; S, Šk a Ž citačně »biti budu pastýře a rozprchnou se ovce stáda«;
pod. C » a rozprchnou se ze stáda ovce «) - » Beru tě pod přísahu při živém Bohu « (26, 63;
jiní »Zapřísahám tě ...«) - »Jako prorok nám pověz, Mesiáši, kdo tě udeřil « (26, 68; jiní
»Hádej nám/prorokuj nám«) - »Tady ten byl s tím nazaretským Ježíšem. « Ale zase to
zapřel, a to pod přísahou. » Toho člověka vůbec neznám! * (26, 71) - » Co to je? Nové učení a s takovou mocí! «Jak pregnantní a živé proti » Co to je? (C » Co to znamená? «) Nové
učení s mocí! « (Mk 1, 27) - 4, 33: podle toho, jak to právě mohli vnímat (Ž a Šk pokud
mohli slyšeti [?], C pokud je dovedli slyšet) - 5, 12: » Pošli nás do těch vepřů. Ncch nás do
nich vejít« (Ž pošli nás ..., abychom do nich vešli;C ať vejdeme do nich; Šk pošli nás k vepřům, abychom . . . ) - » Kde se to u něho vzalo? Jaká je to moudrost, která mu byla dánaí «
(6, 2; Ž » Odkud to má?« a »Jaká je to moudrost, která mu byla dána?«; pod. Šk) - Když
to zjistili, hlásili (6, 38); Ž i C reagují naproti tomu nevhodně na Ježíšovo »Jděte se podívat 4
(sc. kolik chlebů mají): Vyzvěděli to (?), Když to zvěděli...
Za podrobnější zmínku stojí Mk 9, 23. Kristus přichází od hory proměnění se třemi
apoštoly k zástupu lidí a ostatních apoštolů, táže se, proč tu ten shon a povyk. Předstupuje
otec posedlého chlapce, líčí jeho utrpení, učedníci nemohli zlého ducha vyhnat. Prosí o pomoc »Ale zmůžeš-li (ty) něco, měj s námi slitování a pomoz nám! « Ježíš mu odpověděl:
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» ZmůžeŠ-li! Všecko je možnc tomu, kdo věří.« Je to (po Žilkově otázkovém » Zmůžeš-li
něco?«) nejleplí vystižení i situace i řecké předlohy. Nezbývá už nic, než podtrhnout to
Všecko, aby se vyznačil jeho větný přízvuk. Šk reaguje o něco slaběji » Můžeš-li «, ač i u něho
otec řekl » zmůžeŠ-li«, ale reaguje. Většina překladatelů a ui i opisovačů řeckého textu si
asi nedovedla představit Krista živěji reagujícího, a proto učesala odpověď na bezkrevně
logické » můžeŠ-li věřit, všecko j e možné věřícímu « (tak i v latině).
Mk 9, 50: » Pozbude-li však sůl slanost, čím jí dodáte solivosti?« Dobře i Ž (jestliže
však sůl pozbude solivosti, lim ji napravíte?) a Šk (ale ztratí-li sůl svou sílu, čím ji spravíte? )proti nesprávnému a nesmyslnému C a S »čím ji osolíte ?« - Lk 1, 10: V hodinu té oběti se
celé množství lidu venku modlilo (lepší je Ž slovosled ...modlilo venku; Žilkův text je ovšem
pokažen předchozím » V hodinu kadění«) - » Všechno prvorozené mužského rodu ať je
zasvěceno Pánu (Lk 2, 23; Ž každý mužský plod, který otvírá mateřský život, má být nazýván
posvěceným Pánu; C každý prvorozený hošík bude zasvěcen Pánu) - V domnění, že je ve skupině
poutníků, ušli den cesty (2, 44; tak už C; Ž myslili, že ... a ušli ... ; Šk protože se domnívali,
že je v průvodu ...) - » Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného« (Lk 5, 26; C věci neuvěřitelné,
Ž neuvěřitelnou věc, Šk neobyčejné věci).
Je však možno uvést i řadu výhrad co do vhodnosti překladu. I když jde někdy jen
o možností, o odstín lepší varianty:
V souhlase s kol. Pekárkem a s překladem Žilkovým bych se přimlouval za náhradu
archaického termínu » podání « raději cizím slovem » tradice «, popř. i méně přesným domácím » zvyk « (proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice/zvyku předků ...?; Mk 7, 5 ap.) Překlad » Pane, je dobře, že jsme tady « (Mt 17, 4; Mk 9, 5) mění nevhodně perspektivu
věty; důraz je na dobře, ne na tady, a to lze vystihnout nejlíp jeho postavením na konec, jak
má Šk (je nám zde dobře; nebál bych se zdůvěmit: je nám zde tak dobře!); ale i tradičnější
překlady Ž, C a S mají svým dobře je nám tu/zde lepší perspektivu než P, protože v tak krátké
větě se přehození slovosledu snese, lze je snáze vykompenzovat větným přízvukem. - » Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním « (Mt 20, 8) přímo volá po
vsunutí počínajíc (za a to), máje konečně i řcc. a lat. předloha, vynechává však kupodivu i C ;
bez této vsuvky lze pak přijmout jen Pekárkův návrh » nejdřív posledním a naposled prvním «.
- Lk 5, 36: » Nikdo neustřihne na záplatu kus z nových šatů a nedá na staré šaty, jinak rozstřihne nové šaty ... « V daném kontextu je lepší » ... vždyť by rozstřikl nové šaty (a na staré se
záplata z nových nehodí)!« - »Kdo tě udeří na tvář, tomu nastav i druhou« (Lk 6, 29).
Vidět, jak těžký může být zápas o přirozenou českost i u takové maličkosti: kdo tě bije
v jedno líce (C), kdo tě bije na tvář (2), v líce i S a Kral. (a udeřil-li by tebe kdo v líce). A přece
přirozeně České je » kdo tě udeří po jedné tváři, tomu nastav i druhou « (Pekárek); vždyť máme
české poliček, pohlavek, ukazující, jaká je tu přirozená předložka (abychom necitovali lidové
dostaneš po hubě). Jediný šk tu má po líci (se zbytečně archaickým líce). - Petrů necítí jistou
českou averzi vůči pasívu: už »dávejte a bude vám dáno « je čistě knižní, ale snese se jako
známý citát. V přirozené mluvené češtině zastupuje pasívum ke slovesu dát sloveso dostat.
Jak nedávno ukázal Fr. Daneš, tvoří se pomocí tohoto slovesa jisté opisy pasíva: dostal přidáno, vyhubováno ..., ne bylo mu přidáno, vyhubováno. Pokračování » míra dobrá ... a vrchovatá
vám bude dána* (Lk 6, 38) není jistě nesprávné, ale češtější je tu aktivum: míru dobrou...
vám d jí, jak mají všecky ostatní překlady (i Kral. » míru dobrou ... dadíť v lůno vaše«). Verš Lk 6, 45 hledí jediný Col uchovat v jisté tradiční formě proverbiální: Neboť čím srdce
plné, tím ústa přetékají (jen bych místo čím dal čeho). Jinak je potom ze všech perifrází nej vhodnější Petrova: Jeho ústa totiž mluví to, čím přetéká srdce «. - Petrovo » Ježíš věděl, o čem to v srdci
uvažují« (Lk 9, 47) by snad vyhrálo v konkurenci se S (vida myšlenky jejich srdce), C (znaje
smýšlení jejich srdce), Šk (který viděl smýšlení jejich srdce), nebo Ž (poznal, oč se v duši prou)
ale Jiejlepší bude tu asi přirozené Pekárkovo » věděl, co mají na srdci«. - Zapeklitě složitý
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sloh v Lk l i , 511 je nej těží ve verších 1 1 a dalších. Navrhoval bych: Je mezi vámi takový otec,
že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen ? Anebo když ho poprosí o rybu, že mu dá místo
ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, že mu dá štíra? (velmi podobně Pekárek). Kupodivu pěkně se ovšem s tímto těžkým místem vyrovnává i Col (viz tam) - Není hezké vyhánět
zlé duchy Belzebubem (Lk 1 1 , 18 aj.), jak iná P společně se S; nejlépe C : pomocí Belzebuba.
O některých překladatelských problémech se zmiňuji souhrnně:
Některá místa lze označit za překladatelskou nadsázku. Lze přesto přijmout např. zběhali
celou krajinu a začali nosit nemocné (Mk 6, 55; tak i Ž ; je to lepší než C proběhli, Sk oběhli).
Nebo Mk 5, 15 (zlí duchové) vjeli do vepřů. Lze dokonce pochválit » Už ani slovo! A ven
z něho! « (Mk 1, 25; Lk 4, 35; C a Ž » umlkni a vyjdi z něho!«). Jen by potom mělo být
adekvátně vyjádřeno další Kristovo rozhorlení v J 2, 16: »pryč s tím odtud!« (ne pouhé
»Jděte s tím odtud!«). Chvály zasluhuje i Lk 4, 36: » To je něco! Se svrchovanou moct poroučí nečistým duchům a vyjdou « (jednotnost slohové linie by spíše žádala » ... s jak svrchovanou moct... «) - proti C a Ž »Jaké je to slovo « (Šk » Co je to za slovo «). Petrů se právem
zříká věrnosti, ř. logos je zde jistě hebraismus, kde dábár znamená nejen » slovo «, ale i » věc,
událost«. Nebo »chraňte se před každou chamtivostí« (Lk 12, 15). N e b o j 7, 49 (» Uvěřil
v něho někdo z členů velerady... ? Leda jen tahle lůza, která nemá o Zákonu ponětí - kletba
na ně!« (Ž Leda tenhle zástup, C Jen ten zástup, Šk dokonce s nevhodným ale: Ale jen tenhle
zástup).
K volnosti překladu: Petrovo obrátit seje sice lepší nežli Hnit pokání, ale ještě lepší by bylo
Pekárkem navrhované napravit se, když už nechceme překladově nejvěmější změnit smýšleni
Je třeba schválit i nahrazení » doslovného « bratr širším termínem příbuzný, protože je i překladově věrnější. Pěkné je pregnanmější »tam zůstaňte, dokud se odtamtud nevydáte zase dál«
(Mk 6, 16) proti doslovnému řeckému »dokud odtamtud neodejdete *. Velmi vhodný je konec
Mk 7, 19 Tím prohlásil za listě všechny pokrmy, i když jde vlastně o vystižení smyslu textu,
o jeho komentář, ne o překlad. (Velmi podobně se vyjadřuje už C a Šk). Petrův volný překlad
byli z toho zaraženi a šli za ním s těžkým srdcem (Mk 10, střed 32. verše) je jednak jasný a jednak stručný, srovnáme-li ho s Ž a šk (jasný je i C, ale rozvláčnější). Petrovo »urči těmto
mým ... synům ... « (Mt 20, 21) je vhodnější nežli silné Žilkovo poruč a slabší, překladatelsky
věrné Colovo a Škrabalovo řekni. - Velmi pěkně si poradil P (spolu se Ž nebo podle Ž)
s počátkem ev. Lukášova; začínají hlavní větou, souvětí tím získává na přehlednosti. - Lk
12, 15 P překládá: »Neboť i když má někdo nadbytek majetku, tím jelio život není ještě
zajištěn «. Jeho pojetí je tu vlastně obecnější než u C, Ž nebo Šk, u nichž je ve shodě s předlohou vyjádřena myšlenka, že » život člověka nezáleží v tom, že má nadbytek majetku « (C).
Zdůrazněnější vyjádření Petrovo to přirozeně zahrnuje. - O oslabení » nenávidět « v » klást
na druhé místo « byla už řeč. - Rád by byl uviděl Ježíše, jak vypadá (Lk 19, 3) je sice volnější
proti doslovnějšímu C a Šk kdo to je (Ž dokonce který to je, S který to jest), ale jistě vystihuje
věrn "ji situaci, nechceme-li sáhnout po hovorovém co je to zač. - (Jidáš) spravoval společnou
pokladnu a z příjmů si část nechával pro sebe (J 12 ,6) má opravdu moderní, až novinářskou
terminologii, ale dal bych tomu rozhodně přednost před těmi měšci starých překladů, např.
před C » a maje měšec, odcizoval, co (tam) bylo vkládáno «, - Usvědčit svět z toho, co znamená hřích, spravedlnost a soud (J 16, 8) je jistě lepší než » z hříchu, ze spravedlnosti (!) a ze
soudu (!) «. - Situaci J 21, 7 vystihuje jistě nejvěrněji P (byl totiž oblečen jeti tak nalehko) proti
C a S (neboť nebyl oblečen), Ž a Šk (byl totiž nahý). Jistě tu není ve hře jisté tabu slova nahý (6),
podle exegezí tu o úplnou nahotu neslo. Ale poněvadž originál to slovo má, přeložil bych
vlastně skoro nahý (věcně totéž co P).

(6) V některých niřcčích j d e opravdu o slovo tabuové. Např. ve slezskopolských níř. se obmčnilo
nag i na sagt.
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Nékterc pozoruhodné novosti: Mt 26, 50 překládá P » Příteli, učiň jen, k čemu jsi tady <;
podobný překlad má Ž (ulití to, k lemu jsi zde), napovídá ho už Šk (Pfíteli, na to jsi přišel) (7).
Starší překladatelé mají tu otázku, otázku zřetelně napovídají některé řec. kodexy. P komentuje, že uíiň jen není v textu, ale musí se prý doplnit, těžko prý jde chápat tu větu jako otázku.
Ve skutečnosti je otázkové pojetí zcela přirozené, pro pojetí rozkazovací by bylo třeba průkaznějšího důkazu. - Přehození větného předělu vidíme v Kristově výroku (J 7, 37-8):
» Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije, kdo ve mne věří. Jak praví Písmo: Potečou z jeho nitra
proudy živé vody «. Je to pojetí dobře možné, ale zase bychom chtěli silnější odůvodnění
pro obměnu tradičního překladu, ne pouhý odkaz na citaci těchto veršů Piem XII. - J 14, 1
překládá proti tradičnímu » věříte v Boha, věřte i ve mne« (přesně: i ve mne věřte) P, Ž
(apod. i Bratcher) obé půlky imperativem: Věřte v Boha, věřte i ve mne. Dobré, ale třeba
komentáře, proč. Pozoruhodná změna je hned v dalším verši: V domě Otce mého je mnoho
příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, přece bych vám nebyl řekl: Odcházím, abych vám tam připravil
místo «. Zase vhodné pojetí, leč zase třeba komentovat, co vedlo k náhradě tradičního » V domě mého Otce jc příbytků mnoho, kdyby nebylo, byl bych vám to řekl. Odcházím vám
připravit místo « (jen Ž iná překlad duchem blízký Petrovu). - Místo » a ti dva budou jedním
tělem « (Mt ty, 15; Mk 10, 8) má P « a ti dva budou jedna bytost«, s komentářem, že češtině
chybí dvojitost řeckého sarx a sóma. Leč » maso/tělo « je v této dvojici právě to sarx, sóma
má význam široký, mj. také německého »Gesamtheit, Hauptsache«. To mluví pro ponechání tradičního tělo.
Citlivý přístup vyžaduje slovanské sloveso, zejména jeho vid. Petrů ví, že si může dovolit užít (jako Ž) pomalu mizející násobené formy: na to místo, kde dříve křtíval ]m (J 10,
44) místo křtil. Žc si může dobře dovolit záměnu tradičního » dali jste mi jíst (pít)* svým
dokonavým » když jsem měl hlad, dali jste mi najíst« ap. (Mt 25, 35). Ovšem v mnoha případech tato jeho obliba pro dokonavé tvary svědčí spíš o ztrátě jemnosti jazykového citu.
Problémem je také, jak se zachovat k navazovacím prostředkům originálu. Jistě možno
mít za to, že originál mechanicky přehání a netřeba překládat každé řec. de apod. Snese se
např. začátek odstavce Zase vstoupil do synagogy (Mk 3, 1: tak i Ž, Sk Opět), třebaže je lepší
A zase... (S a C tu začínají vhodně vedlejší větou: Když zase..., odstraňujíce primitivní
sled Markova kai... kai). Podobně Každý den ulil v chrámě (Lk 19, 47), i když je lepší Škrabalovo A ulil... Nebo V chrámě k němu přistoupili... (Mt 21, 14), i když by bylo lepší A v chrámě k němu ... Začátek odstavce předpokládá delší předchozí pauzu a nepotřebuje tak nutně
navázání. Ale uvození vyžadují např. místa: Přišla jeho matka a příbuzní (Mk 3, 31); jde sice
také o začátek odstavce, ale mezi ním a předchozím kontextem je jisté napětí, které vystihuje
pěkně C: Tu přicházejí... (ten ovšem navazuje i dál, možná přes záměry trochu primitivního
stylu Markova: dali ho zavolat, neboť okolo něho seděl zástup; C ponechává nevhodný slovosled neboť zástup seděl okolo něho; to neboť je trochu problematické). Podobně sr. Mk 4, 1 ;
8, 27; 12, 1; 15, 24; Lk i, 80; 6, 17; 9, 1; 13, 22; J 7, 45 (přímo volá po A tak se služebníci ...); 8, 1; i2, 44. Tu všude jde o počátky odstavců, ale uvození, navázání je tu potřebné Z- případů uvnitř odstavců jmenujme Mk 9, 20; Lk 1, 67 (kde P = Ž), 4, 2 1 ; J 1 1 , 44 ap.
Jíněna ponechává P ve shodě s tradicí většinou v obvyklé formě, Herodes (Ž -ró-),
Alžběta ap., ovšem podle nového pravopisu označuje délku u Arón, Betánie (Ž. Betanie,
C a Sk lie tli at lie). Jen Emanuel mění na hebrejské znění Immanuel (nikoli -mámí-). Je otázkou]
proč 2. kap. Mt končí » Bude nazýván Nazorejský «, když J 19, 19 má za totéž ř. Na(d)zóraíos » Nazaretský « (Ž je tu důsledný, na obou místech má Nazorejský, rozdílu v latině,

(7) Jcítč volněji Brat eher: . Be quick about it, friend« (Skoncuj s tím rychle, ptíteli).
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NazaraeusjNazarenus, nedbá). Nutná j e náhrada staročeského Káně (galilejská) přirozeným
Kána (nenápadný, zvlášť pro Moravana, lok. sg. Káni má už jen Ž, ale do Kány J 4, 46!).
Z b ý v á se dotknout některých překladových zvláštností Petrových: Členů synonymnich
skupin jako (u)linit/(u)dělat + jednat, (vy)konat; uvidětf uzřít/spatřit (popatřit, vi ztej pohle dte),
Háj pra v itijdíti, najítlnalézt (shledat), odejít j odebrat se ap. lze vhodně využít stylisticky. Zbavujeme se ovšem této možnosti, když se knižních členů zříkáme. Petrů tu není důsledný;
některých typicky knižních výrazů užívá (Mt 12, 15 odebral sc odtamtud; tak i Ž proti odešel
odtud C a Šk.; Mt 2, 1 1 spatřili dítě proti uviděli Ž, nalezli C a Šk), některé však důsledně
nebo skoro důsledně potírá: vymýtil téměř sloveso finit (v evangelním textu, na který se
při tomto rozboru omezuji, jsem našel myslím jen jediný výše cit. doklad v Mt 16, 50), ještě
myslím důsledněji pravit, tvarem nazpátek se důsledně nahrazuje normální nazpět (prostého
zpět se někdy užije). Preferuje silně substantivní žádný, až to hranicí s moravským dialektismem (ale nikdo zcela nevytlačil), zatlačuje který ve prospěch kdo, v dřívějším rkp-e i co (Lk
9, 27 někteří z těch, cojkdo tady stojí; obé dobré, jen hovorové) (8), ba někdy je nahrazuje
i lidovým (tedy nářečním) jak: slyšeli to někteří farizeové, jak byli u něho (J 9, 40). Tohoto
jak užívá i v jiných funkcích lidových: a s ním velký houf s meči a s holemi, jak je poslali
velekněží (Mt 26, 47) se dobře snese, jak lze pokládat za způsobovou spojku. Snad ještě
i J 7, 29: Proto Ježíš, jak uřil v chrámě, hlasitě zvolal. Ale přímo nářeční je Mt 26, 53: myslíš,
že by mi můj Otec neposlal ... víc jak dvanáct pluků andělů ... ?
Je tu tedy jistá slohová nevyrovnanost. Na jedné straně až lidovost, nářeřnost (sr. výše
jak), na druhé archaismy, jako dvě lodice (Lk 5, 2), bděte (Mt 26, 38 — Mk 14, 34), bdít (26,
40 — 14, 37), které ... najde bdící (Lk 12, 37) - ale zná i pěkné hovorové »jistě by byl vzhůru «
(Mt 24, 43) - nebo také překladové tradicionalismy, jako obrátit se místo napravit sefpolepšit
se, podání místo tradice/zvyk - nebo zase přeháněná věrnost (znamení místo div/zázrak). Také
mechanické lpění na některých zastaralých pravidlech: např. dost přísné nýbrž po negaci
(J 10, 1 : Kdo nevchází do ovčince dveřmi, nýbrž...), preferování však na úkor ale (Mt 10, 48
bych dal Ale on křiíel ještě více) a přísné dodržování dost umělého pravidla o ale 11a místě
prvním, však druhém (viz však praxi v Babičce!): konec Lk 3, 17 bych přeložil »plevy ale
bude pálit ... « ap. jinde v živé řeči. Bojí se opakovat se i tam, kde stojí za větným předělem
(Kdyí se vracel a přiblížil (!) k domu; Lk 15, 25). Knižním rysem j e občasné preferování pasíva.
J e jistě těžké vyhnout se takové slohové nevyváženosti při prvním pokusu o záměrně hovor o v ý překlad, který přesto nechce být čistě pastorační, nezříká se zcela vázanosti na tradici.
Pak je ale dobré zachovávat znění citační (bylo řečeno »nezabiješ«), i tradičně známé texty
N Z možno obměňovat jen citlivě. V otčenáši bych např. provedl jen dvě až tři nenápadné
změny (jako i my odpouštíme, zbav nás zlého; a snad Colovo, třebaže neústrojné, neuved;
maximálně ještě každodenní nebo Žilkovo denní místo vezdejší). Ale v každém případě je
vhodné odlišit v ostatním (necitátovém) textu styl podle okolností: vyprávěcí pozadí od
živé konverzace, od poučujícího monologu. Ovšem slohové nevyváženosti se vlastně nevyhnul žádný překlad. Váha bibličnosti textu vede bezděky k unifikaci, se kterou se, jakmile
se ustálí, dá, jak vidět, i při dobré vůli těžko hýbat.
Tak jako j e Petrův překlad jako celek zdařilý a hlavně záslužný, tak třeba ještě víc pochválit poznámkový aparát, na němž měl zase jistý podíl i zesnulý Zd. Švéda (9). Velmi

(8) H o v o r o v o u češtinou r o z u m í m e m l u v n o u f o r m u češtiny spisovné, hláskově se se spisovným jazykem
k r y j e úplně, ale vykazuje snesitelnou míru m o r f o l o g i c k ý c h p r v k ů obecně českých, tj. sice už nářeřnich, ale rozšířených obecně nebo skoro obecně. Obecná čeština j e jakýsi poslední naddialckt, ne
ještě stylová vrstva češtiny spisovné; tou j e právě h o v o r o v á čeština.
(9) V p ř e d m l u v ě Petrů Š v é d ů v podíl na textové í věcné revizi podrobně vymezuje.
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pěkná a poučná j e poznámka k Lk 2, 4 (snad jen doplnit, že oslovení > ženo « nebylo pro ty
doby ponižující). Vítaná jsou poučení textověkritická (např. k J 5, 3-4) - a pro laika velké
novum: pokus o chronologii sv. týdne (str. 390).
Po této stránce zbývá jen málo deziderát. Člověk by si přirozeně přál všechno to dobré,
co kdy v exegezi našel a co pokládá za důležité, mít v komentáři zahrnuto: na str. 17 komentovat, proč asi vynechána právě ta jména za Oziášem (Mt 1, 18); ke str. 46 se tuze vtírá pokušení, podat i solovjevovský výklad termínu » Syn člověka «. K Mt 22, 1 1 třeba dodat velmi
důležitou poznámku, že se svatební šat nebo jeho symbol přidával ku pozvání, takže pak
byla opravdu drzost objevit se bez něho (mimoto j e tu darování šatu tertium comparationis
k darování milosti); prostě se tato pasáž bez komentáře neobejde. K Mt 27, 45 přidat i pozn.
Colovu; Lk 1 1 , 41 uvést ve vztah s poznámkou Žilkovou. - Podle pozn. k Lk 7, 37 bychom
musili mít za to, že J 1 1 , 2 předjímá J 12, 1-8. J e to dobře možné, ale přece jen by bylo dobré uvést nějaké důvody, proč Marie z Detánie j e jiná žena než hříšnice na hostině a než Marie
z Magdaly. - K J 8, 25 bych uvedl pod čarou i jiné překlady (včetně onoho » Počátek, který
i mluvím k vám «).
Při věku a píli prof, dra O. M . Petrů možno mít za to, že neřekne (jak o tom alespoň
svědčí až dosud jeho praxe) iamque opus exegi. Ž e bude brousit a pilovat tak, j a k o to dělal
až doposud. Přejeme mu k tomu mnoho požehnání.

Tato recenze univ. prof. dr. Kopečného je v rukopise skoro o polovinu delší. Pro nedostatek
místa jsme ji víak museli zkrátit tak, že jsme některé části, hlavně dokladové, vynechali. Úplný
text je víak uchován v archívu redakce Studií.
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Poesie a literatura

IVAN JELÍNEK:
O

POESII

Nejlépe to snad vyložím, vezmu-li si na pomoc svých několik snů. Zdálo
se mi, že sestupuji pod zemí, ve skalách po více méně přirozených schodech. Stupně
běžely kolem čtyřhranné duté šachty a byly odněkud osvétlcny roztpýlcným neobyčejně živoucím siětlem. Najednou schody mizely v prudce bčžící řece Čehosi,
co nemohu nazvat jinak než ohnivou vodou. Odtud to světlo na schodech. Začal
jsem z té reky čerpat vodu do džbánu; a v tu chvíli jsem věděl, žc nabírám poesii;
ale že vedle toho uchopování také chápu, co poesie vyjadřuje a co je tedy jádrem
poesie, jejím smyslem. Sen se několikrát vracel, též ve variantách. Jednou ta ohnivá
voda běžela vzhůru v kmeni staré duté meruňky, v níž bylo vidČt ten proud, stejný
jako ve skalách na konci schodiště. Jindy ve snu běžela šikfno dolů pod těžkou kamennou mříží poklopu studny u pumpy s kolovým Čerpadlem, kterým jsem točil.
Je jasno, že záleží jedině na mně, chci-li si z té ohnivé vody načerpat. Ten
akt vůle čerpat z nevyčerpatelné řeky ohnivé vody je čin soustředěného úsilí pronikajícího dovnitř. Proto to podzemní schodiště; džbán; nebo pumpa. Schodiště
ve skalách, dutá meruňka nebo studna s kamennou mříží a pumpa jsou ovšem ve
mně stejně jako čerpání a ohnivá voda. Čerpání je všeznačné jako cokoli, co se
bere do krajnosti. Je zde inspirace, proces inspirace - myslím to v původním smyslu :
vdechování, lokání - a subjekt inspirace, což je stále jedno a totéž. Je to dějství
uchopování a chápání toho všeho. Tomu všemu, jsoucnu, se také může říkat poesie. Nic nebrání.
Potom je zde ten džbán, mé já, rozdělující, oddělující. Já usiluje, což je směšné,
vtěsnat do džbánu formy reality, tak říkajíc obepsat lebkou Já jsoucno, jak se mi
to jednou » docela samo «formulovalo. Je to vcelku předem prohraný pokus. Avšak
ne docela. Jsoucno přece může mít též formu poesie, může být přístupné už ve
světě vystiženém slovy Já a To. To je uchopitelné za těžkou kamennou mříží
smyslů a intelektu; avšak kamenná mříž je při tom jen ztuhlá láva živé ohnivé
vody. Ani ta láva není mrtvá, neboč i ona je nekonečno ohnivé vody.
A tu začne zasahovat lidský »faber «, kováříček, aby dal materii, kterou oddělil, tvar. Je jasno, že tento akt dopadne bídně, více Či méně. Čím bídněji dopadá,
tím bezbarvější a mrtvější je ta která poesie vyjádřena slovy. Čím je to mrtvější,
tím víc má kováříček právo nazývat dílo svým. Ale čím je kováříček víc poslušen
té své ohnivé vody, tím více ona žije - až posléze kováříček může docela zmizet
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a žije jenom přece jim vyslovena ohnivá voda jako v Upanišádě, v Gilgamešově
eposu, v Kázáni na hoře. Nastává případ nejvyšsí, takřka nesmrtelné účinnosti,
kdy člověk-faher-kovář, kování a kované jsou jedno; a vždy jsou také poesie.
Všechno zde záleží na tomto slově » také «. Jakmile se to slovo opustí, zbývá
jenom poesie, kočičí zlato modly. To potom breptáme a domnívajíce se, že výpočtem obsáhneme všechno, říkáme: poesie poesie, poesie filosofie, poesie práce, poesie
toho a onoho, poesie života a poesie smrti a lásky. A přece stále jde o jedno a totéž,
co uniká mezi prsty výpočtu.
Einstein se pokusil vyslovit jsoucno nejen matematické vzorcem, který praví,
že veškerá energie se rovná veškeré hmotě násobené čtvercem rychlosti světla. Když
veškerá energie, tedy i různá energie; od energie mysli až po energii elektrickou
a magnetickou, po světla a ovšem také poesii, která se zhmotňuje v popsaný aršík
papíru. Jenže pro úplnost, což je logické, je třeba ještě násobení čtvercem rychlosti
světla. Pak se voda stává vodou ohnivou.

DAVID LUTON
Z

POESIE

V

Nemohu mluvit, jsem jen stín,
který se ztratil v bílém žáru.
Jsem jako lístek u kočáru a zohyzděný prachem vin.
Ubohý toužím na Tvůj klín,
stydím se při tom jako dítě,
ale vím, láska udobří Té ten kdo mě má rád, je Tvůj Syn.
Nemohu mluvit, jsem jen stín,
a bělost květin sotva září,
když Tvoje Slovo na oltáři
se znovu míní v onen Čin,
jejž popírají všichni lháři.
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M L A D Ý C H

KOUTŽ

Ubohý toužím na T v ů j klín
a vím, že není přirovnání
pro Boha, jehož slitování
se stalo slůvkem » maminčin «,
jak býváme m y nazýváni.
Stydím se za to množství vin
a velebím T v é vykoupení;
větší než T y už nikdo není dopřej mi, Pane, být T v ů j syn.
Čeká mne cesta mlhovin
velký chlad s dusnem se tam střídá
kolem j e svět, svět samá bída —
tím více toužím na T v ů j klín —
... Neumím mluvit, jsem jen stín.

ČAS

PODVEČER

Vše odkapává
a ty musíš žít.
Věřit potřebuješ,
že slzy na věčnost odcházejí,
že oheň spravedlnosti hoří
na smetí křivdy,
že lásky j e hojnost,
ale j e uvězněna
a smích dítěte se choulí
k burácivému bytí.
Ž e sláva j e přítelem stvoření
a něha duchem nad vodami,
že květiny jsou vůní radosti
a vítr ujištěním.

Žene se na noc.
Z močálů dávno zazněly pozouny
a mraky se usadily v stromoví.
Netopýr, blázen večera
létá jakby se posmíval ptákům
(protože motýli patří květinám)
zatímco něžnosti země
vytvářejí akord
s klidem večerní klenby.
Klátive postavy můr
jsou černé jitřenky temnot.
Moci všech výšek jsou ve hře pak stačí nářek
či výkřik ptačí krve
a probudíme se mimo čas.
Nekonečná možnost j e soumrak.

STRACH

N a hrázi vzpomínka
přeletí
voda j e zsinalá
vzápětí
zvoneček zaklinká
potřetí.

D O TICHA

Stezičky v hustých lesích
v šumících lesích za noci
cestičky vystlané chvojím.
Měsíc se na vás usadil
a ovinul se kolem stébel
v trní zazvonil zábleskem.
K d o po vás chodí za nocí
v předivu ze světla utkaném?

SOUMRAK

Jakoby někdo vydechl
tak teple
ovanula krajinu noc.
Jako když děvčátko usíná
tak v podobě lístku
vyvstane vítr na vřesovišti
a jako hádek
pod kouzelným proutkem
unikne
a promluví v stromech ...

NOCI

Slzou se liším od kamene
v touze se vyrovnám ptákům
bolestí sahám k Bohu.
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TEHDY

Odejdi hoste
končí sc hostina
a zavoněla voda ...
Z a vaňte závoje
valounkem sbohemdání
větvičkou obejmutí.

N e neodlétej
anebo odlétni
ale j e n tam
kam budu moci připlout
na roušení tmavém
v hlavičce vlaštovky
v pestíku tulipánu.

Prosyť se úsvitem
lilie zásmrtná
přilni k tČm polibkům ...
T a k zhasneš pod nimi
jen tvoje krása
zazvoní o vlny.

jen ať se neztratíme
v l n k y jsou hbité.

Ulétne velkolepé
protože naposled.
J a k j s e m tč miloval
však zavončla voda
a kameny se třou
j a k r y b y šílené.
Proč d o pohybu se d a l y ?
Jak j s e m tč miloval
na cestách tajemných
v korunách stromu
v bzučení mraků
v údolích voňavých
v smrti budoucí.
Pokorná slzo
poupátko pravdy
živote včtru
skanutí času.
J a k j s e m tč miloval
než do pochodu
zřítily se plechy.
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V i d í m v tvých očích
odlet napsaný
ne nebojím sc
j s e m také host
a v dáli už j e vítr přichystán
J e n křídla připravit.
J a k to tu bylo hezké
ale principy padly na člověka
hynutí obchází
nčžnost se poroučí
ach hosté zle j e
Jen na tebe si nevzpomínám
i mně už řeknou brzy
odejdi hoste.
Však srdce nedej
nedej srdce
pamatuj na dčtství
pamatuj na kaménky
onoho pobřeží
odkud b y l o blízko
a zároveň daleko, tčžko ...
V y k a p a l čas
večer potemněl
uzavřel okno vítr
odejdi hoste
za dveřmi cesta j e rozvinuta
cesta stínů smrti.

POVZDECH

A stejně to skončí na hřbitově
na zeleném, na kopečku,
kam vede cesta s kopýtky srnek,
jak stužka za kloboukem nekonečna.

ŽIVOT T M Y

T m a vůkol napadá.
D o nedohledna
biikavky strachu
oči rozšiřují.
J a k tělem
vzat j e vítr
chlebem j e poseta země
a kvete noční víra
na křídlech ptačí temnoty.
Vyráží běloba z úkrytu
a červi v korách stromů
vržou jak úsvit znásilněný.
Potřetí umírá listí
a proroctví se rodí
však na dně očí
začíná slyšení
ruky hladící.
D o ulic vyběhly stíny
klepají na dlažbu ...
Jen hluchá okna věští.
Přízrační cyklisté

tančí po fasádách
a lupénky omítky
měří délku dechu.
Pak zvony řvou
až slzy tečou
ze zvonice.
A smrt je zvoníkem
v ustydlé krvi koupaným.
Dobrala ses
a civíš svýma očima
sýčkovským tažením,
co kulatý výkřik
nad lesní tfiní.
Šátečku na stromě
v hustém lese
žilko narcisu
ve vrásce nazírání
v puklině nenávratna.
Málo je všeho
Jen tušení...

ZUZANA

PAVLOVÁ
DOPIS J A N U

Pamatuješ si na mné?
Stávali jsme spolu frontu v menze
a ty ses učil ze skript
podškrtaných mou rukou
o stejné spravedlnosti a
stejném dobru.
Potkávali jsme se
dennč na schodišti a
naše oči si rozuměly
při společném pohledu
na prázdný podstavec
po bystč někoho, kdo
už nezabránil diskusím
nabité stodevítky
(nevíš, j e tam ta bysta znovu?)
Zkouška z těch skript
nám oběma
dopadla dobře. Protože
jsme vzali ta podškrtnutá slova
prakticky.
Fronta se zúžila
o dva lidi a
dva schody v D o m ě umělců
jsou neobsazeny.
Realita nepřítomnosti
v důsledku
podškrtnutých slov.
Každý z nás si j e
vyložil
po svém. T y
už dnes nejsi
v podobě kluka
vc vytahaném svetru
protože jsi tak
miloval být
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PALACHOVÍ

ve svých rozměrech fyzických
ale víc než » tak «
jsi miloval ta
podškrtnutá slova.
Ani já už nejsem
v podobě té, co
říká dobrý den ve
stínech siluety věží koncertů a jara,
protože jsem tak
milovala život
vyjádřený zvonky loretánské idyly
ale víc než » tak « — j a k o ty jsem milovala ta
podškrtnutá slova.
Tobě dnes na náměstí
zpívají žalmy
a na mne hledí přes
úhly trojúhelníka
protože absurdita
j e hrozná věc
pro prostředního člověka.
Dát život za vlast ale dát vlast za vlast?
Totožnost chápe jen
blázen nebo Bůh
(i on totiž dal
svůj život věčný za život věcný všech)
Život se ztrácí nejen fyzicky
a v tom j e lidská absurdita
a proto zůstaneme
přáteli
v nepřítomné své přítomnosti
v důsledku
podškrtaných skript.

ZAHRADNÍČKOVY VÝZVY
Výzvy
V azurový palác výše
ptáci vzlétající tiše,
květy zahleděné jinam zavzlyknutím šťáv, jež volá,
zasažen a zlákán zpola
h vám se na stonku svém vzpínám.
Jen se odhodlej a zřekni věci lkaly k branám smyslů —
harmonie zazní k číslu,
k hlasu dáme slova svá.
Jen se odhodlej a zřekni,
budeš plout jak hloubkou leknín,
v přítomnosti všech tvých ztrát
budeme tě kolébat.
Barvy vykřikly jak ptáci
a z nich žluť tak plna slávy
tkajíc věčně zlatohlavy
našich krajin líbezných
vznítila mé účastenství
strhujíc mne jako ženství
v závrať slastí líbezných.
Nad loukami, které vlhnou,
zvony objaly mne vlnou
čistou tak a ohnivou
Z krajin kovů, zrání, vedra
v oblast kukaček a modra
jaká odhodlaní jiti!
Ať si zbloudím, jen když najdu
nový záchvěv harmonie,
z které krása věčně pije,
ai se v palisádách lesů

otvírají brány děsu,
slyším: jen se odhodlej a zřekni,
budeš plout jak hloubkou leknín.
Úžasněji ptáci letí,
od hvězd dolu do podsvětí
prostor sklání světlou hlavu.
Žal zesládne v ovoci,
dolehne ti do noci
hukot vesmírného splavu.

Tento komentář k Zahradníčkově básni »Výzvy«,
otištěné ve sbírce
»Jeřáby« nemá litcrárně-kritické nároky. Nezamýšlí studovat a rozbírat
poetické prostředky: rytmus, zvuk, strukturu veršů a strof. Chce se spíše
zamyslit nad tím, co obrazy básně říkají nebo aspoň naznačují; snaží se vycítit
a formulovat základní konstanty zkušenosti, z nichž verše klíčí, a soustředit
kolem nich ony tématické motivy, které tvoří jejich lidskou a poetickou
náplň. Že tato náplň není jen pohrávání se slovy, nýbrž žc slovo zde přichází
obtěžkáno smyslem, naznačuje už sám titul »Výzvy«. » V ý z v y « : to znamená, že někdo či něco přichází s nějakým poselstvím, že k něčemu vybízí.
Jaké jc to poselství a k čemu vybízí a jak zní odpověď? Takové otázky se
vynořují, když náš pohled padne na název básně.
Přcčtcme-li bez hlubšího zamyšlení verše básně, nezmýlíme se, řeknemeli, žc v ní jde o to, jak si Zahradníček uvědomuje a v jakých modulacích
chápe svůj lidský a poetický úkol; o to, jak jeho poetická vnímavost odpovídá na poselství věcí - tedy o něco základního pro básnickou tvorbu: o úsilí
sebepoznání a pochopení vlastní cesty. Co o tom říká a jak je zasažen ?
Nechámc-li na sebe působit déle a hlouběji obrazy, z nichž je báseň
setkána, zaujme nás, žc se v jejích verších otvírají a sémanticky prolínají
dva prostory: vnitřní a vnější. Jakou tvář mají v této básni a jaká j e jejich
mluva ?
Vnější svět j c obydlen ptáky, květinami, větrem, lesy, poli, známými
tvory rodného kraje. Všechny » věci «, z nichž je setkán šat básně jako melodie
z not, mluví známou, důvěrnou řečí a jsou obepnuty známým obzorem.
Avšak pohledu, který j c sleduje, není dopřáno nehybně na nich spočívat:
všechny tyto bytosti jsou spřízněny se základními směry prostoru a s jeho
dynamikou: s výškou, dálkou a hloubkou. Ptáci vzlétají do výše, leknín
pluje nad temnou hlubinou, lesy se otvírají do stísňujících dálek a celý prostor
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posléze » sklání světlou hlavu «. Zrak je neustále nucen sledovat pohyb vzhůru,
dolů, do dálky; každá věc někam ukazuje, někam zve, je bránou a průchodem.
Přitahuje pohled svou konkrétností a otevírá jiné obzory. Je a ukazuje.
Zkušenosti vnitřního světa, které zde hlavně upoutávají pozornost, je
možno shrnout do slov: touha, odhodlání, hledání, ztráta a zisk, ohrožení
a jistota. Svou povrchní vrstvou vyplňuje obsah těchto slov pletivo každodenního života, ale svými kořeny se dotýká základů lidské existence, toho
bodu či té vrstvy, v níž se rozhoduje o hodnotě, síle a váze života. Jsou to
slova s hlubokým zázemím.
V jakém vztahu stojí tyto dva prostory? V čem a jak se vnitřní a vnější
svět setkávají? První, bezprostřední odpověď zní: prostor vnitřního světa
j e modelován podle rozměrů světa vnějšího. Touží po výšce a po jasu jako
vzlétající ptáci a stoupající šťávy květin; zná nebezpečí hlubin, které se otvírají pod rozhodnutím a zřeknutím, jako neprůhledná tůň pod leknínem;
otevírá se do dálek v odhodlání jako cesta ztrácející se v šeru neznámého lesa.
Vnější a vnitřní svět si odpovídají: výška venku a touha uvnitř, hloubka
nebezpečných tůní venku a pocit nejistoty uvnitř; rozhodnutí v lidském
prostoru se podobá neznámé dálce v přírodě; pohyb vnějšího světa se přenáší do nehmatatelných, skrytých krajin a pohybů ducha. Tento kosinickolidský paralelismus není vlastně v lyrice ničím novým a i v Zahradníčkově
poesii se s ním často setkáváme. Tím však odpověď není vyčerpána. Ve » Výzvách * jde ještě o cosi jiného, o něco základnějšího a podstatnějšího, než
o souběžnost kosmických jevů a lidského osudu. Jde zde o to, jak si Zahradníček na soutoku těchto dvou světů uvědomuje svůj lidský a poetický úkol;
o to, proč a za j a k ý m účelem stvoření potřebuje media ducha a slova a jak
duch a slovo na jejich poselství odpovídají.
•

•

•

V azurový palác výše
ptáci vzlétající tiše,
květy zahleděné jinam zavzlyknutím šťáv, jež volá,
zasažen a zlákán zpola
k vám se na stonku svém vzpínám.
Začáteční verše opakují několikrát motiv stoupání a výšky. Co znamená obraz výšky a stoupání? O čem mluví pohyb vzhůru? »Vzhůru«
a zároveň »jinam« (»květy zahleděné jinam «), to jsou dva prastaré a stále
nové obrazy pro onen pohyb, v němž lidský duch opouští to, čeho dosáhl,
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a otvírá se novým možnostem; jsou to obrazy transcendování a transcendence; překračování dosažených hranic. J e to obraz odvěkého neklidu lidské
duse. V jiné básni Jeřábů » Venku « je to vysloveno jasně:
» Kdybych byl ptákem
pro svatý neklid svůj dvě křídla maje «.
» Svatý« je tento neklid, protože tíhne svou nejhlubší intencí k záchraně
a spáse existence.
Vstupní scéna, v níž se ve třech obměnách opakuje motiv stoupání
a touhy (tichý let ptáků, zasněný pohled květin, stoupání šťáv), je nejprve
prostoupena pocitem lehkosti, vzdušnosti. Dojem se mění v posledním verši,
v němž je pohyb přenesen do lidské a osobní sféry: » k vám se na stonku
svém vzpínám « - ale vlastně už výraz » zavzlyknutí sťav « vrhá na lehkost
prvních veršů tichý stín. »K vám se na stonku svém vzpínám«. Slovo »vzpínám se « mluví o namáhavém úsilí. » Stonek « vzbuzuje sice představu lehké
vertikály, ale svou křehkostí připomíná též vratkost a ohroženost. Jednota
předešlých obrazů je narušena. Zatímco » stoupání « j e v říši květin a ptáků
spontánním, vitálním aktem jejich klíčení, růstu a pohybu, je v životě lidského ducha obtěžkáno břemenem rozhodnutí. O něm mluví druhá strofa.
Jen se odhodlej a zřekni věci lkaly k branám smyslů harmonie zazní k číslu,
k hlasu dáme slova svá.
Jen se odhodlej a zřekni,
budeš plout jak hloubkou leknín,
v přítomnosti všech tvých ztrát
budeme tě kolébat.
»Jen sc odhodlej a zřekni«. K jakému odhodlání se tu vybízí, čeho se
zřeknout? Má tento verš biografickou reminiscenci? Zachycuje zde Zahradníček určitý okamžik svého života, v němž se rozhodoval dát svému životu
a tím i své tvorbě nový směr a nový smysl? Všechno nasvědčuje, že tomu
tak je. Jeřáby zahajují u Zahradníčka nové údobí tvorby, nové positivní
zakotvení v životě. » Nachází kladný poměr k světu, k němuž ze své samotářské cely vzhlíží zprvu nesměle, aby se posléze v extasi chvály a lásky rozezpíval o kráse země a domova, oduševnělého boží přítomností a přitom
nazíraného s prudkou a osobitou intensitou smyslovou«, tak charakterisuje
Arne Novák Zahradníčkův vývoj (i). V různých variacích se ve sbírce
( I ) J . V . N O V A K - A R N B NOVÁK, Přehledné dějiny literatury české, 1 9 3 6 , str.
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1393.

vracejí v e d e mluvící o závratném okamžiku, o » srázném tichu « mezi minulostí a »okrouhlým prázdnem budoucna, jenž nemá dosud barev«
(V dubnu). Báseň » K jaru « začíná nevýslovně krásným a křehkým veršem,
v jehož melodii zavřených samohlásek se zrcadlí nejistá naděje předjarní
nálady, promítnuté do vlastního rozechvělého očekávání:
* Zdvíhá se vítr jiných dní,
mír ojíněných ratolestí
o stěnu ticha stříbrem zní «.
Jsou v životě chvíle, v nichž nahromaděná váha minulosti začíná tížit
j a k o nehybný balvan, jejž j e nutno odvalit. Lidský život se rozvíjí a prohlubuje na kvalitativně odlišných rovinách, z nichž mu každá dává nový a hlubší
smysl. Z jedné sféry do druhé však nevede přímá cesta, nýbrž zlom. Krok
z jedné sféry do druhé je možný jen za cenu odhodlání a s odhodláním j e
spojeno risiko a nejistota. Budoucnost přitahuje slibem novosti a naděje
a zároveň odrazuje neprůhledností a možností, že očekávání nebude splněno.
Tato ambivalence j e zachycena vc slovech první strofy: »zasažen a zlákán
zpola «. Zpola zasažen a zpola zlákán - v těchto slovech je zakleta rozpolcenost, v níž j e člověk postaven na rozhraní dvou existenciábiích rovin: 11a
rozhraní přítomnosti a budoucnosti, známého a neznáma a, konec konců,
na rozhraní času a věčnosti či relativních a absolumích hodnot. Neboť nejde
pouze o to, aby se život dostal dopředu a dál, nýbrž aby se dostal výš, 11a
n o v o u rovinu s novými nebo aspoň nově uvědomělými hodnotami. Je to
okamžik Kierkegaardovské úzkosti, »antipatctické sympatie « a »sympatetické antipatie «.
V ý z v a působí na ducha tak, že zároveň přitahuje a zraňuje. Zraňuje,
neboť rozhodnout se znamená též opustit známé horizonty, zříci se toho,
k čemu jsme přilnuli, ztratit: ztratit nejen něco, nýbrž v jistém smyslu sebe
sama, protože rozhodnutí se nějak vrývá do tkáně života a modeluje jeho
vnitřní tvář. A zároveň přitahuje, láká příslibem, že onen neznámý prostor
za rozhodnutím skrývá novou, hlubší možnost sebeuskutečnění, že odhalí
n o v ý smysl věcí a života, že dá novou jistotu: »budeš plout jak hloubkou
leknín, v přítomnosti všech tvých ztrát budeme tě kolébat«. Zde je rozezněn motiv, jehož dialektická struktura se bude rozrůstat a prohlubovat
v další Zahradníčkově tvorbě. Dal by se vyjádřit takto: s rostoucím ohrožením roste jistota. Pokaždé, když budou ohroženy posvátné hodnoty lidského života, najde Zahradníček novou a neochvějnější jistotu vc víře. A to,
j a k prožívá až do dna oba póly, a jak udržuje jejich napětí aniž by v nepřesvědčivém prometeismu či v unavené resignaci obětoval jeden druhému, j e
j e d n í m z nejtypičtějších a též nejvzácnějších rysů Zahradníčkovy poesie.
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K d y ž ve válečných letech ponížení vlasti sevřelo jeho duši, když » chuť drsná
se vzdmula až po břehy rtů mých «, svěřil vlast ve svém zpěvu ochraně svatých: »vstříc vrhám tě ochráncům svatým, kteří tam za smrtí v světle naděje naše se vznášejí, rozsévač chrámů z nich každý «. (Korouhve, » V y z n á ní «). A když v padesátých letech » přes nesmírný počet každý byl sám bez
jistoty o svém narození zatím co smrt j e obcházela «, slyšelo jeho citlivé
ucho, jak se dějiny otřásají Kristovou »hučící přítomností« (Rouška V e roničina).
Avšak ve druhé strofě nemluví pouze Zahradníček-člověk, nýbrž též
Zahradníček-básník. Věci » lkají « k branám smyslů jako někdo, kdo touží
být vyslechnut nebo jako někdo, kdo chce být vysvobozen. Žadoní o přístup
do lidského ducha, aby byla vysvobozena z mlčení a samoty. Jejich » slova «
volají po lidském » hlasu «, který j e osvobozuje a vykupuje tím, že vyslovuje
jejich řád, jejich »harmonii «, žc » zdvihá v zpěv« jejich němé poselství,
a vyplňuje tak jejich skrytou touhu po světic. Zaznívá v těchto verších orfický
motiv opřený a obohacený o teologii stvoření. Básník se podobá mytickému bohu Orfeovi, » zpívajícímu bohu «, který s v ý m zpěvem přemohl moci
podsvětí. Ale jeho slovo má závratnější poslání: j c tajemně spřízněno se
Slovem, skrze něž a v němž povstal svět. Poetické gesto napodobuje a prodlužuje tvůrčí gesto Boží: vykřesává světlo, odhaluje skrytou harmonii, svědčí
o vesmírném řádu a zpívá slávu stvoření. Zahradníček si toto poslání uvědomuje právě v Jeřábech. V jiné básni této sbírky to vyslovuje takto:
» K slavení j á však zrozen jsem
a vsazen vc svět ještě nehotový,
fontána, žal i vítr v něm
i radost budu - a ta poví. « (K jaru)
Věci potřebují tlumočníka, který by se zaposlouchal do jejich němého poselství a přeložil j c do lidské řeči - a tak j c pomáhal dotvářet. V tomto prvotním a závazném smyslu j c básník » angažován «: je povolán být hlasem a zpěvem stvoření. Pod nebo před úsilím » angažovat se « tím, že vysloví úzkosti
a naděje své doby - úsilí, které může selhat v přisluhování módě nebo ideologiím - j c umělcc » angažován « daleko původněji tím, žc j e povolán a že
se rozhodl dát slovům, barvám, tvarům a tónům možnost, aby v nich stvoření poznalo svou vlastní tvář.
» Vždyť pravdu zahlédl a pravda, sladká pravda
démantem slz mu navždy skula řasy,
žc k šalbě nevzhlédne a večer na hospodě
a přetvářkou sotva sobě zavdá «
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říká Zahradníček v básni » Po četbě Dona Quichota « ve sbírce » Stará země «. Básníkovo slovo může jásat, plakat, proklínat, bořit, protestovat, ale
bude mít ryzí zvuk j e n tehdy, bude-li slavit, co j e hodno, aby bylo slaveno
a bude-li bořit, co si nezaslouží stát, a bude—li se v jeho slzách chvět soucit
se znetvořenou tváří stvoření. J e angažován v tomto prvotním, těžkém smyslu: j e h o hlas j e naroubován 11a stvoření jako štěp na strom a má přinášet
mnohonásobný plod.
A protože si Zahradníček byl vědom až do nejhlubších vláken své bytosti, že toto j e první a nejpotrebnější poslání poesie, zůstalo jeho slovo nesmlouvavé a neprodejné, tvrdošíjné jako Baalamova oslice, ale zároveň
soucitné a něžné j a k o mateřské ruce. » K slavení já však zrozen jsem « v tomto vědomi má j e h o poesie ncjhlubší pramen inspirace a tento motiv
se proplétá j e h o tvorbou j a k o zlaté vlákno i v letech úzkosti a ponížení.
» K slavení j á však zrozen jsem « - básník je * zavázán « především
v tomto prvotním smyslu slova; z teto prvotní »sympatie« se stvořením
se pak napájí druhotná sympatie, která j e j svazuje s určitým dějinným okamžikem, se situací jeho doby. Sympatie rovněž nezbytná, neboť bez ní by
j e h o v ý p o v ě ď postrádala konkrétnosti a naléhavosti. O této druhé » sympatii « mluví třetí a čtvrtá strofa básně.
B a r v y vykřikly jak ptáci
a z nich žluť tak plna slávy
tkajíc věčně zlatohlavy
našich krajin líbezných
vznítila mé účastenství
strhujíc mne jako ženství
v závrať slastí líbezných.
V chóru věcí, které lkají k branám smyslů jsou přítomny též barvy
a jejich hlas se nedá přeslechnout: »barvy vykřikly jak ptáci«. J a k o ptáci
a květiny jsou i barvy obrazem toužení a z nich především » žluť tak plna
slávy «, barva zralých polí, barva hojnosti a bohatství, symbol domova.
Z d e , v »Jeřábech« jej strhuje v »závrať slasti« nově objevená krása
d o m o v a , >; zlatohlavy našich krajin líbezných«. V pozdějších válečných
a poválečných letech se očekávání radosti promění nejprve v drsnou chuť
ohrožení a posléze v hořký kalich utrpení, ale Zahradníček od něho neodtrhne
své rty, ba s každou novou hořkostí se jeho rty ke kalichu přisají s novou
horoucností. Zůstane domovu blízko v jeho těžkých hodinách. Nejprve
» K o r o u h v e «, pak sbírka válečné poesie » Stará země « a posléze posmrtná
sbírka » R o u š k a Veroničina « svědčí, s j a k ý m intensivním spolucítěním prožíval Zahradníček společenství bolesti se s v ý m domovem. » Vždyť tělem
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a krví svou já tkvím v národě celém « vyznává ve » Staré zemi«. Od sbírky
»Jeřáby « dostává úsilí o účasti na tajemství světa konkrétní tvář. Ten » nehotový svět«, do něhož se Zahradníček cítí vsazen, a v němž chce být » fontána, žal i vítr v něm i radost« je rodný kraj, do něhož je pevně vsazen kořeny rodinného a národního společenství. Objev tohoto » účastenství« má
v této chvíli cosi opojného.
Snad by se dalo říci, že jedním z klíčových slov, které otvírá přístup
k pochopení Zahradníčkovy poesie, je slovo účast. Jeho poesie vyrůstá
z vědomé touhy po účastenství na osudu domova, Církve, na tajemném
osudu lidstva putujícího lesem času do věčnosti, z touhy mít slovem účast
na slávě a ponížení světa, v němž » nemůžeš květiny dotknout se, abys nepohnul hvězdou« (Báseň »Snoubenci« ve sbírce »Rouška Veroničina«).
Prismatem osudu svého domova se Zahradníček zaposlouchává do tepu
vesmírného dění. Jeho tvorba vyrůstá opravdu ze » sympatie « se stvořením,
jak jsme se o tom zmínili v předešlých řádcích. Je to sympatie v etymologickém významu: »syn - páschein «, citové souznění, společné prožívání
radosti i utrpení. V básni > Výzvy« jsou verše prosyceny obojí »sympatií«:
prvotní, tou, která zachycuje chvění nitra stvoření i tou, v níž básník vstřebává do sebe touhy a úzkosti své doby, aby jim propůjčil svůj hlas. Oba
rozměry této » sympatie « tvoří obsah poetického erotu.
V první strofě je tento básnický eros popsán v obrazech ptáků a květin jako toužení po výškách, jako vzpínání do volných prostorů; ve třetí
strofě jsou obrazy zality mámivou smyslnou důvěrností. Žluč zlatých polí
» vznítila mé účastenství
strhujíc mne jako ženství
v závrať slastí líbezných «.
Tvůrčí poznání je akt lásky; jeho plod je sladký a chutná podobně jako
slast milostného objetí. Tvůrčí eros má svůj smyslový model ve spojení těl.
Připomeňme si, že v mluvě Písma výraz »poznat« a »poznání « označují
jak akt duchovního pochopení, tak tělesné spojení v lásce, protože obojí
akt je projevem Bohem sdělené tvůrčí síly. Člověk » poznává « duchem i tělem, protože je zároveň tělo i duch. Zahradníčkovy verše jsou reminiscencí
této tradice.
Nad loukami, které vlhnou,
zvony objaly mne vlnou
čistou tak a ohnivou
Z krajin kovů, zrání, vedra
v oblast kukaček a modra
jaká odhodlání jiti!
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» Věci« mluví dále. Po barvách se hlásí ke slovu též zvuk. Z e všech
barev, které svou krásou lichotí oku, oslnila zrak žluť, barva » našich krajin
líbezných«. J a k ý m zvukem bude upoután sluch? C o zaslechne v pestré
směsi tónů, hlasů, ozvěn, které doléhají ze všech stran k uchu? Budou to
lidské hlasy? Bude to zvonění kos v jasném letním ránu nebo šumění
stromů v podvečer? Ne, j c to hlas zvonů, nesoucí se večerní vlhkostí luk
a objímající duši » čistou a ohnivou vlnou «. » Zvony objaly mne vlnou ... «.
Slovo » objaly « prodlužuje svým teplem náladu předešlé strofy, ale zároveň
tlumí a umírňuje její žár.
Portrét krajiny je tak načrtnut ve svých základních charakteristických
prvcích: před zrakem se rozbíhají lány zlatožlutých polí přerušované měkkou
zelení luk a v jejich dlani se choulí domy vesnice, nad nimiž se zvedá jako
ochrana a napomenutí kostelní věž. Z ní se šíří krajinou vlny vyzvánění.
Zdá se však, že Zahradníček nevolí motiv zvonu jen kvůli tomu, aby dokreslil
obraz krajiny měkkým citovým rysem; dá se spíše říci, že hlas zvonu spojuje
a prohlubuje ve svém symbolismu obsah předešlých strof. Zvony rodného
kraje mají důvěrný, nezapomenutelný zvuk, ale jejich poselství přichází
vlastně z nadzemských výšin. Význam jejich řeči nespočívá v dojmu, jakým
působí, nýbrž v tom, že jsou »hlasem Božím«; to je jejich vlastní symbolismus. Je zde jemně (a snad ne plně vědomě) naznačeno, že se za » lkáním «
věcí skrývá jiný, tajemnější hlas, a že » výzvy « němých věcí jsou vlastně
ozvěnou vyzvání, zaznívajícího z božských hlubin.
T o j e poslední, byť nevyslovený důvod, že odhodlání, k němuž » věci «
vyzývají, vyúsťuje do osvobozujícího pocitu volnosti a dálky, do oblasti
» kukaček a modra «. Symbol vábící dálky a osvobozujících výšin v protikladu ke krajině » kovů, zrání, vedra «, toho, co je tvrdé, neprostupné, namáhavé a dusivé.
Příslib j e tak lákavý, že sílu jeho přitažlivosti neumenší ani nebezpečí
zbloudit:
Aťsi zbloudím, jen když najdu
nový záchvěv harmonie,
z které krása věčně pije,
ať se v palisádách lesů
otvírají brány děsu,
slyším: jen se odhodlej a zřekni,
budeš plout jak hloubkou leknín.
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Jsou to slova naděje, o níž Gabriel Marcel říká, že snad tvoří tkáň lidské
duse, a v níž Goethe vidí »nejkrásnější podíl života «. Pak přicházejí závěrečné verše:
Úžasněji ptáci letí,
od hvězd dolů do podsvětí
prostor sklání světlou hlavu.
Žal zesládne v ovoci,
dolehne ti do noci
hukot vesmírného splavu.
Znovu se objevují ptáci, symbol neklidu a touhy. Nyní však letí » úžasněji «,
jako by nesli na svých křídlech dříve netušené bohatství. Je-li metafysický
neklid lidského ducha symptomem jeho velikosti, naplňuje plné vědomí
tohoto neklidu novým, nebývalým úžasem.
A pak je zrak nucen odpoutat se od výšin a sledovat jak » od hvězd
dolů do podsvětí prostor skláni světlou hlavu«. Báseň začíná motivem stoupání; v závčru sc ozývá motiv opačný. » Vzhůru « - » dolů «: tyto dva pohyby na začátku a na konci dávají básni pomyslný tvar mohutného gotického
oblouku, který svými rameny obepíná vnitřní dění.
Avšak nevystihli bychom plně výpovčef těchto veršů, kdybychom
v nich viděli jen protikladný směr pohybu první strofy. Upozorňuje nás
na to verš: »prostor sklání světlou hlavu«. Výraz »sklání hlavu« říká, že
zde nejde pouze o prosté označení směru, nýbrž též a především o jeho symbolickou hodnotu: sklonit hlavu je gesto pokory. A ještě něco říkají tyto
verše. Obraz výšky je na začátku básně spřízněn sc světlem, kdežto zde » prostor sklání hlavu do podsvětí«, tam, kam světlo neproniká. Představa temna
je doplněna a prodloužena v předposledním verši slovem »noc«: »dolehne
ti do noci hukot vesmírného splavu «.
Podivná, zarážející odpovčd na touhu po světle azurových paláců:
vesmír jc ponořen do neznáma a jeho harmonie sc podobá hukotu vod
v noci. Vyvstává v nás pocit čehosi mohutného a zároveň neznámého, něčeho, co upoutává svou velkolepostí, ale zároveň děsí neznámou, nadlidskou
mocí. Není to vesmír zvážený a změřený vědcckými metodami a zneškodněný průhledností matematických formulí, nýbrž vesmír obtížený tajemstvím.
Tajemství, poslední a ontologicky nejhutnější rozměr vesmíru rozechvívá
duši do paskalovského úžasu.
Všechny » věci «, z nichž jc setkána osnova básně, a které » lkají« k blanám smyslů, dožadujíce se vstupu do říše ducha a slova, mají vlastně dvojí
tvář a mluví dvojí řečí: jedna tvář j c známá, druhá je odvrácena do nedostupná; všechny » věci «, s nimiž se v básni setkáváme: ptáci, květiny, barvy,
532

hlas zvonů a vlhkost luk, zalidňují prostor svou jasně narýsovanou přítomností, ale za všemi se otevírá nový, neznámý prostor, do něhož se lidské
kroky odvažují jen váhavě. Všechny jsou zahleděny »jinam «, jsou průchodem do tajemství. A touha lidského ducha po světle dostává jako odpověcf
vyzvání, aby se mu vzdala s vědomím, že v něm, v jeho temnu nalezne
pravé světlo, a že až v oné noci bude moci zaslechnout r hukot vesmírného
splavu «.
•

•

*

» Výzvy « nejsou báseň, kterou je možno napsat v kterémkoliv okamžiku. Vyrostla v jedné z těch chvil, kdy život a svět dostávají novou barvu
a chuť, kdy život stojí na prahu nových obzorů, z nichž proniká dosud netušené světlo, obnažující nitro věcí a odhalující užaslému zraku skryté souvislosti lidského a kosmického dění. Takové chvíle jsou řídké. Potřebují
dlouhého zrání, ale jejich plod zato neuvadá. Jsou to požehnané chvíle.

PETR

DEN

SE S O L Ž E N I C Y N E M V P R V N Í M K R U H U D A N T O V A PEKLA
Velké newyorské nakladatelství Harper & R o w vydalo v září 1968
skoro šestisetstránkový román Alexandra I. Solženicyna, známého v Americe
svým dřívějším románem, nazvaným Jeden den života Ivana Denisoviie.
Román se jmenuje V prvním kruhu, a kdo nezná Dantovo Peklo, nalezne
vysvětlení tohoto názvu hned na osmé stránce Solženicynova díla. V prvním
kole pekla tráví nekonečnou věčnost klasičtí filosofové, kteří se žádným
hříchem neprovinili, avšak nepoznali pravou filosofii křesťanské spásy. Místem
děje románu je věznice - pardon, chtěl jsem říci » ústav « Mavrino na předměstí Moskvy, v němž tráví věčnost - a nejsou 25 leté tresty na svobodě
věčností? - lidé nevinní, kteří nepochopili velikost a genia pána národů
a minulých a budoucích dějin, Stalina. V ústavě Mavrino jsou zavřeni ma533

tematici, fysikové, technici a vědátoři všeho druhu, aby v něm dvanáct
hodin denně pracovali na technologických úkolech k větší moci a slávě
Sovětského svazu. A protože, jak jeden vězeň vykládá, dávají ovce dobrou
vlnu, jen když jsou dobře živeny, i vězňové v našem vědeckém ústavu dostávají maso k obědu, spí na čistých lůžkách a mají k disposici výbornou knihovnu
domácích a cizích technologických knih.
R o m á n m i klasickou jednotu místa a času: místem děje j e jen jmenovaný žalář, a tam, kde se děj přenáší jinam, třeba do samé Stalinovy pracovny
v Kremlu nebo do různých ministerstvech, j e toto přemístění v přímé souvislosti s událostmi ve vezení. R o m á n popisuje jen pět dní kolem vánoc
1949 - tak jako román o Denisovičovi popisuje jen jediný den jeho života.
Nechtějte, abych vypravoval jeho obsah: copak filosofové Dantova prvního
kruhu mají nějaké příhody a osudy, což pak není každý děj umožňován
jen tím, že má nějaký začátek a konec? To, co se děje oněch pět dní, se děje
i dvacet pět let a také déle. Avšak, není-li děje, neznamená to, že není vyhraněných postav: jako klasičtí filosofové v prvním kruhu mají vyhraněné
charaktery, definované svými díly, tak j e tomu i u vězňů v ústavu Mavrino.
Jsou to lidé z masa a krve, věřící i pochybující, každý se svou minulostí,
pro kterou j e zavřen. A stejně vyhraněnými osobnostmi jsou i ti, kteří j e
hlídají a kteří rozkazují těmto hlídačům. Z prvního kola pekla lze se lehce
dostat do kol dalších, do hlubin pekla a noci - do středu země podle zákona
o zemské tíži. A do tohoto středu se nepropadají pomalu a jistě jen vězňové,
například onen sympatický mladý geniální matematik Neržin, nýbrž i celá
byrokracie, vládnoucí vězením - až po samého Stalina, ničeného postupně
nemocemi, strachem a nedůvěrou už nikoliv k jednotlivým osobám, ale k celému lidstvu.
Nás zde dnes nezajímá politická stránka díla, zajímá nás Solženicynův
román jen jako umělecké dílo. A tu j e třeba citovat výrok mladého ruského
básníka Evžena Jevtušenka, který o Solženicynovi a jeho románu napsal,
že jeho autor je jediný živý ruský klasik. Po přečtení šesti set stránek románu
můžeme potvrdit, že Jevtušenko rná pravdu.
Předně sám široký rozsah a množství postav připomíná velké ruské
klasické romány devatenáctého století. I zde jde o mohutnou fresku ruských
dějin, ne nepodonou třeba Vojně a míru. I zde jde o mistrné líčení osob všech
sociálních vrtev, mužíků jako šlechticů, dělníků jako vědců, a Solženicynův
portrét Stalina má v sobě něco velkého jako Tolstého portrét Napoleona.
Jako Dante umísťoval známé postavy své doby do nebe nebo pekla, tak Tolstoj i Solžcnicyn, mocí propůjčenou j i m uměním, přikazuje svým Napoleonům, Alexandrům, Stalinům i Abakumovům jejich místa v paměti lidstva.
Klasické romány ruské v devatenáctém století se pohybovaly od romantismu Puškina a Turgeněva k realismu Tolstoje, Dostojevského a Čechova.
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I v tom j e Solženicynův román klasický, pohybuje se od romantismu snů snů vězňů, dozorců a vládců - k realismu denního života. Solženicyn nepřevzal nic z Joycova freudismu nebo z K a f k o v a symbolismu, v jeho knize
není ani stopy po existencialistické filosofii a tím měně po filosofii marxistické, nemá nic ani z Orwclla ani z Prousta, j e skrz naskrz ruská ve svém
realismu, chcete-li socialistickém realismu, který obrací proti jeho zastáncům. Jeho kniha si nelibuje v za ml ženinách, je fotografií přesně zaostřenou.
Čtenář vidí každý šálek s čajem, každé dveře akustické laboratoře jasně
před sebou.
Klasické romány ruské vždy bojovaly za svobodu člověka. Ve Vojně
a míru se bojuje za svobodu Ruska, v Anně Karcnině za svobodu ženy, v Lovcových zápiscích za svobodu mužíka, Dostojevského romány, jak Masaryk
napsal ve svém třetím dílu Ruska a Evropy, bojují za svobodu hledání Boha
a spásy. I v tomto bodě je nový Solženicynův román románem klasickým,
neboť pokračuje ve velké ruské tradici boje ruských vzdělanců za svobodu,
a není náhodou, že autor sám byl - jako Dostojevský - dlouhou dobu vězněn.
A tak Solženicynův román j e bratrem Dostojevského Zápisků z mrtvého
domu. Nebude nikde na světě bestsellerem. Lidé, majíce sami starostí až nad
hlavu, neradi čtou o starostech jiných. R o m á n však přejde do budoucnosti,
jak vždy přejde do budoucnosti pravda propagačně nezneužívaná, pravda
o hrdiném boji a vítězství ducha nad hmotou, o vítězství člověka, v našem
případě vzdělaných vědců, ve světě technologie, moc přinášející a mocí
utiskující. N a jednom místě j e v románu zmínka o Karlu Čapkovi s jasným
odkazem na jeho drama R U R . Solženicyn je však hlubší a zkušenější a pesimističtější. Nejsme už v Čapkově továrně na roboty, jsme v Dantově pekle.
V Mavrinu roboti se už nemohou vzbouřit a začít nový lidský rod, protože
jsou odsouzeni na věčnost a protože j i m nikdo nemá možnost dát svobodu.
Správně vězeň Bobynin říká » občanu ministrovi « Abakuniovi, že mu nemůže již nic udělat, protože mu už nemůže nic vzít, a protože mu ani nemůže dát to, po čem všichni touží, svobodu. » Nemůžete mi vrátit svobodu,
z toho prostého důvodu, že j i sám nemáte! « V této větě j e celá problematika
dnešního světa, v této větě, pronesené v románě jakoby namátkou, j e poselství velké Solženicynovy knihy. Kde nalézt na světě svobodu, nepodmíněnou tisíci kdyby a ohledy, kde nalézt svobodu v čirém stavu jejího nevinného a nezaklausovaného mládí? Taková svoboda totiž není z tohoto
světa.
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KAREL VRÁNA

MARNOST HORIZONTÁLNÍCH R Á J Ů
»Duchovní poušť. Mrtvoly karavan tvých někdejších
a tvých budoucích dnů.«
» Svět může být nazván dobrým jen v místě, kde byl
stvořen, neboř jen tam bylo řečeno: A hle, je dobrý a jen odtamtud může být odsouzen a zničen.«
Franz Kafka

Nemýlím-li se, byl to Francois Mauriac, který řekl: » Neděsí nás tolik
to, co rozděluje východní sovětský blok od Západu, ale spíše to, co je jim
společné. « Vyslovil bezpochyby, i když snad jednostranné a příliš vyhroceně, velkou pravdu. Nezavíráme oči před hlubokými a stavebními rozdíly
západního životního slohu a komunistického východu. Do těchto rozdílů
a do jejich dialektického dramatu a střetávání jsou vetkány provždy naše
osobní osudy i úděl naší země. Při tom však nezapomínáme, že skutečný
kořen našich lidských problémů, které zmítají dnešním světem a zneklidňují
naši duši, leží hlouběji. Leží na metafyzické a teologické rovině lidské existence, ať už chceme nebo nechceme - ať už věříme nebo nevěříme v Boha.
Dnešní člověk není ohrožen jen ve svých občanských a společenských svobodách a právech. Politická zvěčnělá byrokracie je jen jedním z chapadel
civilizačního technologického polypa, který se přisál na člověka.
Jan Kolár patří nesporně k oněm dnešním českým spisovatelům, i když
píše francouzsky, kteří se nezalekli hrůzné propastnosti nového humanismu.
Necouvl před naléhavostí otázky zcela podstatné: ve světě, který se rodí,
bude člověk moci žít ještě jako člověk, zachová si svou lidskou tvář, anebo
se stane funkcí a věcí? Kolárova umělecká zásluha netkví v tom, že podal
nějaké řešení (je-li jaké) této velké tíživé otázky, ale spíše v tom, že k ní
dorůstá a že si k ní klestí bolestnou kritickou cestu. Měří jeho rozměry,
váží její lidskou tíhu; hledá platné obrazy, aby zachytil její celou tvář; sestupuje do jejího pekelného labyrintu a mapuje její bludné cesty.
Jana Kolára známe jako neklidného, hledajícího a citlivého esejistu,
jako autora * Listů němému příteli « a * Otázek české tradice «. Víme o jeho
úspěšných pokusech o exulantský román. Jeho * La Monnai de retour « (» Peníze na návrat«) a » Le Nouveau Venu « (Nový příchozí) čerpají svou inspiraci a látku z osudů mladých českých exulantů, z jejich dramatické rozpolcenosti mezi lákavou a neúprosnou dravostí západní spotřebitelské společnosti a vertikalitou jejich češství, jejich svázaností, srostlostí s domovem a
s duchovní, humanistickou tradicí Evropy. Klíč k pochopení Kolárova umě536

leckého a myšlenkového světa najdeme v j e h o otevřeném a až paličsky zaníceném eseji » J a k přežít: Pohled do budoucnosti« (ve: Svědectví, č. 25-26).
V románu » Paradis paralleles« (Paříž, Editions Albin Michel, 1967)
Kolár si v y d o b y l další perspektivy, prohloubil svůj pohled do tajemství
lidského osudu, zjemnil své v ý r a z o v é nástroje a zvládl lépe lidskou, národní
i svou osobní problematiku. I k d y ž se neodvažuji mluvit o naprosté originalitě situací a otázek v Kolárově románu, přece se domnívám, že náš autor
v y h m á t l téměř mistrně skutečný pranerv lidského údělu v j e h o trojím rozměru na pozadí soudobého dějinného dramatu: odmítnutí světa p o n o řeného do absurdity zla, hledání ráje a potřebu skutečné transcendence s osobní
tváří. N a souběžných osudech, které se sice odehrávají na různých empirických
rovinách a v rozdílných zeměpisných polohách, ale pod stejnými historickými souhvězdními, v e stejných hloubkách lidského srdce, náš autor rýsuje
tragickou k ř i v k u pádu, hroucení a troskotání stále znovu opakovaného
pokusu lidského rodu v y b u d o v a t na zemi ráj p r o člověka bez B o h a , přetvořit hloží světa v mateřskou štědrost života, štěstí a spásy.
V Praze socialistického ráje Antonín M a l ý , b ý v a l ý průmyslník a dnes
metař v e své znárodněné továrně, j e h o žena Máša, jejich synové: uvězněný
František, mravní a náboženský idealista, a Pavel, znechucený vším a unavený hantýrkou demokracie i socialismu, představitel vykořeněné, střízlivé
mládeže bez ideálů ... nejsou s to j a k o mnozí jiní uvěřit v rudý ráj. Bojují
zoufale a osamoceně a každý s v ý m způsobem proti dusivému, odlidšťujícímu
socialistickému ráji. Zápasí denně s únavou a o svou lidskou tvář, o trochu
tepla a naděje proti m r a z i v ý m vlnám lhostejnosti a bezvýchodnosti. Své
rozhodné » ne « a své »jsem proti « vyslovuje a žije i kněz Otec Barák, jeden
z těch, kteří platí v y s o k o u daň za svou vnitřní svobodu. Pavel ho obdivuje
a snad m u i závidí j e h o víru j a k o svému bratru Františkovi. Odmítá však
B a r á k o v u pokoru, resignaci, trpělivost. Ale ani Pavlova radikální vzpoura
proti » ráji « a j e h o obžaloby generace svých rodičů nevedou nikam. V e d o u
ho zase j e n do zoufalé a prázdné revolty chuligánů a jejich smutného, v y d r a n covaného světa. Nabubřelá a nadutá hesla socialistického ráje obnažují vnitřní
nemohoucnost komunismu získat a přesvědčit člověka. Nejslabší režim j e
ten, který se musí stále opírat o milice, policii a tanky. T r a g i c k ý experiment
s rájem končí v rozvrácení člověka, v e ztrátě jakékoli naděje a smyslu života.
Souběžně s » p r a ž s k ý m r á j e m « Kolár líčí podobné experimenty na
Západě. N a španělském ostrůvku v e středomoří b ý v a l ý lékař, na půl žid
a na půl novopohan, hledá svůj ráj s hrstkou lidí, kteří se rozešli z různých
důvodů se řády západního ráje hmotného pokroku, technologické civilizace
a spotřebitelské společnosti. B r z y však musí poznat a zažít marnost a vratkost
svých iluzí o v y t v o ř e n í jakéhosi ostrůvku blaženosti podle rousseauvského
modelu. Pozná, že j e h o » ráj « j e obklíčen smrtí, magií pekla a mytologií
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peněz. Bojuje svůj předem prohraný boj, opuštěn s v ý m i přáteli a sám se
svými pochybnostmi, nejistotami, se s v ý m ontologickým pocitem v i n y
a drásavou potřebou transcendence. Orává, nenasytná, totální chobotnice
technologicky pokročilé a konsumní společnosti rozhodne, že zařadí a začlení
» rajský ostrůvek « Cala d ' O r do svého systému. Vyzbrojena prohloubenou
znalostí tržních zákonů, slabostí lidské povahy, třpytivostí n o v ý c h m ý t ů
a neúnavnými misionáři nesetká se se skutečným odporem, nestřeme se se
skutečnou sílou, která by se s ní mohJa opravdu měřit. Ani tragická smrt
mesiáše pokroku nemůže změnit nic na tom, že zde běží spíše o obchodní
záležitost, příjemnou, vzrušivou hru než o skutečný konflikt.
Lide kolem lékaře Dereka na středomořskem ostrově Cala d ' O r a osoby
kolem továrníka Antonína Malého v Praze žalují nelidské, odlidšťující a p o kořující soustavy; bouří se proti jejich stylu a řádu, odmítají žít v těchto
dvou souběžných rájích, které jsou společným peklem moderního člověka.
Žalují, odmítají, bojují, trpí, hledají východisko z dusivého labyrintu totálních soustav ve j m é n u jakési často nevyslovené víry a naděje na j i n ý ráj,
na ráj srdce, ráj na míru celého, plného, pravého člověka, ráj důstojnosti,
svobody a vnitřní čistoty, opravdovosti a smyslu v životě i umírání. T r a g i k a
jejich boje proti nepravým, zvrhlým organizovaným rájům — a ovšem i nejhlubší bolest našeho spisovatele Jana Kolára - tkví právě v tom, že jednak
nemohou žít ani přežít v pouhé materiální horizontalitě tohoto času a této
země, protože vertikalita, to j e teologická, metafyzická a transcendentní
dimenze jejich lidství neodumřela, ale j e stále živá, stále se hlásí o projev
a o uskutečňování, jednak nevidí konkrétní cestu ani nemají dost síly, v í r y
(Franz K a f k a napsal: Věřit znamená: osvobodit v sobě nezničitelné, nebo
lépe: osvobodit sebe, nebo lépe: být nezničitelný, nebo lépe: být) a možná
ani dost M I L O S T I , aby si otevřeli a prosekali cestu k pravé osvobozující
transcendenci a vertikálnímu ráji. N e m o h o u žít v nepravých rájích, neznají
cestu k pravému ráji, k němuž gravitují s v ý m srdcem a o němž pochybují
s v ý m rozumem.
Kolár patří ke generaci netrpělivých, kteří nechtějí nejen čekat, ale
kterým se zdá i naděje dlouhá, planá a poraženecká. Skrytě sympatizuje
s Pavlem Malým, který pokládá trpělivost pátera Baráka s režimem za p o hodlnou a měšťáckou zradu, za resignované přijetí systému. Plná a pravá
trpělivost j e jednou z dimenzí statečnosti. Pochopit j i b y ovšem znamenalo
pochopit plně a celistvě smysl Kristova kříže, mystérium Zmrtvýchvstání,
výbušnost a vichřičnost evangelia. A snad také by se měl Pavel M a l ý zamyslet, je-li schopen tohoto postoje, nad smyslem K a f k o v ý c h slov: »Jsou
dva hlavní lidské hříchy, od nichž se odvozují ostatní: netrpělivost a lhostejnost. Pro netrpělivost byli vyhnáni z ráje, pro lhostejnost se do něho nevrátí.
Ale snad j e j e n jeden hlavní hřích: netrpělivost. P r o netrpělivost byli vyhnáni,
538

pro netrpělivost se nevrátí. « Jen tři postavy v Kolárově románu by mohly
prolomit dusivou imancnci horizontálních rájů: lékař Derek, kněz Otec
Barák a František, uvězněny syn továrníka Antonína Malého. Jc opravdu
škoda, že autor jim k tomu neposkytl dost příležitosti. František Malý vystupuje jen nepřímo ve vzpomínce svého otce a bratra. Otec Barák vystoupí
spíše okrajově, jakoby náhodou a jeho osobní drama, jeho protest trpělivosti
a jeho pokus vysvětlit a zdůvodnit svůj postoj sc nestrefnou s jinými osudy.
Nejdále dojde a nejhlouběji sestoupí Derek se svou vnitřní rozervaností,
pochybami, strachem, úzkostí, potřebou spásy, hnuseni, únavou. Proklestí
si cestu až k transcendenci. V jejím prostoru váží a měří zlobu lidí, absurditu
smrti nevinných, oceány slz, utrpení lidstva i své bolesti, zklamání, samotu.
Jeho rozpoleenost zasáhla metafyzické a teologické kořeny jeho duše. J c
absolutní a naprostá. Bouří se proti Bohu, který se prý dopustil chyby ve
stvoření života a člověka a dal světu hrůzný zákon, podle něhož všechny
bytosti stojí proti sobě: nenávidí anebo jsou nenáviděny, zabíjí a jsou zabíjeny,
vládnou nebo jsou ovládány. » A cause de cela - říká Derek (348) - si tu
étais vraiment Amour, tu 11'aurais pas créé la vie: par charité, til n'aurais
créé rien du tout «. A přece v nejhlubší, zcela upřinmé, žádným racionalismem
nczprostřcdkovatelné intuici zachycuje svou odpovědnost za svět, za jeho
stav a tvář, za jeho rány, stíny a smrt - a prožívá v tomto okamžiku jakési
milosti pravdu své existence až na dno: cití se v i n e n . »Je ne suis pas
coupablc - říká na závěr své zpovědi lékař Derek (348) - d'avoir fait ce que
j'ai fait - je suis coupablc d'etre cc que je suis. Dans ce monde, c'cst im crime
inexpiable «.
Nevěřím, žc by si Kolár hrál se slovy. Jeho umělecký záměr jc příliš
vážný; jeho ponoření do hlubin tajemství lidského údělu se dotýká i jeho
osudu. Musíme ponechat jeho slovům celou a plnou váhu, skutečný význam
a smysl. Jedině tak se nám objeví hrůzná propastnost a poslední temný kořen
úzkosti, osamocení a beznaděje člověka, který ví o Bohu, ale ztratil v něj
víru - který jc vinen, ale musí žít a umírat ve světě bez lásky, slitování,
milosrdenství a odpuštění. A tím podal velmi dobrou definici pekla. A ukázal, že ráj můžeme hledat a si dobývat jen s Kristem, který je » vita et resurrectio nostra «. Paralelní ráje postavené jen na imancnci se s neúprosnou
logikou propadají do skutečného pekla, proměňují svět a život v morový
rozklad. » Žít vc světě - napsal Milan Kundcra vc svém románě Žert (223) v němž není odpuštění, v němž není pro nikoho vukoupení z jeho vin, to
j e totéž jako žít v pekle «. Lékař Derek - a s ním mnoho dnešních vnitřně
rozeklaných a rozervaných lidí, kteří jsou drceni tíhou zla ve světě a nemohou
se opřít o Krista - svědčí o potřebě Boha, milosti a spásy právě svou bolestí,
která je absolutní a nezměrná.
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Recense a glosy
ANTONÍN KRATOCHVIL

ČESKÁ K U L T U R N Í R A D A V Z A H R A N I Č Í
O B N O V U J E V Y D A V A T E L S K O U ČINNOST

Kritik Ladislav Jehlička, odsouzený v padesátých letech ve známém spisovatelském
procesu se Zahradníčkem, Knapem a dalšími, napsal nedávno o české knize:
* Málokterý národ na světe má patrně tak důvěrný, ale zároveň tak specifický poměr
k literatuře, ke knize, k písemnictví, jako národ český. Od počátku naší národní existence,
od prvních cyrilometodějských a svatováclavských legend, nebyla u nás nikdy kniha jen
předmětem potěšení, zábavy, ba ani ne jenom vzdělání. Vždycky to byla zbraň. Zbraň,
kterou se národ bránil, udržoval při životě, chránil své nejdražší statky, vítězil. «
Platí to také o české knize v exilu?
Ve srovnání s malými baltskými národy nebo třeba s Ukrajinci je naše situace velmi
trapná - náklady knih i našich největších exilových autorů (o které je doma v poslední době
velký zájem) jsou malé a velká část leží ve skladištích. Původní české krásné literatury vyšlo
v exilu na 500 titulů a český exulant si sám koupil a z a p l a t i l nanejvýš 4 knihy. V zaniklých Československých novinách (leden 1957) byla jednou tato charakteristika o lásce
k české exilové knize: »Důležitější pro nás je, jen asi když máme automobily nej dražších
modelů a bez televise ani ránu. «
Zakladatel České kulturní rady a její dlouholetý sekretář profesor Dr. Robert Vlach
jako jedinec udělal pro českou knihu v exilu více než řada těch, kteří si osobují různá práva
a disponují různými konexemi. Vydal sám v edici » Sklizeň svobodné tvorby « 50 původních
českých básnických, prosaických, dramatických a essayistických knih.
Věřil v ozdravění exilu, a proto svou akci nazval » kulturou z krise t. » Za sedm let
exilu se nám nepodařilo vytvořit v cizině myšlenkové a kulturní ovzduší, které by nám
umožnilo dočkat se rozhodných chvil světa a domova bez vnitřního oslabení... V mylné
víře ve všcmohoucnost propagačních prostředků byla dosud moc a síla kultury krátkozrace
přehlížena jak námi tak našimi přáteli. Je nás ve svobodném světě přes milion a z toho 60.000
poúnorových uprchlíků s převahou inteligence. Svorně odsuzujeme komunistický materialismus, ale k víc než k hmotnému řešení svých osobních otázek jsme se dosud nedostali. Po
sedmi letech nepřestávajíce právem poukazovat na kulturní temno domova, sami jsme
nedokázali vybudovat duchovní a kulturní hodnoty, které by byly tmelem mezi námi, které
by nás i domov posilovaly a které by opravňovaly naši národní svobodu. Ze všech národů
stejně postižených jen my jsme nedovedli si dát a ocenit to, co se zdá minimální samozřejmostí: hodnotnou knihu současného písemnictví... Máme s sebou desítky básníků a spisovatelů, ale žijeme, jako bychom jich neměli a nepotřebovali. Bez knih v národním jazyce
vzdáváme se všeho: své kultury, svých tradic, svého jazyka a tím své podstaty, svých kořenů. Otázku knih v zahraničí považuje tudíž Kulturní rada za otázku nejožehavější. « Tolik
Robert Vlach v roce 1955. (Zemřel v roce 1966.)
Po několikaleté přestávce dostáváte novou knihu edice • Sklizeň svobodné tvorby«
v obnovené České kulturní radě v zahraničí. Česká kulturní rada v zahraničí, která již v dřívějších letech někdy spolupracovala s Křesťanskou akademií, se nyní přímo napojuje na
úzkou spolupráci se sekretariátem Křesťanské akademie a bude řadu akcí provádět v přímé
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spolupráci s Akademií. Tato úzká spolupráce a nová metoda práce byla dohodnuta v roce
1967 na sjezdu Křesťanské akademie v Gazadě mezi tehdejším sekretářem Křesťanské akademie Pavlem Zelivanem a generálním sekretářem Kulturní rady.
N o v ý svazek edice » Sklizeň svobodné tvorby« představuje svérázného autora exilu
Viléma Spalka. Jeho kniha jihoamerických novel » Tam Portugués nalévá svůj jed« patří
k významným prosaickým pracím našeho exilu.
Knihu zasíláme především bývalým předplatitelům edice » Sklizeň svobodné tvorby «
a prosíme je, aby zůstali i v budoucnu věrni české knize v zahraničí. Špalkova kniha stojí
8.-DM nebo ekvivalent v kterékoliv měně, který zaplaťte na adresu autora:
VILEM

ŠPALEK,

Apartado de Correos N o . 2895
C A R A C A S - Venezuela
V edici hodláme pokračovat a vydáme ještě letos jednu básnickou sbírku a jeden essayistický sborník. M i m o ediční program vydala Česká kulturní rada v zahraničí ve spolupráci
se západoněmeckým nakladatelsvím Fides knihu Dr. Kratochvíla » D i e kommunistische
Hochschulpolitik in der Tschechoslowakei«, kterou pro předplatitele edice »Sklizeň svobodné tvorby« dáváme se slevou 3 3 % . Ostatní dostanou slevu 1 0 % . Knihkupecká cena
29,50 D M . Za Českou kulturní radu v zahraničí:
Jaroslav Dresler

JIŘÍ

S.

Dr. A . Kratochvil

SVOBODA
A K T U Á L N Í

Jsou knihy, které mnohdy odpovídají
na otázky a problémy, o nichž v nich samotných není často ani slovo. Bezesporně
jednou z nich j e Kratochvílova práce o komunistické vysokoškolské politice v Československu. : Die kommunistische Hochschulpolitik in der Tschechoslowakei, (Geschichte und
Analyse der Entwicklung bis zur Genenwart),
Fides-Verlag, München, 1968, str. 272.
Analýza dr. Kratochvíla ukazuje, že čs.
vysoké školy, především pak Universita
Karlova, bojovaly vždy proti
cizím
ideovým deformacím a tento boj od dob
Husových přes Jana Opletala až k mladičkému Janu Palachoví j e zbrocen krví
a hrdým sebeobětováním. Kratochvil, aniž
o tom něco říká, ukazuje svou prací na mravní rozdíl mezi studentskými saloními demonstranty na Západě, kteří papouškují

S V Ě D E C T V Í

c i z í f r á z e , kterým mnohdy ani zcela
nerozumí, jak to ukazuje opakování HoČi-Min-ova »revolučního« programu či
Brežněvova kategorického imperativu o
omezené suverenitě a tak podobně. N a kontě
těchto t. zv. mimoparlamentních opozicí
jsou i » demonstrační vraždy « (11a př. smrt
novináře - fotoreportéra Klause Fringse,
který byl v dubnu L9Ó8 zabit dlaždicovým
kamenem v Mnichově). Zde j e ten velký
m o r á l n í rozdíl mezi demonstranty na
Západě a bojem československých studentů,
z nichž mnozí byli ubiti agenty tzv. Státní
bezpečnosti při výsleších po vyloučení z fakult po Únoru 1948, či zemřeli nasazeni
v uranových dolech v Jáchymově. (V Kratochvílově knize najdeme nejedno jméno.)
I když Kratochvílova kniha analyzuje
politické skutečnosti především v období
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deformací (stalinsko-gottwaldovský
kult
1948-1954), zůstává přesto knihou ryze vědeckou a objektivní. I když autor doplňuje
knihu osobními zážitky, v ničem se nedává
svést k laciné protikomunistické propagandě; naopak objektivně hodnotí mimo jiné
na př. přínos nového vysokoškolského zákona z března 1966. Kratochvil je vědecky
ukázněný a snaží se o co nejobjektivnější
pohled: analyzuje vysokoškolské reformy,
vysvětluje, co bylo jejich cílem - čtenáři
ovšem ponechává, aby si závěr utvořil sám,
neboť text vládních reforem, programových
projevů ministrů a stranických funkcionářů
i zákonů je přeložen v dokumentační závěrečné části knihy. Přesto, anebo právě
proto, je Kratochvílova kniha jednou z mála
vědeckých prací, které přímo adresné oslovují každého českého a slovenského intelektuála v exilu a v zahraničí. Vědeckých
prací všímajících si československé politické problematiky bylo v zahraničí vydáno
již dosti, ale na Kratochvílovu analýzu
po únorové
kulturní
histor i e a problematiku vysokých škol jsme
dosud čekali.
Antonína Kratochvíla jsme znali spíše
jako literárního historika a esejistu (» Kniha
setkání «, » Peníz exulantův «, anglická práce
o lit. revisionism», redigování » Archy«
atd.) a zde dostáváme do rukou integrálně
vědecko-politickou analýzu, kde každé tvrzení, prognóza či myšlenka je plně doložena
a dokumentována. Ovšem ani v této knize
nezapřel Kratochvil literárního historika kapitoly o Arne Novákovi, o literární vědě
a historii či o Janu Mukařovském jsou
mnohdy zbytečným zatížením textu.
Německé vydání je - jak Kratochvil
v úvodu a překladatel dr. Pustejovský v závěru rozvádí - samostatnou knihou téměř
nezávislou 11a dřívější Kratochvílově české
publikaci » Sovětizace československého vysokého školství,« (Knižnice Archy, sv. II,
Mnichov 1960).
O českém vydání Kratochvil podotýká,
že jeho smysl a zaměření byly podstatně
jiné než dnešní německé rozšířené vydání,
(str. io). Dal jsem si práci a pročetl jsem
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znovu českou variaci této knihy, o níž Jan
Pražák v Novém životě (č. 6/1961) napsal:
» Musím přiznat, že jsem si jí přečetl skoro
jedním dechem, protože je tam spousta
dosud neznámého materiálu a osobních
vzpomínek autorových « a Ivan Herben ve
Zprávách S V U (č. 7/1960) zdůraznil, že
kniha prvně zachycuje » přehled škod, které
komunisté natropili ve školství národa Komenského. «
Vycházíme-li z této základny, vidíme,
že česká variace je značně subjektivní, některé kapitoly z poúnorových zážitků mají
dokonce silný dramatický charakter - jinak
ovšem je česká variace práce informační,
vysloveně určená pro českou a slovenskou
čtenářskou obec, míním tím nadbytek jmen
českých a slovenských studentů a profesorů, kteří v knize defilují. - Německá kniha
ztratila na přímém osobním zážitku, přísná
vědecká kázeň to prostě nedovoluje - rozsahem se německá verse téměř zdvojnásobila. Česká kniha končí rokem 1954, nemá
zdaleka tak obsáhlý poznámkový aparát a téměř zcela jí chybí dokumentační část. Jde
tedy opravdu o dvě rozdílné knihy. Nejjasněji je rozdíl vidět mezi českou a německou versí v rozdílném chápání koncepce a smyslu práce, ideovém zaměření
a především ve vědeckém zpracování a formě.
Je bezesporu zásluhou Kratochvílovy
knihy, že ukazuje na morální odpovědnost
vzdělanců a především vychovatelů vysokoškolské mládeže, že rozebírá chování a činy
takového Františka Trávníčka, Jana Mukařovského a dalších.
Mukařovského chování mezi padesátými
a šedesátými lety 11a mezinárodním foru,
v tzv. Světové radě míru, jeho trapná,
nedůstojná sebekritika a odsouzení strukturalismu jsou v rozporu s některými jeho
prohlášeními z poslední doby - to ovšem
není u Mukařovského nic nového. Kratochvil zde ukazuje na rozdílnou morální
charakterovou pevnost a ryzost takového
Václava Černého, Růženy Vackové či
Zdeňka Kalisty, Jana Patočky a řady dalších.
Je ovšem obdivuhodné, jak všechny tyto
politické aspekty, jsou stroze podřízeny ba-

datelské kázni, kterou doplňuje rozhled,
absolutní znalost materiálů, což Kratochvílovi umožňovalo jeho denní rozhlasové povolání a vědecká erudice. Chtěl bych zvláště
vyzvednout bohatě fundované doložky a
poznámkový aparát, který umožňuje knize
kontakt s evropskými bohemisty a slavisty.
Toto vše pak mohlo vést dr. Otfrida
Pustejovského ve vydavatelském doslovu

(s. 269) k tvrzení, ze Kratochvílova studie
j e malou kulturní historií poválečného Československa, která j e proto tak důležitá a významná, ze o těchto letech nebylo dosud
možno najit dostatek údajů a vědeckého
zpracování.
Dr. Jiří S. Svoboda Dijon

JAROSLAV DRESLER

SOVĚTSKÝ SYSTÉM A D E M O K R A T I C K Á

SPOLEČNOST

(Na okraj nové Herderovy Encyklopedie)

Nakladatelství Herder je v universitních
a vědeckých kruzích nejen v Německu známé svými výbornými všeobecnými i odbornými encyklopediemi a slovníky, věnovanými na příklad světové literatuře, státovědě a teologii. Encyklopedie » Sovětský
systém a demokratická společnost « jc v této
slovníkové rodině i v mezinárodním měřítku nováčkem, a to především svou koncepcí. Není to naučný slovník ani o komunismu, ani o Sovětském svazu nebo Varšavském paktu; je to srovnávací práce, která
chce obsáhnout základní ideologické, filosofické a jiné pojmy sovětského systému
a konfrontovat je s demokratickým západním pojetím. Když se to řekne takto, zní
to hodně abstraktně. Brzy se však dostaneme k praktickým příkladům. Jako každý
naučný slovník chce ovšem i tato encyklopedie přinášet informace a pojednání trvalé
hodnoty, zároveň však chce být spolehlivým pomocníkem a průvodcem nejen v odborném a vědeckém studiu, nýbrž i v otázkách politické aktuality. Po této stránce se
tato encyklopedie a zvláště její heslo » Agrese « z prvního dílu plně osvědčily v souvislosti s událostmi 21. srpna 1968. Podívejme se nyní tedy na heslo » Agrese«, na

němž můžeme názorně ukázat, j.ik jsou
jednotlivé články koncipovány.
První svazek, kde je toto heslo uveřejněno, vyšel už roku 1966. Autorem hesla
je Lothar Schultz z university v (íottingen
a jeho innohastránkovc pojednání je rozděleno do tří velkých kapitol.
První se zabývá pojmem agrese v západním mezinárodním právu, druhá v mezinárodním právu sovětském a třetí přináší
kritiku sovětské koncepce. Poté následuje
rozsáhlý soupis odborné literatury.
S hlediska sovětské agrese proti Československu ze srpna loňského niku j e důležitá zvláště druhá kapitola, která nás seznamuje s tím, jak se pojem agrese jeví v sovětském učení o mezinárodním právu. V této
kapitole se na příklad praví:
» K základům sovětského mezinárodního
práva, které jsou odvozeny ze zásady tak
zvané mírové koexistence, patří závazek
nepoužívat útoků k řešení mezinárodních
otázek. Někteří sovětští odborníci 11a mezinárodní právo přiznávají zásadě neútočení
mimořádnou důležitost a staví ji - jako
Koženikov a Bobrov - do čela zásad mezinárodního práva, ba dokonce z ní odvozují
státní suverenitu a právo scbeurčení. Pří
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tom sc poukazuje na to, že Sovětský svaz
byl prvním státem, který vyslovil zákaz
válečných agresí, a sice už dekretem o míru
z 8. listopadu 1917. Agresivní počínání je
teoreticky v rozporu sc zásadami sovětské
zahraniční politiky. «
Potud citát. A nyní si ještě uveďme aspoň
jednu větu zc sovětského návrhu na definici
agrese z roku 1933, která třicet pět let
později nabyla nové aktuality 21. srpna
1968. V textu, předneseném tehdy Litvínovem, doslova stojí:
» Za útočníka bude v mezinárodním konfliktu pokládán, kdo se jako první dopustí
těchto činů: vyhlásí válku druhému státu;
jehož ozbrojené síly vtrhnou, třeba i bez
vypovězení války, na území jiného státu. «
Potud naše citáty z hesla » Agrese «. Je
zpracováno tak obšírně a důkladně, že po
sovětském zásahu proti Československu
mohlo okamžité sloužit jako podklad rozhlasových a novinových komentářů a že
poskytlo zásadní argumenty a rozsáhlý
faktický materiál v přesné a autentické podobě. Byla to tedy jakási prověrka aktuálnosti slovníku. I v následujících měsících po
sovětském zásahu se ostatně ukázalo, žc
heslo » agrese « obsáhlo už předeni víc důležité a žc vlastně ani jednání v Bezpečnostní radě a diskuse vc světovém denním
i odborném tisku nepřinesla nic podstatně
nového navíc. Zdá se, že lepší vysvědčení
nelze encyklopedii » Sovětský systém a demokratická společnost« vůbec dát.
Mezi vydavateli encyklopedie nacházíme řadu významných jmen zapadních
sovětologů. Jmenujme aspoň tři: profesor
Brzezinski z Nového Yorku, profesor Meissner z Kolína nad Rýnem a profesor Schapiro z Londýna. Vedle šéfredaktora C. D.
Kerniga jc v druhém svazku uvedeno dvanáct odborných redaktorů, dále americký
editor a koordinátor. Výsledkem práce skupiny je 1336 sloupců velkého slovníkového
formátu, které obsahují hesla od »Diplomacie « po » Identitu «. Z významných a rozsáhlých hesel jsou tu na příklad Vlastnictví,
Elita, Mír, Odcizení, Rozvojové země. Etika,
Existcncialismus, Evropské hospodářské spo-
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lečenství, Folklór, Svoboda, Engels, Hegel
a tak dále. Důraz se neklade na množství,
nýbrž na kvalitu a důkladnost zpracování,
a proto je ve slovníku jen poměrné malý
počet hesel osobních jako Marx, Engels,
Lenin, Stalin, a Trocký. Jistou nevýhodou
této encyklopedie je pouze to, že její svazky
vycházejí pomalu, zatím po dvou letech.
Práce je však koncipována tak, aby ani po
vydání posledního svazku, který vyjde
možná až osm-deset let po prvním svazku,
nic z hesel začátečních písmen abecedy nezastaralo. V nejbližší době má ostatně vyjít
zvláštní svazek, věnovaný komunistickým
stranám, v němž bude pojednáno o 50
Komunistických stranách podrobně a o 30
dalších alespoň heslovitě.
Už podle takto určené tématiky tohoto
zvláštního svazku se zdá, že to bude svým
způsobem opět práce jedinečná, jež na poměrně malé plose shromáždí množství údajů
z celého světa, namnoze velmi těžko dostupných. Můžeme předpokládat, žc i tu encyklopedie dodrží svou hlavní zásadu, žc totiž
všechny údaje musí být na sto procent spolehlivé, prověřené a ověřené, aby každý ať
už žurnalista, historik, sociolog nebo filosof na nich mohl bez obav budovat dále
jako na spolehlivých a zaručených základech.
Podle dosud uveřejněných seznamů spolupracovníků v obou svazcích sc zdá, žc
se redakci podařilo získat za autory hesel
opravdu výkvět západní sovětologie i přidružených disciplín. Z autorů, kteří pojednávají o českých věcech a citují českou
odbornou literaturu, tu nacházíme filosofa
Mikuláše Lobkowicze, který po leta působil
jako universitní profesor vc Spojených státech a nyní je universitním profesorem
v Mnichově. Z řad západoněmeckých politologů je spolupracovníkem encyklopedie
profesor Iring Fetscher z university ve
Frankfurtě nad Mohanem a o Evropském
hospodářském společenství tu pojednává
jeden z jeho zakladatelů a dlouholetých
představitelů, západoněmecký srátník Walter Hallstcin. Jak jméno nakladatelství, tak
celá řada jmen spolupracovníků jsou zárukou
maximální míry objektivity a odbornosti.

A N T O N Í N KRATOCHVIL

N Á V R A T Y V PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO

PÍSEMNICTVÍ

( C o způsobila Bibliografie exilové literatury otištěná ve

Ústřední československé literární m u seum - Památník národního písemnictví
na Strahově zahájil 20. května 1969 » v ý stavu české exilové literatur)' po únoru
1 9 4 8 « (1) nazvanou N á v r a t y . Výstava se
stala v krátké době literární senzací i m i m o pražských kruhů a patří k nejvíce navštív e n ý m výstavám z celé historie Památníku
národního písemnictví (2). Výstava byla
ještě proponována před 2 1 . srpnem 1968.
J e j í m impulsem byla Bibliografie české
krásné literatury vydané v exilu, kterou
přinesl týdeník Student (3), který v úvodu k Bibliografii poznamenal 1 » Redakce
se rozhodla přetisknout tuto bibliografii,
přestože nebývá z v y k e m , aby týdeníky našeho zaměření podobné odborné texty tiskly.
J d e však o první a v dané chvíli nejúplnější
seznam exulantských prací. V Cechách j e
nedostupný a není naší vinou, že j s m e
nuceni suplovat povinnosti jiných (Ústav pro
českou literaturu. Památník národního písemnictví aj.) (4). V letních měsících loňského roku rozeslala Dr. Marta Dandová,
vedoucí literárně-exposičního odd. Památníku národního písemnictví na 500 adres
spisovatelů, vědců a umělců v zahraničí
dopis, ve kterém se m i m o jiné zdůrazňuje:
» Památník národního písemnictví, který j e
ústředním literárním muzeem v Československu, pořádá v rámci své činnosti výstavy
o našich i zahraničních autorech. V tomto
roce j s m e se zaměřili na výstavy o autorech, kteří byli během uplynulých 20 let

STUDIÍCH)

opomíjeni a na tuto koncepci chceme navázat v příštím roce uskutečněním velké
výstavy o literatuře, která po roce 1948
vznikala v exilu, neboť se domníváme, že
i ona j e součástí české a slovenské národní
kultury a že j e nutné se pokusit o její vřazení do kontextu literatury. Při přípravě
výstavy vycházíme z cenné Bibliografie
exilové literatury, kterou sestavil dr. Ant.
Kratochvil a v níž jste i V y uveden j a k o
publikující autor ... (5). Těsně před z a h á j í
ním výstavy dne 16. dubna muselo vedení
Památníku národního písemnictví zúžit rozsah a thematiku výstavy. Výstava pak dostala jen monografický charakter a byla
zaměřena především na Jana Cep.i a Egona
Hostovského - ostatní autoři byli pak
představeni jen jednou knihou. Veškerá politická, případně -- kulturně-politická literatura byla ztažena. Avšak již první den
i takto okleštěná výstava měla dalekosáhlou
odezvu, neboť jak velké plakáty tak i pozvánky byly natištěny j i ž předem pro původní variaci výstavy. Původní katalog byl
ovšem ztažen a musel se připravit n o v ý ,
takže při zahájení nebyl ještě k dostání.
Zahájení výstavy oznámil prostřednictvím
Č T K téměř celý československý tisk, i Rudé
právo zaznamenalo tuto zprávu o »literární výstavě věnované Janu Čepoví a E g o nu Hostovskému « (6).
V obsáhlém referátu v Lidové demokracii
Jaroslav J u n g zdůraznil: »Autoři výstavy
vyšli správně z logicky diktovaného po-

( 1 ) T e x t z plakátu v ý s t a v y , který v y t v o ř i l v ý z n a m n ý malíř a grafik Milan Kodejí.
(2) Z p r á v a z d o b ř e i n f o r m o v a n é h o p r a m e n e z P r a h y .
( 3 ) Student č. 3 3 , 1 4 . s r p n a 19Ó8, s. 6 a ž 8 . : - přetisk z e č t v r t l e t n í k u K ř e s ť a n s k é a k a d e m i e v f U m č Studie č. 1 4 / 1 9 6 8 - c e l ý t i t u l : D r . A n t o n í n K r a t o c h v i l : B i b l i o g r a f i e české literatury v y d a n é v exilu ( Ú n o r
1948 - květen 1967).
(4) T a m t é ž .
( 5 ) D o p i s , j e h o ž t e x t b y l p r o v š e c h n y a u t o r y t é m ě ř s t e j n ý , b y l d a t o v á n 1 3 . listopadu 1 9 6 8 .

(6) Rudé právo,

21. května. 1969, s. 2.
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žadavku, totiž z nutností ozřejmit a zařadit
dílo Jana Čepa a Egona Hostovského do
kontextu moderní české prózy spolu se
zachycením jejich, uměleckého a lidského
v ý v o j e ... (7).
Vladimír Helmuth Brauner v referátu
v Obrodě cituje několik pasáží z úvodního
projevu, který na zahájení měl jeden z n e -

významnějších žijících kritiků starší generace, dr. Bedřich Fučík. (8)
Realizaci výstavy vedla dr. Anna V o n drů z Památníku národního písemnictví —
při výstavě bylo uspořádáno několik literárních večírků, na kterých přední čeští divadelní umělci cedí ukázky z děl Jana Čepa
a Egona Hostovského. {9)

Dopisy redakci
Historickým dokladem o reakci západních intelektuálů na násilné noční přepadení Československa jednotkami Sovětského svazu a jeho satelitů j e soubor původních vyjádřeni vědců a umělců na Z á padě k 2 [ . srpnu. Redakce S T U D I Í otiskla
tyto příspěvky v šestnáctém svazku a dvě
další vyjádření, která z technických důvodu
se j i ž nedostala do c. 16, v čísle sedmnáctém. T y t o , dnes j i ž můžeme s klidem zdůraznit historické doklady, jsou vzrušující
a jejich význam vidím především v tom,
že jsou to původní a bezprostřední stanoviska, která si vyžádala redakce římských
STUDIÍ.
Byl jsem proto nemile překvapen depresivním redakčním vyjádřením k těmto
příspěvkům a není ani omluvou, když redakce toto své stanovisko formulovala, když
ještě neměla všechny příspěvky pohromadě.
\ j včáommc si prosím jc&nu iWmctncrsť.
na výzvu celkem neznámého vědeckokulturního čtvrtletníku odpověděly takové
osobnosti jako Wystan H. Auden, Václav
Hlavatý, Josef Beran, Graham Greene, L. P.
Hartley, Feyyaz Kayacan, George Mikes,
Arthur Miller, Nikos Phocas a řada dalších. I když si uvědomíme, že některé odpovědi byly vyhýbavé j a k o od André Malraux, musíme pochopit, že v době kdy

Malraux Studiím psal, byl ještě aktivním
francouzským ministrem kultury.
A pokud se týče poznámky o českých
autorech v zahraničí, jejich odpovědi prý
* byly hubené «. J a k o mluvčí českých spisovatelů v exilovém P E N - C l u b u ( 1 } chtěl bych
zdůraznit, že naše stanovisko k sovětské
agresi jsme vyjadřovali téměř denně v rozhlase či v novinách, někteří i v televizii
proto j s m e stáli trochu v rozpacích nad
výzvou S T U D I Í , co ještě říci, nebo j a k
nově formulovat rozhořčení nad nočním
přepadením.
Tento dopis jsem napsal z toho důvodu,
abych uvedl na správnou míru negativní
dojem způsobený redakčním úvodem k anketě, ve kterém se zdůrazňovalo, že na v ý z v u
S T U D I Í reagovali západní intelektuálové
a čeští spisovatelé žijící na Západě trojím
způsobem; bud prý neodpověděli, což prý
je VHTTIO O 'ScAjt I-MLVL-CC Yť tVíO tLrvAvů, TICK©
někteří odpověděli vyhýbavě a někteří vyslovili pak názory, které byly publikovány
v 16. a 1 7 . čísle. Odpovědi jsou nejen svědectví doby, nýbrž i důkaz o hlubokém
zájmu o osud českého a slovenského národa - a za tato svědectví zaslouží redakce
S T U D I Í - dík!
Dr. Antonín Kratochvil

( 7 ) Lidová
demokracie, 3 . června 1 9 6 9 , s. 5.
(8) Obroda, č. 1 5 , 1 6 . července 1 9 6 9 , s. 1 3 .
(9) N e j v ý z n a m n é j S I literární večfrek se konal 1 0 . června 1 9 6 9 , p r o m l u v i l na n ě m dr. B e d ř i c h Fučík.
U k á z k y z k n i h y povídek • C i k á n i < ( M n i c h o v 1 9 5 3 ) a k n i h y eseji »Poutník na zemi« ( Ř J m 1 9 6 5 ) četl
Petr H a n i č i n c (Obroda, č. 1 5 , 1 6 , 7, 6 9 ) .
( 1 ) P o z n . red.: D r . K r a t o c h v i l je o d r. 1 9 6 5 n á m ě s t k e m předsedy e x i l o v é h o P E N - C l u b u .
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