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STUDIE

,, Pravda vás osvobodí "
(Jan 8,32)

I V / 1971

Studie a články
FRANTIŠEK

RÝPAR

P A S T O R Á L N Í O B N O V A V SEMINÁŘÍCH A V CÍRKVI
Živé pastorální snahy, které byly probuzeny druhým Vatikánským
koncilem, vtiskly celé Církvi novou tvářnost. Z úctyhodné instituce, jež
byla do nedávná pro celý svět symbolem jistoty, neměnnosti, pořádku a klidu,
se stalo najednou obrovské staveništi, budící v mnohých případech doj< m
horečné činnosti, spěchu a kolikrát i zmatku. Církev se přizpůsobuje novým
úkolům; snaží se vytvořit předpoklady k tomu, aby mohla udržet krok
s měnícím se světem.
Tyto snahy nemohly samozřejmě zůstat bez pronikavého účinku na semináře. Ve skutečnosti hned od počátku koncilu bylo všem jasné, že dalekosáhlé obnovné cíle se budou moci uskute6iit jen tehdy, setkají-ii se s opravdov ý m pochopením a zájmem hlavně u kněží. Bylo proto jednou z prvních
starostí koncilních Otců připravit pro kněžskou výchovu takové směrnice,
aby se budoucí kněží mohli stát opravdu schopnými nástroji kýžené obnovy.
Proto též sledovat cestu, po které se dnes ubírají semináře, znamená do určité
míry sledovat cestu, po které se ubírá Církev v plnění úkolů, jež si na koncilu vytkla.
V tomto pojednání se pokusíme nastínit především změnu akcentů
v pastorální přípravě budoucích kněží a tím i novou situaci, jak sc projevuje
dnes v pastorační činnosti Církve. Po krátkém nastínění současné situace (I),
pojednáme o celkovém pastorálním zaměření seminářů (II), o obnovných
snahách ve studiu pastorální teologie (III) a nakoneo se zmíníme o nových
požadavcích a potřebách na některých úsecích duchovní správy (IV).
I. -

N A L É H A V O S T PASTORÁLNÍ OBNOVY

Celý smysl a cíl pastorálních snah, jež se projevují v současné Církvi,
byl shrnut kardinálem Montinim v jednom z listů, který zaslal z Říma své
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diecézi během prvního koncilníbo zasedání: i N a koncilu hledá Církev
sama sebe; s živou důvěrou a s velkým úsilím se pokouší dát si svou vlastní
definici; pochopit lépe čím je. Církev po dvaceti staletích svého trvání si
připadá jakoby ponořena ve světskou civilizaci, jakoby nepřítomná v dnešním
světě. Pociťuje proto nutnost se usebrat, očistit a obrodit, aby mohla pokračovat na své cestě... Zatím co se snaží o lepší sebepoznání a svou definici,
pokouší se zároveň dostat do styku se společností... A jakým způsobem
uskutečňuje tento kontakt? Navazuje se světem dialog, všímajíc si potřeb
společnosti, v níž působí; pozorujíc nedostatky, potřeby, touhy, bolesti
a naděje, jež hýbou srdcem lidí. «
Na koncilu Církev prodělala obrat; uvědomila si živě své apoštolské
poslání, vydala se vstříc modernímu světu. Bylo proto jasné, že podobný
obrat musí prodělat i semináře. I pro ně, jako pro celou Církev, platí zásada:
otevřít se potřebám dnešní doby, naslouchat pozorně rytmu moderního
života, mít citlivost pro znamení času. Není proto divu, byla-li v dekretu
o kněžské výchově vyslovena v nejrůznějších obměnách zásada, dle níž
veškerá teoretická i praktická příprava budoucích kněží má být pastorální.
Jak praví výslovně dekret » Optatam totius «, jejím vlastním cílem je přizpůsobit všechny stránky seminárního života za tím účelem, aby se z bohoslovců
* mohli stát podle vzoru Pána našeho Ježíše Krista učitele, kněze a pastýře,
opravdoví pastýři duší« (Č. 4), anebo - jak se vyjadřuje ve svých směrnicích
německý episkopát - » lidé schopní vykonávat kněžskou službu k uskutečnění
jednoty a k budování věřícího společenství prostřednictvím slova, svátostí
a vedení«. Tento cíl je dnes pro Církev takové důležitosti, že z jeho hlediska
musí být uspořádáno obsahově i didakticky celé bohovědné studium.
Jak je vidět, důraz, který se dnes klade na pastorální stránku kněžské
výchovy, vtiskuje celému problému pečeř určité mimořádnosti a novosti.
Na staré a běžné potřeby se poukazuje v nové historické souvislosti a v novém světle. Dnešní kulturní a náboženská situace je totiž taková, že si vyžaduje, aby celá příprava bohoslovců na jejich budoucí povolání byla vyhraněna apoštolsky a misionářsky v mnohem větší míře než tomu bylo v minulosti. Jednou ze starých a dnes znovu odkrytých pravd je zjištění, že misijní
a apoštolské smýšlení v Církvi není něčím, co může být i nemusí a co přistupuje k ní případně jen zvenčí, nýbrž že je to něco, čím žije a co vytváří jednu
z jcjích nejdůležitějších dimenzí. Proto dnes ve všech oblastech církevního
života: to znamená nejen v misiích, ale i v normálních farnostech, v nejrůznějších spolcích a sdruženích, v klášteřích a seminářích musí být na první pohled
patrno, že Církev je svou podstatou misionářská; že je zde v prvé řadě k tomu,
aby šířila Boží království.
Tento požadavek není samozřejmě jen výsledkem teoretických úvah
novější teologie, ale nutný závěr plynoucí z naléhavých potřeb denní pastýř504

ské praxe. Odpovídá palčivé potřebě udržet, živit a šířit v dnešním sekularizovaném prostředí víru. Každodenní zkušenosti nás poučují o tom, že náboženství a vůbec celý křesťanský způsob života prochází krizí; víra v dnešní
společnosti nejen nenachází opory, ale naráží na odpor, musí bojovat o své
místo v lhostejném prostředí, uprostřed světonázorového pluralismu. Církev
v mnohých zemích je vystavena přímému útisku, nejrůznějším způsobům
pronásledování. Bojovný ateismus, pracující všemi prostředky a podporovaný politickou mocí, se stal dnes velmi rozšířeným zjevem, jedním z nejvýraznějších znamení doby. V každém případě však, ať už jde o svobodné
země nebo o diktatury, je dnes na světě jen velmi málo oblastí, kde by Církev nebyla nucena zápasit s nejrůznějšími těžkostmi, jít proti proudu. U prostřed pronikavých kulturních změn, radikálních sociálních otřesů, mnohé
z dřívějších pomocných struktur pro víru se přežily, ztratily svůj původní
význam, a v důsledku toho se ukazují kolikrát spíše jako přítěž.
Tak se stává, že Církev je čím dále tím více odkázána sama na sebe.
Prochází zkouškami, trpí, zároveň se však očisťuje a přichází k sobě. Přizpůsobuje se duchu evangelia, uvědomuje si, z čeho vlastně žije; poznává stále
jasněji, že to, co jí ve všech případech zbývá a oč se muže vždy a všude opírat,
je vnitřní síla pravdy a ryzí apoštolský duch jejích kněží a laiků.
Není proto divu, klade-li se dnes v kněžské výchově důraz na pastorální
zaměření, jež Pavel VI. uložil svého času za úkol cclé Církvi. V jeho úmyslech to znamená konkrétně » poznat, chápat, proniknout dnešní společnost,
přiblížit se k ní, dát se jí k službě, evangelizovat j i « (i), jedním slovem
» zapojit křesťanské poselství do proudu myšlení, slova, kultury, mravů a
tendencí lidstva tak, jak se dnes nachází a zmítá na provrchu země« (2).
Právě tyto naléhavé potřeby dnešní Církve vystupují silně do popředí
v novém » Základním řádu kněžské výchovy «, který v úvodní poznámce
ke kapitole » O pastorální výchově ve vlastním slova smyslu « stanoví: » Tato
příprava vyžaduje, aby bohoslovci během studií nejen přilnuli apoštolskou
láskou ke Kristu Spasiteli, ale osvojili si zároveň v božských a lidských věccch
takové vzdělání, jež by jim umožnilo stát se opravdovým kvasem ve světě
k posile a růstu těla Kristova. Proto je též třeba, aby se nechali čím dále tím
více proniknout pastýřským smýšlením a kromě teoretického vzdělání rozvíjeli v sobě přiměřenými cvičeními takové vlastnosti, jež by je uschopnily
sdílet vhodným způsobem milost a pravdu Kristovu lidem nejrůznějších
stavů. « Tím je v hlavních rysech naznačen program pastorální výchovy
budoucích kněží, o jehož konkrétním naplnění pojednáme v následujících
částech.
(1) Homilic při posledním zasedání II. Vat. koncilu, 7. prosince 1965: A A S , 58 (1966), str. 54.
(2) Encyklika »Ecclesiam Suam «, 6. srpna 1964: A A S , 56 (1964), str. 640-041.
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II. -

PASTORÁLNÍ OBNOVA v

SEMINÁŘÍCH

Na pastorální přípravu budoucích kněží bylo v seminářích vždy nějakým způsobem pamatováno. Téměř všude sloužily tomuto cíli bucf zvláštní
hodiny »pastýřského bohosloví« (tzv. »pastorálky«), anebo alespoň letní
prázdninové kursy, jež měly za účel zprostředkovat nastávajícím kněžím
potřebné poučení pro pastýřskou praxi. Jednalo se o souhrn nejrůznějších
praktických rad a zásad, které byly určeny převážně pro budoucí činnost.
Byly to více méně povšechné informace, jež měly ve skutečnosti jen velmi
malý vliv na životní styl studentů a celkový běh seminářů. Lekce z pastorální teologie byly podávány na způsob ostatních bohovědných disciplin
bez zvláštního úsilí o navázání užších styků s ostatními oblastmi kněžské
výchovy a s vlastní duchovní správou.
Jedna z největších zásluh druhého Vatikánského koncilu o prohloubení
pastorální přípravy budoucích kněží záleží právě v tom, že ji vytrhl z její
poměrné izolace, zasadil organicky do celkového výchovného systému a položil patřičný důraz na praktické zkušenosti. Dnes, na rozdíl od minulosti,
pastorální příprava - aspoň tak jak je ideálně zamýšlena - neznamená již
pro bohoslovce jen řadu přednášek z pastorálky a některých příbuzných
disciplin, podávaných převážně během posledních studijních let, nýbrž
i praktické zkušenosti (cvičení, praktika) a především systematickou výchovu,
jež má pronikat a ovládat hned od počátku studií celý seminární život. Podle
koncilních směrnic a nového » Základního řádu«, » celá kněžská výchova
má být prodchnuta pastorálním duchem, protože cílem semináře je vzdělávat pastýře duší«. Proto též - jak praví koncilní dekret - » všechna v ý chovná hlediska: duchovní, intelektuální a disciplinární mají být harmonicky
zaměřena k tomuto pastorálnímu cíli«.
Tyto směrnice, jež odpovídají jak nejvnitřnějším aspiracím dnešních
studentů tak i palčivým potřebám Církve, vycházejí zřejmě z přesvědčení,
že » striktně pastorální výchova « bude moci dosáhnout opravdových výsledků
jen tehdy, bude-li uvedena v soulad s ostatními výchovnými složkami a dostane-li se jí od nich účinné podpory. To znamená konkrétně vnést do semináře misijního, apoštolského ducha; vytvořit v něm takové prostředí, aby
se pastorální příprava mohla rozvíjet souladně s intelektuálním a duchovním
životem studentů a stát se tak hybnou silou i důstojnou korunou jejich v ý chovy.
Je jasné, že tento výchovný ideál spočívá na nejrůznějších předpokladech,
jejichž splnění není vždy snadné. Dnešní duchovní ovzduší s ustavičným
napětím, se svými sklony k extrémům v přehnané vnější činnosti, se slábnoucími zájmy jak o hlubší intelektuální práci tak i o nadpřirozené hodnoty,
ovlivňuje samozřejmě samé pojetí pastorální přípravy a její konkrétní praxi.
506

Jak dosvědčují četné zkušenosti z nejrůznějších zemí, zachování zdravé rovnováhy mezi pastorační činností bohoslovců a ostatními požadavky seminárního
života je často problematické. Je to ideál, který je stále ohrožen; choulostivý
bod, kde nebezpečí jednostranností a zpovrchnění je velmi reálné a časté.
» Základní řád « počítá s těmito potížemi a snaží se jim čelit. Stačí jen
letmý pohled na některé jeho směrnice, abychom si uvědomili, jakou důležitost přikládá harmonickému skloubení pastorální, duchovní a intelektuální
stránky výchovy. Jeho základní snahou je dosáhnout toho, aby si pastorální
příprava s praktickými cvičeními našla v seminárním životě své správné
místo; aby se vzhledem k ostatním výchovným složkám nedostala do postavení pouhé iuxtaposice nebo oposice jako rušící element.
Z tohoto důvodu je X V I . kapitole » O pastorální výchově ve vlastním
slova smyslu « předeslána obsáhlá poznámka, v níž jsou stanoveny některé
nezbytné podmínky úspěšné organizace praktické pastorální přípravy. Tak
kupř. zatím co se z jedné strany zdůrazňuje nutnost častějších styků s problémy denního života a vůbec se světem, z druhé strany se poukazuje na to,
že ne všechny zkušenosti v tomto ohledu jsou pro kandidáty kněžství opravdu
únosné a vhodné. Proto se vedle užitečnosti pastorálních cvičení zdůrazňuje
též potřeba pevného seminárního řádu, nutnost naučit se správnému užívání
svobody, rozumnému hospodaření s časem, a to s ohledem na vážnou intelektuální práci a duchovní život. Jde v postatě o zachování správné hierarchie
hodnot, v níž modlitba, usebranost, solidní askeze a studium si musí zachovat
i nadále své důležité místo. Celé dějiny Církve, zvláště však události poslední
doby, nám ukazují jasně, že roztržka mezi pastoraci na jedné straně a duchovním životem s teologií na druhé se nevyplácí. Hluboká krize, kterou dnes
prožívá Církev v některých zemích, je toho více než dostatečným důkazem.
Přitom však nejdůležitějším kriteriem pro správnou orientaci bohoslovců nemají být ani tak vnější disciplinární předpisy jako spíše správný
pojem o knězi a jeho poslání. S ohledem na to » Základní řád « stanoví, » aby
se vše konalo v ovzduší pravdivosti, to jest, ve světle budoucího kněžského
života, který má být kandidáty správiiě pochopen a přijat«. Jak je vidět,
Církev, která stanoví výchovné směrnice, si dává záležet především na ujasnění výchovných cílů. A tu správnému obrazu kněze přísluší rozhodující v ý znam. Jedním slovem: studentům musí být jasné, k čemu je Církev volá,
čemu vlastně mají zasvětit své síly a celý svůj život. Budou jednoho dne jak se dnes obecně říká - jen »lidmi pro druhé «, určitý druh lidumilů, sociálních pracovníku, psychiatrických poradců, odborářů, anebo služebníky slova
a kultu? Bude se jejich život s nejrůznějšími zájmy pohybovat jen na horizontální rovině, anebo též a především směrem vertikálním? Toto je dnes ústřední
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problém cclé kněžské výchovy, jehož řešení může praktické pastorální přípravě určit její význam, konkrétní náplň a správné místo.
Jak bylo svrchu řečeno, v těchto snahách veliká důležitost připadá celkovému zaměření výchovy. A tu se dá říci, že téměř vše, co je stanoveno v » Z á kladním řádu « pro duchovní, studijní i vnější disciplinární oblast, je míněno
tak, aby napomáhalo k dosažení pastorálních výchovných cílů.
Tak kupř. zásady duchovního života, v nichž se má bohoslovec prohlubovat během studijních let v semináři, jsou pojímány zcela pastorálně, tj.
ve funkci budoucího kněžského života. Na kandidáta kněžství se zde hledí
jako na budoucího člena diecézního presbyteria, v němž bude muset jednou
»bratrsky a nezištně spolupracovat pod autoritou biskupa v duchu služby«
(srov. Zákl. ř. kap. VIII, pozn. 99; č. 47). Vhodnou přípravou a jakoby
přímo praktickou zkouškou pro toto bratrské společenství v apoštolátě má
být společný život v semináři, oživeném upřímnou křesťanskou láskou
a apoštolskými zájmy (srov. č. 46). Podle místních poměrů a uvážení příslušných představených se může seminář rozdělit i na menší skupiny (v téže
budově nebo v několika blízkých), aby se vzájemné styky mezi bohoslovci
staly osobnější (č. 23). Vzhledem k tomu, že bohoslovci již během seminární
přípravy mají ponenáhlu vrůstat do diecézního kněžského společenství, se
doporučuje, aby kromě všeobecných církevních zájmů měli na zřeteli i diecézní pastorální problémy. Tímto způsobem se má stále více utužovat jejich
spojení s diecézí a rozvíjet zároveň zdravá diecézní duchovnost, zakotvená
v budoucím pracovním poli (srov. č. 47).
Podobné pastorální akcenty vystupují silně do popředí i ve vlastním
duchovním životě. Spojení s Bohem v modlitbě, láska k mlčení a k duchovním věcem neznamenají v žádném případě odcizení, alienaci. Správná askeze
podle » Základního řádu « nejen že neumenšuje, ale přímo podporuje apoštolský zájem o osudy jednotlivců i lidské společnosti a o znamení času. V podstatě vše, co se týká bližního, je povzbuzením a výzvou pro pastýřskou lásku
budoucího kněze, který má být proniknut myšlenkou upřímné a nezištné
služby (srov. č. 58). Totéž se dá říci i o určitých specificky kněžských ctnostech, jako kupř. o chudobě, poslušnosti a celibátní čistotě. T y jsou představevy budoucímu knězi v jejich vertikální i horizontální dimenzi: zatím co
osvobozují kněze od sebe samého a od pozemských zájmů, otvírají před
ním široký obzor Božího království ve světě, který je vlastním polem apoštolátu (srov. č. 48, 49, 50). Nemenší význam se přikládá v » Záldadním řádu«
i tzv. »humánním ctnostem« (jako je kupř. upřímnost, pravdomluvnost,
dodržení slibů a daného slova, smysl pro přátelství, solidaritu s chudými,
spravedlnost, atd.; srov. č. 45, 51), jež usnadňují pastorační styky a jsou zároveň nezbytnou podmínkou k dosažení harmonického souladu mezi přirozenými a nadpřirozenými hodnotami v každé zdravé lidské osobnosti. Tato
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vyrovnanost, má svou nadčasovou platnost sama o sobě; je však naprosto
nutná k vydávání autentického křesťanského svědectví právě v dnešní společnosti, jež zvláště v tomto ohledu projevuje velkou citlivost (srov. č. 51).
Snadnější dosažení takovéto vyrovnanosti má být bohoslovcům usnadněno konečně i upravením disciplinárních předpisů a celkovým uspořádáním
komunitního života v semináři v tom smyslu, že se v nich má pěstovat duch
podnikavosti, smysl pro odpovědnost a spolupráci, a vůbec schopnost zdravých lidských vztahů. Proto se považuje za vhodné dopřát studentům postupně a úměrně s jejich rostoucí zralostí větší autonomie v uspořádání svého
soukromého života a dát jim možnost spolupráce jak na vlastní výchově
tak i na konkrétní organizaci seminárního řádu (srov. Č. 23, 24, 26). Je
jasné, že tyto nové podněty - jež se ukazují vzhledem k mentalitě dnešních
studentů nezbytné - kladou vysoké požadavky jak na dobrou vůli a zralost
bohoslovců, tak i na organizační a vychovatelské schopnosti představených,
jejichž úkolem je vyhnout se jak anarchii tak i kasárnické strohosti. Do tohoto
rámce postupné větší volnosti zapadají konečně i praktická pastorační cvičení,
jimž se právě i pro celkové ucelování a tříbení osobnosti budoucích kněží
připisuje velký význam.
Jak je vidět, všechny tyto obnovné prvky v kněžské výchově směřují
k pastorálnímu cíli. Jejich vlastním účelem je dosáhnout toho, aby novokněží vycházeli ze seminářů do duchovní správy zralejší a mohli se dostat
na takovou výši, že jim pastýřská činnost nebude na překážku, ale spíše pomůckou v pěstění a prohlubování duchovního života.
Stejný duch pastorální obnovy je patrný i ve směrnicích týkajících se
studia. Aniž bychom zabíhali do podrobností, celé toto zaměření můžeme
charakterizovat takto: veškeré literární, filosofické a teologické vzdělání
i ostatní vědomosti nejsou pro budoucího kněze jen soukromým vlastnictvím,
nýbrž hodnotami, jež má rozmnožovat a sdílet druhým (srov. č. 76). Proto
též vzdělání, jehož se bohoslovcům v semináři dostává, musí být přizpůsobeno
potřebám dnešní doby, kulturním tradicím různých zemí a pastoračním potřebám diecézí (č. 59, 64, 82, 89). Je proto nutné, aby při plném zajištění základního filosoficko-teologického vzdělání zahrnovalo i počáteční specializaci pro
některé zvláštní úkoly (kap. XIII). Od solidního bohovědného studia se
óčekává dále, aby doplnilo, prohloubilo a ucelilo osobní víru studenta a dalo
mu vhodnou přípravu na dialog s dnešními lidmi. Toho se dosáhne, poskytne-li seminář studentům potřebné předpoklady k řešení nejrůznějších
problémů, jež moderní život klade naší víře (č. 69, 70, 71, 79, 80). Z toho
důvodu se klade důraz na výchovu k zdravému sociálnímu cítění (č. 69, 95)
a věnuje se též pozornost nejrůznějším současným jevům, jako je kupř.
náboženská roztříštěnost, světonázorový pluralismus a ateismus (srov. Úvod,
4; č. 80, 94» 96).
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Pastorální zaměření studií se projevuje konečně i v úsilí o dosažení
organické jednoty a praktické sdělíteinosti nabytých vědomostí (č. 63, 90),
jakož i ve studijních metodách, jež mají být aktivní a podnětné pro osobní
studium, další soukromé prohlubování a vůbec pro vytříbení kritického
smyslu nutného k tomu, aby student mohl postřehnout teologický význam
čtených literárních děl i událostí denního života (č. 89, 91). Úzký vztah
mezi teologií a pastorací se má konečně projevit i v samých pastoračních
cvičeních, jež se mají konat ve světle teologických principů takovým způsobem, aby celkové duchovní a intelektuální výchově nebyly na škodu,
ale na prospěch (č. 98).
To je tedy postavení, jež nejnovější výchovné směrnice pro semináře
určují pastorální přípravě budoucích kněží. Jak je vidět, jde o harmonické
skloubení a prohloubení čtyř základních stránek: duchovní, disciplinární,
intelektuální a pastorální. Jde o jednotu, v níž jeden prvek podpírá a umocňuje druhý a napomáhá tak k dosažení harmonie, jež celé pastorální výchově
dává pravou náplň a cenu. Tím samozřejmě semináře nabývají větší apoštolské a misijní dimenze a dostávají se tak do rytmu života, který dnes proudí
celou Církví.
III. -

OBNOVNÉ

SNAHY V B

STUDIU

PASTORÁLNÍ

TEOLOGIE

Reformní úsilí, o němž jsme se zmínili v předešlých odstavcích, se projevuje též na vlastním vědeckém poli v pastorální - nebo jak se dnes obecně
říká - praktické teologii. Běží o radikální obnovu, jež sahá sice svými kořeny
o pár desítiletí nazpět, ale mohla se zřetelněji projevit teprve během druhého
Vatikánského koncilu a zvláště v nynější pokoncilní době. Tradiční »pastorálka « opouští své dlouhé dětské stadium; usiluje o to stát se skutečnou teologickou disciplinou ve vlastním slova smyslu.
F. Klostermann ve svém článku o pastorální výchově kléru ve světle
druhého Vatikánského koncilu (3), poukazuje s určitou dávkou trpkosti na
to, že v koncilním dekretu » Optatam totius« není zmínky o pastorální
teologii chápané jakožto opravdový vědní obor. A v tom má určitě pravdu.
Je totiž opravdu nepochopitelné, jak se mohlo stát, že koncil, zaujatý téměř
výlučně problémem větší pastorální působnosti Církve v dnešním světě,
opomenul ve svých směrnicích o kněžské výchoVě celou oblast * praktické «
či pastorální teologie, jejímž účelem je právě studovat »ex professo« tuto
otázku. Je sice pravda, že v X I X . kapitole zmíněného dekretu jsou stručně
vyjmenovány některé hlavní obory kněžské pastorační činnosti, avšak jak praví Klostermann - »ani z tohoto popisu nevysvítá systém vědecké
pastorální teologie anebo aspoň nějaká teorie pastorálky chápané jakožto
(3) La formuione pastorale del clero alia luce del Vatkano II, • »Seminarium «, ř. 3,1966, str. 636 nisi.
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věda « (4). Tentýž autor si to vysvětluje jednak reálnými potížemi definovat
jednoznačně novou pastorálku a jednak tím, > že se začalo teprve poměrně
nedávno s uskutečňováním vědecko-teoretických koncepcí vypracovaných
již v první polovině devacenáctého století« (5).
Je jisté, že dnešní stav pastorální teologie v seminářích je silně podmíněn
jejím zvláštním původem a nese zřejmě stopy vývoje, který nebyl ve všech
zemích stejný. Jak je známo, » pastorálka « je středoevropského původu.
Vznikla v kulturním ovzduší josefinismu, který měl o knězi a jeho poslání
názory hodně zvláštní a v mnohém ohledu odlišné od věroučné tradice
Církve. Z těchto málo jasných a ne zrovna ideálních počátků se však začala
pomalu vyvíjet bohovědná disciplina praktického rázu, jež s postupným
ujasňováním vlastních cílů opouštěla ponenáhlu užší oblast rakousko-uhcrské
monarchie a začala se šířit po celém světě. Tím se stalo, že zatím co opravdové
katedry pastorální teologie byly ještě do nedávná výsadou bohovědných
fakult a seminářů převážně ve zmíněných středoevropských zemích, dnes se
staly normální a všeobecnou institucí, těšící se téměř všude velkému zájmu
a úctě. Jasným dokladem této změny je stále častější zakládání zvláštních
pastorálních ústavů při teologických fakultách za účelem vědeckého bádání,
specializace pro některé pastorační úkoly a přípravy budoucích profesorů
této discipliny.
Tento vývoj, který se v posledních dvou desítiletích značně urychlil,
jde ostatně ruku v ruce s celkovým vývojem teologie, jež ve snaze po navázání užších styků s konkrétním životem dnešní doby se zabývá velmi
často tématy, jež jsou sice méně obvyklá v oblasti dogmatiky, ale zato velmi
shodná s účely, jež sleduje pastýřská činnost Církve. Je zajímavé, že se tento
obrat projevuje zvlášť v myšlení některých nejvýznačnějších teologů dneška
(kupř. u Congara a K. Rahnera), jejichž vědecké zájmy se pohybují v rozmezí,
jež sahá od nejvyšších teologických spekulací přes biblickou teologii, morálku,
mystiku a asketiku až k pastorálce (6). To konečně, jak se zdá, zrcadlí charakteristickou vlastnot každé opravdu hodnotné teologie, zaměřené svou
podstatou ke spáse a tím i k proměně člověka a světa podle Božích plánů.
Zde je vidět, jak každá vážná teologická reflexe směřuje nutně k tomu, aby
(4) Cit. d., sör. 667.
(5) Tamtéž; o potížích definovat pastorální teologii Whem přípravných koncQních prad viz A . M A Y B R
a G . B A L D A N Z A : LaformazUme pastorale v souborném díle II decreto suíla formazione sacerdotale, Turin
1967, ttr. 487.
(6) K. R A H N E R j e např. jedním z autorů a vydavatelů monumentálního díla Handbuch der Pastoraítheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart ve spolupráci S autory F. X . A R N O L D ,
V . SGHUKR, L. M . W E B E R , Freiburg-Basd-Wien, od r. 1964 do r. 1969. 4 »v.; viz kromé toho též
dílo s pastorálními náměty: Sendung und Gnade, Innsbruck 1961. Y . CONGAR např. Jalons pour une
théologie du telcat, Paříž 1954; Sacerdoce et UtUat devant Ums tdches ďévangélísaticm et de civilisation
Paříž 1962.
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podnítila plodnou pastorační práci (7). Proto, kdyby nebylo jiných pohnutek
k reorganizaci pastorálního studia v učebních programech seminářů, stačil
by k tomu tento nebývalý rozkvět pastorální tematiky na bohovědném
poli, která vzhledem k tomu, že nenachází vhodného zařazení do běžných
teologických traktátů, by jinak zůstala ve většině případů nevyužita pro důkladnější vzdělání budoucích kněží.
» Základní řád « bere zřetel na tento vývoj, který se udál v posledních
letech, a zařazuje proto mezi běžné discipliny teologického studia též pastorální teologii ve vědeckém slova smyslu. Běží o konkrétní uskutečnění obnovných záměrů, jak jsou zastávány některými význačnými zástupci tohoto
bohovědného odvětví (8). Zmíněný dokument, aniž by se zaplétal do svízelné problematiky související s dokonalou definicí pastorální teologie (kupř.
s vymezením jejího materiálního a formálního předmětu; s ohraničením
a odlišením od ostatních příbuzných disciplin, atd.) (9), se omezuje jen na
stručný popis jejích několika charakteristických znaků. Jde v prvé řadě o to,
aby ji odlišil od pouhého * pastorálního návodu «, s nímž byla dříve zaměňována. » Pastorální teologie - praví » Základní řád « - ať osvětlí teologické
principy činnosti, jíž se uskutečňuje Boží spásná vůle v současné Církvi
skrze různé služby a instituce * (č. 79).
Tato popisná formule, jež byla úmyslně zvolena k tomu, aby vystihla
v základních obrysech nové pojetí zmíněné bohovědné discipliny, není
určitě úplná a neuspokojí každého zastánce nových směrů na tomto poli.
Avšak přesto se zdá být dostatečná k tomu, aby vtiskla celému budoucímu
vývoji základní směr odpovídající dokonaleji snahám, jež jsou dnes v této
oblasti v proudu. Tato směrnice totiž obsahuje všechny nutné a dostatečné
prvky k tomu, aby zapojila studium pastorální teologie do současných obnovných proudů a dala jí opravdu vědecký charakter. Jde konkrétně o to,
aby to již nebyla teologická disciplina jen v přibližném slova smyslu, jak
tomu bylo ještě v nedávné minulosti, kdy nebyla » ničím jiným než pouhým
přívěskem morálky a církevního práva a prakticky se redukovala na souhrn
pouček a rad pro zpovědníka, duchovního vůdce a faráře, k čemuž se obyčejně přidával přehled předpisů pro řádnou správu církevního majetku

(7) To je v úplné ihodé s tzv. » orthopnud «, jež se dnes zdůrazňuje v teologii. Srov. C . DUMONT, De
trois dimensions rttrouvies en théologie: eschatologie-orthopraxie-herméneutique, v » Nouvelle Revue Thé
logique«, 9a (1970), str. 370 nisL
Srov. též E. SCHILLHBBECKX v souborném díle Kirche in Freiheit, Freiburg-Basel-Wien 1970. str. 15
nisi.
(8) Hlavním t nich je F. X. ABNOLD ( F 1969), známý svými » Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge, a který dal podstatný příspěvek k celkové koncepci svrchu uvedené příručky Handbuch der
Pastoraltheologie.
(9) K problému definice pastorální teologie srov. M. L n m v u , Vers tute nouvelle problématúpte de la
theologie pastotale, v > Nouvelle Revue Théologique «, 93 (1971), str. 29, nisL
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a farního úřadu (vedení matrik a statistik), a nanejvýš ještě pár principů
z psychologie a pedagogiky« (10).
V těchto svých reformních snahách má » Základní řád « na zřeteli především čtyři následující cíle: a) postavit do popředí vědeckou povahu pastorální teologie; b) rozšířit její materiální předmět; c) naznačit zhruba formální
předmět a d) uvést ji tak v soulad s pastorálními záměry druhého Vatikánského koncilu.
a) Pastorální teologie jakožto vida»
Z e slov » pastorální teologie ať osvětlí teologické principy Činnosti...«
jasně vysvítá, že tato disciplina má znamenat v bohovědném studiu něco
více než pouhé » vade mecum « budoucího pastýře; tj. souhrn pouček a zásad
pro některé důležitější úseky duchovní správy. Jak je vidět, má to být věda
ve vlastním slova smyslu; disciplina budující na teologických principech;
věda o pastýřském působení Církve. Je proto třeba, aby vycházela z pravd
zjevení a udržovala úzké styky s jinými teologickými disciplinami: s dogmatikou, morálkou, liturgií, církevním právem a hlavně s eklesiologií. Vzhledem k tomu, že vlastním studijním předmětem pastorální teologie je Církev,
j e nutné, aby se tato dostala do zorného pole úvah pokud možno v celé
své plnosti. Z toho plyne, » že pastorálka má zapotřebí solidního eklesiologického základu; tj. má studovat struktury a základní funkce, jež Církev odvozuje ze zjevení« ( n ) . Tím se stává pastorální teologie - podle některých
autorů - jakýmsi druhem eklesiologie, jež na rozdíl od dogmatické ekle»
siologie se zabývá Církví s hlediska dynamického (12) a cxistenciálního
(13).
Je zřejmé, že se tímto způsobem vědecký zájem pastorální teologie
značně rozrůstá; nabývá většího rozpětí, jež zahrnuje přítomnou situaci
Církve na její cestě směrem k budoucnu. V tomto smyslu se » Základní řád «
distancuje od tradičního pojetí pastorálky, snaže se ji zapojit do současných
teologických tendencí, jež, i když nejsou dosud vyjasněné a propracované
po všech stránkách, obsahují přece jen četné hodnotné prvky, které jsou
v úplné shodě s eklesiologií druhého Vatikánského sněmu a s pastorálními
potřebami dneška.
(10)

La formazione pastorale del clero secondo U Concilio Emmenico Vatlcano II, v » Seminarium t,
1966, č. z, str. 389.
(11) Srov. Memorandum zur pastoraltheologischen Ausbildung der Theologiestudenten, vydané 26. května
1968 výborem konference německých profesorů pastorální teologie; v » Diaconia «, 1968, č. 6,
str. 372.
(12) A . L I E G E , POUT une théologie pastorale catéchétique, v »Revue des Sciences philos. et théol. «, 19$5,
str. 5.
(13) R . LATOURELLE, ThéolcgU science du Salut9 Bruges-Paris-Montréal 1968, str. 157.
R . SPIAZZI,
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b) Materiální předmět.
Hlavním charakteristickým znakem pro materiální předmět dnešní pastorální teologie je jeho velká šíře. Pole, jež poutá vědecký zájem této discipliny, je mnohem rozsáhlejší než tomu bylo v minulosti. Tento obrat je
dlužno připsat v prvé řadě zvýšené citlivosti dnešní bohovědy vůči mnohotvárným aspektům Církve a jejího poslání. To platí v těchto posledních
létech zvláště o postavení laiku. V tomto ohledu současní teologové berou
ve svých pastorálních úvahách stále více na zřetel skutečnost, že » pastýřská
a spásná činnost Církve se netýká pouze kněží - jako by věřící neměli za povinnost nic jiného než plnit pasivně pokyny svých pastýřů - nýbrž celé
Církve, jak kněží tak i laiků. Celá Církev je zodpovědná za pastýřskou službu« (14). Tato spásná činnost sc jeví v podstatě jako sebeuskutečňování
(Selbstvollzug) Církve; »sebeuskutečňování, jež zahrnuje nejrňznější dimenze
(bohoslužbu, kazatelství, katechezi, disciplinu, náboženský život jednotlivců
atd.) a opírá se o četné činitele (úřad-službu, laikát, obec věřících, všeobecnou Církev, různé skupiny uvnitř Církve atd.)« (15).
» Základní řád« ve shodě s těmito tendencemi ohraničuje vědecké pole
pastorální bohovědy hodně ze široka, takže může obsáhnout spásnou činnost
celé Církve. Běží o činnost vykonávanou * prostřednictvím různých služeb
a institucí« (č. 79). Její obsah opsaný tímto způsobem nabývá obdivuhodné
plnosti a překonává - abychom použili slov L. M. Webera - v základě » vzdálenost tolik charakteristickou pro dřívější pojetí duchovní správy mezi podmětem a předmětem pastýřské služby, tj. mezi knězem aktivním a výlučně
vládnoucím a laikem pasivním a pouze receptivním « (16). Je jasné, že takovéto pojetí laika a jeho poslání v Církvi odpovídá mnohem lépe nejen umy*
slům druhého Vatikánského koncilu, ale i »Základního řádu«, který kíade
mimo jiné též důraz na to, » aby si bohoslovci vytvořili již během studijních
let správný pojem o laicích a jejich poslání v Církvi« (srov. kap. X V I . ,
pozn. 196, č. 95).
Jak bylo svrchu řečeno, pastorální teologii postavené do této perspektivy se dostává možnosti obsáhnout všechny obory činnosti nutné či
užitečné k naplnění spásného záměru svěřeného Kristem Církvi; zapojit
se do současného historického okamžiku budování Církve, jakož i do proudu
historie lidstva a stát se tak opravdu »teologickou vědou služebné spolupráce
Církve na uskutečňování spásného Božího plánu « (17). V rámci rozšířeném
( 1 4 ) R . LATOUHHLLR, cit. d., ttr. i j ó .
( 1 5 ) K . RAHNES, Pajtoraltheologie v

MANN, Mnichov 1966, itr. 238.

(16)

Seelsorge oder Sorge um den Menschen v touborném dfle Abschied von Trient, vyd. J. BIBLMEXBB, Řezno
1969, str. 83.

( 1 7 ) R - SPIAZZI, cit. čl., str. 3 9 3 .
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takovýmto způsobem mohou nyní najít místo nejrůznější problémy, pro
které nebylo dříve ve studijních programech možnosti uplatnění. »Jen abychom uvedli několik příkladů - píše K. Rahner - do takové pastorální teologie
mohou být zařazeny vědecké úvahy o tom, jak by se měla uskuteaiit konkrétně rovnováha mezi centralizací a decentralizací v dnešní Církvi; jak
velká by měla být diecéze s ohledem na své sociologické předpoklady; jaké
jiné nadfarní instituce by měly existovat v diecézi kromě biskupského ordinariátu; jakým způsobem by měla být organizována biskupská konference.
Tyto a podobné otázky, jež by se mohly ještě rozmnožit, patří (přirozeně
kromě jiných již běžných) do oboru pastorální teologie, protože jejich řešení nemůže již zůstat závislé jen na moudrých úvahách vyšších církevních
úřadů anebo na prosté praxi« (18).
c) Formální předmět.
Jiný důležitý bod, na který se dnes soustřeďují úvahy teologů a který
představuje formální předmět pastorální bohovědy, je význam, jenž se obecně
přikládá vědeckému studiu vnějších podmínek, v nichž se má uskutečňovat
spásná činnost Církve. Tento předmět odpovídá přesně tomu, co » Základní
řád « mínil naznačit požadavkem, aby se pastorální teologie zabývala studiem spásné činnosti » v dnešní Církvi «. T o znamená v podstatě na rozdíl
od dřívějška, že tato teologická disciplina ve své obnovené formě nemá
budovat již jen na zkušenostech minulosti, tak jak byly zachyceny v předpisech církevního práva, liturgie (»rubriky«) apod., ale má přihlížet více
k současné situaci a k potřebám dneška.
Jak bylo již svrchu řečeno, pastorální teologie se totiž nezabývá na
prvém místě Církví v její neměnné a statické podstatě (jak to činí dogmatika),
ani ji nestuduje v jejích dějinných projevech a proměnách (jak je tomu třeba
v církevní historii), nýbrž tak jak se má uskutečnit v dané situaci hic et nunc,
v přítomném konkrétním čase a místě. Spásná činnost Církve totiž po vzoru
vtěleného Slova Božího se zapojuje do času, obracejíc se na lidi tohoto světa
v jejich současné situaci. Je proto nutné, aby měla na zřeteli různé historické,
kulturní a sociální poměry, jež jsou pro duchovního správce » znamením
času« (19) a podmínkou jeho činnosti. » Chce-li Církev, aby evangelium
našlo odezvu v srdci dnešních lidí, musí přihlížet k historicky daným okolnostem, v nichž dnešní lidé žijí« (20). Tyto historické okolnosti » se mají
chápat jako situace, kterou Bůh zamýšlí a ukládá Církvi. Správné pojetí cír(18) Neue Ansprüche der Pastoraltheologie an die Theologie als ganze, v > Gregorianum «, 50 (1969), str. 620
6 2 1 ; srov. dále PastoraUheologie v díle Was ist Theologie, vyd. E. NEUHÄUSLER a E. GÖSSMANN, Mnichov 1966, str. 297 nisL
(19) II. VAT. LONC., Past. konstituce Gaudium et spes, l. 4.
( 2 0 ) R . L A T O ÜB ELLE, cit. d . , str. 1 5 6 .
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kevního života a především určení přednostních úkolů k jeho uskutečnění
předpokládá rozbor dnešní situace. Tato situace však nemůže být podrobena jen tak beze všeho rozboru profánní sociologie. Vzhledem k tomu,
že má být pojímána jako složka současné spásné historie Církve, j e zapotřebí
spíše teologického rozboru « (21). Neběží tedy o jakékoli studium. Má to
být rozbor provedený ve světle teologických principů na základě vědeckých
metod a měřítek za tím cílem, aby bylo možno stanovit jistější a vhodnější
normy k účinné pastýřské práci (22).
To má za následek, že se do pastýřské činnosti Církve dostává prvek
plánovitosti; ze zvýšené citlivosti vůči znamením času vzniká to, co někteří
bohovědci nazývají »pastorální strategií« (23), která celé pastorální teologii
vtiskuje novou tvářnost a podtrhuje její specifické poslání. Díky této změně,
není to již jen učební předmět vyčerpávající se v aplikování rad a zásad zděděných z minulosti, nýbrž věda, jež může pronést platné slovo k situaci
dneška; vědecká disciplina, jež může dát duchovním správcům užitečné
pokyny k řešení a překonávání současných potíží jakož i připravit je na nastávající nové pastorační potřeby, jež přítomnost již jako v zárodku připravuje a v sobě skrývá. Tím že pastorální teologie bere na sebe tyto úkoly,
nemíní v žádném případě ubírat místa a autority odpovědným církevním
představeným. Jejím cílem a smyslem je jen vytvořit solidní vědeckou základnu pro ta rozhodnutí, jež se dříve činívala jen na podkladě obecných
zkušeností anebo podle dobrozdání tzv. » odborníků «. Proto též, po daří-li
se jí dostat na patřičnou výši vědeckosti a udržet se ve správných mezích,
bude moci zastávat » kritickou funkci« nejen vzhledem k ostatním bohovědným disciplinám, nýbrž i vzhledem k celé Církvi, ověřujíc platnost
různých struktur a zřízení a navrhujíc současně vhodné reformy (24).
d) Nové zaměření pastorální teologie a druhy Vatikánský koncil.
Jestliže » Základní řád « uznal za vhodné vyhradit ve všeobecném studijním programu místo pastorální teologii tohoto druhu, učinil tak bezpochybně s úmyslem vyhovět dokonaleji směrnicím druhého Vatikánského
sněmu. I když nemohl vystihnout z pochopitelných důvodů všechny výše
uvedené aspekty, přesto se dá říci, že je více méně alespoň implicitně zahrnuje
a poskytuje možnost jejich konkrétního uplatnění a dalšího rozvoje. Ostatně
to, co nemohlo být provedeno do všech důsledků ve zmíněném dokumentu,
(ai) K. R AHN ES, Pastoraltheologie v díle Was ist Theologie, str. 288.
(aa) K používáni antropologických vid k pastorálním úkol&m Církve, viz Apoít. list PavL VI. » Octogesima adveniens «, č. 39-40; A A S , 63 (1971), str. 428-439.
(33) Srov. K . R A H N E K , Globale kirchliche Strategie, v Handbuch der Pastoraltheologie, sv. II/a, str. 19 nisL
(24) K . R A H N E K , Pastoraltheologie, v dfle Was ist Theologie, str. 398; srov. tentýž autor Zur Neuordnung
der theologischen Studien, v > Stimmen der Zeit«, 181 (1968), str. 6.
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je formulováno výslovně v nejrůznějších konciiních výnosech, jimiž celá
kněžská výchova má být prodchnuta (srov. ZákL r., č. 4).
V tomto ohledu mezi všemi koncilními texty je třeba jmenovat na
prvním místě pastorální konstituci * Gaudium et spes«, jeř má s novou
pastorální teologií mnoho společného. V ní se koncil přiklonil k existenciální
dimenzi Církve; podrobil ji hlubokému rozboru v jejích vztazích * ad extra «.
Je to v podstatě rozbor současných podmínek, v nichž Církev musí plnit
své poslání, a zároveň souhrn několika všeobecných směrnic užitečných pro
odpovědné pastýře i laiky k tomu, aby mohli odpovídat na současné nové
situace a potřeby opravdu realisticky a věcně. Je to náčrtek některých důležitých životných témat dnešní pastorální teologie, velmi vhodných k tomu,
aby jí vtiskly ráz naznačený v * Základním řádu«. Tato konstituce totiž
bere zřetel na Církev v její celistvosti, v jejích dynamických a proměnlivých
aspektech, v její spásné činnosti »hic et nunc«. Je to opravdový strategický
plán, určitý druh » kairologie« (25), jež ukládá Církvi za stálý a základní
úkol » zkoumat znamení času a vykládat je ve světle evangelia tak, aby mohla
odpovídat způsobem vhodným pro každou generaci na věčné otázky, jeŽ
si lidé kladou o smyslu přítomného i budoucího života a o jejich vzájemném
vztahu«; povinnost »poznávat svět, v némž žijeme i s jeho očekáváními
a tužbami často dramatickými« (č. 4).
Všechny tyto pastorální akcenty koncilu, jež »Základní řad« asimiloval hlavně v části věnované duchovnímu životu (srov. kap. VIII, pozn.
99; č. 58), se stanou od nynějška předmětem vědeckých úvah i v pastorální
teologii, v níž se jim m&žc dostat dalšího rozvinutí a propracování až do
posledních důsledků. Ve skutečnosti pastorální teologie tak, jak se rýsuje
v návrzích a prvních pokusech bodovědců a jak ji předpisuje * Základní
řád «, zdá se být mezi všemi teologickými disciplinami nejpovolančjší k tomu,
aby vzala za své a uskutečnila různé úkoly stanovené koncilem, jako kupř.
» vyložit mladým seminaristům skutečnou situaci lidstva a Církve, aby se
jim ozřejmila nutnost intenzivnější evangelizace mimokřesťanského světa « (26), nebo spolupracovat s dogmatickými, biblickými, morálními a historickými disciplinami za tím účelem, »aby byly postaveny do jasnějšího
světla jejich misijní aspekty a pomohly tak vytvářet misijní uvědomční
v budoucích kněžích« (27). Jí přísluší dále více než kterékoli jiné teologické
disciplině úkol stavět mosty mezi Církví a moderní kulturou, mezi vírou
a světem umění a věd (28), aby věřící a především budoucí pastýři duší
(25) F. KLOSTERMANN, La formazione pastorale del Aero alia lute del Vaticano II, v > Seminarium« 1966,
Č. 3, str. 668.
(26) n. V A T . KONC., dekr. Ad gentes divinitus, I. 39.
(27) Tamtéž.
(28) II. TAT. KONC., past, konst. Gaudium et spes, I. 62.

517

mohli žít v úzkém styku se svými současníky a stali sc schopnými » proniknout co nejdokonaleji jejich způsob myšlení a cítění, tak jak se projevuje
v kultuře « (29).
Zavedením vědecké pastorální teologie do studijního rádu sc vytvoří
přirozeně předpoklady k metodickému a hlubšímu studiu Církve jakožto
současného fenoménu v rozhodném momentu její nynější činnosti vc
světě. Je to studium, jež bylo započato s velkou horlivostí koncilem a
v neníz musí být Í nadále pokračováno. Tímto způsobem se dostanou do
zorného pole budoucích kněží všechna velká koncilní témata, jež jsou plná
plodných idejí a podnětů pro apoštolát. Tak se může nyní dostat v jejich
studiích zvláštní pozornosti tématům jako j e např.: postupné sjednocování
a sbližování světa s jeho důsledky pro apoštolát Církve; problém moderního
ateismu a sekularizace s naléhavými požadavky pro nové formy apoštolátu
a nová přizpůsobení v celkové pastorační čimiosti Církve; vztahy Církve
k jiným velkým světovým náboženstvím, k odloučeným křesťanským náboženským spoleóiostcm; problém misijní Činnosti a účinné spolupráce na
rozvoji třetího světa; účinnost křesťanského svědectví v nejrůznějších prostředích lidské společnosti, zvláště mezi chudými; vztahy Církve k světské
společnosti: otázka náboženské svobody a tolerance; problémy vzdělání
a konfesního školství; Církev a mezinárodní společnost; její účast na práci
světových mezinárodních organizací; její spolupráce 11a sociálním a kulturním pokroku, na udržení míru, atd. (30).
Při pohledu na to můžeme říci plným právem, žc mezi požadavky
druhého Vatikánského koncilu a novými perspektivami, jež otvírá »Základní řád« pro důkladnější pastorální vzdělání budoucích kneží, je naprostá
shoda. I tomuto dokumentu, podobně jako koncilním konstitucím a dekretům nejde o nic jiněho než o to, aby sc budoucí knČží mohli seznámit
s hlavními principy a zásadami, dle nichž se má budovat Církev v konkrétních
podmínkách naší doby prostřednictvím svých nejrůznějších institucí a služeb.
IV.

a)

KONCtLNÍ
Víeohccné

OBNOVA

NA

NĚKTERÝCH

ÚSECÍCH

DUCHOVNÍ

SPRÁVY

předpoklady.

Podle » Základního řádu « pastorální vzdělání budoucího kněze má být
pokud možno úplné a to tak, žc má odpovídat trojímu poslání Ježíše K r i s n ;
má zrcadlit jeho učitelský, kněžský a pastýřský úřad (srov. č. 20).
Sc zřetelem na tento program 2míněný dokument doporučuje důkladnou přípravu zejména na tyto základní úkoly kněžské služby: na katechetiku
(29) Tamtfí.
( 3 0 ) Srov. R .
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homiletiku (úřad učitele), přisluhování svátostí (úřad kněžský či liturgický) a
a vedení farnosti s nejrůznějšími správními a organizačními funkcemi (úřad
pastýře), mezi nimiž zaujímá první místo duchovní vedení přizpůsobené
různým stavům. Pakrmásleduje laický apoštolát ve svých nejrůznějších formách, katolická sdružení, duchovní služba pro lidi, kteří se jinak vymykají
běžné duchovní správě, jako jsou kupř. turisté, emigranti, kočovníci, atd. (31),
Dále je pak zmínka o nutnosti připravit bohoslovce na spolupráci se stálými
jáhny, kceří v některých zenúch se již začínají uplatňovat v rámci pastoračních
struktur; na pastorální vztahy k ženám a nakonec k nekatolíkům a k nevěřícím. Tento poslední bod, tj. kontakt s ateisty, je pak ještě jednou zvlášť zdůrazněn jako jeden z nejnalehavějších úkolů dnešní Církve.
Všechny tyto pastorální úkoly uvedené v »Základním řádu« předpokládají u budoucích kněží umění navázat s lidmi nejrůznějších stavů vhodné
styky založené nejen na obecné zkušenosti a přirozených schopnostech, ale
též na správném použití různých antropologických disciplin (psychologie,
pedagogie a sociologie), jež mají velký význam pro hlubší a úplnější poznání
jednotlivých osob a prostředí, v němž žijí. Studium těchto disciplin (srov.
Zákl.
r. č. 94) spolu se zdravou duchovní formací (srov. č. 51) má rozvinout
v kandidátech kněžství určitou pastorální citlivost, » aby se dovedli vžít do
postavení věřících s opravdovým pastýřským smýšlením« (č. 94) a » stali
se tak schopnými zvěstovat druhým lidem tajemství Krista žijícího v Církvi «
(č. 51).
Pro větší zdar přípravy na svrchu uvedené úkoly má dále velkou důležitost její přizpůsobení zvláštním poměrům jednotlivých zemí, » z nichž
mnohé vynikají náboženskou horlivostí, zatím co jiné jsou zanedbanější
a kolikrát i zcela odkřesťaněné anebo roztříštěné na mnoho náboženských
vyznání« (Zákl. r., č. 94). Jak je vidět, » Základní řád « bere zřetel na ideologický pluralismus jakožto charakteristickou známku dnešní společnosti
a snaží se z toho vyvodit důsledky pro pastýřskou přípravu budoucích kněží.
Je totiž jasné, že kupř. vzhledem k ekumenismu jiné potřeby mají země
ve svém celku katolické (Itálie, Španělsko, Belgie) a jiné zase země nábožensky roztříštěné (Spojené Státy Severoamerické, Německo, Holandsko,.
Anglie). Tato potřeba dokonalejšího přizpůsobení místním poměrům je dále
vystupňována v misijních zemích, kde se Církev nachází v počátcích své
organizace a žije v prostředí utvářeném po duchovní a kulturní stránce bud
pohanstvím nebo některým z velkých světových náboženství. Tam požadavek přizpůsobení se bude vztahovat nejen na vlastní pastorační metody,
ale též na celou intelektuální přípravu (srov. Zákl. r., č. 64).
(31) Viz směrnice a instrukce Sv. stolice: pro turisty: Posv. kongr. pro klérus, 30. dubna 1969: A A S ,
61 (1969). str. 361 násL; pro emigranty: Posv. kongr. pro biskupy, 22. sprna 1969: A A S , 61 (1969),
str. 614 nisi.
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Konečně, jak se vyjadřuje K. Rahner, pastorální přizpůsobení má mít
na zřeteli kromě rozdílnosti náboženských, poměrů i specifický ráz místní
kultury a mentální struktury lidí, jimž je určeno křesťanské poselství. Z m í něný autor si klade v tomto ohledu otázku, zda pastorální teologie (a nejen
ona) ve svém celkovém zaměření nemá též přihlížet k takovým důležitým
činitelům jako je kupř. převaha praktického smyslu (intellectus practicus)
nad spekulativním, který se dívá na skutečnosti nadpřirozeného světa z dynamického hlediska jakožto na předmět lidské činnosti. Šlo by zde v podstatě
o zvláštní potřeby určitých průmyslových oblastí, kde technologický duch
je velmi markantním sociálním jevem s dalekosáhlými důsledky pro náboženský a kulturní život (32).
Avšak požadavky vhodné přípravy na určité pastorální úkoly nekladou
jen problémy čistě vnějšího přizpůsobení různým prostředím. V e skutečnosti
zde běží o mnohem více. Kromě o vnější činitele je třeba se též starat o vnitřní přizpůsobení, to jest o vlastní náplň pastorálního školení za tím účelem,
aby odpovídalo opravdu současnému pokroku teologie a jejích pomocných
věd. Je totiž jasné, že v těchto posledních létech - během koncilu a po něm bylo provedeno mnoho změn v nejrůznějších oblastech jak teologie tak i pastorační praxe, jež je nutno vzít na vědomí v přípravě bohoslovců na jejich
budoucí poslání. Běží většinou o různé nové perspektivy, o významné přesuny akcentů, o nové potřeby i možnosti (kupř. hromadné sdělovací prostředky) plynoucí jak z koncilních textů tak i z pokroku společnosti a různých vědních oborů. » Základní řád « podobně jako koncilní dekret » Optatam totius « se nezmiňuje výslovně o všech konkrétních aspektech této nové
situace, ale to neznamená, že mají nebo mohou být ignorovány v seminární
výchově. Většinou zde běží o úkoly, jež se vnucují samy sebou každému,
kdo je opravdu citlivý pro současné pastorální potřeby Církve.
b) Služba slova.
V praktické přípravě na pastýřskou činnost » Základní řád« klade na
první místo vhodné poučení o službě slova: » Tato příprava má v prvé řadě
zahrnovat katechetiku a homiletiku ... « (č. 94). Tato směrnice je v plné
shodě s novými proudy, jež se projevují v Církvi v těchto posledních desítiletích a jež našly hlubokou odezvu v nejrůznějších dokumentech druhého
Vatikánského koncilu. » Dnes - praví k tomu Latourelle - se množí na všech
stranách monografické studie o tradici a Písmě, o jeho použití v liturgickém
kázání, v katechezi a v misijním kerygma « (33). V e skutečnosti není pochyby
o tom, že dnes celá Církev vstoupila do období radikálního biblického obro(32) Neue Anspräche Jer Pastoraltheologie an die Theologie als ganze, v » Gregorianum «, 50 (1969), str. 639.
(33) Theologie science du Salut, str. 3 5 1 .
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zení, v němž se dostává správného ocenění jak Božímu slovu tak i kazatelské
a katechetické službě. To se projevuje předně v obnovené liturgii, v iúž
je na první pohled patrno, že Církev si plně uvědomuje, že je » Církví slova
neméně než Církví svátosti« (34). Tím nabývá pravého významu přesvědčení » že nemůže existovat bohoslužba, jež by se vyčerpávala výlučnč jen
v slově anebo jen ve svátostném úkonu. Slovo a svátost se mají k sobě jako
formální prvek kultu k materiálnímu « (35).
Druhý Vatikánský koncil, který bere tyto tendence za své, prohlašuje
výslovně: »Veliký význam přísluší Písmu svatému v slavení liturgie« (36).
» I když je liturgie v prvé řadě bohopoctou, je přece jen také bohatým zdrojem
poučení... V liturgii totiž Bůh hovoří k svému lidu a Kristus ještě dnes zvěstuje svoje evangelium « (37). Proto též doporučuje,» aby služba slova byla
plněna věrně a patřičným způsobem« (38), »aby byla všemožně zdůrazňována katecheze ve vlastnějším slova smyslu liturgická « (39) a » aby se doitJo
většího rozšířeni liturgii Božího slova « (40). Podle Pavla VI. je kázání v dnešní
historické situaci Církve takevé důležitosti, » že žádný jiný způsob Šíření
myšlenek technicky sebevíce pokročilý, jako kupř. tisk, radio a televize
mimořádného dosahu, je nemůže nahradit. Apoštolát a kázání v určitém
slova smyslu splývají v jedno. Kázání je prvním apoštolátem« (41).
Tento výrok nám osvětluje též naléhavou výzvu koncilu adresovanou
biskupům, dle níž »k hlavním povinnostem biskupa patří kázání« (42)
a je třeba, » aby se k šíření křesťanské nauky používalo všech prostředků,
jež jsou k dispozici; v prvé řadě kázání a katechetického vyučování, jeŽ
mají stále základní význam« (43).
Ve stejném duchu pokračuje i » Základní řád «, který v části pojednávající o hlavních kněžských funkcích, klade 11a první místo službu slova:
» Kněžské poslání, tak jak je vyloženo v nauce druhého Vatikánského sněmu,
se naplňuje hlavně v službě slova a posvěcování. Vzhledem k tomu, že nikdo
nemůže být spasen, kdo nebyl dříve přiveden k víře, kněží jakožto spolupracovníci biskupů mají považovat za svůj první úkol zvěstovat Boží evangelium
všem lidem« (Úvod, č. 3).
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

II ministero delia parola, oggi, v soubornén díle La Pastorale oggi, vyd. G. CERIANI, Milán
1962, str. 113.
G . SÖHNGEN, Symbol und Wirklichkeit im Kult mystérium, Bonn 1937, str. 19; cit. v D. GHASSO, L'anmincio della salvezza, Neapol 1965, str. 208-209.
II. VAT. KONC., Konst. Sacrosanctum Concilium, i. 24.
Tamtéž, č. 33Tamtéž, í. 35Tamtéž.
Tamtéž.
Encykl. Ecclesiam Suam, A A S , 56 (1964), str. 648.
Dogxn. konst. Lumen gentium, č. 25.
Dekr. Christus Dominus, č. 13.
D . GRASSO,
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Úkol připravit kandidáty kněžství na službu slova připadá hlavně dvěma teologickým disciplinám: homiletice a katechetice, jež jsou dnes obecně
označovány společným názvem »kerygmatika«. Tyto dva studijní obory,
i když svou podstatou tvoří část pastorální teologie, jsou dnes považovány
za více méně samostatné discipliny s ohledem na jejich materiální a formální
předmět. Jejich postavení a význam ve studijních programech se obyčejně
liší podle různých zemí vzhledem k různosti místních zvyklostí a hlavně
skutečných možností mít dobré, kompetentní profesory v těchto oborech.
» Základní řád « jakožto rámcový zákon nestanoví žádné konkrétní směrnice
k vyučování těchto disciplin, ponechávaje biskupským konferencím za úkol
upravit studijní programy v tomto ohledu. T o však neznamená, že se může
na tomto poli postupovat zcela libovolně. Ve skutečnosti totiž mnohé prinr
čipy pro správné pojetí obsahu i významu těchto disciplin se dají odvodit
z různých koncilních a papežských dokumentů a hlavně ze současných teologických směrů, jež přikládají kerygmatickým problémům stále větší v ý znam. Pavel V L poznamenává v okružním listě » Ecclesiam suam«, že se
musíme »navrátit ke studiu ani ne tak lidské výmluvnosti, či obyčejného
řečnictví, jako spíše ryzího kazatelského umění« a vybízí, aby » směrnice
stanovené v liturgické koncilní konstituci o službě slova našly v nás horlivé
a dovedné vykonavatele« (44). Kdo zná jen trochu koncilní výnosy, ví,
že nejen první, ale i mnohé jiné jeho dokumenty obsahují veliké množství cenných podnětů k materiální i formální obnově katecheze a kázáTo, co se nás v prvé řadě dotýká při četbě zmíněných směrnic koncilu,
je jejich veliký zájem o to, aby byl pro kázání a katechezi zajištěn solidní
věroučný základ jakož i přizpůsobení zvláštním potřebám doby. Zde ožívají
a vyvstávají v celé palčivosti všechny hlavní tužby současné teologie, všechny
ideály biblického a liturgického hnutí. V tomto ohledu se dá říci, že otázka
sdílení Božího slova dnešním lidem se stala částí současné teologické problematiky a to do té míry, že představuje jeden z nejdůležitějších činitelů její
obnovy. Není to ve skutečnosti jen náhodou, že to byla právě krize katecheze
a kázání, jež otřásla mnohými teology a stala se jim pobídkou k tomu, aby
se zamysleli hlouběji nad svými postoji, opravili určité jednostrannosti a snažili se přihlížet více k pastoračním potřebám Církve. Tak se dospělo k vytvoření úzkého svazku mezi nejvnitřnějšími snahami teologie a hlásáním křesťanského poselství, který má za následek, že různé metody a prostředky
doporučované koncilem k oživení teologie (kupř. otázka jazyka a hlavně
návrat k pramenům) platí současně i pro kerygmatickou obnovu: » Služba
(44) A A S , 56 (»964). »tr. 648.
(45) P«t. konst. Gaudium et spes; dekr. ChrisSus Dommus; dder. Presbyterorum Orditüs; dekr. Ad gentes
divinitus; dogm. körnt. Dei verbum.
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slova... ať čerpá především z pramenů Písma svatého a liturgie, aby se
jevila jako zvěstování podivuhodných skutků Božích v dějinách spásy, neboli
v tajemství Krista, jež j e v nás vždy přítomné a činné zvlášť při liturgických úkonech « (46).
Proto též katechetika a hlavně homiletika, zatím co budou věnovat
patřičnou pozornost technickým problémům správné metodologie, aby kazatel - j a k praví Pavel VI. - »mohl čestně závodit s lidmi majícími široký
ohlas na tribunách veřejného mínění« (47), vyhradí dostatečné místo i teologickým úvahám o vlastní povaze, cíli o poslání kazatelské činnosti v životě
Církve a to za tím účelem, aby se budoucím kněžím dostalo » teologického
pohledu na kázání a na jeho hlavní požadavky plynoucí z Božího slova « (48).
Pokud se týče těchto potřeb, j e jasné, že homiletika a katechetika budou
moci dosáhnout dokonalejšího splnění svých úkolů jen tehdy, uskuteční-li
se zároveň i pastorální obnova celého teologického studia.
c) Liturgická služba.
Po službě slova se »Základní řád« zmiňuje o přisluhování svátostí.
Běží zde o vhodnou liturgickou výchovu k pastoračním úkolům, jež zabírala
kdysi v seminářích hodně místa ve vyučovacím programu. Sem patřily
některé části sakramentální teologie, morálky a hlavně kanonického, liturgického práva, známého pod obecným jménem rubrik. Hlavním cílem
tohoto studia bylo vybavit budoucí kněze potřebnými znalostmi k hodnému
a důstojnému sloužení mše svaté a k platnému udělování svátostí a svátostin.
Hovoříme-li o těchto věcech v minulém čase, neznamená to v žádném případě, že tato témata nejsou j i ž v pastorální přípravě bohoslovců aktuální,
ale spíše jen to, že se i na tomto poli, jako na mnoha jiných, hodně změnilo.
Druhý Vatikánský koncil totiž postavil zvláštním způsobem do středu
liturgického života vedle účinků svátostí » ex opere operato « také a především
aktivní, uvědomělou účast Božího lidu, založenou na důkladném poučení.
»Ještě dříve než se lidé mohou příblížit k liturgii, j e nutné, aby byli povoláni
k víře a se obrátili. " J a k uvěří v toho, o kom neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak budou kázat, nebudou-li posláni?" (.Řím 10, 14-15).
Z tohoto důvodu Církev hlásá evangelium spásy těm, kteří ještě nevěří,
aby všichni lidé uvěřili v jednoho Boha a jeho vyslance Ježíše Krista, a se
obrátili od svých cest činíce pokání. Věřícím pak musí vždy hlásat víru a pokání, připravit j e k svátostem, učit j e zachovávat vše, co Kristus nařídil a po(46) II. VAT. K O N C . , konst. Sacrosanctum Concilium, č. 35.
(47) PAVEL VI., encykl. Ecclesiam Suam, A A S , 56 (1964), str. 648.
(48) P . HITZ, Theologie et catéchese, v » Nouvelle Revue Théologique «, 87 (1955), str. 922.
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vzbuzovat je k veškerým skutkům lásky, zbožnosti a apoštolátu... « (49).
Z toho vysvitá jasně, že kázání a svátost jsou dvě fáze jednoho a téhož procesu
ospravedlnění. Kázání vzbuzuje víru potřebnou k účinnosti svátosti, z níž
vlastně vzchází ospravedlnění. Obě tyto fáze jsou úzce spojeny. Každé rozštěpení mezi svátostí a kázáním ohrožuje, alespoň v normálních případech,
proces ospravedlnění (50).
Vzhledem k této skutečnosti chápeme lépe, proč se koncil snaží vytvořit
a osvětlit úzkou spojitost mezi službou slova a posvěcení, mezi vírou a svátostí.
Svátosti jsou totiž svátostmi víry, která se rodí a žije ze slova při slavení mše
svaté. V mešní oběti se totiž uskutečňu je nerozdílná jednota mezi zvěstováním
smrti a zmrtvýchvstání Páně; mezi odpovědí lidu, který poslouchá a samou
obětí, jíž Kristus potvrdil ve své krvi novou smlouvu a na níž se věřící
účastní svými tužbami a modlitbou jakož i přijetím Svátosti... « (51). * Proto
se též Eucharistie jeví jako pramen a vrchol veškeré evangelizace« (52).
V této perspektivě je tedy přisluhování svátostí zapojeno organicky
do evangelizačního díla a stává se vrcholným okamžikem četných předchozích apoštolských prací a námah kněze. Jak je vidět, běží zde zřejmě
o velmi důležitý přesun akcentu vzhledem k minulosti, kdy se pojem svátosti často zredukoval na minimum, tj. na stanovení nutných podmínek
k jejímu platnému nebo dovolenému udílení (53). Tato změna vyvolaná
druhým Vatikánským koncilem bude muset mít přirozeně i některé významné důsledky pro pastorální přípravu budoucích kněží na liturgické
funkce. Bude to výchova, jež přirozeně nezatlačí do pozadí studium právních,
rituálních norem, ale kromě toho bude se musit snažit vést studenty k tomu,
aby dovedli jednou přivést věřící k aktivní účasti na posvátných tajemstvích
liturgie. Jedním slovem, přiměřená příprava bohoslovců na slavení mešní
oběti a svátostí se dnes nemůže spokojit jen s tím, že jim vštípí lásku a pochopení pro liturgii, nýbrž musí k tomu přistoupit i výchova k apoštolátu,
která celému liturgickému dění vlije pravého ducha.
S ohledem na to, žc takováto pastorální příprava mi hodně styčných
bodů s některými jinými teologickými disciplinami, jako kupř. s liturgií,
morálkou a sakramentální teologií, je třeba promyslit dobře ve studijním
programu její různé metodologické a technické aspekty, aby byla jednotná
a úplná. K jejímu většímu zdaru přispěje konečně také ryzí liturgický duch
semináře, zdravý duchovní život studentů jakož i praktická cvičení ve farnostech pod vedením kompetentních kněží.
(49)
(50)
(51)
(5a)
(53)
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Konst. SacTosanctum Concilium, i. 9.
D. GRASSO, L'annundo delta sat vez za, Neapol 1965. str. 211.
Dekr. Presbyterorum Ordinis, (. 4.
Tamtéí, i. 5.
Srov. E. MARCUS, L'initiation au ministbr, v dďe Vatican II, Les Prétres, formation, ministžre et vie;
kolekcc Unam Sanetam, 68, Paříž 1968, str. 351.

d) Pastýřská služba.
Na třetím místě pojednává » Základní řád « o nutnosti připravit budoucí
kněze na vedoucí funkce, tj. na vlastní úřad pastýře. Mezi pastýřskými funkcemi je zde zmínka o duchovním vedení podle stavovského hlediska, správa
farnosti, duchovní správa různých kategorii lidí jak jednotlivých tak sdružených v různé skupiny apoštolátu. Běží zde zřejmě o několik významnějších příkladů, jež by mohly být snadno doplněny a rozmnoženy směrnicemi
různých koncilních dokumentů pojednávajících o pastýřských povimiostech
a úkolech mnohem obšírněji (54). Tak je v koncilních dokumentech kupř.
zmínka o duchovní péči o děti, mládež, studenty, rodiny, dospělé, emigranty,
uprchlíky, vyhoštěnce, námořníky, letce, kočovníky, turisty, chudé a nemocné, dělníky, umělce a vědce, aby se pokud možno všem lidem dostalo
jednak účinné pomoci v osobním křesťanském životě a jednak potřebné
výchovy k apoštolátu (55).
Všechny tyto úkoly představují celé množství nejrůznějších technických
problémů, jež zřejmě přesahují rámec a vlastní účel »Základního řádu«.
Přesto však tento dokument obsahuje některé všeobecné směrnice, jež mají
velký význam pro kýženou pastorální obnovu Církve.
Tak kupř. zdůrazňuje nutnost, aby seminář »vychovával opravdové
pastýře duší« (č. 20; srov. č. 94), kteří by byli schopni ukázat věřícím i nevěřícím, katolíkům i nekatolíkům » obraz služby opravdu kněžské a pastýřské «
(Úvod, č. 3). Proto je za tím účelem silně podtržena nutnost vychovávat
bohoslovce tak, aby se dovedli přiblížit k lidem a byli dostatečně otevření
vůči jejich problémům a schopni opravdového pastýřského dialogu (Úvod, 3;
č. 12, 20, 47, 51, 58, 69, 70 s pozn. 148; 76, 89, 94, 95, 96).
Aby tato výchova byla účinná, musí se přirozeně přizpůsobit velkým
liniím koncilu, který přikládá velký význam duchu služby a chudoby (srov.
Zákl. ř. Úvod, 3; č. 44), spolupráci s laiky (Úvod, 3; č. 95), zájmu o chudé
a ponížené, integrálnímu rozvoji lidské osoby (č. 50, 48), svědectví života (Úvod, 3; č. 50, 51) a především misijní a ekumenické otevřenosti,
jež přesahuje úzké hranice gheta věncích a snaží se obejmout všechny lidi,
tj. i ty, kteří se dosud vymykali běžným schématům farního apoštolátu.
V tomto ohledu * Základní řád « tlumočí věrně pastorální zájmy koncilu i
posledních papežů, kteří neustále vybízejí k přizpůsobení pastoračních struktur a hlavně celého smýšlení tak, aby Církev mohla poskytnout službu spásy
opravdu všem lidem (srov. č. 95, 96 a pozn.). Odpovědným činitelům
(biskupům a biskupským konferencím) připadá samozřejmě za povinnost
{54) Srov. především Dekr. Christus Dominus a Presbyterorum Ordinis.
(55) F. KLOSTERMANN, La JormazUme pastorale del CUro alia luce del Vaticano II, v »Seminaríum «, č. 3,
Kr. 668-669.
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vzít na vědomí tyto pastorální snahy koncilních a papežských dokumentů
a vyhradit jim ve studijních programech seminářů patřičné místo.
Jak bylo svrchu řečeno, » Základní řád « má na zřeteli kromě všeobecných pastorálních problémů i individuální duchovní správu, jež se má projevovat především v duchovním vedení. Jinými slovy: při výchově bohoslovců
k správnému chápání velkých pastorálních perspektiv otevřených koncilem,
nesmí se zapomínat na specifické potřeby jednotlivých duší, jež jsou všechny
povolány ke křesťanské dokonalosti. Ve skutečnosti totiž vedoucí činnost
duchovního pastýře se rozpíná od farnosti s jejími institucemi a díly až po
svědomí věřících. Vzhledem k tomu » Základní řád « předpisuje pro semináře studium asketické a mystické teologie, zaměřené na vedení duší (č. 79).
Tento předpis je zdůrazněn v témže dokumentu ještě jednou, a to v části
věnované pastorální výchově ve vlastním slova smyslu (č. 94), kde se hovoří
o zvláštní přípravě na vedení duší podle různých stavů jakožto o nezbytné
složce vhodné přípravy na kněžské působení.
Důraz, který je zde kladen na duchovní vedení, má zvláště dnes svůj
veliký význam, na kolik nesmírné úkoly Církve na farní, národní a světové
rovině zatlačují Často do pozadí vědomí toho, že Církev je povolána k tomu,
aby se stala v prvé řadě školou svate sti; učitelkou dokonalého života, mající
na srdci duchovní dobro každého věřícího. Zmiňuje-li se » Základní řád « o
nutnosti zvláštní přípravy na duchovní vedení nejen v části týkající se pastorační praxe, ale též v kapitole věnované studiu, chce tím jen naznačit, že zde
běží o velmi významnou oblast opravdového teologického vzdělání se solidním věroučným základem. Ve skutečnosti není žádné pochyby o tom, že
duchovní vedení se stalo ve srovnání s minulostí mnohem problematičtější a
náročnější především v důsledku současné náboženské krize. Dnešní průměrný
křesťan je vystaven mnohem větším nebezpečím; bludy na morálním a duchovním poli se Šíří prostřednictvím tisku, radia a televize mnohem rychleji a rafinovaněji než tomu bylo dříve. Dnes často pod záminkou větší duchovní zralosti, dospívání, prohlubování určitých hodnot a pojmů (kupř. poslušnosti, autority, autentického křesťanského humanismu) nebo koncilního aggiornamenta
se dochází k úplnému opaku. Proto též, kdo chce dnes poskytnout druhým
účinnou duchovní pomoc, musí být člověk nejen duchovní a vyrovnaný,
ale též vzdělaný po každé stránce. Solidní doktrinální základ v asketice a mystice je naprostou nutností. Teprve na pevném základě správných principů
se dá uvažovat o dalších praktických stránkách pastorální výchovy, jako je
kupř. poučeni o technice pastorálního rozhovoru v jeho nerůznějších formách, o aplikaci psychologie a jiných antropologických věd (»pastoral
counseling«, »sensitivity training«), o revizi života ve skupinách, o meditativním dialogu v duchovních cvičeních, a o jiných užitečných tématech,
526

jež jsou vlastním předmětem pastorální teologie (56). Vzhledem k tomu, že
duchovní vedení předpokládá znalost četných problémů z oblastí některých
teologických a filosofických disciplin (morální teologie, asketika, mystika,
pastorální medicina, psychologie, atd.), je nutné postarat se o dobrou koordinaci v rámci solidního studijního programu, aby se zamezilo opakování
stejných věcí anebo škodlivým opomenutím a mezerám.

Jak je vidět, program pastorální obnovy pro semináře i pro celou Církev
je neobyčejně bohatý a náročný. Předpokládá z jedné strany jasné a objektivní
posouzení situace a z druhé ochotu a vůli k těžké, obětavé, tvůrčí práci. Je to
neustálá výzva k bdělosti a odvaze, ale též k rozvážnosti a kázni. Je to v podstatě umění ztrácet a nalézat, spojovat staré a osvědčené s novým. Je to oblast,
kde si člověk nejsnadněji uvědomuje meze svých schopností a je veden k tomu, aby hledal tím usilovněji Ducha pravdy a spoléhal na milost Boří.

(56) Sror. F . X . AHWCOD, F. KLOSTE&MAKN, K . RAKNBX, V . S C H U M ,
raltheologie, Fráburg-Basel-Wien 1968, av. ID, str. 348 nial.

L . M . WBBBK,

Handbuch der Pasto-
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JOSEF LAŠTOVICA

»ESCALATION« PROTI ŽIVOTU
Zatímco veřejné světové mínění je stále víc burcováno a reaguje citlivěji na problémy rasismu, duševního i fysického útlaku lidské osobnosti,
protestuje proti hromadným popravám, organisuje pomocné akce proti
hladu a ve prospěch obětí přírodních katastrof, má soucit s dětmi bez domova,
válečnými sirotky, je ochotné zmírnit těžkou situaci uprchlíku, probíhá
současně poslední dobou téměř všemi kontinenty snaha co nejvíc liberalisovat
zákroky proti začínajícímu životu, který by měl mít v první řadě právo na
ochranu, právě proto, že jde o slabé a utlačované, kteří ještě nejsou schopni
se bránit.
Mohli jsme letos na jaře sledovat tuto tendenci zpopularisovat před
širokou veřejností problémy samy o sobě závažné, zvrátit určité mravní
hodnoty po staletí uznávané a respektované v civilisovaném světě. Ilustrované časopisy ve Francii a brzy nato v N S R přinesly podepsaná prohlášení,
v nichž stovky žen, někde i s fotografiemi na titulních stránkách, prohlašují
a veřejně doznávají, že si přivodily potrat a jsou ochotny vzít na sebe i risiko
případného trestního stíhání, jen proto, jak přiznávají, aby se dosáhlo revise
protipotratových zákonů.
Účelem této krátké studie je ukázat, jak probíhá situace v několika typických zemích, jaké stanovisko zaujala katolická církev, případně představitelé
jiných křesťanských vyznání a jakých argumentů používají k osvětlení své
posice. Nebude jistě na škodu nechat promluvit výmluvnou řečí i několik
statistik. Nechceme ani zaplnit tyto stránky lékařskými a morálními definicemi, s výjimkou těch nejnutnějších pojmů k pochopení problematiky.
Jako »potrat« se všeobecně klasifikuje jakákoliv činnost, zásah nebo
operace směřující k vyhnání nebo odejmutí oplozeného lidského vajíčka,
embrya nebo živého plodu, ještě neschopného samostatného života, to je
prakticky alespoň do skončeného šestého měsíce těhotenství (i). Jde tu ve
všech případech, které nás mohou zajímat, o vyhnání úmyslné, vyvolané
at matkou či jinými osobami. Tak zvaný potrat spontánní, způsobený přirozenými příčinami, jež nejsou závislé na lidské vůli, nespadá pochopitelně
pod mravní hodnocení. Je rovněž důležité, že se mluví o jakémkoliv plodu,
to je i o lidském zárodku od samého počátku početí (2).
(x) G . PERIGO, A Ji/esa delta vita, Milano 2 9 6 4 , str. 1 3 $ .
(1) Někteří autoři posunuji hranici ai k 28. týdnu, tedy těmřř na celých 7 měsíců těhotenství (cfr.
J. P B B L - M . POTTS, Textbook of Contraceptive Prací ke, Cambridge 1969, str. 169).
Za > embryo « se považuje produkt početl od a. do 4. týdne (jini do 8. týdne) těhotenství - od 4.
resp. 8. týdne se nazývá » plod«.
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To, co nás především v našem pojednání zajímá, je »přímý « potrat,
který má jediný cíl, zničení plodu. Podle motivu můžeme mluvit o kriminálním potratu, o potratu terapeutickém, eugenickém (k zamezení případné
dědičné choroby nebo duševního zatížení), sociálním (z nedostatku ekonomických podmínek) apod. Dnes se v mnoha zemích rozlišuje kriminální
potrat od legálního, který je trpěn nebo i úředně uznán. Z mravního hlediska toto dělení není důležité, protože morálka považuje každý přímý
potrat za mravně nedovolený.
Co říkají statistiky ?
Jistěže prospektiva, kterou čísla či procenta ve své strohosti udávají,
není potěšitelná. Podle některých odborníků připadá potrat v moderních
velkoměstských konglomerátech na jedno ze dvou početí, třebas je pochopitelně obtížné zachytit právě statisticky všechny potraty, to je jak spontánní
tak vyprovokované. Jejich frekvence se liší od komunity ke komunitě, od
jednoho národa ke druhému, i v jednotlivých údobích u téže skupiny. Všeobecně se uznává větší výskyt v městských centrech než v rurálních oblastech
a problém je komplikovanější v oblastech ekonomicky zaostalých.
Ve Velké Británii v roce 1966 ze statistického vzorku přes 2000 dotázaných žen 4 % připustilo vyvolaný potrat a dalších 1 1 % se o něj pokusilo.
V ročním dodatku Britské Encyklopedie z 1970 George Godber (str. 501)
poukazuje na ohromující číslo ročních potratů v Anglii (40.000), aniž by se
snížil počet potratů kriminálních, které se dějí mimo zákon.
Technický pokrok umožňuje rapidní zákrok v době polední přestávky
v soukromých klinikách, a to metodou importovanou z U S A . Pouhých
deset minut, bez anestese, »vysátím embrya«, za poplatek 25 až 30 liber,
a žena se může vrátit na pracoviště, jako by se nic nebylo stalo. Tato doba,
kdy většina lidí někde narychlo konsumuje svůj obvyklý lunch, dostala i svůj
ironický název »hodina andělů« (3).
Ve Spojených Státech v souvislosti se známým raportem dr. Kinseye
o sexuálních podmínkách obyvatelstva, jedna z pěti dotázaných žen doznala
ilegální potrat a z těhotenství začatých a končících mimo manželství devět
z deseti bylo podrobeno zákroku (4).
V e střední a východní Evropě, kde je legalisovaný potrat povolen ze
sociálních a lékařských indikací, posledních téměř patnáct roků, připadá
v Č S S R , Polsku a Jugoslávii 30-35 klinicky přerušených těhotenství na 100
živě narozených a přibližně na 2 5 % všech početí. Daleko výmluvnější je
(3) Panorama, Milano, 1-2-1971.
P. M. GEBHARD A JINÍ, Pregnancy, Birth and Abortion, New York 1 9 5 8 .

(4.)
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situace v Madüarsku, kde legální potraty převyšují

narozené

v

poměru

135 : ioo (5).
Rovněž zajímavé je nahlédnout na motivy udávané jako příčina přerušení těhotenství. Přejde-li některý stát k liberalisačnímu zákonodárství, pak
křivka sociálních indikací v tomto směru rapidně stoupá a nechává daleko
za sebou indikace výhradně lékařské. Ve Švédsku byl potratový zákon
» uvolněn « už v roce 1938 a z 500 tehdy úředně hlášených přerušení tři čtvrtiny udávalo lékařské důvody. V roce 1953 bylo už klinických potratů 4915
a z nich pouhých 35% se vztahovalo na lékařské indikace. Tento přesun
je charakteristický ve střední Evropě, kde »sociální« indikace nápadně převládají, v Č S S R je jich 90%, ve Slovinsku 94%. v Macfarsku 96% a v R u munsku dokonce 99% (6). To odpovídá i skutečnosti, že počet opravdových
lékařských důvodu pro přerušení těhotenství rok od roku zásluhou pokračujícího pokroku v medicíně klesá (7).
A tak důvody, které se dříve uváděly pro zákrok jako terapeutické,
se dnes přesunují víc a víc na tzv. psychiatrické indikace, na psychický
»šok «, který u některých přecitlivělých žen může těhotenství vyvolat a
na obavy o potenciální následky na zdraví dítěte, fundované spíše pochybnou statistickou pravděpodobností než jistotou. To, co se dříve považovalo za bezprostřední risiko pro zdraví matčino, se stává čím dál tím více
risikem jen » dálkovým «. Dochází tak k určité kontradikci, když se ve snaze
uchránit matku před možnou duševní depresí zapomíná, že psychické trauma
nabývá pro ženu velkých rozměrů právě po potratu a vědomí viny způsobuje značné potíže v její psychicko-sentimentální sféře, často po celý život.
Pokusíme se nahlédnout do konkrétní situace v několika zemích, v nichž
v posledních létech problém potratu byl a zůstává problémem velmi aktuálním.
VELKÁ

BRITÁNIE

Ještě když byl liberalisační zákon ve stadiu přípravného studia, zaujali
angličtí biskupové jasné stanovisko podle směrnic katolické morálky a podle
prohlášení II. vatikánského sněmu (8). Odsoudili jako nemravný jakýkoliv
přímý zásah směřující k potlačeni života. J e jejich zásluhou, že se do zákona
(5) Eugen. rev. S9. 1968
(6) Mezinárodni unie pro studium populace uvidí na své londýnské konferenci v ziřf 1969, ie ročně
je na celém světí na 30 miliónů potratů (jeden na čtyři narozené děti), 2 toho 10 ai 15 miliónů ve
vývojových zemích.
(7) JBFFCOATB V Brit. med. _/., I, i960 udivi, že z 1000 žádaných pferuiení pouze dvě měly striktně lékařské důvody.
(8) Radost a nadfje, £1. 51.

530

dostala klausule o respektování svědomí pro lékaře, psychiatry, anestesisty,
sociální asistentky a ošetřující personál (9).
Než nový zákon, tzv. Abortion Regulations, vstoupil 27. dubna 1968
v platnost, publikovali už dva dny před tím angličtí biskupové praktické
normy týkající se námitky svědomí. V jednom z posledních dokumentů
ze dne 30. prosince 1970 se biskupové Anglie a Gallesu kromě jiných současných problémů znovu vracejí k problému potratu a eutanasie, tj. proti
násilným zásahům proti životu začínajícímu a končícímu. Podtrhují vztah
mezi mravností a civilním zákonem a upozorňují, že ne všechno, co státní
zákon dovoluje, je za všech okolností i mravné dobré, zvláště tam, kde
jde o tzv. perníisivní zákony. Včřící občan je povinen formovat svoje svédomí a dát se vést mravními normami (10). Biskupové nezapomínají doporučit i jiné positivní prostředky, jako je zvýšená asistence pro ženy, hlavně
svobodné matky, adoptování détí, zdravou sociální politiku. Námitka svědomí nachází stále větší odezvu i u nekatolického ošetřujícího personálu.
Anglikánský primas, arcibiskup z Canterbury, dr. Ramsey, hájil už od
roku 1967 povinný respekt ke každé formé lidského života. Nédavno i účastníci řecko-ortodoxní anglické církve odsoudili » vážné nebezpečí, které přináší pro rodinu liberalisace potratu«. British Medical Association zaujala posici
proti potratu a cutanasii a používá ve svém odsouzení jasné termínu » zabití « ( 1 1 ) .
FRANCIE

Dne 27. ledna 1971 se objevil na obrazovkách francouzských televisor A
papež Pavel VI. a pronesl krátký, ale výstižný projev o respektování lidského
života. » Víte,« pravil, » žc existují hodnoty tvořící základní kámen civilisace.
Jsou-li ohroženy, j e ohrožen sám člověk. Tak podkopávat lidský život pod
jakoukoliv záminkou a jakoukoliv formou znamená neuznat jednu z podstatných hodnot naší civilisace. V hloubce našeho svédomí považujeme za nedotknutelný a posvátný princip respekt ke každému lidskému životu, ať k tomu,
který právě začíná, který žádá, aby se mohl rozvinout, nebo k tomu, který
směřuje ke svému zakončení, ale především k tomu, který j e slabý, bezbranný, odkázaný na druhé« (12).
V e Francii pokračuje diskuse o různých návrzích liberalisačního zákona,
která vzbudila ohlas veřejného mínění. Po nekompromisní posici jednotlivých biskupů (biskupa z Verdunu a arcibiskupa z Lyonu) přichází před
La Docum. Catholique; 1 9 6 6 , ČL 1 4 8 3 ; Catholic Herald, 2 2 - 7 - 1 9 6 6 .
UOsservatore Romano, 3 1 - 1 - 1 9 7 1 .
(11) La Civiltb Cattolica, 6-3-1971.
( 1 2 ) VOsservatore RomanoT 2 9 - 1 - 1 9 7 1 .
(9)
(10)
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veřejnost celý episkopát významným dokumentem o přerušení mateřství.
Jde tu jisté, pokud se týče problematiky, o jedno z nejzajíma věj sich zpracování v tomto oboru v poslední době.
Hned v předmluvě se navazuje na ideu života, který má původ v samém
Bohu a dochází plnosti vyjádření v Kristu. Idea respektu lidského života
postupuje ve svědomí lidí, které se bouří proti válkám, genocidě, hromadným exekucím. A přitom veřejné mínění přijímá paradoxně myšlenku
praktikovaného potratu, který zabíjí život v jeho samém začátku. Je to
problém, zajímající celou společnost: manžele, lékaře, právníky, vychovatele, mládež, zákonodárce.
Celé prohlášení dokumentu obsahuje čtyři části:
1) Současná situace
Vychází především z faktu statisíců tajných potratů. Veřejnost je zpracovávána široce založenou kampaní k přijetí zákona. Problém sám je řešen
v klimatu zaujetí, zapomíná se při tom, že není možný bez etických principů.
Budc-li zákon přijat, neznamená to, že zákonodárce může » osvobodit«
naše svědomí od mravní zodpovědnosti a že zákon bude nutně odrazem
lidského pokroku.
2) Odůvodněni a příčiny potratu
Pokud se týče tajného potratu, problém zajímá především mladé ženy.
Důvody uváděné jsou ekonomické (nedostatečný plat, bytová tíseň), psychologické nebo rodinné (dostatečný počet dětí, opuštění manželem, neshoda,
strach z veřejného mínění u svobodných matek), nebo motiv terapeutický
či eugenický (obavy, že se přivede na svět dítě nenormální). Pokud jde o příčiny, respekt k životu plodu není u mnoha žen tak vyvinut, aby zabránil
potratu, který přijímají s jakousi samozřejmostí jako přípustný, třebas by
jinak nedokázaly zabít už narozené dítě. I technický pokrok, osvobozující
člověka od určitých omezení, tu má svoje slovo. Proč se má nést nějaké
břemeno, které považuji za nesnesitelné, když se jej mohu * technicky«
celkem snadno zbavit? V neposlední řadě přistupuje i kontracepční mentalita,
jejíž selhání ponechává stále ještě otevřenou cestu k potratu, jakožto poslední
možnosti odmítnout nežádoucí dítě.
Tyto motivy a příčiny je nutno odvážně zkonfrontovat s rozhodující
a nejdůležitější otázkou:
3) Jde tu či nejde o lidského tvora ?
Genetika a embryologie nemohou samy problém rozřešit, ale poskytují
nám důležitá fakta. Genetický základ dítěte j e dán už od samého začátku
oplodněním vajíčka. V tom okamžiku j e tu individuum v plné strukturní
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jednotě s budoucími podstatnými charakteristikami: pohlavím, intelektuálními schopnostmi, postavou, případně dědičným zatížením. V následujících
stupních se embryo vyvíjí, buňky se množí, tkáně se organisují, orgány
zaujímají svoje místo- A to vie pokračuje podle tajuplných vnitřních vztahů
od stadia ke stadiu, v jednotě víc a víc zřejmější. I psychický a morální život
už existuje ve své potencialitě formací nervového systému, který je jeho
materiální podmínkou. Od oplodnění vajíčka až po narození a dále po něm
se vyvíjí jedno a totéž individuum. Konečně věda sama nerozlišuje nějaké
* kvalitativní« stupně, které by přivedly embryo z nelidského stadia k lidskému.
Nesmíme ani zapomínat, že už od samého počátku toto individuum
ve svých vztazích k matce během těhotenství a v cíli, k němuž směřuje,
patří ve své nejintimnější části ke světu lidských vztahů. Není to jen přirozený produkt nějakého čistě biologického procesu, ale je to ploď lidského
spojení. Kromě toho už během těhotenství začíná důležitá výměna psychických vlivů mezi ním a matkou. Zvláštním zásahem Stvořitelovým se začíná
uskutečňovat jeho lidský a duchovní osud. I ti, kdo nemají víru, si mohou
uvědomit vysoce významný charakter lidského spojení mezi mužem a ženou,
při němž se přenáší nový život a právě proto jej mají respektovat.
Po odsouzení přímého potratu dokument připomíná křesťanskou tradici, jasnou, pevnou a trvalou od samých začátků.
4) Praktické možnosti
Biskupové se obracejí s výzvou k zákonodárcům o provádění positivní
a velkorysé rodinné politiky. I jednotlivci mohou přispět k ovlivnění současného veřejného mínění osobním pochopením pro potíže manželů, usnadněním bytové otázky apod. Jistěže dědičně zatížené děti mohou představovat
určité břemeno pro společnost, ale stojí stále méně než války a vykořisťování všeho druhu. Jejich zdánlivá » neužitečnost«, je pro nás službou, které
máme zapotřebí, připomíná nám, že všechny lidské vztahy, na nichž společnost spočívá, jsou založeny na solidaritě a respektu a nemusí nutně vyžadovat jako protiváhu cenu lidského života. Poslední výzva se obrací ke
křesťanům, aby pochopili význam jim svěřeného svědectví ve společnosti
a zapojili se do positivní spolupráce ve svém poslání být živými svědky
Naděje (13).
BELGIE

Belgičtí biskupové na své konferenci v prosinci 1970 zdůraznili mravní
normy respektující lidskou osobu a lidskou důstojnost. Kdo zaručí, že ten,
(13) L'Osservatpre Romano, 24-3-1971.
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který se dnes obrací proti životu v zárodku, se zítra neobrátí proti zmrzačeným a proti končícímu životu, aby jej ukrátil? Liberalisační potratový
zákon není úměrným prostředkem k zamezení zla. Praktická sociální řešení
by měla připravit přijetí dětí tak, aby byly brány jako žádoucí a nepřinášely
rodičům svým příchodem neřešitelné problémy. Spíše než dát matce možnost
zbavit se dítěte bude lépe, když medicína svým pokrokem předejde vrozeným malíormacím a zajistí, aby dítě mohlo přijít na svět do zdravých podmínek.
Ve své posici proti potratu se biskupové stavějí do téže řady jako v boji
proti nelidskému násilí, rasové diskriminaci, podvýživě, eutanasii, protože
ve všech těchto případech jsou v sázce jedny a tytéž hodnoty. Jde tu o zoufalý apel bezbranných lidských bytostí o uznání jejich plné lidské důstojnosti
a o jejich zaělenění do naší společnosti (14).
NĚMECKÁ SPOLKOVÁ

REPUBLIKA

Představitelé církevního života ostře reagovali na prohlášení 374 německých žen, o němž byla zmínka v úvodu pojednání. Nechybělo ani přirovnání s nacistickými zločiny proti nevinným obětem v koncentračních
táborech.
»Vražda zůstává vraždou,« zdůraznil mnichovský kardinál Döpfner.
Arcibiskup z Freiburgu cituje věřícím druhý vatik. sněm a poučení z dějin,
které nás učí, že v takové míře, v jaké se snižuje úcta k začínajícímu životu,
roste nebezpečí ubývání respektu k lidskému životu vůbec.
Arcibiskup z Paderbornu prohlašuje, že církev má podle evangelia
chránit bezbranné a utlačené. Nic není bezbrannějšího než nenarozené dítě.
Zatímco diskuse ve veřejnosti pokračovala, vyšlo 23. června 1971 oficiální
prohlášení »Komisariátu německých biskupů« v Bonnu, to je církevní
instituce represcntující episkopát u německé spolkové vlády. Podle něho
člověk nemá právo disponovat podle své vůle životem ještě nenarozeným,
právě jako nemá právo disponovat životem, který už na světě je. Ani matce
to právo nepatří. Nová existence, která se začíná v jejím lůně, není částí
jejího těla, ale je to už autonomní život.
Navrhuje se konečně i konkrétní řešení o spolupráci církve s veřejnou
autoritou při výchově dětí, které přišly na svět v důsledku znásilnění nebo
k nimž nemá matka žádný vztah.
Vedoucí biskup sjednocené německé luteránské církve, Wölker, prohlásil ke svým věřícím: » Nepatří Bohu i život v začátku, i když není žádán?
(14) La Revue Nouvelle, 37, 1971, itr. 82-94.
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Pro nás křesťany platí stále páté přikázání a stát, který nerespektuje život,
se vrhá na okraj katastrofy.«
Se zadosttičiněním bylo přijato stanovisko Spolku německých lékařů,
podle něhož přerušení těhotenství j e zničením nového života a j a k o takové
vraždou. Ž i v o t v matčině lůně j e autonomní a musí být chráněn {15).
SPOJENÉ STÁTY

Biskupská konference vydala 18. srpna 1970 společné prohlášení, v němž
se biskupové ve své zodpovědnosti vést věřící znovu vracejí ke zlu potratu.
Církev j e j od prvních století považovala za zničení lidského života a nic
nám ani dnes nedovoluje, abychom usuzovali jinak. Sama věda zdůrazňuje,
že dítě od samého okamžiku početí j e individuum s charakteristickými
znaky vlastního lidského života. Citují doslova druhý vatikánský sněm
a podtrhují funkci zákona, který má chránit práva každé osoby. Libcralisační zákon neuznává to nejzákladněji z nich, to j e právo na samotný život.
Společnost nemá právo zničit klíčící život, toto právo nepřísluší ani těhotné
ženě. Biskupové připomínají katolickým lékařům a personálu, že bez ohledu
na zákony, které se mění, j e přímý potrat vždy mravně nedovolený.
Zodpovědnost padá často na společnost, která zanedbává povinnost
spravedlnosti k těhotné ženě. Všechny organisace by měly v tomto ohLdu
účinně spolupracovat (16).
Dalším positivním příspěvkem ve snaze čelit rostoucím potratům j e
oznámení kardinála Cooka z Nového Yorku o založení diccésní instituce
s názvem » Právo na žiyot« (Birthright). Jejím účelem j e postavit alternativu
proti potratu tím, že poskytne všemožnou pomoc těhotným ženám a svobodným matkám, když se nacházejí v kritické situaci. Chce j i m dát jistotu,
že jejich děti jsou vítané a budou přijaté, zajistí j i m lékařskou pomoc i radu
při narození dítěte i po něm. V této organisaci mají spolupracovat všichni
lidé dobré vůle bez rozdílu rasy a náboženství.
President Nixon proti potratu
N i x o n nedávno nařídil, aby nemocnice vojenských amerických základen respektovaly příslušné zákony státu, v němž se nacházejí. T a m , kde
platí restriktivní zákony (to j e ve většině jednotlivých amer. státu), mají
být zachovávány. Toto opatření postihlo nemocnice, které neoprávněně
praktikovaly liberalisační zákony.
(15) UOsservatore Romano, 10-7-1971.
(16) The American Ecclesiastical Review, 163, 1970, itr. 244-254«
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Při té příležitosti president poukázal na svoje osobní stanovisko a prohlásil, že jeho země má právo j e poznat. Podle svého osobního a náboženského přesvědčení nepovažuje potrat za přijatelnou formu demografické
kontroly. Politika indiskriminovaného potratu nebo potratu »na zakázku«
j e neslučitelná s jeho osobním přesvědčením o posvátnosti lidského života
včetně života ještě nenarozeného. Dítě, které se má teprve narodit, má nezcizitelná práva, uznaná zákonem a zaručená dokonce hlavními dokumenty
Spojených národů.
Jeho národ stojí před závažnými sociálními problémy, ale žádný z nich
neospravedlňuje použití potratu k jejich vyřešení. Národ může otevřít svoje
srdce i svoje d o m o v y nežádoucím dětem z vlastní společnosti právě tak,
jak j e otevřel miliónům dětí z jiných zemí (17).

KANADA

V Kanadě se stala otázka aktuální j i ž od roku 1967, kdy byl předložen
parlamentu návrh na změnu trestního zákoníku, aby přerušení těhotenství
bylo umožněno po předběžném schválení nemocničního výboru, ohrožuje-li nebo může-li ohrozit matčino zdraví. Reakce ze strany episkopátu
byla veřejnosti oznámena dokumentem ohlášeným v polovině ledna a publikovaným 7. února 1968.
Jeho první část se dotýká vztahu mezi potratem a povinným respektem
k životu. Boží přikázání zavazuje ve svědomí, ať už j e platný civilní zákon
jakýkoliv. Není možno snížit závaznost přerušení těhotenství rozlišováním
mezi vnitroděložním životem plodu a už narozeným dítětem. Ani věda
nepřijímá toto dělení, právě naopak, podtrhuje proces vývoje a zrání oddělené individuality s autonomní biologickou skutečností. Sama matka cítí
instinktivně lásku k dítěti dlouho před narozením. Ani v tragických případech, kdy j e matčin život ohrožen určitým risikem, smrt nevinného dítěte
nevyřeší dramatickou situaci. Zákon by uvolnil cestu k široké aplikaci a neomezil by nijak praxi tajných potratů, jak to dokazují statistiky ze zkušenosti
jiných zemí (18).
Ještě v říjnu 1970 se biskupové vracejí k témuž argumentu. Zdůrazňuje
se, že problém j e morální a j a k o takový nemůže být výlučně podřízen zákonu a civilnímu právu. Často se utíká k potratu pod tíhou sociálních okolností. Ale i tehdy j e nepřijatelný právě ze sociálního hlediska, nakolik se
chce řešit problém lidského života ke škodě samotného života. J e třeba se
(17) UOsservatore Romano, 16-4-1971.
(18) L'Eglise canadienne, 1968, str. 75 násl.
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postavit před sociální problémy tak, » aby se činnost lidí neobracela proti
životu, ale naopak, aby jej živila a učinila jej opravdu lidským « (19).
INDIE

Před parlamentní diskusí návrhu zákona o legalisaci potratu předložil
generální tajemník indické biskupské konference memorandum ministerské
předsedkyni índíře Gandiové. Praví se v něm, že třebas katolíci představují
jen velmi malou menšinu v zemi, mají právo vyjádřit svoje stanovisko k tak
závažné otázce. Kromě toho je jejich hlas hlasem universální církve representující téměř čtvrtinu světového obyvatelstva. Církev chápe zájem laického
státu i jeho snahu vyhlásit užitečné zákony pro řešení sociálních problémů,
aleje si vědoma i své povinnosti postavit se za člověka a za jeho práva, kdyŽ
by zákony, založené jen na částečném hledisku, ohrožovaly některá práva
a základní svobody člověka.
Bodem > positivního setkání« jmenují biskupové dlouhodobý sociální
program, který by zlepšil životní podmínky obyvatelstva a podporoval
zdravým vedením rodiny smysl pro mateřství a otcovství. Je to společnost,
která nechce přijmout duševně či fysicky zatížené děti, která odsuzuje k ubohému životu nelegitimní dítě nebo jeho matku, když by tyto měly najít
ochranu a pochopení právě u společnosti.
Potrat, to je dobrovolné vypuzení plodu neschopného samostatného
života, je přímým útokem na nevinný život a znamená jen jiné označení
pro > vraždu «. Vědecké mínění se shoduje v tom, že embryo má už od začátku lidské charakteristiky a všechno to, co je geneticky nezbytné, aby se
mohlo stát dospělou osobou. Proto Světová lékařska asociace předvídá
prohlášení, v němž se lékaři zavazují: »Zachovám nejvyšší respekt k lidskému životu od okamžiku početí. « III. vatikánský sněm kategoricky odsuzuje
potrat a zdůrazňuje, že Bůh pověřil člověka mimořádným posláním chránit
život. Konečně i indická tradice soustavně považovala život za posvátný
(je citován Gandi i Nehru). Nakonec biskupové zaujímají stanovisko k jednotlivým klausulím navrhovaného zákona. První z nich se vztahuje na osud
nenormálního dítěte. Je nemožné zjistit bezpečně a s určíte stí fysické či mentální anomálie u plodu.
Dokonce i v zemích, kde existuje daleko větší specialisace lékařského
personálu než v Indii jsou obavy, že na jedno zjištěné nenormální narozené
dítě jsou eliminovány tři děti zdravé. Další článek zákona se zabývá » matčinou úzkostí« z nežádoucího těhotenství, která pak může vážně ohrozit její
(19) Z dopúu Pavla VI. U Thantovi u přílež. 25. výročí OSN, 4.-X0-1970.
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mentální zdraví. To ovšem vede k potratu » na zakázku « a případ Japonska
může sloužit v tomto ohledu jako odstrašující. Matky, které se ocitnou
v této situaci duševního napětí, by měly dostat ochranu a radu jak náboženskou tak psychiatricko-psychologickou, aby mohly podobné stadium
překonat a dítě přijmout. Konečně se trvá na námitce svědomí, kterou je
třeba zaručit ošetřujícímu personálu všech stupňů, aby se každý mohl svobodně zříci jakékoliv spolupráce v tomto směru a aby nemohl nést žádné
trestní důsledky za svoje postavení.
Biskupové končí nadějí, že se bude v budoucnosti stále víc vytvářet typ
indické společnosti, která bude mít maximální respekt k lidskému životu. (20)
SOUČASNÉ

DISKUSE

SPOJENÉ

S

PROBLEMATIKOU

POTRATU

1) Anglikánský americký teolog Paul Ramsey (stejného jména jako
arcibiskup z Canterbury) se zabývá posicí sjednocených metodistů a ostře
ji odsuzuje. Podle jejich oficiálního stanoviska není lidský plod osobou v pravém slova smyslu, protože ta se vytváří, když je člověk milován, když odpoví na lásku a dospěje v tomto vztahu k plnosti Božích dětí. Lidský plod
není tedy osobou, ale spíš jakousi celistvostí tkání majících schopnost stát
sc ve většině případů osobou. Proto by se měli metodisté zasadit o odstranění
proti potratových zákonů z trestního zákoníku a považovat potrat jako
jakýkoliv jiný zákrok v normální lékařské praxi a každé rozhodnutí v tomto
ohledu jako čistě soukromou záležitost mezi pacientem a autorisovaným
lékařem (21).
Ramsey si klade otázku o významu tohoto prohlášení, k čemu povede,
jaká je jeho křesťanská báze pro podobné tvrzení.
Od kdy má církev zdůrazňovat, že státu k ospravedlnění podobného
zákroku stačí pouhá dohoda mezi ženou a jejím lékařem, když má býc náš
hlavní zájem určit mravnost či nemravnost potratu. S uspokojením cituje
prohlášení protestantského vědce-biofysika: »Jako protestant věřím, že plod
znamená život« (22).
Zabývá se pak několika lékařskými fakty, které metodisté úmyslně
opomíjejí.
Tep srdce lidského plodu může být zachycen jednoduchým stetoskopem
mezi 16.-20. týdnem těhotenství, může být kontrolován prostřednictvím
samé matky od 12. týdne a srdeční činnost jako taková začíná u embrya
od konce 4. týdne. V osmi týdnech je prakticky zkončena formace všech
(ao) Catholic Herald, 27-8-1971.
(ai) Cfr. Prohlilcní o zodpovédnosti rodičů přijaté Metodistickou radou pro sociální zildbtosti křesťanů, z 8. října 1969.
(aa) L. AUGENSTBIN V Come, Lei Us Play God, New York 1969, »tr. 6.
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základních orgánů, takže lze mluvit o integrálním lidském organismu.
Jiný závažný argument je elektrická Činnost, kterou lze v mozku registrovat od 8. týdne kdy EEG (elektroencefalogram) je zřetelně individualisovaný
a stává se typicky osobním (23).
U ž od prvního pohybu matka miluje svoje dítě, plod může dokonce
zvláštním způsobem reagovat na matčin hlas a tak se vytvářejí psychické
vztahy ve sféře emocionální. Proto »narození« jako takové představuje
relativně nevýznamný okamžik ve vývoji života, který Bůh volá k bytí.
J e proto absurdní považovat za limit v životě dítěte jeho schopnost vitality
(samostatného života) a ospravedlňovat jakýkoliv zákrok proti němu před
tímto časovým bodem jako dovolený, a to dnes, kdy fetologie, moderní
větev medicíny, jejímiž pacienty jsou nenarozené děti, dosahuje opravdových úspěchů.
Pokud se týká tzv. psychologické indikace, je třeba vědět, nakolik
j e dobře formován úsudek, který se 11a ni vztahuje, protože se jeví stále zřetelněji tendence, že jde o indikaci typu sociálního. Není divu, že poslední
dobou mnozí lékaři odmítají svoji zodpovědnost na podobném rozhodnutí (24).
Dochází i k absurdní situaci, že pod záminkou ženské emancipace se
vykonává soustavný nátlak ze strany mužů na ženy, ať vdané či svobodné,
aby se z jakéhokoliv společenského či sociálního důvodu dítěte zbavily.
Zajímavá j e i Ramscyova konkluse skoro utopistického rázu. Římská civilisace, než se dostala pod vliv křesťanství, byla patriarchální. Otec rodiny
rozhodoval ve své » patria potestas« o životě a smrti dětí i nenarozených.
Půjde-li v ý v o j dnešním směrem, j e možné, že se budoucí společnost stane
matriarchální a v ní bude mít matka rodiny právo rozhodovat v rámci své
» matria potestas « o zničení plodu nebo i dítěte. Mezi antickým patriarchalismem a budoucím matriarchalisnicm zaznamenají historici určitou existenci
křesťanskou, to je údobí, v němž lidské pokolení prožívalo odvážný experiment a bralo v ochranu život dětí jak narozených tak nenarozených, jako
znamení Božího milosrdenství a milosrdenství jiných, z něhož všichni lidé
žijí (25).
2) V posledních měsících vyvolala značný ohlas kniha amerického katolického spisovatele Callahana (26).
Z etického hlediska autor nesouhlasí s tradiční katolickou doktrínou,
podle níž j e přímý potrat vždy a za každých okolností mravně nedovolený.
(23)
(24)
(25)
(26)

Journal of the American Medical Association, 1964, str. 113.
Christian Science Monitort 22-7-1969.
UOsservatorc Romano, 23 a 28-8-1971.
D. CALLAHAN, Abortion, Law, Choice and Morality, New York 1970.
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Projevuje prý se v ní přílišná starost uchránit stůj co stůj individuum od
hříchu.
Autor vychází ze základního principu »posvátnosri lidského života«
a ptá sr9 dostává-li se s ním potrat do konfliktu. Dovolenost potratu pak
závisí výlučně na způsobu, jak na tuto otázku odpovíme. Představuje-li
potrat vždy atentát na posvátnost života, pak nemůže být nikdy dovolen.
Existuj í—lí však případy, kdy tento princip j e zachován nehledě k potlačení zárodku, pak se potrat stává mravně dovoleným (!). Uvádí čtyři vyšší
aplikace principu posvátnosti života: a) uchování druhu; b) uchování vlastní
posloupnosti; c) integrita tělesného života; d) integrita vlastního afektivního
a duševního života.
V některých aplikacích se může stát, že dojde ke konfliktu s jinými
a pak je nutná volba mezi oběma. Tak prý v určitých případech potratu se
může střetnout respekt k životu počatého dítěte s respektem fysického či
psychického života matčina nebo s nutností neohrozit druh (species) v důsledku neúměrného růstu obyvatelstva. Podle autora je tradiční stanovisko,
které ukládá respekt k životu dítěte, neuspokojující a příliš jednostranné.
Je nutné uvážit všechny okolnosti, pcsoi dit důvody mluvící v jejich prospěch
a z tohoto komplexu elementů, jak j e ukazuje daná situace, dojít k nejlogiČtějšímu závěru a ten může být v některých případech i ve prospěch potratu.
Je zřejmé, že autor nerespektuje celé katolické stanovisko, když vytýká
jeho jednostrannost vzhledem k zachránění plodu. Nejde tu o záchranu života
dítěte 11a úkor matčina, protože tradiční doktrina odmítá jakýkoliv přímý
atentát jak na život dítěte tak matky a jistě ne tak, jak jej popisuje Callahan.
Vytýká-li dále, že církev uznává dvě významné výjimky při zákazu potratu,
jako je v případě kancerosní dělohy nebo ektopického (mimoděložního)
těhotenství, zapomíná na zásadní rozlišení mezi přímým a nepřímým potratem, 11a který se právě jmenované případy vztahují.
Z právního hlediska se autor ještě víc vzdaluje od běžné morálky, při—
pouští-li, že, není-li potrat mravně nedovolený v absolutní formě, může
být autorisován státním zákonem. Zapomíná při tom, že patří k základní
povinnosti státu chránit život slabých a nevinných. Celá kniha se zdá být
pokusem přizpůsobit křesťanskou morálku dnešní technologické době a jejímu
chápání života.
3) Co připravuje blízká budoucnost?
Podle zprávy, jak proběhla nedávno tiskem, zdokonalili dva švédští
lékaři, Hans Olaf Akesson a Jan Wahlström, techniku, která po 4. měsíci
těhotenství umožňuje předem stanovit, bude-li dítě, jež se má narodit, chlapec n;bo děvče, bude-li to typ mongoloidní, případně poznat jiné vrozené
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vady (jako fokomelii apod). Technika velmi delikátní, zvaná * amniocentese « spočívá ve vyjmutí vzorku amniové tekutiny, do níž j e plod ponořen
a v níž jsou obsaženy i buňky pocházející z dítěte. T y t o buňky mohou být
podrobeny chromosomové analýze (asi 1 5 % j e jich ještě živých) a ta umožní
rozpoznat případné poruchy v chromosomové rovnováze, jak se budou
odrážet v životě dítěte.
Znovu se dostáváme k osudové otázce: má ěi nemá matka (případně
oba rodiče) právo rozhodnout, aby nepřišlo na svět dítě fysicky či psychicky
zatížené? Z lidského hlediska můžeme chápat úzkost rodičů založenou na
odůvodněném pochybování, na široké statistické pravděpodobnosti nebo
na klinické diagnóze nějaké malformace, ale i v tragických situacích spočívá
správná odpověď v právu dítěte na život. Snad i příští možné zásahy vnitroděložní terapie umožní dosáhnout úspěchu na tomto poli a pomohou zachránit bezbranný život.
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Hlas jednoho laika (Brno):
KATOLICKÉ MANŽELSTVÍ
ANEB SLOVO K » H U M A N A E VITAE «
V principu je zmíněná encyklika jistě správná, neboť je obecně nutné,
aby byly jisté ochranné meze, hráze a zákony, které usměrňují lidský život
a zabezpečují pevný řád daný Desaterem. Morální teologie jej nemůže měnit, pouze jej vysvětluje na základě etických norem, v souladu s přirozenými zákony a v kontextových podmínkách současných strukturálních vazeb
psychosociálních. Encyklika došla souhlasu, způsobila zklamání i vyvolala
nesouhlas. Lidé nejsou stejní, a je přirozené, že každý reaguje na věc ze svého
hlediska (teologického, psychického, teoretického, praktického, dílčího nebo
komplexního).
Z.rí.nco 9. přikázání je výkladově jednoznačné, není tomu tak u 6. přikázání, kde jsou možné početné varianty a celé množiny zvláštních případů.
Přesto musí být i zde jasná rámcová směrnice, která platí pro všechny. Konkrétní aplikace je však vždy naprosto individuální. Někdo potřebuje k uhašení žízně 3 sklenice piva, druhý nevypije ani jednu. Právem se proto říká:
» Dělají-li dva totéž, není to nikdy totéž. « V lidech není mechanická šablona
jednotného měřítka.
Jsou morální případy jednoduché i složité, některé se ani nedají dost
dobře rozluštit teologům * od zeleného stolu «. Ani teologie dnes není tak
zcela soběstačná a musí brát ohled na poznatky psychologie, sociologie aj.,
neboť má-li posuzovat konkrétní případy, musí bezpodmínečně vycházet
vedle obecné normy i z bezprostřední kontextové struktury celku podmínek
a vazebných skutečností, kterými se často mění výsledný aspekt. Z morální
teorie to zná každý, neřídí se tím však pokaždé ten, kdo si usnadňuje práci
hotovými šablonkami, na které naráží skutečnost jako švec na kopyto. Bez
aktivní účasti odpovědných laiků, kteří by nezkreslovali tendenčně holou
pravdu mnohých intimních realit, nemohou sami duchovní dost dobře
vypracovat ze svého hlediska palčivý problém, který j e příčinou zmíněné
rozdílnosti v pojímání věci.
Tak např. intimní vztah v manželství bývá jen zřídka motivován ve
vědomí danostmi fysickými či fysiologickými - jež lze poměrně snadno
zvládnout rozumem a vůlí - jako spíše danostmi psychickými, které mají
svou vlastní zákonitost proudění, na kterou nemá rozum a vůle celkem
žádný vliv, stejně jako si je nemůže člověk na objednávku přivodit. V psychických motivacích nejsme pány, podobně jako v intuici nebo inspiraci. Tato nanejvýš jenuiá a citlivá oblast je současně velmi zranitelná.
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V psychicky kritickém momentě zvláštní kvalitativní naléhavosti celostně
bytostního spojení j e nejcitlivější bod totalitní magnetické polarity. Jde vždy
o typy lidí citových a velmi citlivých, u nichž dochází v případě nešetrného
odmítnutí k hloubkovému zvratu, který nemohou nijak zvládnout ani sebeméně ovlivnit svými duševními silami. Následný stav j e proto podoben
téměř psychické smrti v příslušném meziosobním rozsahu. Duševní bolest
a ztrnulá studenost zaplaví v krátkosti celé nitro. Tento duševně mrtvolný
tlak přetrvá v duši nejméně 5 dní. J e samovolný a suverénní, nedokáže ho
nabourat žádný vědomý zásah. J d e o analogii případu duševní posedlosti.
Vyprchává téměř neznatelně po celý týden. K normalisaci vztahů nedochází
tak zcela v plné míře, neboť zvláště opakované případy zanechávají v hlubinách nitra jakoby kapky jedu, který není bez dalšího negativního vlivu
v osobní psychice.
Nemůže-li mít muž svou ženu ani částečně, když si j i nejvíce přeje,
resp. uzavírá-li se mu a vyhýbá z důvodů morální zásadovosti a čistoty,
nemůže to nemít disharmonický ohlas v hloubkové psychice citlivých povah.
Pokud má člověk velkou žízeň, j e přirozené, že touží tuto nějak uhasit, napít
se trochu, nebo aspoň smočit rty a ovlažit jazyk. A b y však pil, kdy nemá
zájem, chuť, disposici, bylo by mu to nepřirozené, protipřirozené, zvrácené,
nemorální. T u j e kořen jednoho problému tzv. neplodných dnů pro určitý
typ či druh lidí. Bolavé jádro věci j e v tom, že živá citlivost hloubkové sféry
osobní psychiky si žádá adekvátní, přiměřenou souhlasnost, potravu, uspokojení aspoň v lineární rovině psychické, jinak j e nebezpečí srážení tepelných
atmosfér a zchlazení vztahů se všemi důsledky, které pocházejí z příslušných
meziosobních vazeb. T o si už dovede každý snadno odvodit, domyslit a představit. Uvedené pochody mohou probíhat samovolně svou vlastní reaktivní
silou s vyloučením možného zásahu rozumu a vůle. K d y b y šlo u této formy
dočasné zdrženlivosti o nějaký pouhý přesun duševního obsahu a disposic
o 2-4 dny, bylo by to snadné, ale u lidí daného typu dochází nejen ke kulminaci příchylných motivací, nýbrž i k přímému ochlazení a zatvrzení,
které postupuje do hlubinných vrstev osobnosti i proti vůli zúčastněných,
a to tak hluboko, kam neproniká aktivní síla vědomí. Z nesouladu v jedné
věci dochází pak snadno ke všelijakým diferenciacím a potyčkám, které
mohou zvrátit klidnou hladinu spolunažívání do té míry, že hrozí krise
soudržnosti rodiny, jakmile vzniknou vážnější trhliny. Nedrží-li pohromadě základní sloupy rodinného společenství - a k tomu j e nezbytně potřeba
pouta vzájemné náklonnosti a lásky, která se musí pěstovat a udržovat - je
vždy ohroženo teplo rodiny a domova, bez něhož se ničemu nedaří, vše
usychá, chřadne a odumírá.
Pro jiné typy lidí j e zase docela přirozené a dobré, že po určité době
postu, odříkání a zdrženlivosti přijde hojnost posvícenských pokrmů. Leč
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nejsou všichni stejní a nedá se stanovit stejná norma pro všechny. C o jednomu dělá dobře, může druhému škodit; co jednomu prospívá, nemusí být
současně i pro druhého. Lidem není nic cizejšího než uniformita. C o j e jednomu lékem, může být proto snadno druhému jedem. Individuální psychologie
i běžná zkušenost zná svéráznosti povah, temperamentu apod. Jisté ujednocení
je nezbytné, stejně jako osobité diferenciace nelze anulovat. Proto zde nemohou být žádné obecné rady. Mnohá doporučení z posice dílčí orientace
teologické jsou proto prakticky pochybená. Jen komplexní posouzení se
muže přiblížit pravdě živé skutečnosti.
Původcem všech věcí je Bůh, a ten neučinil nic Špatného. Vložil do věcí
zákony, aby řídily běh života. Účel, smysl, funkci a cíl věcí zhruba poznáváme, i když výklad zaměřujeme dle výchozích posic nebo norem. Platí
to jistě i o manželství a věcech, které se k němu upínají. Nelze dost odpovědně tvrdit, žc hlavní úlohou manželství j e zachování rodu. Kde by dětí
nebylo nebo nemohly být, bylo by tedy manželství neúčelné a nesmyslné.
Právem zde přesunul 2. vat. koncil těžiště na vzájemné naplnění osobního
života, vzájemnou lásku a pomoc. Kdyby Bůh chtěl, aby tomu bylo jinak,
dal by patrně do lidské přirozenosti jisté tendence, které by fungovaly třeba
jen jednou za 3 - 5 - 1 0 let. Skutečnost však ukazuje, že primární funkce
j e vzájemné psychické doplňování, sdílení a prožívání. Vše ostatní j e spíše
přídavkem a nádavkem, doplněním a dovršením naznačené jednoty, nebo
jejím důsledkem. Jde o přirozené zákony, které člověk nemůže ošidit, překrucovat, vykládat po svém. Problematika morálních vztahů v manželství
je palčivá, neboť jde na kořen vzájemné náklonnosti. Řešení, které by vedlo
k ochlazení a oslabení vzájemné soudržnosti, by bylo pochybené. Základní
funkce manželství jím musí být posílena, nikoliv oslabena. Menší morální
zlo v rámci 6. přikázání je vždycky omluvitelnější než přechod k 9. přikázání, kde vystupuje věc ve zdvojené černi. Nutno také rozlišovat ideální
vztah v spekulativně čisté podobě a reálnou skutečnost, která postrádá vyhraněných škatulek přísně teoretického řazení a hodnocení.
Individuální hodnocení zmíněných vztahů je dáno skutečností psychických i fysiologických daností, které určuje povaha, založení, dědičnost,
zdraví a všechny kontextové vazby, které spolupodmaňují vzájemné magnetické napětí i polaritu. K individuálním zvláštnostem nutno přihlížet každopádně vždycky, neboť se jimi vytváří etické specifično, jež kvalifikuje čin.
Je-li jeden agilnější, citlivější a temperamentnější, druhý chladnější a pasivnější, může dojít k vzájemné shodě při trošce dobré vůle a vzájemného
ohledu. Při ztrnulé zásadovosti a věrnosti abstraktní normě a nerespektování
živých psychických faktorů však může nastat situace vědomého neústupu,
důsledného či tzv. čistého postoje, což může přivodit u protějšku psychický
šok, kterým se zchladí a zmrazí vzájemně teplá atmosféra. Jedno doznání
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vystihuje situaci takto: * Zranila jsi v hloubi mé srdce, zranila jsi mou citlivou duši, a to příliš hluboko, až kdesi v metaťysickém transcendentnu,
kam nedosáhne rozum ani vůle. Trpím velice a hluboce. Žádné rozumové
důvody nemohou mou bolest zmírnit. Je to zvláštní hloubková bolest, jakoby
metafysická, na dně bytosti. « Rozhodujícím momentem je psychická reakce
» postiženého «. Dovede-li se s tím vyrovnat bez zvláštních potíží, je dobře.
Nastane-ii negace, třeba hledat kompromis v menším zlu, neboť jinak hrozí
vážné nebezpečí s nedozírnými následky.
Skutečnost problematiky intimních vztahů v manželství je příliš složitá,
jemná, citlivá, zranitelná a velmi individuální, takže se nedá dost dobře
uchopit ani vyjádřit rozumem, vědou. Vždy zůstane ještě značná část, která
uniká kritickému rozumu v psychologickém rozboru, asi jako uniká princip života zkoumavému medikovi, který musí svůj objekt nejprve usmrtit.
Nadto jde o veliké tajemství, které zůstává utajeno i přímým účastníkům,
jak praví Fromm. Samotným rozumem nedovedeme věc dostatečně pochopit ani adekvátně sdělit. Tolik si musíme přiznat, ať už pojímáme skutečnost ve světle teologickém, biologickém nebo psychologickém. Komplexního a vyčerpávajícího pohledu nejsme zde prostě vůbec schopni, a
každý dílčí aspekt je nutně tendenční, neúplný, částečný. Odtud také ta potíž
se snahou objektivního posouzení a morálního hodnoceni tohoto palčivého
problému.
Motivy touhy po vzájemném spojení nejsou vždycky stejné, homogenní, mohou být velmi různé, od posvátně tajemných až po hrubé. Je jich
celá škála. Ony právě vtiskují věci charakter a kvalifikují ji morálně. Vycházejí-li z hloubkových sfér osobnosti, aby manifestovaly tajemství jednoty
stvoření, pak mají svůj specifický obsah, a měly by být proto také náležitě
respektovány jako hlas shora.
Někdy se zde nabízí velmi nápadná podobnost vztahů a obsahů s ostatními tvory. Nutno však vyzvednout a zdůraznit skutečnost, že jakkoliv to
vnucuje zmíněná asociační analogie, je tu kvalitativně obrovský rozdíl.
U nižších cvorů jde pouze o instinkty a pudy, které jsou ve službách přirozeného řádu. Je zde jistě zúčastněna i celá živočišná psychika se vší svou
vybaveností, neboť je samozřejmé, že při takové důležité věci je v akci celá
bytost. Přesto tu diriguje příroda sama činnost tím, že aktivisuje a evokuje
tyto intence mnohdy záměrně jen v obdobích k tomu účelově příhodných
(např. doba říje apod.). Přírodní síly hrají samozřejmě i u člověka významnou
roli, nejsou však primární ani rozhodující, neboř stojí jaksi stranou ve skrytém
pozadí. Výrazně to poznáváme už v období tzv. zamilovanosti, kdy samotná
myšlenka na tyto síly a funkce by znesvětila a pošpinila krásný vzájemný
vztah, který se rodí v srdcích a duších, tedy v rovině daností psychických
nikoliv fysických, vnitřních nikoliv vnějších. Oč převyšuje lidská psychika
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svým specifickým duchem nižší tvory, o tolik se tu liší kvalitativními rozdíly
jinak podobné jevy ve své vnitřní struktuře. Jsou materialističtí vykladači,
kteří uzemňují důsledné každý lidský fenomén, takže i lásku nazývají emanací a transformací libida, podvodem přírody, šidítkem utajených pudů,
jakousi jemnohmotnou psychickou nadstavbou, jejíž kořeny tkví v obyčejné
animálnosti. Stejně kvalifikují i náboženské skutečnosti u světců. Pravda
bude patrně jinde. Člověk není anděl ani živočich. Spekulativně lze disponovat a manipulovat s »člověkem« dost libovolně, ale reálná skutečnost
konkrétního člověka a daného života zde na zemi je zafixována v bytostné
syntéze a jednotě těla-duše. Z tohoto důvodu se nedá oddělovat jedno od
druhého ani teoreticky, abstraktně. Ačkoliv je tedy na každém konu zúčastněn
celý člověk, přece je jednou v akci více jedno nebo druhé - asi jako duševní
pracovník pracuje převážně, na prvním místě a přednostně duchem, dělník
zase fysickou silou. Podobně při motivaci intimity je jiná kvalita puzení
i zážitku u převážně psychického případu a akcentu, jiná u běžně nevyhraněného směru, a opět jiná u nižšího aspektu. Pokaždé jde o celého člověka,
o plné uchopení, cítění a prožívání, ale pokaždé o jinou hloubku a kvalitu.
Není tu lineárnosti. Široce odstíněná vnitřní motivace a psychicky rozrůzněná kvalita je vždy nejpodstatnějším znakem rozdílnosti analogických jevů
a člověka a ostatních tvorů.
Daleko častější nutkání a volání po intimitě u člověka než u ostatních
má jistě svůj Bohem daný smysl a účel. Ani rozum a vůle tu nemají vždy
možnost superkontroly, neboť je tu ještě jakási vyšší síla, která převyšuje
nejen pudy, nýbrž i rozum a vůli, a nedá se obejít ani ošidit.
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TOMÁŠ

ŠPIDLÍK

SLUŽEBNÍCI SLOVA
Problém prvních křesťanských století
Apoštol - nástupce proroka
» Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu « (Mh 16, 15).
Nebylo důvodu, proč by si první křesťané teoreticky kladli otázku o kázání
Božího slova. Rozuměli svému poslání docela v rámci židovského podání,
po způsobu starozákonních kazatelů, proroků (od slovesa rokovat, mluvit).
Židé pak měli o » slově « a jeho síle hlubší pojetí než jiné národy. Náboženství Starého zákona se může podle slov Kittelových (1) nazvat »náboženstvím slyšeného slova «. Proroci začínají své poselství charakteristickou
výzvou: »Slyšte slovo Hospodinovo!« (Jer 2, 4; Ám 7, ió). Nejzávažněji
výtka, které se jim dostává, je ta, že » nechtějí slyšet« (sr. Jer 7, 13; Oz 9, 17).
Hebrejský výraz pro slovo, dabar, má hluboký význam. Značí jádro
samé věci. Vždyť slovem stvořil Bůh svět (sr. Gn 1). Kdo zachytí slovo,
pochopil realitu.
Starozákonní teologie slova se projevuje nejlépe u Jeremiáše. Vyvolen
byl za proroka už v matčině lůně (1, 5). Dostalo se mu ujištění, žc sám Jahve
vloží svá vlastní slova do jeho úst. Budou ho tížit, ale i těšit, jsou »jako kladivo, které rozbíjí skálu« (23, 20).
Poslání židovského proroka sc tedy opíralo o zvláštní jistotu: Jahve
se »vyslovil skrze mne«, »jeho slova jsou na mém jazyce« (2 Sam 23, 22).
První apoštolé křesťanské doby chápali své kázání stejným způsobem. Byli
»svědky Slova« (Lk 1, 2), které se stalo tělem (Jan i, 14), mluvilo lidskými
ústy. Šli do světa, aby hlásali to, co sami slyšeli. K tomu jim byla slíbena
zvláštní pomoc: »Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa « (Mt 28,
20). Přivlastňují si všeobecně i příslib, který byl dán pro jistou konkrétní
okolnost: »Neboť to už pak nemluvíte vy, ale Duch vašeho Otce mluví
skrze vás« (Mt 10, 20).
Jfrvní dialog s prostředím
Z vědomí přímého Božího poslání pramenilo i sebevědomí prvních
křesťanských kazatelů. » Kdo slyší vás, slyší mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá
mnou « (Lk 10, 16). Není úkol kazatele, aby se přizpůsoboval světu, jeho
mentalitě a náladám. Svět se musí přizpůsobit slovům radostného poselství.
(1) Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart 1938 nid., tv. I, itr. 218.
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Z toho ovšem neplyne, že by zavírali oči před psychologickým problémem, kterému se nevyhne nikdo, kdo mluví. Každá řeč, má-li být srozumitelnou, musí odpovídat schopnostem, chápání, mluvě posluchače. Vždyť už
svatý Pavel se omlouvá, že musel mluvit nějako dospělým (sr. i Kor 3, 1).
Brzy se ukázalo, že mnoho přizpůsobení vyžadovali ani ne tak prostí
a jednoduší, jako spíš lidé, kteří si byli vědomi své kulturní povznesenosti.
Co zbylo křesťanským apologetům jiného, než mluvit k Rekům řecky?
Řečtina pak nebyla jen linguistický pojem. Její výrazy už měly příliš dlouhou
kulturní minulost a mnoho filosofických teorií se vázalo k výrazům běžného
rozhovoru. Autor Listu židům (11, 1) napsal, že víra je »podstatou věcí,
které doufáme «. Jak tomu slovu rozuměl, kdo vyšel z aténských škol? Tam
mělo slovo » podstata « význam docela zvláštní, ne vždycky jednotný.
Stěžujeme si někdy, že biblické texty jsou dnešním posluchačům cizL
A přece máme za sebou dvoutisíciletou kulturní tradici stavěnou na bibli!
Jak těžké teprve musely být semitské výrazy ve společnosti velké římské
říše? Vidíme, jak beznadějně po svém jim často rozumějí i ti, kteří měli
dobrou vůli se do nich vžít.
Nastává tedy svízelná a těžká práce překládání: ne pouhých slov, ale
myšlenek do pojmů cizích, svatého poselství do kategorií, které dosud sloužily jen »těm, kteří jsou mimo « (tak totiž říkali Otcové filosofům a profánním vědcům). Tato práce ovšem nikdy neskončí, co svět bude světem.
Přesto však musíme uznat, že to, co vykonali řečtí a po nich latinští Otcové,
dostalo ráz jakési definitivnosti. Dali základ křesťanské Evropě, slovníku
našich jazyků. Stačilo by jen spočítat abstraktní pojmy např. i v češtině a hledat, kde vzaly svůj původ nebo typický význam!
Povrchní konformismus a jeho krize
Nové dílo doprovází svěží nadšení. Proto se i adaptace pojmů Písma
do řecké a latinské kultury zdála věci snadnou a jednoduchou. První apologeté se při tom dopouštěli chyby, které rádi podléhají řečníci. Opírají
své vlastní tvrzení krásnými okřídlenými výroky jiných, vytrženými ovšem
ze souvislosti.
Svatý Pavel mluví o nesmiřitelném boji ducha s tělem (sr. Řím 7 , 1 4 násl.).
Stačilo tu ocitovat stylisticky bezvadné pasáže z Platonových Dialogů, ze
stoické diatriby, z učení Pythagorova, aby se ukázalo, že totéž tvrdí všichni
rozumní a moudří lidé. Křesťané se postí? Kdo lépe snesl všechny důvody
pro tento asketický postoj než Porphyrius ve svém traktátu O zdrženlivosti
od masa? Křesťané se mají varovat nebezpečí »světa«? Vždyť podle téhož
Porphyria filosof nemá ani znát cestu, která vede na náměstí. Mojžíš dal
židům Zákon. Ale i Plato věděl, jak dokonalost národa závisí od zacho548

vávání zákonů. Není divu, že pak zakladatele aténské Akademie nazvali
» Mojžíšem mluvícím řecky «.
Tento objev podivuhodné shody měl jistě dalekosáhlý význam pastorální a ekumenický. Nemohl však být trvalý. Povrchní irenismus j e ostatně
vždycky nebezpečný. Ríkají-li filosofové totéž co Písmo, kdo může myslícímu člověku zakázat, aby o Písmu diskutoval filosoficky, aby s jeho zásadami a tvrzeními udělal totéž, co s Dialogy Platonovými, totiž předmět
nekonečných debat? Herc sc, sněmy, synody a synodičky, jimiž se hemží
pokonstantinovská éra, všecky svědčí o této atmosféře otrávené duchem
helenistické mentality, povrchně vnesené do křesťanství.
Přeložily se základní pravdy víry do řeči vzdělanců a do slovníku doby:
podstata, přirozenost, osoba ... Divíme se pak, že se nemohli dohodnout,
kolik j e podstat v nejsvětější Trojici, kolik j e přirozeností v Bohočlověku,
je-li jedna osoba? Problémy, které se mezi učenými řešily na úrovni akademické, se v prostředí lidovém staly žvaněním a sprostými hádkami. Svatý
Řehoř Naziánský znal dobře prostředí Cařihradu, utekl odtud znechucen
a unaven.
Velký dialog křesťanství s kulturou starověku měl smutné dohry. Kazatelé tedy udělali to, co vždycky řečníci za podobných okolností dělají: obrátili kartu. Začali se pečlivě vyhýbat všemu, čeho tak nadšeně používali k svému dobru. Prohlásili, že už nebudou diskutovat o Bohu » aristotelovsky «,
že se dají raději » d o školy galilejských rybářů« (2).
Žádný návrat však není návratem úplným. Historie se nevrací. Nadarmo
vyznávají křesťanští kazatelé na počátku homilií svou neznalost (agnosia),
neučenost (amatheia), prostotu (haplotes). V tom horlivém ujišťování j e cosi
násilného a umělého. Stalo se to povinnou literární formou. Skepse byla
daleko vážnější, než by se zdálo. Nešlo už jenom o to, má-li se užívat slovníku Písma nebo terminologie světa kulturního. Problémem se stalo slovo
samo: Nakolik jsme schopni lidskou řečí vyjádřit tajemství víry, hlásat Boží
pravdy lidským jazykem?
Hodnota lidského slova
V e 4. století po Kristu vyvstává tedy v oblasti církevní problém, který
přibližně tolik století před naší érou řešili v Aténách na poli profánním:
otázka o hodnotě slov, lidské řeči. Sokrates, Plato a Aristoteles vybojovali
vítězně boj proti skeptikům o platnost a hodnověrnost lidského myšlení.
Jsme schopni poznávat pravdu, máme společné pojmy. Rozumíme si, protože j e mezi námi homologia, jednota ideí, myšlenek, pojmů. Bohužel však
není mezi lidmi jednota řeči, slovních výrazů. Odkud se ta různost bere?
{ 2 ) ŘEHOŘ N A Z I Á N S K Ý , Or.

23, 1 2 , P G 35, 1164 C .
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J e skutečně vnější zvuk (Jone) v ý r a z e m vnitřní myšlenky? Může se duchovní
idea přenášet h m o t n ý m j a z y k e m ?
Teorie, kterou Plato klade do úst Sokratovi v Kratylovi (3), j e dost
pesimistická. Podobně j a k o j e viditelný svět matný odlesk světa ideí, tak
j s o u i slova j e n o m typ a nedokonalý obraz našich myšlenek. N e každý ostatně
j e schopen slova tvořit! P o d o b n ý výklad, i k d y ž propracovanější, podali
i stoikové. Zato Aristoteles j e ještě skeptičtější. Vnější výraz j e cosi docela
libovolného. T o , že slovo růže znamená růži, j e pouhá dohoda mezi námi.
Totéž slovo b y mohlo znamenat i cokoli jiného. Těžko tu hledat přirozený vztah.
N i c v těchto teoriích nebylo povzbudivého pro křesťanského kazatele,
který j e povolán stát se » ústy Krista «, » půjčit svá slova do služby věčného
S l o v a « (4). Jejich obtíž byla dokonce m n o h e m hlubší. Plato vidí všecku
slabost lidské komunikace j e n o m v e slovech. Myšlenka sama j e silná, pravá,
jednotná v e všech (je tu homologia). Problém křesťanský j e však j i n ý : J a k ý m
způsobem j s m e schopni postihnout B o h a myšlenkami? » O B o h u víme,
že j e , ale nevíme, co j e « (5). T a k zní pověstná formulace kappadockých
Otců proti Eunomiovi a všem racionalistům té doby. Z neobsáhlého Božího
tajemství j e nám známo j e n něco málo.
C o pak zbude z toho mála, co víme, pokusíme-li se to vyjádřit slabým
a nejasným zvukem lidské řeči? J a k tedy hlásat B o ž í slovo? Apoštolově
se rozešli do světa a s v e l k ý m nadšením všude hlásali poselství evangelia.
Mezi prvními mnichy už čteme m n o h o příkladů, j a k asketi od této povinnosti utíkali. Zdála se j i m nad lidské síly. Proto se také zásadně bránili kněžství.
Stalo se však to, co se často stává v dějinách církve, že velcí klasičtí
kazatelé křesťanští vyvstali právě v tomto prostředí, že se j i m i stali ti, kteří
vzdorovali, utíkali, odpírali. První klasickou knížku O kněžství (6) napsal
mnich J a n z Antiochie, aby uhájil své odmítavé stanovisko, svou neschopnost být hlasatel Božího slova. N e p o m o h l o m u to. B r z y se stal tím, čím ho
nazýváme: Janem Zlatoústým, nejproslulejším řečníkem mezi Otci. Svatý
Řehoř Naziánský j e takřka současník. V j e h o řeči O útěku (7) se vracejí p o dobné důvody j a k o Jana, mnicha z Antiochie. Vysvěcen na kněze proti své
vůli, uprchl a nechtěl kázat. A přece i j e h o nazývá tradice Řehořem B o h o slovcem, tím, kdo vydal svědectví B o h u Slovu (8). O n j e také jeden z prvních,
(3) Č . 383 násl.
(4) Srov. T . ŠPIDLÍK, Grégoire de Nazianze. Introduction a Vétude de sa doctrine spirituelle, Ř í m
str. 138 násl.
(5) Sv. B A Ž I L V E L . , Contra Eunomium I, 8, P G 29, 528-530.
(6) P G 48, 623-692.
(7) Or. 2, Apologetica, P G 35, 407-513.
(8) Srov. T . ŠPIDLÍK, op. cit., str. 1 3 2 násl.
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1971,

kdo prožívá problematiku křesťanského kázání v podrobnostech a snaží se
najít teoretické i praktické řešení.
Řehoř Naziánský

- » služebník Slova «

Řehoř, básník mezi Otci. se cítí povolán sloužit B o h u slovem. Chce
být básníkem, zvučící kytarou ve službě Slova (9), chce zpívat o nčjsvětější
Trojici, andělech, lidech, Božím zákonu ... (10). » Cítím, « píše, »jak se mi
tlačí slova ven j a k o sladké víno uzavřené v sudě nebo vzduch vehnaný do
bronzově r o u r y « ( 1 1 ) .
J e to sice povolání zvláštní, jsou to city básníka. Ale ty mají základ v lidské přirozenosti. Každý člověk má dar slova, j a k o odlesk Božího tajemství,
v němž z B o h a Otce vychází věčné Slovo. K d o tedy žádá od jiného slovo,
žádá nejkrásnější dar, to nejlepší, co máme (12).
Měl-li tak vysoké pojetí o lidské řeči, pak se nedivíme jeho neobyčejné
citlivosti v případech, kde cítil zneužívání slov. Zdá se, že trpěl přímo fyzicky
prázdnými diskusemi, lacinými výklady J3ožícli tajemství od těch lidí, pro
které rozhovor o B o h u j e » příjemné žvanění po dostizích, divadlech, chansonech, pitkách a nemravnostech « (13).
K d o tedy smí o B o h u mluvit a j a k ? J e to zvláštní poslání pro některé.
Plyne to z pravdy o mystickém těle Kristově, kde má každý jedinec svou
funkci. »Jeden j e j a k o ucho, druhý j a k o jazyk ... Jeden učí, druhý se dává
poučit« (14). K d o J e tedy ten, kdo má učit? K hlásání Božího slova nestačí
jen linguistické, rétorické a dialektické schopnosti. Takových j e mnoho,
co nosí » dlouhé vousy «, aby se zdáli učení, a dělají »taneční v ý k o n y se slov y « (15).
Lidské slovo, ať už j e jakkoli vyumělkujeme, zůstane stále slabým nástrojem. Chybí-li nám výrazy k tomu, abychom popsali velké zážitky života
na zemi, čím více oněmíme před skutečností Boha. » Žádný dech nepojal
všecek vzduch, žádný duch nepochopil podstatu Boha a žádné slovo ji dokonale nevyslovilo « (16).
Kazatel však musí přesto o božských věcech mluvit. Jaké j e řešení?
Musí být nejdřív hluboce přesvědčen o tom, že na to lidské schopnosti nestačí. Bůh sám se však vyslovil ve svém Slovu, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi (sr. Jan 1, 14). Jeho příchod však předcházel Jan Křtitel.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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Carmina II, I, 38, v. 50-52, P G 37, 1312-14.
Carm. II, I, 34, v. 125-29, PG 37, 1 3 1 6 A.
Carm. II, I, 11, v. 847-50, P G 37, 1087.
Carm. II, II, 5, v. 1-4, P G 37, 1 5 2 1 A.
Or. 27, 3, P G 36, 16.
Or. 32, 12, P G 36, 188 B .
Or. 5, 5. PG 35, 669 B ; Or. 27, 1, P G 36, 12 A B .
Oř. 30, 17, P G 36, 1253 B C .

On byl * hlas (Jone) předchůdce Slova (Logos)« (17). Také Áron, první
kněz, byl »hlas« pro svůj lid (18).
Takové tedy má být poslání i křesťanského kazatele. Půjčovat svůj
* hlas «, tj. své lidské schopnosti » Slovu «, tj. Boží síle, která se v nich vyjádří.
Jinak by mluvil na prázdno. Jeho první povinnost je tedy » zharmonisovat
svá slova s Duchem« (19). Vyvstává však hned praktická otázka. Kdo si
může být jist, že Duch svatý doplňuje jeho lidskou slabost? Je tu dvojí podmínka: morální a hierarchická. Duch svatý nemůže užívat pokaženého
nástroje (20), slova, které je daleko od praxe (21). Nemůže osvěcovat, kdo
sám není osvícen (22).
Duch však osvěcuje jednotlivce v církvi, a to podle funkce, jakou kdo
zastává. Víc a víc se Řehoř přesvědčil o tom, že poslání kázat je funkce kněžská, toho, kdo je pastýř, a ne ovce (23). Řehoř sám utíkal zpočátku od této
povinnosti, ale pak si uvědomil její závažnost a pronesl tato nadšená slova:
»Otevřu široko svá ústa a vdechnu Ducha (Žl 118, 131). Dám Duchu
to, co mám, sebe sama, své skutky, svá slova, svůj oddech, své mlčení. Ať
mě má, ať mě vede, ať uvede do činnosti mou ruku, mé chápání, můj jazyk ...
Nejsem takový mluvka, abych si přál mluvit, když mně Duch nařizuje
chránit mlčení, ale nejsem zas tak mlčelivý a tak nechápavý, abych si dal
závoru před rty, když okolnosti vyžadují příhodné slovo. Zavírám a otvírám svou bránu Mysli, Slovu a Duchu (tj. Bohu Otci, Synu a Duchu svatému), kteří jsou jedno svou božskou přirozeností « (24).

(17)
(18)
(19)
(ao)
(ai)
(aa)
(13)

Of.
Or.
Oř.
Oř.
Oř.
Oř.
Oř.
(24) Oř.
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6, 7, PG 35. 1036 A.
ja, 17, PG 36, 193 B.
3». i. PG 36, 449 C.
9, a, PG 35. 8ai AD.
*3, 43, PG 36, 553 A.
a, 71. PG 35. 480 B.
3a, la, PG 36, 188 B.
la. i, PG 33. «44 AB.

Překlady a přehledy
APOŠTOLSKÝ

LIST

SVATÉHO O T C E P A V L A

VI.

kardinálu Mořici R o y o v i , předsedovi Papežské studijní komise Spravedlnost a mír a Laické
rady, k osmdesátému výročí encykliky » Rerum novarum «.
Úvod
1. O S M D E S Á T É V Ý R O Č Í vydání okružního listu »Rerum novarum«, který svým
poslestvím tvoří i nadále inspiraci úsilí o dosažení sociální spravdelnosti, je Nám pobídkou,
abychom připomněli nauku svých předchůdců v této věci a doplnili j i zásadami a naučeními, přizpůsobenými novým požadavkům světa, který se bez ustání mění. Církev jde s lidstvem a sdílí jeho osudy v běhu dějin. Hlásá lidem radostné poselství Boží lásky a spásy v Kristu; vrhá světlo evangelia i na jejich zevnější činnost a pomáhá jim, aby odpověděli na Boží
láskyplný úradek a plně uskutečnili to, po čem sami tolik touží.
Všeobecné volání po větší spravedlnosti
2. S důvěrou pozorujeme, že Boží duch j e stále činný v lidských srdcích a všude na světě
shromažďuje ve společenství křesťany, kteří si jsou vědomi své odpovědnosti vůči společnosti. Ve všech světadílech, u všech národů, ve všech státech, civilizacích a za jakýchkoliv
životních podmínek Pán ustavičně probouzí pravé apoštoly evangelia.
Na našich nedávných cestách Nám bylo dopřáno setkat se s nimi, vyslovit j i m svůj
obdiv a povzbudit je, aby vytrvali. Sli jsme mezi zástupy a naslouchali jsme jejich prosbám
a volání o pomoc - byly to výkřiky, vycházející z bídy, ale též z naděje, že se jim pomůže.
Tehdy se Nám ukázaly vážné problémy dnešní doby v novém světle a jasněji; jistě každá
země měla své vlastní problémy; přece jen bylo vidět, že u základů byly společné celému
lidstvu, které si klade otázku o své budoucnosti, o směru, kterým jdou změny, jichž jsme
svědky, a o jejich smyslu. Existují velké rozdíly v hospodářském, kulturním a politickém
vývoji národů; kdežto jedny země jsou silně industrializované, jiné jsou ještě na zemědělské
úrovni; jedny oplývají blahobytem, druhé však zřejmě trpí hlad a nedostatek; vedle zemí
s vysokou kulturní úrovní vidíme druhé, jak přímo zápasí s analfabetismem. Všude se lidé
dožadují větší spravedlnosti, odevšad stoupá touha po více zaručeném míru, po ovzduší
vzájemné úcty mezi lidmi i národy.
Také křesťané žijí v rozdílných situacích
3. Okolnosti, ve kterých křesťané chtě nechtě žijí, se jistě velmi od sebe liší podle krajin,
podle sociálních a politických systémů a podle kultury. V některých zemích jsou úplně umlčeni, jsou terčem podezřívání a takřka odsunuti na okraj společnosti - to je například jejich
situace v totalitních státech, kde věřící nemají patřičnou svobodu. Jinde představují slabou
menšinu, takže je jejich hlas stěží slyšet. V jiných zemích konečně má své uznané postavení,
a nejednou i oficiálním způsobem; tam však je církev zase vystavena nárazům krize, která
otřásá společností, a někteří její členové se ocitají v pokušení sáhnout po radikálních a násilných řešeních; jsou přesvědčeni, že od nich mohou očekávat uspokojivější výsledky. Zatímco
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někteří jsou lhostgní vůči exiitujícímu bezpráví a usilují o to uchovat nynější stav věcí, jiní
se nechávají svést revolučními ideologiemi, které iluzorně slibují definitivní příchod lepšího
světa.
4. Není pro Nás lehké pronést za tak rozdílných situací jednoznačný úsudek a podat
všeobecně platné řešení. Ani o to neusilujeme, není to ostatně naše poslání. Je totiž úkolem
křesťanského společenství objektivně analyzovat situaci ve vlastní zemi, vrhnout na ni světlo
nezměnitelných slov evangelia a čerpat z nich podněty k reflexi; křesťané mají zhodnotit
pokyny a směrnice pro svou konkrétní činnost v sociálním učení církve, jak se vyvinulo
během dějin a zvláště v této éře industrialismu; toto sociální učení církve, můžeme říci,
mělo svůj začátek v historickém datu, kdy byl uveřejněn okružní list papeže Lva XIII. » O dělnické otázce « - výročí vydání tohoto listu právě slavíme. Je povinností křesťanského společenství za vedení Ducha svatého spolu s biskupy, kteří jsou za to odpovědni, s ostatními
křesťanskými bratry a se všemi lidmi dobré vůle zjistit, jaká rozhodnutí třeba učinit a co
podniknout, aby se provedly společenské, politické a hospodářské změny, které, jak se zdá,
jsou často nutné a naléhavé.
V tomto úsilí o provedení nutných změn mají křesťané především obnovit svou důvěru
v účinnost a originálnost požadavků evangelia. Evangelium není překonáno proto, že bylo
poprvé hlásáno, zapsáno a uskutečňováno za zcela jiných společenských a kulturních podmínek, Jeho učení a podněty, obohacené o živou zkušenost staleté křesťanské tradice, zůstávají stále aktuálními, pokud jde o obrácení lidí a o rozvoj sociálního života. A není dovoleno
dát je do služeb osobních časných zájmů a tak zapomínat na jeho všeobecné a věčně platné
poselství (1).
Co pfináH církev originálního

5. Vůči zmatkům a nejistotě dnešní doby má církev pro lidi své vlastní poselství a dovede
jim poskytnout pomoc v jejich úsilí stát se strůjci vlastní budoucnosti a dát jí směr. Od doby,
kdy encyklika Rerum nov arum rázně a rozhodně odsoudila nedůstojnou situaci dělníků v rodící
se industrializované společnosti, vývoj událostí umožnil uvědomit si nové rozměry a důsledky
sociální spravedlnosti; upozornili na to papežové už v encyklikách Quaáragesimo anno (2),
vydané k 40. výročí okružníku Rerum novarum, a v Matka a učitelka (3), vydané k jeho 70.
výročí.
Nedávný II. vatikánský sněm věnoval pozornost těmto otázkám především v pastorační konstituci Radost a naděje. A my jsme šli dál tímto směrem v encyklice Pokrok nÁrodb\
psali jsme tam: » Nejvýznamnější skutečnost, kterou si dnes musí všichni uvědomit, je tato:
sociální otázka nabyla rozměrů světových« (4).
A na jiném místě: »Církev si uvědomila, že požadavky poselství evangelia jí ukládají
povinnost dát se do služeb lidí, pomáhat jim postavit si před zraky tento problém v celé
jeho šíři a přesvědčit je, že je naprosto nutná v tomto rozhodujícím okamžiku lidských dějin
solidární akce k jeho vyřešení« (5).
Tato povinnost, kterou si plně uvědomujeme, Nás dnes vede, abychom nadhodili několik myšlenek a podnětů; vyvolala je rozsáhlost problémů, před kterými stojí dnešní lidstvo.
6. Ostatně bude též tématem blízkého zasedání biskupského synodu podrobněji prostudovat a hlouběji prozkoumat, jaké je poslání církve vůči těmto závažným otázkám, souvisejí(x) VÍE past. kout. IL vat. sněmu Radost a nadije, £L 10; A A S 58 (1966), str. 1033.

(a) AAS a3 (1931) str. aopn.

(3) A A S 53 {19ói), itr. 429 n.
(4) Enc. Populorum Progressio {Pokrok néroáiJ), A A S 59 (1967), itr. 258, či, 3.
(5) Enc. Pokrok niroéi, £L 1.
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cím s problémem spravedlnosti v dnešním světě. Avšak výročí encykliky Rťrwtfi ttovarum
nám nyní poskytuje příležitost sdělit svou starostlivost a svůj názor v této věci tobě, ctihodný
bratře, jako předsedovi naší komise Spravedlnost a mír a Laické rady.
Tímto způsobem chceme také povzbudit tyto instituce Svaté stolice v jejich práci, konané k dobru lidstva jménem církve.
Šíře současných sociálních ztnčn

7. V tomto liste - aniž bychom přehlíželi stile aktuální otázky, jimiž se zabývali už
Naši předchůdci - chceme především upozornit 11a některé otázky, které pro svou naléhavost, rozsáhlost a složitost musí být středem zájmu katolíků v nastávajících letech; spolu
s ostatními lidmi mají hledět vyřešit nové těžkosti, které ohrožují samu budoucnost člověka.
Je nutné zapojit sociální problémy, které vyvolává moderní ekonomický život, do širšího
rámce nové rodící sc civilizace - máme tu před očima opravdu lidské výrobní podmínky,
spravedlnost při výměně hospodářských statků a při rozdělení bohatství, smysl a význam
zvýšené spotřeby a účast na spoluodpovědnosti. Za nynějších tak pronikavých a rychlých
změn člověk každým dnem odhaluje víc a víc sama sebe a ptá se 11a smysl vlastní existence
a na to, jak přežije on a společenství, které tvoří s druhými. Váhá přijmout ponaučení z minulosti, pokládají za uzavřenou a příliš odlišnou; přece jen potřebuje prozářit svou budoucnost,
třebas ji rovněž považuje za nejistou a nestálou, světlem věčných pravd. Tyto nezměnitelné
pravdy ho sice převyšují» avšak chce-li, může odhalit jejich stopy (6).

N O V Í SOCIÁLNÍ PROBLÉMY

Urbanizace

8. Naši pozornost upoutává v první řadě jev velmi významný jak v zemích industrializovaných tak i v těch, které jsou teprve ve fázi rozvoje: je to urbanizace. Civilizace, budovaná
po mnoho staletí převážní na zemědělství, je na ústupu. Můžeme však říci, že se věnuje dostatečná pozornost zdravému uspořádání a zlepšení životních podmínek venkovského obyvatelstva? Jeho nižší hospodářská situace, nejednou hraničící s chudobou, vyvolává stěhování
do pochmurných a přelidněných předměstí, kde tito přistěhovalci nenacházejí ani práci
ani byt.
Nepřetržité stěhování z venkova, růst průmyslu, neustávající populační přírůstek a přitažlivost velkoměst vedou k soustřeďování obyvatelstva, jehož rozsah si jen ztěžka můžeme
představit, takže se už hovoří o megalopolích, obrovských místech, seskupujících přímo
desetimiliony lidí. Jistě, existují města, jejichž rozloha zabezpečuje lepší a rovnoměrné usazení obyvatelstva, takže jsou schopna poskytnout zaměstnání přistěhovalcům, uvolněným
z venkova pokrokem zemědělství: tato města umožňují lepší uspořádání lidského prostředí,
a tak zabraňují šíření prolétaná tu a přelidňování ve velkoměstech.
9. Neúměrný růst měst nese s sebou průmyslový rozvoj, ale není 3 ním totožný. Industrializace, založená na technologickém výzkumu a na přemění přírody, jde neustále vpřed
a podává důkaz o svých nevyčerpatelných možnostech. Zatímco některé podniky se rozvíjejí
a se specializují, jiné zanikají nebo se přemisťují, a tak vznikají nové sociální problémy:
profesionální nebo oblastní nezaměstnanost, nutnost zmínit pracovní kvalifikaci u lidského
materiálu a jeho pohyb, nutnost neustálého přizpůsobování pracujících a konečně nestejné
podmínky v rozličných průmyslových odvětvích. Neomezené soutěžení využívá dovedně
(6) Srov. 2 Ker 4, 17.
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moderních prostředků publicity a nepřetržitě chrlí na trh nové výrobky a usiluje o to, získat
si spotřebitele - a na druhé straně staré ještě produktivní továrny se stávají neužitečnými.
Široké vrstvy obyvatelstva ještě nejsou schopny uspokojit své základní potřeby a už se záměrně usiluje o to vyrábět to, co je vlastně nadbytečné. Právem se proto můžeme tázat, zda
člověk navzdor všem svým výdobytkům neobrací výsledky své činnosti proti sobe samému.
Říká si, že postavil přírodu do svých služeb (7); nestává se však otrokem svých výrobků?
Kfesťané v místech

10. Není městská civilizace, která provází rozvíjející se industrialní civilizaci, přímo
provokací proti moudrosti člověka, proti jeho organizačním schopnostem a jeho výhledům
do budoucna? Urbanizace rozvrací v industriální společnosti tradiční způsob živou a jeho
instituce: rodinu, poměr k těm, kteří bydlí okolo, ano i rámec křesťanského společenství.
Člověk zakouší nový druh osamocení, ne už vůči přírodě, která by mu byla nepřátelskou a
k její muž ovládnutí potřeboval staletí; cítí se osamocen uprostřed bezejmenné masy lidí, kteří ho
obklopují a mezi nimiž si připadá jako cizinec. Urbanizace jistě představuje úsek vývoje lidské
společností, který už nelze zvrátit; staví však člověka před velmi nesnadné problémy, jako
jsou zvládnout její růst, organicky jej usměrňovat a konečně vzbudit u lidí zájem o všeobecné
dobro. Tento neorganizovaný růst měst vytváří nový proletariát: usídluje se uprostřed měst,
odkud velmi často zámožnější lidé odcházejí; usazuje se i na předměstích a už obepíná jako
kruh bídy a jako výčitka dosud němá vyzývavý přepych měst, která jen konsumují a nejednou
přímo rozhazují. Místo aby přispívalo k bratrskému střetnutí a k vzájemnému pomáhání,
město ještě prohlubuje rozdíly a nevšímavost a umožňuje nové formy vykořisťování a nadvlády člověka nad člověkem: jedni spekulují s potřebami druhých a nepřípustným způsobeni přitom vydělávají. Za krásnou fasádou se skrývá několikerá bída, o níž nevědí ani ti
ncjblížíí sousedé; a objevují sc nové rány a jimi se ponižuje lidská důstojnost, jsou to kriminalita, zločinnost, užívání omamných prostředků a erotismus.
11. Obětí těchto vskutku nelidských životních podmínek, které snižují svědomí a narušují rodinu, jsou právě lidé po sociální stránce nejslabší. Malé městské byty, v nichž je nahromaděno mnoho lidí, nedovolují ani tu nejmenší míru rodinného soukromí. Nově založené
rodiny marně čekají na slušný vlastní příbytek za cenu jim dostupnou, klesají na mysli a v nebezpečí se může ocitnout i jejich stabilita. Chlapci a dívky utíkají z příliš těsného bytu a za
nedostačující životní prostor doma hledají náhradu na ulici v přátelstvích, která se těžko dají
kontrolovat. Je tedy vážnou povinností odpovědných činitelů usilovat o to, aby se tento
proces urbanizace zvládl a dal se mu správný směr.
Je naléhavě nutné obnovit tkáň společenského živou v rámci ulice, městské čtvrti nebo
sídliště, tak aby tam člověk mohl uspokojit oprávněné požadavky své osobnosti. Bude nutno
zakládat zájmová a kulturní střediska na úrovni far nebo různých společenství, na způsob
nejrůznějších organizačních forem: zakládat rekreační kroužky, najít místnosti pro schůzky, pořádat společná duchovní střetnutí, která umožní jednotlivci vymanit se z osamocení a navázat bratrské vztahy.
12. Budovat dnes město jako životní prostor pro lidi a jqich rozpínající se společenství,
vytvářet nové způsoby styků a vzuhu, hledat nový způsob uplatňování sociální spravedlnosti,
brát na sebe odpovědnost za tuto společnou budoucnost, která se nejeví lehkou - to jsou
úkoly, na kterých se křesťané mají podílet. Lidem natlačeným na sebe v přelidněných městech,
takže se tam život stává nesnesitelným, třeba nést poselství naděje, a to prostřednictvím prožívaného lidského bratrství a v ovzduší konkrétní spravedlnosti. Ať si křesťané jsou vědomi
(7) Viz enc. Pöfcrofc národů, čl. 25.
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teto své nove odpovědnosti a neztrácejí odvahu tváří v tvář nesmírným rozměrům beztvarého města. Ať se spíše rozpomenou na proroka Jonáše, který křížem krážem prošel velké
město Ninive a v něm kázal radostnou zvěst o Božím milosrdenství; v jeho slabosti ho
posilovala jedině síla slova všemohoucího Boha. Je pravda, že v Písmě je město Často uvedeno jako místo hříchu a pýchy člověka, který se považuje za dost mocného, aby svůj život
budoval bez Boha, ba dokonce aby proti němu povstal. Avšak i Jeruzalém je biblické město,
a je to město svaté, místo setkání s Bohem, a konečně je to předobraz města, které sestupuje
z nebe (8).
Mládež

13. Městský způsob života a změny, které vyvolává industrializace, stavějí do plnějšího
»věda některé otázky, kterých jsme si dosud nebyli řádně vědomi. Například jaké bude místo
ženy a mládeže ve společnosti, která se rodí.
Dialog mezi mládeží, nositelkou tužeb po obnově, ale i obav před budoucností, a staršími
generacemi je opravdu všude velmi nesnadný. Kdo nevidí, že se to může stát zdrojem vážných sporů, roztržek a ústupků, a to i v rámci rodiny, ano, že se může stát problematickým
i způsob vykonávání autority, výchova k osobní svobodě a uchování zděděných hodnot
a názorů, které se dotýkají samých základů společnosti?
Místo ženy

V mnoha zemích je předmětem studia postavení ženy a mocně se pro ni vymáhá takový
statut, jímž by se odstranila jakákoliv opravdová diskriminace a zaručila jim rovnoprávnost
a respektování jejich důstojnosti. Nemluvíme tu o oné nesprávné rovnosti, která popírá rozdíly
mezi ženou a mužem, stanovené samým Stvořitelem, a která je právě proto v rozporu s úkolem, jejž má žena v rodině a ve společnosti; tento ženě vlastní úkol má nesmírný význam
a hodnotu. Právě naopak, bude nutné usměrňovat vývoj zákonodárství v této oblasti takovým způsobem, aby se chránilo vlastní poslání ženy, k němuž ji určuje její přirozenost, a aby
se zároveň uznala její oprávněná osobní nezávislost a též rovnoprávnost v účasti na kulturním, hospodářském, společenském a politickém životě.
Pracující

14. Na Druhém vatikánském sněmu církev slavnostně prohlásila: »Lidská osoba je
a musí být počátkem, nositelem a cílem každého společenského zřízení« (9). Každý Člověk
má tedy právo na práci, na rozvoj svých schopností a své osobnosti při vykonávání svého
zaměstnání, má právo na spravedlivou mzdu, která poskytne jemu a jeho rodině » možnost
vést slušný život po stránce hmotné, společenské, kulturní a duchovní« (ro), a konečně
na zabezpečení pro případ choroby nebo stáří.
Demokratická společenství v zásadě sice přijímají právo pracujících zakládat si odborová
sdružení a jejich prostřednictvím si tato práva bránit; ne vždycky však stejně ochotně přijímají
činnost těchto odborů. Je třeba přiznat velkou důležitost jejich poslání. Jejich úkolem je být
zástupci rozličných kategorií pracujících, pomáhat v jejich spolupráci k hospodářskému
rozvoji společnosti, na kterou mají právo, a prohlubovat jejich vědomí odpovědnosti za
uskutečňování všeobecného dobra. Činnost odborů má ale též své těžkosti. Cas od času se
(8) Viz Zjev 3, 12; 2i, 3.
(9) Past. konst. Radost a naděje, čL 25.
(10) Past. konst. Radost a naděje, £1. 67.
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může vyskytnout pokušení využít, zvJáltě stávkou, své pozice síly, k prosazení příliš těžkých
podmínek pro celkové národní hospodářství nebo pro jisté sociální těleso, anebo dokonce
k vydobytí požadavku čisté politických; těmito slovy jistě nemáme v úmyslu upřít pracujícím právo na stávku, jako na krajní prostředek obrany vlastních práv. Ale když jde o veřejné služby, především o ty, které jsou nutné pro denní život celého společenství, třeba
mít odvahu a stanovit meze, které se nesmí překročit, aby se nezpůsobila neospravedlnitelná
Skoda společnosti.
Oběti ztnčn

15. Všeobecné můžeme říci, že se už vykonaly velké kroky vpřed k spravedlivějšímu
a odpovědnějšímu uspořádání lidských vztahů. Ale ještě zůstává mnoho vykonat na tomto
rozsáhlém polí. Proto je nutné i nadále usilovně uvažovat, hledat, zkoušet, aby byly splněny
oprávněné požadavky pracujících; rostou postupně, čím více roste jejich vzdělání, čím více
si uvědomují vlastní důstojnost a sílu svých organizací.
Slepé sobectví a vládychtivost jsou neustálým pokušením člověka. Proto je nutné stále
pozorněji přemýšlet a usuzovat, jak zjistit i příčiny nespravedlivých životních podmínek
a jak postupně nastolovat spravedlnost čím dále méně nedokonalou. Vždyť průmyslové
změny, které vyžadují rychlé a ustavičné přizpůsobování životních podmínek, budou mít
za následek - jak se to dá lehko předvídat - rostoucí počet těch, kdo těmito změnami budou
postiženi, a přitom tito lidé budou mít stále méně možnosti se ozvat.
K těmto novým » chudým « - k invalidům, k těm, kteří mají menší pracovní schopnosti,
k lidem starým nebo pro jakýkoliv důvod vyřazeným z pracovního procesu - k těm se obrací
pozornost církve, aby je vyhledala, jim pomáhala a chránila jejich místo a důstojnost vfc společnosti, která se vzájemným soutěžením a honbou za úspěchem stala nelidskou.
Diskriminace

16. Mezi ty, kdo jsou postiženi tímto nespravedlivým stavem věcí, třeba zařadit - třebas
bohužel nejde o novou věc - i oběti diskriminací: ty, kterým se děje křivda, aC už před zákonem, nebo jen ve skutečnosti, pro jgich rasovou příslušnost, pro jejich původ, barvu pleti,
kulturu, pohlaví nebo náboženství.
V této době je předmětem větší pozornosti rasová diskriminace; je totiž příčinou napětí
jak uvnitř některých států, tak i na mezinárodním poli. Lidé právem pokládají za neospravedlnitelné a odmítají jako nepřípustné chtít uchovat nebo dokonce znovu zavádět zákony
nebo způsoby chování, které mají svůj kořen v rasových předsudcích. Všichni lidé mají
přece touž přirozenost, a tedy i stejnou důstojnost s týmiž základními právy a povinnostmi
a týmž nadpřirozeným určením. V rámci téže společné pozemské vlasti si mají být všichni
rovni před zákonem a všem má být zaručena stejná účast na hospodářském, kulturním, občanském a společenském životě a všichni mají mít i spravedlivý podíl na užívání národního
bohatství.
Právo na emigraci

17. Myslíme tu téŽ na bolestnou situaci velkého počtu lidí, kteří pracují mimo hranice
své vlasti a jimž jako cizincům je těžší domáhat se sociálních práv, na která mají právo, vždyť
přece účinné přispívají k hospodářskému rozvoji státu, který je přijal. Je velmi naléhavé,
aby byl vůči nim překonán jistý přepjatý nacionalistický postoj a aby byl vytvořen zvláStní
statut, kterým se uznává právo na vystěhování a ulehčuje přistěhovalcům zapojit se do no558

vého prostředí, kterým se usnadňuje jejich postup v zaměstnání a umožňuje získat slušný
byt, kam by se případně mohla přistěhovat i jejich rodina ( n ) .
Do teto kategorie nutno konečně zařadit i ty, kdo z pracovních důvodů, nebo v útěku
před následky přírodní katastrofy nebo před nepříznivým podnebím opouštějí svou vlast
a jsou nuceni přesídlit do jiných krajů.
Je povinností všech, a zvláště křesťanů (12), přičinit se ze všech sil o vytvoření ovzduší
všeobecného bratrství, které je nepostradatelným základem opravdové spravedlnosti a trvalého míru: » Nemůžeme vzývat Boha, Otce všech lidí, když se nedovedeme bratrsky chovat
vůči některým lidem, stvořeným k Božímu obrazu. Postoj člověka vůči Bohu Otci a postoj
člověka vůči ostatním lidem, svým bratřím, natolik spolu souvisí, že Písmo praví: Kdo nemiluje, nepoznal Boha (1 Jan 4, 8) t (13).
Vytvořit nové pracovní možnosti

18* Se vzrůstem populace, zvláště u mladých národů, bude v nejbliŽších letech růst
též počet těch, kdo zůstanou bez práce, a rak budou odsouzeni k živoření a příživnictví; dá
se tomu odpomoci jedině tím, že se probudí vědomí lidské odpovědnosti a všeobecné solidarity, které povede k účinné investiční politice, k organizaci výroby a obchodních vztahů,
a konečně i k poskytování přiměřené výchovy. Víme dobře, Že se věnuje pozornost těmto
otázkám v mezinárodních organizacích, a přejeme si vroucně, aby u jejich členů po slovech
a prohlášeních co nejdříve následovaly i konkrétní činy.
Se znepokojením musíme konstatovat, že se v této oblasti ještě zmocňuje dokonce i odpovědných činitelů jakýsi fatalismus, který vede nejednou k malthusiánským řešením, usilovně prosazovaným intenzivní propagandou ve prospěch antikoncepce a potratu. V této
kritické situaci je právě naopak nutné zdůrazňovat, že rodina, bez níž neobstojí žádná společnost, má právo na takovou pomoc, která jí zaručí podmínky zdravého vývoje. » Není
pochyby, že veřejná moc v mezích své pravomoci může zasáhnout, občany o těchto otázkách
informovat, konat vhodná opatření, pokud jsou ve shodě s požadavky mravního zákona
a naprosto se přitom dbá spravedlivé svobody manželů. Bez nezcizitelného práva 11a manželství a na dítě neexistuje opravdová důstojnost člověka € (24).
19. Nikdy předtím se nevyžadovalo tolik vynalézavosti na sociálním poli jako v naši
době. A je nutné do těchto podniků investovat alespoň tolik tvořivých sil a kapitálu, kolik
se vynakládá na zbrojení nebo na technologický výzkum. Jestli Člověk zůstane pozadu a nebude zavčas předvídat vznik nových sociálních otázek, ty se pak stanou natolik vážnými,
že stěží lze potom doufat v jejich pokojné vyřešení.
Společenské sdélovací prostředky

20. Mezi nejdůležitějšími současnými změnami nemůžeme přejít mlčením stále víc
rostoucí význam společenských sdělovacích prostředků a jejich vliv na přetváření mentality,
vědění, institucí a samé společnosti. Mají zajisté mnohou pozitivní stránku, jejich prostřednictvím skoro v okamžiku přicházejí až k nám zprávy z celého světa, umožňují nám spojení
s lidmi bez ohledu na vzdálenosti, umožňují budovat jednotu mezi lidmi a šířit více vzdělání a kulturu. Avšak tyto sdělovací prostředky se svou činností stávají novým nástrojem
(11) Enc. Pokrok národů, čL 69.

(12) Srov. Mt 25, 35.

(x-3) Prohlášení IL vat. sněmu Nostra Aetate (O poměru k vyznavačům mim okfes datu kých vyznáni), čl.

5; AAS (1966), str. 743.

(14) Enc. Pokrok národů, čL 37.

559

moci. Jak se proto neptat, kdo ve skutečnosti touto mocí disponuje, jaký cü jí sleduje, jakým
způsobem ji ovládá a konečně jaké jsou tu následky pro osobní svobodu jednotlivce v oblastí
politické, ideologické, společenské, hospodářské a kulturní. Lidé, kteří disponují touto mod,
mají velkou mravní odpovědnost, zda podávané informace jsou pravdivé, dále co se týká
tužeb a reakcí, které vyvolávají, a hodnot, které veřejnosti staví před oči. Kromě toho televize vytváří nový způsob poznání a novou formu civilizace, to je civilizaci obrazu.
Veřejná moc jisté nemůže ignorovat rostoucí vliv společenských sdělovacích prostředků
ani výhody a nebezpečí, která nese s sebou jejich používání pro skutečný pokrok a rozvoj
státu.
Jejím úkolem je tedy pozitivně plnit svou funkci a sloužit společnému dobru tím, že
napomáhá konstruktivním iniciativám a podporuje jednotlivce i organizace při obraně základních hodnot lidské osobností a celé společnosti. Kromě toho svým přičiněním a vhodnými opatřeními má zabránit tomu, aby se Sířilo, cokoli ohrožuje společné dědictví hodnot,
jež jsou základem opravdového rozvoje společnosti (15).
Životní prostředí

21. Takto se tedy mění obzor, v němž člověk žije, prostřednictvím obrazů, které se
mu předkládají; nadto však lze pozorovat i jinou změnu, jež je též dramatickým a nečekaným následkem lidské činnosti: člověk najednou vidí, že neuváženým vykořisťováním přírody ji vystavuje nebezpečí, že bude zničena a že on sám se může stát obětí tohoto svého
nesprávného počínání. Nejen hmotné prostředí sc pro člověka stává neustálým ohrožením myslíme tu na znečištění přírody, na odpadky, které nemůže odstranit, na nové nemoci,
na schopnost člověka zcela zničit sebe a přírodu; člověk už ani neovládá své lidské prostředí,
a tak se může zítra ocitnout v nesnesitelných životních podmínkách; jde tu o sociální problém nesmírných rozměrů, týkající se celé lidské rodiny.
Těmto novým perspektivám musí křesťan věnovat svou pozornost a spolu s ostatními
lidmi na sebe vzít odpovědnost za budování budoucnosti, která se už stala, můžeme říci,
všem společnou.

ZÁKLADNÍ TUŽBY ČLOVĚKA A MYŠLENKOVÍ! PROUDY

22. Vědecký a technický pokrok, jak jsme viděli, úplně přetváří lidské prostředí a způsoby poznání, práce, spotřeby a vztahů; za těchto nových životních podmínek vystupují do
popředí dvě tužby, a to tím živěji, čím víc se rozvíjí u člověka jeho informovanost a vzdělání: tužba po rovnosti a tužba mít účast na společenském životě.
Výhody a meze právních ustanovení

23. 13yl už učiněn velký krok vpřed, aby tato dvojí tužba pronikla do praktického
života a do struktur společnosti; byla už formulována lidská práva a usiluje se o to uzavřít
mezinárodní dohody, aby tato práva byla také plně uznávána a respektována (16). Přesto
však se opětovně projevují případy národnostní, kulturní, náboženské a politické diskriminace. Lidská práva jsou bohužel příliš často zneuznávána, nejsou-li dokonce potlačována,
(1$) Srov. dekret II. vat. snému Inter mirifica (O sdélovadch prostředcích), či. 13; AAS (1964).
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(16) Srov. enc. Mir na zemi, AAS 55 (1963). »tt56O
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anebo jsou respektována jen navenek. V řadě případů zákony zaostávají za tím, co žádá skutečná situace. Jistě, zákony jsou nutné, ale nedovedou přivodit opravdu lidské vztahy na
základě spravedlnosti a rovnosti. Je to evangelium, které svým přikázáním lásky nás UČÍ
vážit si chudých, mít je v úctě a být si vědomi jejich zvláštního místa ve společnosti. Zámožnější se mají zříci některých svých práv a velkomyslněji dávat ze svého ve prospěch druhých.
Opravdu, právní ustanovení sama o sobě nestačí. Chybí-li lidem smysl pro úctu k druhým
a vůle sloužit jim, pak rovnost před zákonem může ještě dát záminku k očividným diskriminacím, k pokračujícímu vykořisťování a k opravdovému pohrdání druhými. Jestli lidé
nebudou vychováváni k novému druhu solidarity, pak příliš zdůrazňovaná rovnost před
zákonem může vést k individualismu, v němž pak každý vymáhá jen vlastní práva a neohlíží
se na odpovědnost, kterou má za dosažení všeobecného dobra.
Kdo nevidí, jaký význam má tu křesťanské chápání života, které odpovídá hluboké
tužbě člověka po lásce. Láska k člověku, největší to pozemská hodnota, zabezpečuje podmínky k míru, a to jak společenskému tak i mezinárodnímu, a utužuje naSc všeobecné bratrství (17).
Politické společenství

24. Dvojí tužba po rovnosti a po účasti na společenském životě směřuje k vytvořeni
nového druhu demokratické společnosti. Vyskytlo se už několik jejích typů, některé jsou už
prováděny jako na zkoušku. Ale ani jeden nevyhovuje úplně. A tak hledání mezi ideologickými směry a praktickými zkušenostmi pokračuje. Křesťan je povinen zúčastňovat se
tohoto hledání a organizování politického společenství a jeho života. Člověk je tvor společenský, proto buduje svou budoucnost v rámci rozmanitých menších skupin, které zase
vyžadují k svému doplnění a jako nevyhnutelnou podmínku dalšího rozvoje nějaké širší společenství, ano všeobecného rázu; člověk potřebuje společenství politické. KaŽdá
činnost jednotlivce se má začlenit do tohoto širšího společenství a tak dostat známku všeobecného dobra (18).
Z toho vidíme, jaký význam má výchova k životu ve společnosti; touto výchovou se
dovídáme o právech, která má každý z nás, ale též jsme upozorňováni na to, co s vlastními
právy nevyhnutelně souvisí, totiž abychom uznali i své povinnosti vůči druhým. Význam
pojmu povinnost a její plnění předpokládá předně sebcvládu, dále ochotu přijmout odpovědnost a také jisté omezení, které nese s sebou svoboda jednotlivců i skupin.
25. Politická činnost - je vůbec nutné připomenout tu, že jde v první řadě o činnost!
a ne o ideologii - musí vycházet z typu společnosti, která si jasně uvědomuje, jakých konkrétních prostředků může používat, je jim věrná a ví, proč jich užívá, a která má na zřeteli
celistvé určení člověka a také rozmanitost jeho sociálních projevů. Ani stát ani politické strany které by se tak ostatně uzavřely samy do sebe - nemají právo vnucovat občanům nějakou
ideologii prostředky, které by mohly přivodit duševní diktaturu, nejhorší to ze všech diktatur, Je úkolem kulturních a náboženských společenství - členství v nich musí být samozřejmě dobrovolné - prostředky, které jim jsou vlastní, nezištně udržovat a rozvíjet ve společnosti toto přesvědčení o povaze, původu a cílech člověka a společnosti.
Je vhodné připomenout na tomto místě zásadu, kterou stanovil Druhý vatikánský sněm:
» Pravda se prosadí jedině svou vlastní silou, proniká do myslí lahodně, ale přitom mocně « (19),
(17) Srov. Poselství k Světovému dni míru, A A S 63 (1971), str. 5-9.
(18) Srov. Past. konst. Radost a naděje, či. 74.
(19) Prohlášení II. vat. sněmu Dignitatis humanae (O náboženské svobodě), A A S 58 (i9&>)f str. 930.
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Ideologie a lidská svoboda

26. Křesťan, který chce prožívat rvou víru v politické činnosti, chipané jako služba
bližnímu, nemůže, aniž si protiřečí, přijmout ideologické systémy, které zásadně anebo
v podstatných bodech odporují jeho víře nebo jeho pojetí člověka; nemůže tedy přijmout
ani marxistickou ideologii, ani její ateistický materialismus, její dialektiku násilí, nebo její
teorii o tom, že se ztrácí osobní svoboda v kolektivu; popírá se tak jakákoliv přesažnost,
transcendencc, u člověka a v jeho dějinách osobních i společenských; stejně tak křesťan nemůže přijmout ideologii liberalismu, která vyvyšuje osobní svobodu, jako by neměla žádného omezení, a která ponouká člověka, aby hledal jen vlastní zájem a moc, a považuje
sociální solidaritu za více méně samovolný důsledek osobní iniciativy, a ne za cíl sociálního
uspořádání a širší normu jeho správnosti.
27. Jc opravdu nutné poukázat na ngasnost, která se může skrývat v každé sociální
ideologii? Omezuje se totiž někdy na činnost politickou nebo sociální, na pouhé provádění
nějaké abstraktní, čistě teoretické idey. Jindy se zas idea stává pouhým nástrojem činnosti,
jakoby taktickým prostředkem. Není však člověk v obojím případě vystaven nebezpečí
vlastního odcizení? Křesťanská víra stojí nad ideologiemi a někdy i proti nim, protože uznává
transcendentního Boha, Stvořitele všech věd, který na všech stupních tvorstva mluví k člověku jako k bytosti obdařené odpovědností a svobodou.
28. Rovněž by bylo nebezpečné přijmout v základu ideologii, která ve skutečnosti
nestojí na pravdivé, soustavně vypracované nauce, a hledat v ní útočiště pro konečné a plně
uspokojující vysvětlení všeho. Tak se jenom vytváří nová modla a přijímá se - nejednou nevědomky - její totalitní a donucovací charakter. Někdy se myslí, že lze tímto způsobem najít
ospravedlnění pro Činy násilného rázu, pro ukojení velkodušné touhy sloužit druhým. Tato
touha sice trvá dál, ale nechává se pohltit ideologií, která snad podává jakousi cestu k osvobození člověka, ve skutečnosti ho ale nakonec znovu zotročuje.
29. Jestliže dnes odborníci začínají mluvit o ústupu ideologií, může to být náznakem,
že nadešla vhodná doba pro konkrétní transcendenci, jak ji zná křesťanství. Může to však
též poukazovat na zvýšené nebezpečí nové formy pozitivismu: na zevšeobecnělý technicismus
jako na hlavní druh lidské činnosti, na způsob života, který vše pohlcuje, ano i na způsob
vyjadřování bez hledání skutečného smyslu vlastních slov.
Historická hnutí

30. Kromě tohoto pozitivismu, který snižuje člověka jen najeden rozměr - byť by byl
dnes sebe důležitý - a tím ho vlastně ochuzuje, křesťan naráží ve své činnosti na konkrétní
historická hnutí, která mají svůj původ v ideologiích, ale která se od nich už částečně odlišila.
Už Náš předchůdce Jan XXIII. blahé paměti poukazuje ve své eneyelike Mír na zemi na nutnost rozliíovat: » Není správné, píše, ztotožňovat mylné filosofické nauky o přírodě, o původu
a smyslu vesmíru a člověka s dějinnými hnutími a směry, které vznikly v dějinách a které
mají cíle hospodářské, sociální, kulturní a politické; a nesmíme je ztotožňovat ani tehdy,
když tato linutí měla svůj podnět z oněch mylných nauk a jimi byla nebo ještě jsou prodchnuta. Nauky jednou vypracované a stanovené zůstávají stále tytéž, kdežto ona huntí se
chovají podle dějinných situací, neustále se vyvíjejících, a proto nezbytně podléhají jejich
vlivům. A konečně: kdo může říci, že na oněch hnutích, pokud odpovídají požadavkům
správného rozumu a tlumočí oprávněné touhy lidské osoby, nejsou též stránky kladné, které
zasluhují souhlasu a chvály?« (20)
(ao) Enc. Mir na *emit český překlad, str. 3$.
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Přitažlivost socialistických hnutí
31. Některé křesťany vábí dnes socialistická linutí a jejich různá odvětví, která se vyvinula
postupem času. Myslí, že v nich nacházejí splnění některých tužeb a ideálů, které nosí v sobě
a které vyplývají z jejich křesťanské víry. Cítí, že jsou zapojeni do tohoto historického procesu
a chtějí mít na něm aktivní účast. Tento historický proces bere na sebe rozličné podoby podle
světadílů a kultur, a to pod jedním heslem, třebas v mnoha případech daly a dávají k němu
podnět ideologie, kterc nelze smířit s křesťanskou vírou. J e proto nutné pozorně rozlišovat.
Křesťané, okouzlení socialismem mají příliš často sklon idealizovat ho pro jeho hesla dost
všeobecná: pro jeho úsilí o spravedlnost, solidaritu a rovnost. A přitom odmítají přiznat si
útlak, který se stále vyskytuje v historických socialistických hnutích, protože i nadále jsou podmíněna ideologiemi, z nichž vznikla. Socialismus se projevuje v rozličných podobách: jako
velkodušná touha vybudovat spravedlivější společnost a usilovat o ni, jako historické hnutí
s politickou organizací a s politickým posláním, jako ideologie, která o sobě říká, že poskytne
úplný a na nikom nezávisející pohled na člověka. J e nutné rozlišovat mezi těmito rozličnými
formami socialismu a podle toho konkrétně volit, co přijmout a co odmítnout. Avšak není
možné domnívat se, že jsou úplně od sebe rozdělené a na sobě nezávislé. Je třeba přesně zjistit
vztahy, které podle okolností mezi nimi existují. Tato prozíravost umožní křesťanům určit,
do jaké míry se smí angažovat v této spolupráci s přívrženci socialismu; naprosto nutně se
jim ale přitom musí podařit uchovat nedotknuté hodnoty, které zaručují všestranný rozvoj
člověka, a zvláště jeho osobní svobodu, jeho odpovědnost a prostor pro jeho duchovní stránku.
Historický vývoj marxismu
32. Jiní křesťané si zase kladou otázku, zda historický vývoj marxismu neopravňuje
jisté sblížení s ním. Můžeme totiž konstatovat jisté uvolnění v marxismu, říkají; dosud to
byla ucelená ateistická ideologie, vysvětlující člověka a svět v jejich celistvosti svou naukou
o vývojovém procesu. I když nepřihlížíme k ideologickým rozporům, které od sebe dělí
stoupence rozličných oficiálních forem marxismu-leninismu při vysvětlování samého učení
jejich zakladatelů, a dále ani k otevřeným sporům mezi různými politickými systémy, které
se však odvolávají na toto učení - je podle oněch křesťanů vhodné rozlišovat i mezi různými
úrovněmi a systémy, v nichž se marxismus projevuje.
33. Pro jedny zůstává marxismus i nadále v první řadě aktivním prováděním třídního
boje. A protože - jak se domnívají - jsme svědky trvajícího útlaku a neustávající neúprosné
tyranie a vykořisťování člověka člověkem, docházejí k názoru, že marxismus není nic jiného
než boj, a protože nejednou není žádné jiné vyhlídky, j e třeba pokračovat v tomto boji, říkají,
ano, ustavičně ho vyvolávat. Pro jiné je marxismus kolektivním vykonáváním politické
a hospodářské moci za vedení jediné strany, která se vydává za jedinou mluvčí a záruku
všeobecného blaha, a jednotlivcům i ostatním skupinám odpírá jakoukoliv možnost samostatné iniciativy nebo volby. Pro třetí je zase marxismus - ať už je u moci nebo ne - pouze
socialistickou ideologií, která má za základ historický materialismus a nepřipouští nic, co
člověka přesahuje. A konečně vystupuje marxismus ve své zmírněné podobě, která tím více
přitahuje dnešního člověka, jako důsledně prováděná vědecká činnost, jako vědecká metoda
přesně analyzující společenskou a politickou skutečnost, jako racionální a historicky ověřený
svazek mezi teoretickým poznáním a uskutečňováním revolučních změn. Tato analýza sice
vyzvědá některé stránky skutečnosti na úkor druhých a vysvětluje je v závislosti na ideologii,
přece jen nejednomu slouží jako pracovní pomůcka, jako bezpečný předpoklad k činnosti,
provázený přesvědčením, že se jím podaří rozluštit impulzy společenského vývoje.
34. Jistě, je možné rozlišovat v marxismu, jak je konkrétně prožíván a prováděn, tato
rozdílná hlediska a z nich vyplývající otázky, které kladou ať už pro reflexi věřících nebo
5.6.3

pro jejích činy; bylo by vsak iluzorní a nebezpečné zapomínat na velmi úzký vztah, který
tyto aspekty nutně navzájem pojí. Bylo by klamné a nebezpečné přijímat některé výsledky
marxistické analýzy a nebrat žádný zřetel na jejich souvislost s marxistickou ideologií; anebo
konečně aktivně se účastnit třídního boje a chápat ho v marxistickém smyslu a přitom zapomínat, že tento proces nutně vede k vzniku totalitní společnosti, která se neštítí jakýchkoliv
násilnických metod.
Liberalistickd ideologie

35. Z druhé strany jsme tcž svědky obrody ideologie liberalistické. Toto hnutí se šíří,
protože o sobě říká, že zaručí ekonomickou účinnost, a že též dovede uchránit práva jednodivce
vůči kolektivu, vůči stále sc rozrůstajícím zásahům vyšších institucí a vůči totalitním tendencím státu. Není pochyby o tom, žc jc nutné udržet osobní iniciativu a rozvíjet ji. Ale kdo ví,
zda křesťané, kteří se dávají tímto směrem, neidealizují liberalismus do té míry, že ho vlastně
ztotožňují s upříliŠeným vyvyšováním svobody? Volají po novém modelu liberalismu,
který by lépe odpovídal současným životním podmínkám, ale příliš snadno zapomínají
na to, že u základů ekonomického liberalismu je liberalismus filosofický, který vychází
z mylného názoru o bezmezné nezávislosti člověka co do jeho činů, co do jejich pohnutek
a co do uplatňování jeho osobní svobody. To znamená, že i liberalistická ideologie vyžaduje
ze strany věřících rozvážný kritický postoj.
Kfesťanský kritický postoj

36. V tomto novém přístupu k různým ideologiím bude křesťan čerpat vhodné normy
a zásady ze zdrojů své víry a v učení církve; tak se vyvaruje nebezpečí a nenechá se svést na
scestí a pak uzavřít v systém, jehož meze a jehož totalitní ráz se mu mohou stát zjevnými
až příliš pozdě, jestli je totiž neodhalí včas u jejich kořenů. Dovede se povznést nad jakýkoliv systém, aniž přitom zapomíná na konkrétní práci ve službě bratřím, a ve svých politických postojích bude podávat specifický křesťanský přínos k pozitivní přeměně společnosti (21).
Výskyt nových utopií

37. Dnes konečně můžeme lépe vidět slabé stránky ideologií, tím že posoudíme systémy, v nichž se chtějí realizovat. Byrokratický socialismus, technokratický kapitalismus i autoritativní demokracie zřejmě pociťují těžkosti, když chtějí vyřešit velký problém lidského
soužití v ovzduší spravedlnosti a rovnosti. Vždyť jak by se mohly vyhnout materialismu,
sobectví a násilí, které je nevyhnutelně provázejí? Odkud se rodí kontestace, kterou vídíme
povstávat více méně všude? Je to projev hlubokého neuspokojení. Na druhé straně jsme
však svědky výskytu nových » utopií«; říkají o sobě, že vyřeší politické problémy současné
společnosti s větším úspěchem, než se to daří ideologiím. Bylo by nebezpečné neuznat, že
útěk k utopiím je mnohdy jen pohodlnou záminkou pro ty, kdo se chtějí vyhnout naléhavým úkolům a uchylují se do neskutečného světa. Žít v hypotetické budoucnosti může lehko
v sobě skrývat únik před odpovědností v přítomnosti. Je však též pravda, že tento kritický
přístup k současné společnosti často podněcuje tvořivou obrazotvornost, odhaluje netušené
možnosti skrývající se v přítomnosti a současně vede lidi vstříc nové budoucnosti; kromě
toho důvěrou, kterou dodává vynalézavým schopnostem lidského ducha a srdce, udržuje
(ai) Srov. pajt. konst. Radost a nadfje, ČL 11.
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sociální dynamiku; a jestli se neuzavře vůči ničemu mimo sebe, může se také setkat s hlasem,
jenž se k němu nese z křesťanství. Duch Páně, který oživuje člověka obnoveného v Kristu,
neustále překračuje hranice, a to tam, kde jeho mysl touží naj(t jistotu, a posunuje meze,
do nichž by lidé chtěli spoutat jeho činnost; je proniknut silou, která ho nabádá překonat
jakýkoli systém a jakoukoliv ideologii. V srdci světa se skrývá tajemství člověka, který se
poznává jako Boží dítě v historickém a psychologickém dění, v němž mezi sebou zápasí
a se střídají útlak a svoboda, břímě hříchu a vanuti Ducha.
Dynamism us křesťanské víry pak triumfuje nad úzkoprsými sobeckými výpočty. Křesťan» vedený silou Ducha Ježíše Krista, Spasitele lidí, a opírající se o naději zapojuje se do budování pokojné, spravedlivé a bratrské lidské obce, aby byla obětí milou Bohu, posvěcenou
od Ducha svatého (22).
Vždyť » očekávání nové země nesmí oslabit, nýbrž spíše povzbudit k úsilí o zvelebení
této země, kde roste tělo oné nové lidské rodiny, která již může poskytnout jakýsi nástin
nového věku« (23).

PROBLEMATIKA VŽLD O ČLOVĚKU

38. V tomto světě, charakterizovaném mnohostrannou vědeckou a technickou přeměnou, která by ho mohla strhnout do nového pozitivismu, vyvstává nová ještě vážnější
těžkost: člověk se nejdřív soustředil na to, že ovládne přírodu silou svého rozumu, nyní
se ocitá jakoby uzavřen do svého racionalismu a sám se stává předmětem vědy. Rozvoj > věd
o člověku « je něco opravdu příznačného pro naši dobu. Na jedné straně podrobují kritickému a radikálnímu průzkumu dosud uznávané poznatky o člověku, zdají se jim totiž bud přilil
empirické anebo příliš teoretické. Na druhé straně metodologická potřeba nebo aprioristické
předsudky vedou vědy o člověku, aby z množství rozmanitých daností izolovaly jen některé
jeho postoje a usilují je vysvětlit ve smyslu prý všeobecném, nebo je aspoň chtějí popsat
všeobecně, vycházejíce z hlediska čistě kvantitativního nebo fenomenologického. Toto
» vědecké « zjednodušení svědčí o nebezpečném úmyslu. Dávat výsadní místo této stránce
analýzy znamená totiž ubírat něco člověku a zdánlivě vědeckým procesem znemožnit
si pochopit ho v jeho úplnosti.
39. Podobně je nutné věnovat pozornost následkům, které mohou vyvolat » vědy o člověku « v případě, že vedou k vypracování sociálních modelů, které jsou potom vnucovány
jako vědecky dokázané typy chování.
Člověk se tak může stát předmětem manipulací, jimiž jsou usměrňovány jeho tužby
a potřeby, pozměňují se způsoby jeho chování, ano dokonce i jeho stupnice hodnot. Není
pochyby o tom, že se tu skrývá vážné nebezpečí pro společnost zítřka a pro samého člověka.
Všichni souhlasí, že nová společnost, kterou budujeme, musí opravdu sloužit člověku; je
však nutné nejdřív vědět, o jakého člověka jde.
40. Podezření stran věd o člověku přepadá křesťana víc než kohokoliv jiného, avšak
nenacházejí ho nepřipraveného. Právě na tomto poli církev může přispět svým typickým
přínosem k dobru každé civilizace; upozornili jsme na to v encyklice Pokrok národů:
» Církev sdílí ty nejlepší tužby člověka, trpí, když vidí, že jeho naděje nejsou splněny, touží
pomoci lidem dosáhnout svého plného rozvoje, a proto jim nabízí, co má vlastního: celistvý
(22) Srov. Řím 16, 16.
(23) Past. kornt. Radost a naděje, čL 39.
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pohled na člověka a na lidské záležitosti« (24). Je tedy úkolem církve vyslovit pochybnosti
0 tom, zdaje správný postup věd o člověku, a odsoudit jejich troufalost? Církev má důvěru
1 v tyto výzkumy, podobné jako má důvěru ve výzkumy a objevy v oblasti přírodních véd;
nabádá proto křesťany, aby se jich aktivně účastnili (25). A tak křesťané, kteří pracují ve
védách o člověku, vedeni týmiž vědeckými požadavky a touhou lépe poznat člověka, ale
současně též osvíceni svou vírou, budou moci navázat dialog mezi církvi a touto novou
vědeckou oblastí; tento dialog se už nyní prokazuje užitečným. Jisté, každý vědecký obor
vzhledem na svůj partikulární ráz dovede zachytit jen částečný byť pravdivý aspekt člověka.
Celek a smysl objevů mu unikají. Ale uvnitř těchto svých mezí mají vědy o človčku pozitivní místo a církev jim je ochotně přiznává. Ba dokonce mohou rozšířit prostor lidské svobody víc, než to mohly předvídat dosud zjištěné podmíněnosti. Mohou být ku prospěchu
i sociální a křesťanské morálce, jejíž oblast se jistě zmenší, když by chtěla předpisovat jisté
společenské modely; na druhé straně zase jejich kritická a vyšší funkce se velmi posílí tím,
žc poukáže na relativnost způsobů chování a také hodnot, které tato společnost stavěla za
definitivní, patřící k lidské přirozenosti. Tyto vědy, které jsou nevyhnutelnou, ale nedostatečnou podmínkou při úsilí odhalit lépe, co je vpravdě lidské, stávají se tím více složitějším
projevem, který spíže rozšiřuje tajemství lidského srdce a nevysvětluje je; a podobně ani
nepodává vyčerpávající nebo definitivní odpověd na tužby, které vyvěrají z hloubi jeho
bytosti.
Pokrok není uše

41. Toto lepší poznání člověka dovoluje lépe kritizovat a osvětlit významný pojem,
který je u základů moderních společností, ať už jako jejich podnět, nebo jako jejich měřítko
a cíl; je to pokrok. Počínajíc 19. stoletím západní společnosti, a také některé jiné, které s nimi
přišly do styku, položily své naděje v neustále nový, do nekonečna jdoucí pokrok. Připadal
jim jako úsilí o osvobození člověka od determinismu vládnoucího v přírodě a od sociálního
omezení; pokrok byl jim podmínkou lidské svobody a jejím měřítkem. Pokrok byl šířen
moderními informačními prostředky a touhou znát a spotřebovat co nejvíce, a tak se stal
všudypřítomnou ideologií. Přece jen dnes se objevuje pochybnost jak stran jeho významu
tak i stran toho, zda se lidem opravdu podařilo udělat krok vpřed. Co znamená tato nelítostná honba za pokrokem, který pokaždé Člověku uniká, když už je přesvědčen, že ho
dosjJíJ? Kdyí neovládneme pokrok, zanechá nás neuspokojenými. Jistě, lidé už právem
ukázali na meze a také na škody jen kvantitativního ekonomického růstu: volají po tom,
abychom dosáhli též cílů rázu kvalitativního. Vlastnosti lidských vztahů a jejich opravdovost,
stupeň účasti a odpovědnosti jsou stejně významné a důležité pro budoucnost společnosti
jako kvantita a rozmanitost vyrobených a spotřebovaných statků. Člověk zdá sc už překonal
pokušení měřit vše výkonností a obchodem, vztahem síly a svými zájmy; tato měřítka kvantitativního rázu chce nahradit intenzitou styků, rozšířením vědění a kultury, vzájemnou
službou, úsilím o dosaženi společného cíle a společného blaha. Pravý pokrok spočívá v rozvoji
mravního svědomí, které povede člověka k tomu, aby vzal na sebe co největší odpovědnost
za druhé, aby se svobodně otevřel vůči Bohu a vůči bližnímu. Pro křesťana otázka pokroku
nutně hraničí s eschatologickým tajemstvím smrti; Kristova smrt, jeho zmrtvýchvstání
a vedení Ducha Pánova pomáhají člověku, aby svou tvůrčí svobodu dal jako projev své
vděčnosti do rámce toho, co 11a každém pokroku má jedině smysl, to ie do jediné naděje,
která nezklame (26).
(24) Enc. Pokrok národů, řl. 13.
(25) Srov. past. konst. Radost a nadfjt, čl. 36.
<a6) Srov. Aířn 5, 5.
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42. Vůči tolika novým závažným problémům církev usiluje poznat, jaké jsou tužby
lidstva a splnit je v mezích své kompetence. Moderní problémy se zdají zcela novými jak
svým rozsahem tak i svou naléhavostí; že by je člověk opravdu nedovedl vyřešit? Sociální
učení církve provází lidi v tomto hledání svým dynamismem. Církev nezasahuje, aby prohlásila svou autoritou nějakou strukturu za jedině správnou, nebo aby předložila nějaký
prefabrikovaný model; neomezuje se však ani na to, aby pouze připomínala některé všeobecné zásady; rozvíjí se neustálou reflexí a konfrontací s měnící se situací tohoto světa; její
hybnou silou je evangelium, které je zdrojem obrody vždy, když lidé přijmou jeho poselství
v celé jeho plnosti i s jeho požadavky. Rozvíjí se též dík porozumění, které je pro církev
charakteristické a které je posíleno snahou nezištně sloužit a pozornou láskou vůči těm nejchudším. Církev konečně čerpá ze své odvěké bohaté zkušenosti, a ta jí při jejích trvajících
vlastních starostech dovoluje dát se do odvážné tvůrčí obrodné práce, jak j i vyžaduje
současná světová situace.
Za větší spravedlnost

43. Je nutné nastolit větší spravedlnost co do rozdělení majetku, a to jak uvnitř jednotlivých států, tak i v rámci mezinárodním. Ve světových vztazích je naprosto nutné překonat
vztahy z pozice síly a dospět k dohodám uzavíraným k prospěchu všech. Vztahy z pozice
síly nezaručily nikdy stálou a opravdovou spravedlnost, i když za jistých okolností záměna
pozic může přispět k tomu, že se najdou příznivější podmínky pro vzájemný dialog.
Užití násilí vyvolává nadto zásah protikladných sil a z toho vzniká bojovné ovzduší,
a to vyúsťuje do extrémů: jsou to násilí a přehmaty jedněch proti druhým (27). Avšak jak
jsme opětovně poznamenali, nejvýznamnějším úkolem spravedlnosti j e umožnit každé zemi
pracovat na vlastním rozvoji v rámci spolupráce, která je bez jakékoliv snahy po hospodářské
a politické nadvládě. Jistě, jsou velmi složité problémy, které vyvolala současná spleť nejrůznějších vzájemných závislostí. Třeba mít odvahu a přikročit k revizi mezinárodních vztahů ať už jde o rozdělení výroby v mezinárodním měřítku, o změnu struktur obchodních vztahů,
o kontrolu zisků, nebo o peněžní soustavu, a to jsme se nezmínili o různých akcích diktovaných lidskou solidaritou; je nutné položit si otázku, zda jsou správné ekonomické modely
vedoucí k dalšímu růstu moci zámožných národů, je nutné změnit dosavadní mentalitu
a uvědomit si prvenství povinností na úrovni mezinárodní, a konečně obnovit mezinárodní
instituce, tak aby se staly více účinnými.
44. Pod náporem nových výrobních systémů padají státní hranice a vznikají nové hospodářské velmoci, podniky, které mají svá odvětví v různých zemích a které vlivem soustředění svých prostředků a jejich pružnosti mají možnost prosazovat samostatnou ekonomickou
strategii, do značné míry nezávislou na státních politických orgánech, a tedy nekontrolovatelnou z hlediska všeobecného dobra. Tyto soukromé instituce mohou dalším rozvíjením
své činnosti nabýt nové nepřípustné formy hospodářské nadvlády v oblasti sociální, kulturní
a politické. Přílišné soustřeďování ekonomických prostředků a moci pranýřoval už Pius XI.
u příležitosti 40. výročí vydání encykliky Kerum no varum; toto soustřeďování nyní nabývá
novou tvářnost.
Je nutné změnit srdce i struktury
45. Dnes se lidé chtějí osvobodit od bídy a závislosti na druhých. Jenže toto osvobození
má svůj kořen ve vnitřní svobodě, kterou si člověk musí vydobýt vůči vlastním ekonomickým
(27) Srov. enc. Pokrok národů, čl. 56 n.
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prostředkům a vůči jejich moci. A to se mu nepodaří bez lásky, která člověka přesahuje, a
tedy bez činorodé ochoty dát se do služeb bližního. Jinak - a bije to přímo do očí - i ty nejvíce
revoluční ideologie končí jen záměnou těch, kdo vládnou. A když noví páni už mají moc
v rukou, zahrnují sebe výsadami, omezují svobodu druhých a dovolují, aby povstaly nové
formy bezpráví.
A tak si mnozí začínají klást otázku o správnosti samého modelu společnosti. V rivalitách, které staví proti sobě mnohé národy a které je strhují, se totiž skrývá touha dosáhnout
technologické, hospodářské a vojenské nadvlády. A tato touha je v přímém rozporu se systémem struktur, jimiž je řízen proces rozvoje, tak aby splnil požadavky větší spravedlnosti
a nezvětšoval rozdíly a neprodlužoval život v ovzduší nedůvěry a rozporů, které neustále
ohrožují mír.
Kfesťanský smysl politické činnosti

46. Nestojíme tu před radikálními mezemi ekonomiky? Hospodářská činnost je sice
potřebná a může být » zdrojem bratrství a znamením Boží prozřetelnosti « (28), když je
postavena do služeb člověka; poskytuje příležitost ke konkrétním obchodním výměnám
mezi lidmi, k uznaní vzájemných práv, k prokazování služeb jeden druhému a k potvrzení
důstojnosti, která patří lidské práci. Je pravda, velmi často je též oblastí soupeření a nadvlády,
přece jen může vést k navázání dialogu a napomáhat vzájemné spolupráci. V ekonomické
činnosti se však skrývá i nebezpečí, že totiž pohltí, bude-li se na ni Úást přílišný důraz, lidské
energie a velmi omezí svobodu (29). Právě proto je nutné přejít od činnosti ekonomické
k činnosti politické. Slovem politika, jistě, možno chápat různé věci, je tu tedy na místě
jisté upřesnění. Ale každému je jasné, že v sociální i hospodářské oblasti, a to jak na poli národním tak i mezinárodním, poslední slovo patří politické moci.
Politická moc je přirozeným a nutným pojítkem, jak zabezpečit solidaritu společenského organismu, a proto musí mít za cíl uskutečňování obecného blaha. Politická moc
usiluje o to, aby se při respektování zákonitých svobod jednodivce, rodiny a středních společenství zaručily všeobecně platné podmínky pro dosažení skutečného a všestranného dobra
člověka, a to i jeho cíle duchovního. Rozvíjí svou působnost v mezích své kompetence, a ty
mohou být velmi rozdílné podle jednotlivých zemí a národů; a když zasahuje mimo tyto
své meze, pak je to vždy usilujíc o spravedlnost a v zájmu všeobecného blaha, za něž nese
poslední odpovědnost. Avšak neodnímá ani jednodivci ani středním organizacím pole jejich
činnosti'a jejich odpovědnost, na nichž ony spolupracují na realizování obecného dobra.
» Každý zásah státu v sociální oblasti má za díl poskytnout pomoc členům sociálního těla, ne
je zničit nebo je pohltit« (30).
V souhlase se svým posláním se musí politická moc pozvednout nad své malicherné
místní zájmy a uvědomit si svou odpovědnost za společné dobro všech a dovést překonat
i rámec vlastního státu. Brát vážně politiku na všech jejích rozličných úrovních - na místní,
krajské, státní, světové - znamená přiznat si povinnost člověka, a to každého člověka, přijmout konkrétní skutečnost a význam svého svobodného rozhodnutí a usilovat spolu s druhými o dobro obce, státu, lidstva. Politika je urgentní způsob, ale ne jediný, jak plnit křesťanské
přikázání o službě bližnímu. Jistě politika nedovede vyřešit všechny problémy; přece jen
snaží se přispět k nastolení správných vzájemných vztahů mezi lidmi. Její oblast je rozsáhlá
(a8) Srov. cnc. Pokrok národů, čl. 86.
(29) Srov. past. konst. Radost a naděje, čl. 63.
(30) Enc.
anno, AAS 23 (1931), str. 203; srov. enc. Matka a učitelka, A A S j 3 (1961), str.
414, 428; past. konst. Radost a naděje, čl. 74, 75, 76.
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a zahrnuje mnoho věcí, ale není to oblast výhradní. Bylo by velmi nebezpečné chtít uchvátit
vše a udělat z politiky něco absolutního. Křesťané, kteří pomýšlejí na to dát se do politiky, budou
jistě uznávat samostatnost politické reality, ale budou též usilovat o to, aby jejich rozhodnutí
souhlasila s učením evangelia a aby v rámci oprávněného pluralismu vydávali jak osobně
tak i jako kolektiv svědectví o své víře účinnou a nezištnou službou svým spoluobčanům.
Rozdělení odpovědností
47. Přechod na oblast politiky je také projevem druhé velké tužby dnešního člověka,
totiž mít větší účast na odpovědnosti za veřejné záležitosti a rozhodovat o nich. Tato oprávněná tužba vystupuje do popředí tím více, čím více stoupá kulturní úroveň, čím vyhraněnějším
se stává cit pro svobodu a čím více si člověk uvědomuje, že ve světě, před nímž se otevírá
nejistá budoucnost, už na dnešních rozhodnutích závisí zítřejší život. Náš předchůdce Jan XXIII.
zdůraznil v encyclice Matka a učitelka (31), že mít účast na odpovědnosti patří k základním
požadavkům člověka, že je to konkrétní uplatňování jeho osobní svobody a konečně že j e
to cesta vedoucí k jeho osobnímu rozvoji. Jan XXIII. naznačil, jak se tato účast a tato odpovědnost mají zaručit v hospodářském životě a v podnikání (32). Dnes už je tato sféra ještě
širší a rozprostírá se i na pole sociálního života a politiky; i tam je nutné poskytnout všem
patřičnou účast na odpovědnosti a rozhodování a tuto účast ještě rozšiřovat. Jistěže věci,
o kterých se má rozhodovat, jsou čím dál složitější. Mnoho okolností třeba brát v úvahu,
předvídat případné následky, i když nové vědecké obory hledí poskytnout svobodně se
rozhodujímu člověkovi nové světlo v oněch významných chvílích.
Je opravdu naprosto nutné stanovit meze oné účasti na odpovědnosti a rozhodování;
avšak tyto těžkosti nemají zpomalit úsilí, aby všichni měli podíl na předběžných poradách,
na rozhodnutích samých i na jejich provádění. Jako protiklad k šířící se technokracii musí
se najít nové formy moderní demokracie, a to nejen tím že se dá každému možnost informovat se a projevit své mínění, ale též angažovat se pro společnou odpovědnost. Tímto způsobem se skupiny lidí pozvolna přetvářejí 11a opravdová společenství, v nichž jeden se zajímá
o druhého a s ním vskutku žije. Svoboda, která se často požaduje jako prosazování vlastní
nezávislosti a staví se proti svobodě druhého, může se za těchto podmínek rozvíjet způsobem, který odpovídá její pravé lidské povaze: je to angažování se a obětavá práce na budování aktivní a opravdu prožívané solidarity. Pro křesťana člověk nachází opravdovou svobodu jen tenkrát, když se ztratí v Bohu; Bůh ho osvobozuje, a tato nová jeho svoboda je
svoboda obnovená v Kristově smrti a v jeho vzkříšení.

V Ý Z V A K ČINŮM

Je nutné přikročit k činům
48. V sociální oblasti církev chtěla vždy vykonávat dvojí úkol: chtěla poučovat křesťany, pomáhat jim, aby odhalili, co je správné, a aby zvolili cestu, kterou mají jít ve spleti
různých nauk, které se jim nabízejí. A za druhé: Přistoupit k činu a šířit sílu evangelia; církev
přitom usilovala jedině o to opravdu sloužit a pracovat. Bylo to právě proto, že byla rozhodnuta zůstat věrná tomuto svému odhodlání, že církev poslala s apoštolským posláním mezi
dělníky kněze, kteří po všech stránkách sdílejí úděl dělníků a touží jedině po tom, být tam
svědky starostlivosti církve a jejího úkolu hledat ty, kdo se snad ztratili.
(31) Enc. Matka a učitelka, A A S 53 (1961), str. 420-422.
(32) Srov. past. konst. Radost a naděje, čl. 68.
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Všem křesťanům adresujeme znovu a naléhavým způsobem výzvu k činu. V encyklice
Pokrok národů jsme volali, aby se všichni dali do práce: »Katoličtí laici musí přijmout za
svůj úkol zlepšení časného řádu. Jestliže hierarchie má učit a autenticky vykládat závazné
mravní zásady v této věci, pak patří laikům, aby ze své svobodné iniciativy, aniž čekají na
pokyny a směrnice shora, hleděli proniknout křesťanským duchem nejen smýšlení a mravy,
ale i zákony a zřízení společnosti, ve které žijí « (33). Každý ať se tedy zpytuje a zjistí, co dosud
vykonal a co by ještě měl vykonat. Nestačí připomenout všeobecné zásady, učinit dobrá
předsevzetí, pranýřovat do nebe volající nespravedlnosti a předpovídat, co strašného nás
za to čeká. Tato slova nemají žádnou váhu, nejsou-li u každého provázena živějším uvědoměním vlastní odpovědnosti a konkrétními činy. Není těžké svalovat na druhé odpovědnost
za současné nespravedlivé životní podmínky, když nejsme přesvědčeni, že každý z nás má
vinu na tomto stavu a když si nepřiznáme, že se na každém žádá především osobní obrácení.
Tato základní pokora uchrání činy před jakoukoliv strohostí a jakýmkoliv sektářstvím a uvaruje též malomyslnosti vůči úkolu, který se zdá neúměrně velkým. Křesťan živí svou naději
v první řadě přesvědčením, že Kristus pracuje ve světě spolu s námi a že prostřednictvím
svého tajemného Těla, to je církve - a jejím prostřednictvím v celém lidstvu - pokračuje ve
vykupitelském díle, které vykonal na kříži a které se vítězně projevilo v plné kráse ve velikonoční jitro (34); křesťan posiluje svou naději dále vědomím, že i jiní lidé přiložili ruku
k dílu a vyvolávají k životu akce, které mají stejný cíl, totiž spravedlnost a mír. Pod rouškou
lhostejnosti se skrývá v srdci každého člověka touha po bratrském životě a žízeň po spravedlnosti a míru; tuto touhu a žízeň je třeba rozvinout.
49. Různé jsou situace, úkoly a organizace - každý si tedy má zjistit, jaká je v té věci
jeho odpovědnost, a uvědomit si ve svědomí úkol, na němž má mít účast. Křesťan musí
s rozvahou rozeznávat mezi rozličnými hnutími, do nichž se kromě oprávněných tužeb
mohou vplížit i záměry pochybné hodnoty; musí být na pozoru, aby se nezavázal k takové
bezpodmínečné spolupráci, která j e v rozporu se zásadami pravého humanismu, i když je
k ní zván ve jménu solidarity a tato solidarita z jeho strany ho k spolupráci upřímně vede.
Chce-li plnit své charakteristické poslání jako křesťan v souhlasu se svou vírou - a to právě
od něho očekávají ti, kdo nevěří - ať je na stráži a zkoumá pohnutky své činnosti a překonává sledované cíle rozšířením vlastního obzoru; tak se uvaruje nebezpečí, že upadne do
zajetí sobeckých soukromých zájmů a utlačujících totalitarismů.
Pluralismus
50. V konkrétních situacích a se zřetelem na odpovědnost, která každému zvlášť připadá,
je nutné přiznat pluralitu možných voleb (35). Jedna a táž křesťanská víra může vést k rozdílným rozhodnutím. Církev zve všechny křesťany k dvojímu úkolu: aby byli duší struktur a
j e zdokonalovali, tak aby se rozvinuly a přizpůsobily pravým požadavkům dnešní doby.
Na křesťanech, kteří na první pohled jako by stáli proti sobě, protože vyšli z protikladných
postojů, církev žádá, aby měli porozumění pro pozice druhého a pro jeho pohnutky k nim;
upřímné zpytování svědomí nad vlastním chováním a nad jeho správností vnukne každému hlubší lásku, která si přiznává rozdíly, ale přesto věří, že je možné se dohodnout a být
jednotní: » To, co věřící spojuje, je vpravdě silnější než to, co j e rozděluje « (36).
J e pravda, že mnozí jsou zapojeni do struktur a moderních životních podmínek a tak
jejich způsob myšlení, úkoly, které mají, a nejednou i obrana hmotných zájmů určují jejich
(33)
(34)
(35)
(36)
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Enc. Pokrok národů, čl. 88.
Srov. Mt 28, 30; Fil 2, 8-11.
Srov. past. konst. Radost a naděje, čl. 43.
Past. konst. Radost a naděje, čl, 92.

životní postoj. Mnozí pociťují tak hluboce soudržnost se svou sociální třídou, že bez výhrad
přijímají jakýkoliv úsudek a jakoukoliv volbu svého prostředí (37). Každý ať zpytuje sebe
sama a ať u něho zvítězí ona pravá křesťanská svoboda, která dovoluje, aby mysl lidí, i těch,
kteří žijí za okolností vpravdě zvláštních, se dovedla otevřít vůči tomu, co prospívá celku.
51. Také křesťanské organizace, ať už j e jakákoliv jejich zevnější forma, nesou odpovědnost na kolektivních cínech. Nesmí chtít nahradit státní a jiné veřejné instituce; svým způ
sobem mají překonávat vlastní zájem, být nositelkami konkrétních požadavků své víry,
které mají za cíl spravedlivou a tedy nutnou změnu společnosti (38).
Dnes víc než kdy předtím není možné hlásat Boží slovo a naslouchat mu, aniž je provází
svědectví o síle Ducha svatého, která působí v úsilí křesťanů postaveném do služeb bratří
na místech, kde jde o jejich existenci a budoucnost.
52. Když vám, otče kardinále, svěřujeme tyto své myšlenky, jsme si dobře vědomi,
že jsme se nedotkli všech sociálních problémů, které dnes jsou středem zájmu věřícího člověka a všech lidí dobré vůle. Je ještě v naší živé paměti všechno to, co jsme pověděli a v y dali o těchto otázkách; připojuje se k tomu i Vaše poselství uveřejněné k zahájení Druhého
desítiletí rozvoje; toto poselství jednalo na prvním místě o povinnosti všech národů přikročit k vyřešení závažného problému, jímž je všestranný a plný rozvoj člověka. A nyní
vám adresujeme tento list; nechť poskytne Laické radě a Papežské komisi »Spravedlnost
a mír « nové podněty a je jim zároveň i povzbuzením, aby pokračovaly ve svém úkolu:
» probouzet v Božím lidu plné vědomí jeho povinností v přítomné chvíli« a » rozvíjet apoštolskou činnost na mezinárodní úrovni « (39).
V tomto duchu vám, ctihodný bratře, udělujeme z plna srdce své apoštolské požehnání.
V Římě, u Svatého Petra, 14. května 1971, v osmém roku Našeho pontifikátu.
Papež Pavel VI.

(37) Srov. i Thes 5, 21.
(38) Srov. d o g m . konst. II. vat. sněmu Lumen gentium ( O církvi), čl. 3 1 ; dekr. Apostolicam actuositateh.
( O laickém apoštolátu), čl. 5, A A S 58 (i956), str. 842.
(39) Apošt. list Catholicam Christi Ecclesiam, A A S 59 (1967). str. 27 a 26.

ALEXANDER HEIDLER

P A S T O R Á L K A - TEOLOGIE - M A G I S T E R I U M
(Náměty K. Rahnera před Papežskou teologickou komisí)

Praktická teologie, theologia pastoralis, česky nepříliš hezky » pastorálka«, má dvojí
funkci. První funkce je zjevná každému, kdo se pastorálkou zabývá: má usilovat o to, aby
stanovila pravidla a způsob, jak nejlépe a nejúčinněji uplatnit zásady teoretické teologie,
věrouky a (teoretické) mravouky v praxi soudobého a v blízké budoucnosti předvídatelného
církevního života, výchovy, duchovní správy, apoštolátu. J e to tedy především dedukce,
i když se věroučné a mravní principy nikdy neaplikují do prázdna, nýbrž do konkrétního
života jednotlivců a společnosti, jak se v určitých oblastech historicky vyvinul, a nutně tedy
musí brát ohled na výsledky vědeckého bádání o člověku a společnosti, zvláště psychologie
a sociologie (která je vždy do jisté míry i geograficky zbarvenou historií).
Méně známá a přiznávaná je druhá funkce praktické teologie, která spočívá v tom,
že teoretickým teologickým oborům klade naléhavé a často neúprosné otázky. Tyto otázky
bývají kategorické zvláště tam, kde ve skutečnosti jde o církevní právo, i když se tváří jako
právo » božské «. Když například praktická teologie svými metodami zjistí, že některé věroučné výpovědi v této lidsky podmíněné formulaci nejsou většině křesťanů dobré vůle
srozumitelné a hodnověrné, musí naléhat na to, aby teoretičtí teologové tyto výpovědi formulovali lépe. (Sem patří například snaha změnit termín » neposkvrněné početí Panny Marie «
na »vyvolení, omilostnění«.) A podobně, když praktická teologie zjistí, že některé požadavky dosavadní mravouky a církevního práva (které se často považuje za pouhou kodifikaci mravouky, ovšem právě jen určitým právnickým způsobem chápané) jsou v praxi
většiny katolíků dobré vůle nesplnitelné a vedou k »neodpustitelným« hříchům (ačkoliv
zjevně nejde o hříchy proti Duchu svatému ve smyslu evangelií), musí naléhat na to, aby
teoretičtí moralisté a církevní právníci celou otázku znova přezkoumali a aby hledali v bibli
a původní tradici východisko ze slepé uličky, do které se dosavadním vývojem dostali.
Zdůrazňuji, že tu jde o otázky, ne o diktování nových odpovědí. Nikdo z věřících nemá
v úmyslu odstranit z křesťanství osobní oběť, » pohoršení kříže «. Jde jen o to, aby se pod
záminkou »pohoršení kříže« (pojmu, který v sobe obsahuje určitou ironii) nedávalo skutečné pohoršení lidskou strnulostí, intelektuální pohodlností, neochotou přiznat vlastní zcela
lidské omyly. V tom smyslu jsou často praktičtí teologové v situaci, kdy jim nezbývá než
říci teoretickým kolegům: »Dokud si v y nevymyslíte nic lepšího, jsme my se svým rozumem v koncích. Nedostaneme se dál, nechceme-li sami sebe klamat kulatými frázemi, které
v konkrétním životě nic neřeší. «
Teoretičtí teologové dnes toto zpětné působení praktické teologie namnoze uznávají,
ale chtěj nechtěj často předávají kladené otázky dále: orgánům učitelského úřadu církve
(magisteria) a zákonodárcům církevního práva. Podle katolické praxe jsou totiž vázáni jejich
rozhodnutími a nezbývá jim než naléhat na to, aby se změnilo církevní zákonodárství, aby
byly odvolány naukové výnosy, které nejsou článek víry a dnes se nám jeví jako omyl, ba
aby se leckdy usilovalo o hlubší a lépe odstíněnou interpretaci i tam, kde už byl článek víry
(dogma řidei) stanoven
Po této stránce je velmi poučná přednáška, kterou známý německý teolog Karl Rahner
pronesl při prvním zasedání Papežské teologické komise, zřízené při kongregaci učení víry,
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dne 6. října 1969. Tento referát měl (jako celé jednání komise) zůstat utajen širší veřejnosti.
Ale když profesor Rahner zpozoroval, že se uložené tajemství beztak porušuje a že se přitom
jeho myšlenky překrucují (zjevy bohužel v jistých prostředích časté), uveřejnil německý
překlad své latinské přednášky v časopisu » STIMMEN D E R ZEIT «, (duben 1970, str. 217
až 230). Všem, kdo se jakkoliv zabývají teologií nebo pracují v papežských úřadech, vřele
dopuručuji studium celého průvodního Rahnerova textu. Připomínám, že profesor Rahner
v dnešní křesťanské teologii představuje » zlatý střed« a ze je proto takřka neodpovědné
nedbat na jeho hlas, a tak uvolňovat cestu opravdovým extrémistům.
Zde se chci zabývat jen oněmi Rahnerovými myšlenkami a podněty, které souvisí s problematikou dnešní praktické teologie a pak i přímo duchovní správy. Rahner se například
pozastavuje nad dosavadní praxí Svatého oficia, nynější Kongregace učení víry, popřípadě
Papežské biblické komise, a poukazuje na řadu omylů a chyb, které tyto orgány téměř nikdy
výslovně neodvolaly, nýbrž je jen jaksi mlčky připustily. To vedlo v praxi katolického vyučování a duchovní správy k tomu, že takové omyly přežívaly i v době, kdy na nich vatikánské orgány už netrvaly. Bud se hlásaly dále, nebo se o nich ostýchavé mlčelo, což vedlo
laický svět k tomu, že je stále považoval za úřední nauku církve.
S tím se každý praktický teolog a duchovní správce dodnes denně setkává. Kolik lidí
ztroskotává například na doslovném výkladu prvních kapitol Genese, který považuje pro
katolíka za naprosto závazný! Kolik zbytečného inkoustu vyteklo z katolických per za těch
sto let od vydání Darwinova spisu o evolučním původu člověka - a kolik věřících i nevěřících se dodnes domnívá, že jakákoli evoluční teorie zůstává v rozporu s článkem víry o
stvoření světa a člověka Bohémi V tom všem je jistě mnoho předsudků, mnoho neznalosti
skutečného vývoje v církvi. Ale nezapomeňme, že například hlavní Koperníkovo dílo jen
zcela nenápadně zmizelo z Indexu zakázaných knih až skoro v polovině 19. století a že Galilei
byl oficiálně » rehabilitován « vlastně jen jednou poznámkou pod čarou, ve které Druhý
vatikánský koncil cituje spis profesora Paschiniho obsahující jeho obhajobu. Připomíná to
spíše staroperský dvorní ceremoniál, ve kterém nesměl být žádný královský edikt přímo
odvolán (srov. kniha Ester), než křesťanskou pokoru a lásku k pravdě. Už tento fakt sám,
který se dnes před světem nedá utajit, je významnou překážkou hodnověrnosti katolické
církve v lidstvu naší doby, zvláště když dosud nejsou záruky, že se podobné zjevy nebudou
opakovat. Praktickým teologům pak nezbývá, než volit cestu svobody, někdy i ve vědomém rozporu s dosavadními usneseními papežských úřadů (pokud nemají povahu jednoznačného článku víry), chtějí-li jednat, jak by v této situaci jednal Ježíš, a považují-li spásu
lidí za nejvyšší zákon, což byla vždy hlavní zásada pastorálky a pastorace. (Vědí-li například,
že pro nejednu ženu je další těhotenství aspoň v blízké době prakticky nemožné a nesmyslné
a že pokus o nějakou » zdrženlivost« by mohl zničit manželství, nebudou se cítit ad literám
vázáni encyklikou » Humanae vitae «, o jejíchž teoretických základech beztak většinou pochybují.) To je dnes namnoze běžné, ale zdravý stav církve to není! »Je třeba více poslouchat
Boha než lidi« (Skt 5, 29). Tento biblický axiom jistě ospravedlňuje nejednu zdánlivou » neposlušnost « i vůči představeným církve. Ale neměli by se nad ním více zamýšlet také sami
představení a jejich spolupracovníci ve svém vztahu k různým pouze lidským tradicím svých
předchůdců ?
Rahner ve své stati uvádí několik všeobecných a několik konkrétnějších námětů, kterými by se měla v tomto duchu zabývat papežská teologická komise - a které by od ní měly
aspoň jako vážnou otázku převzít kuriální orgány, má-li tato komise mít vůbec nějaký rozumný smysl. Jde mu o to, aby se při naukových rozhodnutích se vší pečlivostí uváděly
vnitřní věcné důvody; aby jejich jazyk byl srozumitelný a přijatelný soudobému člověku.
Za palčivý teologický problém, který volá po lépe odstíněném řešení, zvláště v době ekumenismu, považuje příslušnost k církvi a z ní plynoucí otázky vzájemnosti v přijímání a udě573

lování svátostí. Tento poslední bod má velký praktický význam i v našem českém a slovenském prostředí, zvláště v exilu. Důležitý pro praktickou teologii je Rahnerův požadavek
lepšího rozlišování práva a morálky. (Muž z ryze sobeckých důvodů zradí ženu, která se
mu věrně darovala, popřípadě i děti, které ještě potřebují otce, ale může být se vší slávou
církevně oddán, protože jejich manželství bylo podle složitých pravidel církevního práva
náhodou » neplatné «. Když se ale nepodaří najít žádný právnický háček, může být naopak
odsouzen k celoživotnímu celibátu - nebo k » neodpustitelnému « hříchu - člověk, jehož
manželství třeba i bez jeho nej menší viny totálně ztroskotalo.) Jako poslední všeobecný
námět prof. Rahner doporučuje velmi promyšlené formulování ústavního zákona katolické
církve, ve kterém by se pečlivě odstínily vztahy místních církví a církve obecné, a dbalo
by se na co možná přesné rozlišování Božích a lidských prvků v církvi.
Z hlediska praktické teologie jsou pochopitelně nejzajímavější Rahnerovy náměty »speciální«, konkrétní. Především doporučuje jednoduché a prosté zákony stran nábožensky
smíšených sňatků. Tato otázka je důležitá zvláště v krajích, kde žijí pospolu různá křesťanská
vyznání. Z našeho hlediska bych k tomu dodal, že bychom také měli lépe rozlišovat skutečnou víru a formální příslušnost k té nebo oné církvi. - Druhý konkrétní námět je » communicatio in sacris«. Praktický teolog a duchovní správce bude mít na mysli zvláště věřícího
nekatolického partnera v konfesionálně smíšeném manželství, který by rád chodil ke stolu
Páně se svým druhem; ale také např. kroužek duchovních rozhovorů, malé a přehledné
křesťanské společenství, jehož členy jsou i křesťané jiných vyznání; co dělat, když se pro
toto společenství koná mše např. ve formě domácí Večeře Páně (jak to při některých příležitostech doporučují např. němečtí biskupové)? - Třetí Rahnerův námět této řady se týká
problematiky křtu dětí. Ta bude jistě nabývat na významu, čím více bude pokračovat přechod od středověkého typu všelidové církve k novému typu společenství opravdu věřících.
Už dnes je třeba říci aspoň to, že apoštolát nezačíná přemlouváním nábožensky lhostejných
rodičů, aby dali pokřtít své dítě. - Na čtvrtém místě Rahner nadhazuje otázku nerozlučnosti
křesťanského manželství. Zásada nerozlučnosti j e stanovena Novým zákonem, ale je otázka,
zda je v praxi církevního práva správně aplikována. Rahner upozorňuje na skutečnost, že
existuje mnohem více a subtilnějších překážek zralého manželského souhlasu, než jaké zná
církevní právo. (Mezi duševně chore nepatří jen blázen, který neví, co dělá, ale i sobecký
psychopat, s kterým je manželské soužití aspoň pro lidi určité sensibility nesnesitelné.) Mimoto je podle Rahnera dnes mnoho upřímných křesťanů, kteří nemohou pochopit a uznat
závazek k celoživotnímu celibátu - bez příslušného charismatu - když jejich manželství
nenapravitelně ztroskotalo. Sám bych k tomu dodal otázku, zda Kristovy a Pavlovy výroky
o nerozlučitelnosti není třeba chápat více morálně než právnicky: je to jistě velmi těžký
hřích rozbíjet existující, životaschopné manželství - ale plyne z toho neomezená závaznost
manželství lidsky už dávno neexistujícího? Že je to palčivá otázka, o tom nemůže žádný
praktický teolog ani duchovní správce pochybovat. Kdo chce být apoštolem v dnešním
Českém prostředí, narazí u lidí středního věku na tuto otázku téměř na každém kroku. Ani
myšlenka jakéhosi »katechumenátu« pokřtěných, ale »neplatně« oddaných katolíků nemůže být trvalým a účinným řešením. Svatý Pavel je v i Kor přísný monogamista a velmi
zdůrazňuje charisma zdrženlivosti (což je u něho jistě podmíněno i očekáváním blízkého
konce světa), ale přece jako základní pravidlo stanoví: »Každý muž ať má svou ženu a každá
žena ať má svého muže « (7, 2). - S tím souvisí i poslední Rahnerův otazník: zákon o kněžském celibátu. Rahner je přesvědčen, že v této otázce existuje určitá teologicky platná hranice, kterou musí respektovat i církevní autorita. Charisma se nedá vydupat ze země pouhým
předpisem, byť církevním. Sám bych k tomu dodal, že už svatý Benedikt považoval povolání k životu poustevníka za něco zcela mimořádného - a že tedy asi bude třeba, aby zpravidla
kněz měl lidskou oporu bud v nějakém živém společenství (což je ideál, ale ne vždy splni574

telný; viz Č S S R ) nebo v dobré manželce. - K oběma posledním Rahnerovým námětům
bych dodal, že dnes praktická teologie kategoricky vyžaduje, aby se církev ve svém hlásání
nauky i ve své praxi důsledně rozešla se všemi prvky gnoze a manicheismu (a tedy s pohrdáním tělem, s apriorním podezříváním sexuality), které slovy už dávno zavrhla. Zároveň
je ovšem naléhavým úkolem praktické teologie v její vlastní oblasti, aby duchovní správce
a všechny katolíky důsledně učila oněm odtabuisovaným postojům, které už teď plynou ze
zavržení gnostických a manicheistických bludů a které v teoretické teologii velmi zřetelně
odůvodnil např. svatý Tomáš Akvinský.

SPOLEČENSKOKRITICKÁ

FUNKCE

V

CÍRKVI

... Mluvili jsme dlouho, i když jen velmi fragmentárně, o možnosti a povinnosti
společenskokritické funkce církve. To všecko byla abstraktní teorie. Neboť zůstav á otázka:
je tato společenskokritická funkce skutečné prováděna v dostatečné a nutné míře? Jsou
církev, křesťané a skupiny v církvi takové, že chtějí, překonávajíce svůj vlastní egoismus,
sebekriticky a nezištně vidět a změnit stav institucionalizovaných nespravedlností ve
společnosti, jež ponižují člověka a jeho důstojnost? Na tuto naléhavou otázku musíme
odpovědět: taková společenskokritická funkce v církvi a v jejích skupinách a jednotlivých
lidech existuje, ale není jí však ještě ani zdaleka v takové míře, jak toho vyžaduje historický okamžik ... Leccos, co papežové v posledních letech řekli, může být příspěvkem
k tomuto úkolu ... Ale v celku církev jako Boží lid tento společenskokritický úkol ještě
nepochopila a ještě neuvedla ve skutek. Tam, kde církev sama není bezprostředně ohrožena
institucemi společnosti a státu a kde lidé, kteří mají v církvi vedoucí slovo (jsou míněni
nositelé úřadů a laici), se necítí touto institucionalizovanou nespravedlností bezprostředně
dotčeni, tam je společenskokritický úkol církve ještě povětšině přehlížen a zůstává nesplněný. Církev sice jasněji než dříve na druhém Vatikánském sněmu řekla, že má sloužit
světu, lidem a životu, jenž by byl hodný člověka, ale ještě ani zdaleka nesplnila v dostatečné míře to, co prohlásila za své poslání. Jestliže jsme pochopili, co je církev, totiž my
a celý Boží lid a netoliko hierarchie, je-li jasné, co jsme předtím řekli o vlastních nositelích společenskokritické funkce církve, pak - když říkáme, že církev ještě nezadostiučinila
svým politickým, svým společenskokňtickým úkolům tak, jak toho přítomnost a budoucnost
vyžaduje - jsme vyslovili soud o sobě samých. Neboť když tento úkol přisuzujeme církvi,
pak jsme tím mínili, zkoumali a pravděpodobně i obžalovali sebe samé.
(KARL RAHNER,

Schriften zur Theologie, sv.

IX,

str. 589-590)
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DĚJE R U S K É H O R O Z K O L U
Sergej A. Zeňkovskij: Russkoje staroobrjadčestvo. Duchovnyje dviženija semnadcatago veka.
Russia's Old-believers. Spiritual Movements of the Seventeenth Century. (Rusky s anglickým úvodem.) Forum Slavicum, sv. 2 1 , 1970 Mnichov, Wilhelm Fink-Verlag, 528 str.
Předmět této práce musí zajímat každého činného katolíka, neboť nám dává poučení
o současném sporu v naší církvi. Je to ovšem poučení varovné, poučení odstrašující. Vidíme
na příkladu ruského pravoslaví posledních 300 let, jak otázku bohoslužebných změn řešit
nesmíme a nechceme. Nesmíme a nechceme dát svou církev roztrhnout, nesmíme se rozestoupit na dvě nesmířené strany; nesmějí proti sobě stát novotáři, podezřelí z bludařského
postoje vůči církevnímu podání, a staromilci, přesvědčení, že se církevní vrchnost opravdu
zřekla zděděného pravověří. To je totiž to, co se stalo v Rusku a co bylo původem nepopsatelného strádání hned tehdy a nedozírných následků až do Únorové revoluce roku 1917.
Shrneme události, jak jsou z dějin známé. Po smrti geniálního vetřelce na carském trůně
Borise Godunova nastaly na Rusi » Smutné časy «. Nezdařil se pokus nastolit mladší větev
starých carů - Rurikovců, neudržel se tzv. Lžidimitrij; Poláci obsadili samu Moskvu a při
poněkud obratnějším postupu se mohlo stát, že by král polský byl i carem ruským. Když se
podařilo Poláky vypudit a nastolit nový carský rod Romanovců, živelná reakce Rusů na
cizáckou ofensivu vybudovala režim naprosté nevraživosti proti Západu, naprostého soustředění na ruskou národnost a ruskou víru. Nebylo náhodou, že první Romanovec byl
syn z předešlého manželství patriarchy moskevského; jeho vláda - zprvu spoluvláda s otcem byla jakousi teokracií, byl to — slovy současníků - » Třetí Ř í m «, » N o v ý Izrael«, ba » N o v ý
Jeruzalém «. Ale jakkoli se ruské sebevědomí slunilo ve stupňovaném sebevědomí svatosti
své pravověrné, své jediné svobodné pravoslavné říše, přece nebylo zejména vládě možno
přezírat zaostalost ruské vzdělanosti. Jestliže cizí specialisté - puškaři, hodináři, lékaři atd. byli pro kdejakou náročnější práci nepostradatelní, pak tu něco nebylo v pořádku, a tak už
za druhého Romanovce kyvadlo se začalo vracet zpět od vášnivě střežené soběstačnosti ku
západnictví, ku snaze učit se od ciziny.
Již proto, že nastávající změny znamenaly ne snad nějakou úlevu, nějaké osvobození
pro pracující lid, nýbrž naopak posílení carské a šlechtické moci, musely přivodit odpor,
napětí, srážky. To bylo dáno podstatou věci; vždyť účelem změn, oprav, bylo posílení vnější
moci, úderné schopnosti říše - tím je určen celý ráz tohoto vývoje. První Romanovec byl
zvolen zemským sněmem; jeho vnuk Petr Veliký zavedl naprosto neomezenou monarchii.
Nadpráví šlechty nad sedláky, jejich útisk se po celé 17. a iB. století soustavně stupňoval
do nelidskosti - nakonec byli poddaní prodáváni bez půdy jako otroci, jako dobytek. Za
takových předpokladů muselo v lidu vzniknout hnutí staromilců, jako se na počátku novověku němečtí sedláci dovolávali »starých dobrých práv«. Ale teokratický ráz moskevské
říše působil k tomu, aby se protivy střetly na poli náboženském; a jedna reforma dala národní nespokojenosti heslo nekonečně účinné, protože ve svědomí zavazovalo k odporu.
Byla to reforma liturgická.
Vládychtivý patriarcha Nikon chtěl přizpůsobit ruskou bohoslužbu řeckým vzorům;
při tom mu patrně tanuly na mysli dvě pohnutky. Řekové poslali kdysi na Rus věrozvěsty:
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jejich bohoslužba tedy musela být původním pravým vzorem. &ekové úpěli pod tureckým
jhem; bohoslužebná jednota musela usnadnit snahu o svržení tohoto jha a o zřízení vsepravoslavné říše s ruským carem. Jeho bohoslužebná oprava tedy plně odpovídala vládním úmyslům; a to spolupůsobilo, že byla carem uchována, když ten nakonec panovačného patriarchu
dal sesadit. Nesplnila se naděje, že car teď » obnoví starou víru «; ba slavný církevní sněm
schválil » nově tištěné knihy « - a odsoudil staré. Co teď?
Víme, jak se v r. 1415 česká šlechta cítila uražena představou, že » konstantské sebrání«
kaceřovalo jednoho i druhého mistra z »našeho nejkřesťanštějšího království«. A tu tecf
byla odsouzena celá bohoslužebná minulost národa, jenž se hrdě vyhlašoval za jediné útočiště čistého pravoslaví; bylo odstraněno dědictví ruských věrozvěstů, mučedníků a divotvorců. Mohlo-li tohle být právoplatné?! Staromilci si dobře všimli toho, že rozhodná usnesení
se stala v roce 1666 - a víme ze Zjevení Janova, že 666 je » číslo šelmy «. Změny bohoslužebných řádů byly patrně dílem nečisté moci, byly přípravou na příští Antikrista.
Katolického čtenáře tu napadne samočinně námitka, tak významná v otázce dnešních
našich změn. Cožpak nemá řádná církevní vrchnost právo bohoslužbu měnit? Svatý Pius V.
uzákonil poslední evangelium, Pavel VI. je odstranil... odstranil je, pamatujme, z mešního řádu,
a nebrání žádnému knězi aby krásný ten text odříkal po mši, jak to dělávali kněží před sv.
Piem V. Všecko je v pořádku ... Ale pravoslaví právě žádného papeže nemá a nemělo. Pokud
lidská paměť sahala, nebylo bohoslužebných změn. Platné obřady vytvořili před tisíciletím církevní Otcové, známí ne jakožto vrchnost kancelářsky úřadující, nýbrž jakožto postavy ve svatozáři v nedosažné výši. Nad to nebylo staromilcům zatěžko dokázat, že Nikonovy změny
nebyly - jak on tvrdil - návratem ku starořeckým vzorům, nýbrž novotami. V celé řadě
otázek měli nesporně pravdu. A jinde si svým nedůvěřivým, podrobným, předpojatým
výkladem novot zjednali jistotu, že nové obřady znamenají blud. Je snadno se jim posmívat
pro tohle malicherné hledání symbolů zla; ale není-li bohoslužebný obřad v každé jednotlivosti symbolem nezemských věcí, čím je vůbec a nač je vůbec? Ale nepouštějme se nyní
do rozboru sporných otázek a zůstaňme při tom, co se na Rusi v poslední čtvrtině 17. věku
stalo, co se v knize Zeňkovského líčí.
Stalo se tedy především to, že celý sbor ruských biskupů, snad zastrašen carskou vůlí,
schválil nové obřady. Jediný biskup Pavel Kolomenský se držel starých obřadů; ale - snad
že příliš dlouho věřil v obrácení cara - nerozhodl se posvětit biskupa stejné víry. Toho neudělal ani žádný z biskupů, více méně starým obřadům nakloněných. A tak, když byl Pavel
zatčen a na rozkaz bezohledného Nikona umořen a když druzí biskupové se neodvážili
veřejně ke staroobřadcům přiznat, ti se octli ve stejném postavení, jako v Čechách starokališníci. Věřili, že kněze může světit jen biskup s apoštolskou posloupností, a takového
biskupa neměli. Co teď?
Tato otázka je rozdělila na dva tábory (které se ovšem štěpily v další a další »tolki« výklady); byli to popovci a bezpopovci. Popovci si pomáhali právě jako starokališníci. Jako
dovedli tito pro své svěcence najít nuzné cizozemské biskupy, tak sháněli popovci » zběhlé
popy«. A nacházeli je - nejen podřadné osobnosti, které v panující církvi měly právem
nepříjemnosti, nýbrž právě naopak také svědomité nespokojence, kteří v »rozkolu« viděli
opravdové pravoslaví.
Bezpopovci byli v jednom ohledu důslednější. Celý rozkol vyšel ze zásady, že přijetím
» nově tištěných knih « státní církev upadla v blud, přestala být opravdovou pravoslavnou
Kristovou církví. A protože pravoslaví - a zejména tak břitce protikatolické pravoslaví,
jako ruský rozkol - pohrdlivě shlíží na scholastické distinkce jako je rozdíl mezi » opus operantis« a » opus operátům «, tedy blud znamenal, že ze státní církve zmizelo Boží požehnání,
Boží milost; nemohlo v ní -být platných svátostí. Nemohlo v ní být platně posvěcených
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kněží; a protože jinde nebyli k nalezení kněží, lépe pravoslavní, tedy po vymření posledních
do Nikona posvěcených kněží nebylo kněží vůbec, a tudíž nebylo mše a Nejsvětější svátosti. Proto čtete v bezpopovském staro obřadeckém kalendáři na každý den naznačeny ke
čtení hodinky, ale není mešního propria. Mše už po čtvrt tisíciletí není. Jsou jen hodinky a ty
se říkají podle »starotištěných knih « nebo jejich opisů a otisků.
Zeňkovský právem poukazuje, že tato důslednost vyvedla bezpopovce mimo meze pravoslaví. Vždyť všichni pravověrní křesťané, římští katolíci jako východní pravoslavní, věří,
že Kristus sám ustanovil Nejsvětější svátost a svátostné kněžství. Bezpopovci sami zprvu nečekali, že by církev mohla bez kněžství obstát, nýbrž čekali, že brzy nastane příchod Páně
a poslední soud. Proto také zprvu nebylo vědomého rozdílu mezi předky popovců a bezpopovců. Vždyť slavný představitel staroobřadců v literatuře, arcikněz Awakum, ač se nadál
brzkého vítězství staré víry, přece se přidal ku příznačnému učení bezpopovců, kteří věřili
ve zkázu dosavadní církve a v plné vítězství Antikrista ve viditelném světě a státě; oslavolal
zajisté sebespalování rozkolníků, naprosto spolehlivý ovšem prostředek úniku ze státní moci.
(Žádný Palachův krajan nebude bez pochopení pro logiku této formy naprostého odboje.)
Ale tak jako nelze nazvat pravoslavnou tuto hromadnou sebevraždu, tak nelze ani beze všeho
nazvat starou věrou tu, která už čtvrt tisíciletí žije bez kněží a beze mše. Není sporu, že popovci mají blíže ke katolíkům; ba mají k nim velmi blízko. Musíme se ale ptát, odkud tedy
chvílemi velké rozšíření a nesporně velmi vlivné působení bezpopovců?
Tady Zeňkovský upozorňuje především na to, že hlavním domovem bezpopovců byl
a zůstal severní kraj Pomoří při Ledovém moři; tam se nedostávalo farností (jako u nás
do Josefínských reforem na Šumavě) a lid žil prakticky už dávno bez kněží. Ale nežil proto
bez křesťanské víry; do bažin a pralesů se utíkali samotáři poustevníci, kteří hlásali křesťanství, ovšem velmi strohé, kající, odříkavé, světa se stranící. Půda pro nauku, která zamítala
vrchnost a vzdělané městské prostředí jakožto svod ďáblův a hledala pravou spasitelnou
starou víru v tišině pralesa mezi prostým lidem, byla zde tedy připravena. A tím se dostáváme zase k otázce lidového odboje proti vrchnosti - církevní a světské, která právě v carxsmu církev takřka do sebe vstřebala.
Nepřiznáváme ovšem onen způsob dialektického materialismu, který při všech náboženských válkách - husitskou nevyjímajíc - považuje náboženský program za pouhou záminku, výmluvu třídní politiky. Stačí nahlédnout do literatury starověrců nebo husitů,
abychom se přesvědčili, že vedoucí duchové obojího hnutí i nesčetní věrní brali náboženské
požadavky nesmírně, smrtelně vážně. Ale je pravda, že ruské staro věří bylo od začátku do
konce mocnářství hnutím lidovým. Cleny šlechty tam bylo lze spočítat na prstech, zámožní
příslušníci náleželi ke kupectvu, prostí věřící byli mezi sedláky, kozáky a chudinou. (Tohle
je zase vůči husitům rozdíl; tam válečná píseň ne nadarmo jmenuje velitelský sbor »řádu
rytířského «.) Jenže tato lidová povaha ničeho neubírá na náboženské podstatě staroobřadeckého hnutí. Nebyl to přece nějaký trik, jinotaj nebo řečnický obrat, nýbrž příliš pochopitelný cit, když velká část lidu opravdu shledávala působení Antikrista v činnosti vládnoucích tříd. Velkolepý mocenský rozmach, jehož bylo reformami Petra Velikého (a již jeho
otce) opravdu dosaženo, měl svůj rub. Geniální dějepisný postřeh, nenapodobitelný básnický
výraz Puskinův tohle vyjádřil nesrovnatelně v onom břitkém zlomu mezi úvodem a obsahem » Měděného jezdce «. Tam hrdina - polobůh vítězoslavným vzepětím zdvihá do výše
nezkrotného hřebce - zde se polobůh mění v přízrak, v neuniknutelnou děsivou můru mezi
černým nebem a kalnou povodní. A když na městišti Petrohradu ten polobůh» bažinu vyplnil
kostmi« robotníků a na cvičištích té residence ArakČejev dával umrskat vojáky, když trůn
byl zakrvácen hrůzostrašným koncem Alexeje Petroviče a zneuctěn láskami Kateřiny Veliké,
těžko bylo věřit věrnopoddaným kázáním státních arcipastýřů. Snadno bylo věřit kázáním
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Pomořských starců - poustevníků a potulných agitátorů - že tahle moc patří ku království
Antikrista a jen pronásledovaná víra že je pravá a stará.
A takto byla do základů ruského císařství zazděna výbušnina; mocnářství už nebylo nositelem celistvé národní tradice, nebylo už celistvě posvěceno národním náboženstvím. Monarchie byla ovšem nositelem pokroku, pokud se tím myslí poevropštění vládnoucí třídy
a rozvoj státní moci. V tom ohledu vede přímočarý vývoj od váhavých reforem cara Alexeje
až k liberálním popudům Alexandra I.; v tom ohledu právem sovětčíci postavili Petru Velikému pomník. Potíž nastala, když se za Alexandra I. západní, pokrokové myšlenky ukázaly
nebezpečím pro samovládu. Ted by se byl Alexander i nástupce jeho Mikuláš I. rád opřel
o pravoslaví, o národní tradici. A tecT se ukázala trhlina v základech.
To, že vykřičený reakcionář Mikuláš I. pronásledoval starověrce hůře, než který jeho
předchůdce po Petrovi — při čemž byly zničeny významné poklady lidového církevního
umění - nebylo paradoxem, nýbrž tragickou logikou. Pravoslavné církvi, rozuměj státní
církvi, bylo rozkolem starověrců nenapravitelně puštěno žilou. Právě nábožensky zanícené
živly buď z té církve odešly, anebo v ní setrvávaly z donucení, závistivé šilhajíce po starém
pravoslaví - rozkolu. A císařství se nikdy nemohlo bez výhrady spolehnout na věrnost selského ani městského lidu, protože, i kdyby bylo mohlo zemi neprodyšně uzavřít proti vlivu
evropského volnomyšlenkářství (a to nešlo, protože Petr naučil vládnoucí třídu, že Evropa
a právě antiklerikální Evropa je závazným, záviděníhodným vzorem), pořád k nejnárodnějšímu jádru selského lidu, k lidu nejzaostalejších zálesáckých pomořských krajů patřili právě
starověrci, pro které státní pas byl pečetí Antikristovou a kteří podle vyprávění Zeňkovského
vítali Únorovou revoluci s jásotem. Padl, padl Babylon ten veliký - tak jim připadal pád
Petrovy monarchie, která tři roky před tím vytáhla do války s armádou, Petrovými tradicemi usměrněnou až do těch granátnických čepic.
Tato skutková podstata, tato trhlina, ba propast mezi mocnářstvím, které chtělo být
posvátné, a nejnárodnější, nejlidovější tradicí nebyla ovsem snášena režimem lehce. Již jsme
řekli, že Mikuláš I. se ji snažil odstranit násilím, jako násilím zbavil státní církev soutěže uniatů. (Na pamětní medaile dal při tom razit » Sjednoceni láskou «; prokázal uniatským věřícím,
tak říkajíc, bratrskou pomoc, že ano.) Ale jiní se snažili věc řešit jinak. Mikulášův otec Pavel u něhož se tak nepostižným způsobem střídaly ušlechtilé vzněty a návaly zlomyslné pomatenosti - měl určitě jednu ze svých jasných chvil, ba jednal obdivuhodně, když dal dohromady »Jedinověří «. To bylo něco jako katolická unie ... o které Pavel pro státní církev ostatně
chvílemi také uvažoval, ač lze-li úvahami nazvat nesouvislé nápady politováníhodného panovníka. Starověrcům, kteří uznali autoritu státní církve - uznali, že ta je pravoslavnou
církví a ne državou Antikrista - bylo dovoleno podržet svoje staré obřady.
Toto nebylo snad jen kompromisní řešení na způsob politické polovičaté dohody, nýbrž
mělo to dobrý zásadní smysl. Vždyť popudem k rozkolu svého času nebylo ani tolik zavedení nových obřadů - to by patriarší autorita snad stačila krýt - jako současné zavržení starých. Právě tohleto bylo naprosto neúnosné; vrchnost, která zavrhla, zakázala, ba konečně
proklela modlitby a obřady nábožných předků, nemohla být pravověrná. Kdežto vrchnost
která staré obřady přiznávala, tedy schvalovala, ta pravoslavná být mohla. (Dbejte na význam
této zásady pro dnešní katolicismus, jehož vrchnosti přirozeně ani ve snu nepomýšlejí na
zavržení starých obřadů a také tam, kde nařídí zavedení nových, povolují výjimky, a tak
manifestují nepřetržité právověří.) V ruském případě ovsem úspěch unie, aČ nebyl nicotný,
přece nebyl rozhodný - odtud hněv Mikuláše I. Příčinou byla nejen přirozená setrvačnost
právě takové tradicionalistické společnosti jako byli starověrci, nýbrž i nedůvěra, nově probuzená způsobem, jak s jedinověrci bylo jednáno jako s pravoslavnými 2. třídy. To už se
vymyká práci Zeňkovského - ale je významné, jak i v této otázce nastal určitý obrat za Mikuláše II.
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Jednou z třaskavin, zazděných do základů ruské monarchie, vedle nedůvěry rozkolníků
stojících mimo státní církev, byla nespokojenost ve státní církvi samé. Duchovenstvo s lidem
naprosto, ani zdaleka nebyli spokojeni s tím, jak byla církev od dob Petrových řízena nikoli
patriarchou, nýbrž státním úřadem - tzv. Svatým synodem. Když se tedy na počátku ústavního života chtěla císařská vláda opírat více než kdy o duchovenstvo v představě, že ono by
mohlo voliče ovlivnit ve směru monarchistickém, tu potomní předseda zahraničního biskupského sboru, veliký monarchists a v každém směru konservativec, při tom i rozhodný národovec, neřku-li imperialista, metropolita Antonín naznačil vládě - tohle že je velmi hezké,
ale má-li církev být lidová, tedy že musí být svobodná a tudíž musí mít svého patriarchu.
Na to Mikuláš II. nepřistoupil... a patriarcha byl zvolen až po Únorové revoluci; byl to
jak známo vyznavač Tichon. Za to císař dovolil Antonínovi pracovat pro rozvoj jedinověří.
Metropolita v tom viděl mocnou složku vybudování lidové, národní, tradiční církve, podaří-li
se jednak prosadit obnovu starých obřadů z dob před Nikonem, jednak získat více starověrců pro jedinověří. Při tom jedno napomáhalo druhému; získat starověrce bylo lze jen
obnovou staré bohoslužebné krásy a jejich vstup do státní církve v ní musel tuto obnovu
povznést a vynutit. Již se projevily první úspěchy toho postupu v neslýchané slavných bohoslužbách tak říkajíc unionistického sjezdu, kde jedinověrci určovali ráz pořadu podle » starotištěných knih«, když nastala světová válka a bylo lze říci, že předpovědi oněch staroobřadeckých proroků se začaly plnit... Následkem čehož pak pravoslavná církev sňala klatbu
ze staroobřadců a nebýt stávajících poměrů, snad by i výslovné smíření udělalo větší pokrok.
Ale ještě se zmíníme o tom, že popovci se nakonec dočkali přece vlastního kněžstva.
V první polovině 19. století získali řeckého biskupa, který byl právem znechucen způsoby
tehdejšího Fanáru, cařihradského patriarchátu, přestoupil k nim, a světil jim biskupy a kněze.
Toto duchovenstvo se udrželo podnes. Vraťme se nyní ke knize Zeňkovského. Neposlední
její předností je, že přehojně cituje vlastní spisování staroobřadců - ať už jsou to prosaické
traktáty nebo básně, řekněme rytmické popěvky. Nekonečně poučný pak je způsob, jak se
tu líčí rozpad hnutí v nepřehledné množství stran a stránek, výkladů a skupin. To je konečně
také osudem ruské státní církve po revoluci a emigraci a pohled na tyto spory musí v katolíkovi vzbudit neutuchající vděčnost za Boží dar, naše » město na hoře «, viditelnou církev
s viditelnou hlavou.
Přítomné poučení pak se podává ve světle těchto úvah samo. Na jedné straně smutný,
ba strašlivý ten příběh ukazuje, kam může lidi přivést reformační úsilí, třeba zprvu dobře
míněné, ale provedené s nedostatečným ohledem na city a názory druhých, s nedostatečným
úsilím o jejich získání, poučení a přesvědčení. Na druhé straně dokládá, kam může zabloudit láska ke ctihodnému podání, není-li doplněna, není-li řízena vírou a nadějí v neutuchající proud božské milosti, božského vedení v nehynoucí neomylné církvi. Cesta ruských
novotářů skončila v takových poměrech, kdy za Alexandra I. vyložení zednáři a nevěrci
byli v čele státního úřadu pro věci církevní, císařské prokuratury sv. Synodu. Cesta staromilců, cesta integralistů končila výstřednostmi všeho druhu. Pravoslavná církev bez kněží,
požáry hromadného sebespalování, neplnění oněch občanských povinností, které Ježíš plnil
bez odmluvy v pohanské říši - to byly důsledky přesvědčení, že Antikrist opanoval Boží
církev, že Bůh viditelnou církevní vrchnost opustil.
A děsí nás to, Že se vracejí nejen složky tehdejší situace, nýbrž jednotlivé obraty a výrazy.
Někteří už sbírají, shromažďují a jako poklad chrání starotištěné knihy, misály vydané před
reformami. Jiní už rozeznávají kněze, kteří se drží staré víry, od ostatních. Jiní už vůbec
přestávají chodit do kostela - prý je lépe číst doma ze starých knih; hotová bezpopovština!
Jiní už Šíří proroctví a vidění, soukromá zjevení Bohorodičky a tak dále - ve slohu zanícených
starověrců. Jiní už v tisku probírají otázku, zda se při mši, podle nových knih sloužené, platně
proměňují obětiny. To už je také bezpopovština či její část, nětovština. Nět, není už platného
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obřadu, není uz svátostně přítomen Ježíš! Tady už opravdu » Vestigia terrent« - stopy z bludné
cesty ruských staroobřadců děsí!
Ale co máme říci o druhém konci katolického stranictví? Máme v Jižní Americe katolíky, ba duchovní, kteří zase naopak církevní vrchnost odmítají zleva a hledají Ježíšova ducha
v tlupách povstalců. » Surgent enim ... « - víme, že nastane doba, kdy se bude volat, že je
Kristus tuhle nebo tamhle. Ale byli jsme upozorněni, že tam není, že tam nebude. Dokud
se nevrátí se slávou, není nikde jinde než na oltáři. A tam je s námi po všecky dny až do skonání světa. To nám přípověděl.

Rusko jako země a národ vděčí za svou existenci křesťanství. Každý národ si zvolil
nebo přijal jméno, jež má vyjádřit jeho podstatu: sladká nebo krásná Francie, učené
Německo, stará nebo bodrá Anglie. Ruský lid si zvolil jméno svatá Rus. Tento název,
dnes značně zdiskreditovaný, protože mylně považovaný za ohodnocení, vyjadřuje jednu
podstatnou stránku povolání Ruska. Pravoslavné křesťanství a Rusko: tato podvojnost
je neodmyslitelná, chceme-li pochopit ruskou duši. Dnes se Rusko otočilo zády k tomuto
svému původnímu povolání: ba nespokojuje se jenom tím, že ho ignoruje, ono navíc
se snaží zahladit jeho stopy a památku. Jak dalece ateistický SSSR lze považovat za
pravoplatného dědice a pokračovatele křesťanské Rusi? Problém, který se nám takto
klade, nesmí být zjednodušován. Zajisté není náhodné, že komunismus, který byl na
počátku, dokud ještě nebyl nakažen tou nejmohutnější dávkou lži, kterou kdy dějiny
viděly, požadavkem spravedlnosti, zapustil kořeny v zemi, jež chtěla být křesťanskou.
A z druhé strany skutečnost, že i přes pětačtyřicet let nelítostného pronásledování stále
ještě žije mnoho desítek milionů činných a horlivých křesťanů, svědčí o tom, že poslední
slovo o nejhlubším zaměření moderního Ruska nebylo ještě vysloveno. První sovětský
spisovatel, který byl vyznamenán Nobelovou cenou pro literaturu, byl křesťan: není
to snad symbol a záruka ?
... ruský člověk, jak řekl veliký básník Alexander Blok, myslí stále na církev, i když
s ní přerušil jakýkoliv styk. Hluboké vědomí nerozlučné jednoty křesťanství a Ruska
zůstalo živé v SSSR, jak o tom svědčí jeden čtenář, jenž napsal časopisu Krokodýl:
» Všichni Rusové jsou křesťani; byli jimi a jimi zůstanou. « Tato víra Rusů samých v ne~
pomíjivost jejich křesťanství - jež snad je jen výrazem Boží přítomnosti - nás opravňuje,
i navzdory všemu, chovat naději.
( N I K I T A STRUVE,

Cristiani in URSS,

str. 9, 299)
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Poznámky a posudky

ZASTAVENÍ U PETRA

DENA

Náš smutný stav v přítomnosti volá po formulování nového programu národního
probuzení. Nejde tentokráte o probuzení jazykové, nýbrž jde nejprve a především o probuzení, ba lépe řeferto vzkříšení mravní, z něhož teprve pozdéji muže vzejít vzkříšení
kulturní, sociální a politické. Zapomněli jsme totiž, v theorii i v praxsi, na duši nátoda
a při strojem různých hospodářských a sociálních plánů nevzpomněli jsme si na pětiletku
mravní, Ostatní nejen náš smutný stav, i nová doba kolem nás hlasité volá po programu
novém: strůjci našich dosavadních programu národních nežili ve věku atomovém. Dnes
v druhé polovině dvacátého století nejde o nic menšího než nejdříve o přežití a pak o slávu
národa malého, postaveného na místo zvláštně nebezpečné, a to za okolností mnohem
obtížnějších než ve věcích minulých. Jde o osud našeho národa pod politickou hrozbou
vodíkových pum a raket, ve věku úžasné hospodářské koncentrace velikých politických
celkft, v sociálním vření mas, libujících si v zapomenutí na zkušenosti minulosti, a ve
světě postrádajícím základních filosofických jistot.
(LADISLAV R A D I M S K Ý ,

Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku, str. 9)

Pozdní latina užívá slovo exagium (od cxigcrc) vc smyslu váženi, porovnování a míření. Exagium určuje nejen kvantitu, ale také kvalitu, cenu a hodnotu věcí. Odtud se pak
odvozuje esej, umělecky zpracovaná úvaha. Český převod » pokus « nevystihuje plně obsahové
bohatství výrazů » esej « nebo » exagium «. Vzpomněl jsem si na toto pozdní latinské slovo,
když jsem hledal společného jmenovatele pro rozvětvené a opravdu polyfonní literární dílo
dr. Ladislava Radimského (Nar. v Kolíně 3.4. 1898 - zemřel v New Yorku 9.9. 1970).
Vracíme se dnes k dr. Radiniskému nejen proto, žc nás s ním spojuje dávné přátelství
a dlouhá spolupráce, ale také proto, že jeho dílo vyslovilo a doposud vyslovuje hodnoty,
které potřebuje náš dnešek a které ukazují cestu do našich zítřků. Dr. Radimský myslel jistě
také na sebe a na své dílo, když v kapitole Exil a metafysika své knihy Skloňuj své jméno, exulante (v Římě vydala Křesťanská akademie 15)67) napsal: »Člověk jako člověk vede boj
svobody proti determinismu, vede boj proti druhému termodynamickému zákonu o degradaci energie, jemuž se vzpírá to, čemu říkáme život. Unamuno napsal, že nic není skutečné,
co není věčné; Paul Tillich při posuzování mnohých moderních lidí, kteří přestali myslet
na poslední věci člověka, mluví o lost dimension. - Exulant, který ztratil již jednu dimenzi svůj domov - by byl nejndUastnějším tvorem, kdyby ztratil i svou dimenzi věčnou ... kdyby
v sobě samém nevyřešil svůj postoj a poměr k Bohu« (str. 95).
Roku 1932 v literární soutěži Melantricha byla poctěna cenou knihy esej: Tvůrcem
snadno a rychle. V porotě zasedali F. X . Šalda a Otakar Fischer. Autorem eseje byl Petr Den,
totiž dr. Ladislav Radimský. Pod týmž pseudonymem vyšly později literárně kritické statě
Petr Den se vadí s ěeskou literaturou; Řeli ke gymnasistům a Pětkrát Kolín. DEnovo jméno se

vyskytovalo Často na stránkách Lidových novin, Kritického měsíčníku, Kvartu, Naší doby,
Listů pro umění a kritiku, Zahraniční politiky atd.
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Od listopadu r. 1920 dr. Radimský byl zaměstnán jako úředník v čsl. misnisterstvu zahraničí. Účastnil se diplomatického živou našeho státu doma i venku (Bukurešť, Berlín, Bern,
Ženeva, Paříž, Londýn), Po nacistické okupaci vystoupil ze státní služby. Vstoupil do ni
znovu až 1945 jako zástupce obnoveného československého státu v přípravné komisi pro
Spojené národy v Londýně. Od května 1945 až do února 1948 zastupoval čsl. stálého delegáta u Spojených národů, nakonec s titulem zplnomocněného ministra. Od února 1948 až
do 1958 pracoval jako člen sekretariátu Spojených národů a jako úředník jeho svěřcnecké
sekce.
Těžiště životního úsilí dr. L. Radimského leží na kulturní rovině. Rozhlasy » Hlas Ameriky « a » Svobodná Evropa « vysílaly často jeho kritické literární úvahy. Exilové časopisy
N o v ý Život, Studie, Sklizeň, Rencontres, české Slovo, Archa, Books Abroad a mnohé jiné
přinášely jeho úvodníky, sutě a úvahy. Znali jsme ho též jako redaktora revue /Vom/ny,
čtvrtletníku Společnosti pro vědu a umění. V exilu napsal a v Křesťanské akademii vydal
studii o české otázce Rub a líc našeho národního programu v atmovém věku; esej o » slávě a bídě «
exilu Skloňuj své jméno exulante, dále pokus o nástin vědecké politiky Cesta k politickému
poznání. Pod pseudonymem Petr Den vyíly rozněž v exilu knihy Mexické divertimento (Sklizeň), Evropan na Manhattanu (Kulturní rada dr. Roberta Vlacha), Dobf proti srsti; Počitadlo

(Universum-Press, U S A ) ; Radost ve Veselí (Křesťanská akademie) ; Svétélko jen malé (Křesťanská akademie), Na tdlkdch s domovem (Canada).
Svými eseji, úvahami a sutěmi dr. Radimský neúnavně proměřoval všechny rozměry
naši existence. Zachycoval jimi skutečnou polohu české duie; určoval osudy a proměny
evropské kultury, odhaloval vědecké a etické, pozemské i teologické perspektivy kulturní
i politické činnosti. S » počiudlem « svého eseje a s vahami své otevřené, nestárnoucí myšlenky si klestil cestu chaotickým děním našeho věku vpřed do budoucnosti a hlavně vzhůru
k nadčasovým hodnotám naroubovaným do absolutna a zakotveným v Bohu. Hlavně ve
svých posledních esejích stále častěji a odvážněji vyslovuje, i »proti srsti« skeptiků, positivistů a materialistů, nenahraditelnou cenu a kulturní humanistickou potřebu teologické
a meufysické perspektivy. » Ať si říká, kdo chce, co chce - píše - naše doba, doba exulantů,
doba ohrožená atomovou kaustrofou hledá nikoliv třídní boj, ale Lásku, hledá vědomě nebo
nevědomě Boha, hledá nové a moderní prožití křesťanství, které je učením Lásky. I moderní
ateisté Boha podvědomě hledají, jejich ateistická víra není než nenasyceným teiímem, «
KAREL V R Á N A
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SLOVO O ČESKÉ L I T E R A T U Ř E N A Z Á P A D O D

ŠUMAVY

Kdo sleduje lesky tisk, museí si všimnout> že v Československu vzrůstá zájem o českou beletrii,
napsanou a publikovanou za hranicemi zemí. Proto snad nechybíme, řekrteme-li si něco o leské poeziif
o románu a povídce, napsané a zveřejněné v leském jazyku v exilu. Zatneme poezii
Každý, Wo f zahranili redigoval nebo rediguje íeskou revui nebo noviny, víf jak mnoho lidí
mu posílá své veríe a rymovalky. Čeíi i mimo svou vlast jsou národem rádoby básnickým. I když
většina rýmovalek je lpatná% nebo jen dojemnápřece nesmíme nad nimi ohrnovat nos: jsou podhoubím tajnosnubných rostlin9 nutných k výskytu pravé poezie. Co je vlak pravá poezie? Definic je
mnoho; pro mne je básnictví odkrýváni neznámých tajemství života a smrti Pravá poezii se dívá
malou škvírou do divných říší\ skrytých zraku a citu obyčejného člověka.
Jan Tumlíř napsal v předmluvé jedné antologie exulantské poezie, že za hranicemi je básník
odříznut od nejvlastníjšlho media své tvorby - své mateřské řeli. Nesouhlasím s tímto pesimistickým
názorem: pravý básník netvoří z toho, co slyší na ulici nebo ve společnosti, tvoří z tohof co má v duši
a v srdci. / v Praze může žít v exilu, li spíše musí v nim žít9 protože říše poezie není z tohoto svéta. Básník za hranicemi a na západ od Šumavy není na tom hůř než ten9 kdo sedí v kavárně Mánesu, a proto nemá žádnou omluvu9 verluje-li špatné. České básnictví za hranicemi v posledních
dvaceti letech ukázalo9 že omluv nepotřebuje a že se nebojí konkurence s poezií domácí.
Zájemce upozorňujeme, že vyšlo již nékolik antologií české básnické tvorby v zahraničí'9 a to
proto9 že nedostatek prostředků k vydávání celých sbírek k antologiím nutil. Dví nejlepší jsou snad
Neviditelný domov, obsahující verše básníků více avantgardních9 a Čas stavční s básněmi více
konzervativními. Varuji však: jsou z roku 1934 a 1936 a české básnictví za hranicemi representují
nedostatečné. Nemám rád antologief jsou jako zákusky, které jíme pokradmo z hladu a nouze, když
nemáme na lepší.
Snaha vyvodit z díla Českých básníků za hranicemi nijaké obecné zásady nebo kritiky by musila
ztroskotat. Obecný stesk po domoví není než tím podhoubím pravé poezief nutné vlivy cizího prostředí9 přilil pestré, spíše vadí než prospívají básníkům, odkrývajícím tajemství. Poezie se Štítí každé
generalizace9 kdo už má myslet osobitěji než pravý básník? Což znamená9 že musím přejít k jmenování nékolika jmen9 třeba s vídomím9 že jich vítšinu vynechám a o jmenovaných řeknu málo.
Češi, kteří přišli do Ameriky ve statisících před první svítovou válkou a po ní9 míli víc smyslu
pro praktický život v neznámé zemi než o básníní. Z této generace básníkem se stal jen Josef Martínek, kterému nedávno bylo osmdesát let a který se na poušť své milované Arizony dívá shora, jakoby z hor moudrých čínských básníků, které má tak rád. V nejnovíjší dobé překládá i poezii indiánskou, bohužel z anglických překladů. Před Hitlerem unikl do Ameriky dobrý básník J. E. Poperas
bohužel už mrtvý, jehož sbírka Véncc teprve jednou doma dojde zaslouženého uznání. Po roce 1948
přišlo do zahranili a zváští do Spojených států mnoho českých básníků9 známých již v Československu.
Jen příkladmo jmenuji Kovárnu a Nímečka, kteří ovšem více vynikli v próze. Ale mnozí jako básníci
dorostli až v zahranič!\ Je jich tolik, že možno jmenovat jen některé. Pavel Javor svým zpévným
a tak trochu sládkovským veršem se stal téměř oficiálním básníkem českých krajanů, Milada Součková
volným veršem evokuje proustovským způsobem staré časyt její sbírky Gradus ad Parnassum a alla
Romana ztracený las nalézají. Jiný básník, předčasně zemřelý redaktor známé revue Books Abroad,
Robert Vlach, básnící také pod jménem Jiří Kavkat máchovsky opěvuje Milenku Prahu a mění
v symboly všecko, leho se dotkne. Jeho sbírky Reka a Plavba, abych jmenoval jen dvě, zůstanou
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část í leské poezie. Ivan Jelínek se podobá fantíikůtn, kteří v dávných dobách se potu brali kolem
antických věštíren a chrámů a vypravovali lidem o reach a jejich činech. Jeho sbírka V sobč letohrad,
vzdálené navozující na Paul Valéryho, se čte těžce, je vlak plna hlubokých myšlenek. V Portugalsku
žijící František Listopad si hraje se slovy jako s míčem a v umazané skutečnosti nalézá krásu a něžnost. Malířka Gertruda Goepfertová ve své sbírce Hejno stehlíků své básně nepíše, nýbrž maluje
svěžími barvami českých luhů a hájů. Básník Jiří Kovtun proslul i jako překladatel čínských básníků
a básní z románu Doktora Živága. Avšak to netií vše: měl bych se zmínit, kdybych měl čas, i o Jaromíru Měšťanovi, o Ivanu Blatném, který se v Anglii pro nemoc zatím odmlčel, o Karlu BruŠákovi,
0 Věře Stárkové, Petru Demetzovi a jiných a jiných.
Za hranicemi rostou básníci mladí a noví, kteří ještě neprošli ohněm domácí kritiky, což je chyba,
protože beletristická kritika české poezie za hranicemi není vysoké úrovně. Jen čtvrtletník Společnosti
pro vědy a umění Proměny a publikace Křesťanské akademie v Římě se snaží oddělovat plevy tul
dobrého zrna a objevují mladé básníky a básnířky, o nichž se domnívají, že přetrvají zlobu časti.
Z těchto objevených jmenujme Zdeňka Salcmanna, J. L. Kováře, Inku Smutnou, Josefa Betiáíka,
Aurélii Jeníkovou, Přemka Kociána, Olgu Valeskou, Jiřinu Fuchsovou a jiné. Žijí v Novém Yorku
a Kalifornii, v Oklahomě a v Torontu, a při vší své lásce k zemi, v které bydlí, zůstali věrni zemi,
z níž vzešli, stále milují » tu zemi krásnou, zemi milovanou, « podle svého učitele a velmistra české
poezie Karla Hynka Máchy.
Neumím prorokovat, kolik veršů českých básníků za hranicemi československa přežije naši
dobu. Je však jisto, že všichni jmenovaní a mnozí nejmenovaní udržují kolem Českých slov ono chvěni
podtónů leské tradice, bez nichž jsou slova opadávajícím listím, žc v době otrávenosti a lhostejnosti
se podobají bláznům a milencům, s kterými je srovnává Shakespeare ve Snu noci svatojanské,
že experimentuji v nových formách, nezapomínajíce na věčné a neměnné a že jsou hledači Absolutna
ve světě relativním. A navíc: mnozí v některých svých verších a v některých svých iťastných chvílích
pootevírají nám okna pohledu do tajemných dálek, jichž útěchu ve smutné přítomnosti tolik potřebujeme. Jednou všichni budou položeni na oheň kritiky nejen české literární vědy, nýbrž i kritiky
obecenstva. Věřím, že v popelu, který rychle rozházejí nové a moderní větry od pólů, se nalezne
1 trochu zlata.
• * *

Přes nepřízeň doby a často i přes nezájem česky rozumlcích krajanů vyšlo posledních dvacet
let v zemích západně od Šutnavy a zvláště v Americe nemálo knih české prózy, to je zejména románů a povídek, že si nejen svou početností, nýbrž i svou literární hodnotou prosadila, aby se postupně
stávala nedílnou částí české literatury. Nebude to přínos malý: české romány a povídky publikované za hranicemi mají několik vlastností, pro které příští literární dějepisci je nesmějí přehlížet.
Předně mnoho jich líčí osudy exulantů, osudy neobyčejně zajímavéf vrhajíc! světlo i na domácí poměry
Československa. Za druhé zahraniční česká literární tvorba přinese do české literatury líčení zemědílů a krajů, českou prózou dosud nezachycených. Nikdy nebylo v cizině tolik vzdělaných Čechii
jako za posledních dvacet let a jejich zkušenosti se v jejich literárních dílech vrátí domů - i když se
sami vrátit domů nemohli nebo nechtěli. Za třetí je to literatura svobodná, což se v padesátých letech
o české literatuře tvrdit nedalo, literatura, která i pro historii mohla říci a řekla mnoho, co nebylo možno
říci doma. Právem mi namítnete, že tohle všecko jsou věci vedlejší, že nejdůležitější je otázka literární hodnoty české prózy za hranicemi. Nu, to je otázka, kterou rozhodnou až příští literami historici a kritikové, dovolte mi jen, abych zdůraznil, že si myslím, že průměr literární hodnoty byl v letech padesátých vyšší za hranicemi než doma a že po uvolnění literární cenzury v Československu
v r. 1968 pomalu a jistě zahraniční česká literatura mohla být zatlačována na své pravé skromnější
místo v kytici české literatury národní. Situace po 21. srpnu 1968 tomu však už nenasvědčuje. Čeští
zahraniční spisovatelé si ničeho nepřejí tak vroucně, než aby ztratili své nechtěné privilegium.

Po světové válce pfiilo do zahranili dříve nebo později nemálo Českých spisovatelů, ktefí byli
doma českou čtenářskou obcí milováni. Jan Čep bohužel nenapsal v Paříži, kde žije, velký román,
ale napsal mnoho krásných povídek; upozorňuji zvláště na sbírku Cikání, V těchto povídkách převezl do ciziny svou lásku k rodné zemi a svou jedinečně krásnou řeč, která jako diamant ani v cizině
neutrpěla úhony. Zdeněk Němeček, zesnulý předčasně, v několika sbírkách povídek - jmenujme
z nich Stín a Bloudění v exilu - zachycoval podobně jako ve svém románu N o v ý York: zamlženo
osudy Čechů, tentokráte exulantů v cizině a zvláště v Americe. Ve svém jediném po roce 1948 vyšlém
románu, nazvaném Tvrdá země, mistrně líčí těžký boj o život českých uprchlíků v dalekých krajích
Kanady. Románu jsem po jeho vyjití vytýkal některé příliš didaktické pasáže a také jeho konec,
který se mi zdál trochu násilným happyendem. Němeček se mnou jednou soukromě polemizoval,
že já jako věřící křesťan mohu spravedlnost odložit až na onen svět, on však že musí poslední soud
provést už ve svém románu na zemi. Třetím velkým českým spisovatelem, který dozrál v zahraničí,
je £gon Hostovský, jenž po roce 1948 vydal romány Nezvěstný, Půlnoční pacient, Dobročinný
večírek a Tři noci. Jeho nejdelší román, Všeobecné spiknutí, vyšel česky v Melantrichu a anglicky
pod jménem The Plot. 1 Hostovský pokračoval ve svém díle v Československu publikovaném, není
exulantem od toho či onoho roku, nýbrž byl v určitém smyslu exulantem již doma v Praze i v rodném
Náchodě. Žije se svými hrdiny a hrdinkami ve svém ghettu světem se potácejících lidí, u nichž však
právě v posledních dílech se začíná na obzoru rdít určitá metafysická naděje, optimističtějšího ražení.
Vedle těchto známých třech spisovatelů česká próza za hranicemi vydala i jitté květy. Jaroslav
Havelka napsal výborný román Pelyněk, Bedřich Svatoš měl úspěch se svým románem Mlha
šatí strach a mnoha svými povídkami rázu ruralisticko-křesťanského. Milada Součková vydala
román Neznámý člověk, v němž zajímavě líčí reakce obyčejného českého člověka k historickým
událostem, které v našem století i před tím prožil český národ. Součková zde pokračuje ve svých
pokusech o moderně pojatou prózu, které několika romány již začla v Československu. Ve Venezuele
žije Český spisovatel, píšící pod pseudonymem Gran Embustero, který píše naturalistické povídky
ze života jihoamerické chudiny. Česká kulturní rada v zahraničí vydala právě jeho knihu » Tam
Porluqués nalévá svůj jed «.
Hladinu politického života uprchlíků dlouho čeřil satyrik a humorista, píšící pod pseudonymem
Alfa, teprve po autorově smrti se zjistilo, že je to básník Robert Vlach. Vydal několik sbírek svých
humoresek - jedna se například jmenuje Americký císař - v nichž nelístotně nastavuje zrcadlo
českým exulantům i krajanům.
Povídkářů je v zahraničí velký počet. Vyniká mezi nimi František Listopad, který vydal
sbírku Umazaně povídky a má v rukopise výbornou sbírku Z l ý pes Vxrz zahrady, v níž skvěle
kritizuje svět dospělých, viděný očima trpících dětí. Povídky psal bývalý československý diplomat
Vladimír Vaněk, Ladislav Machotka, Vladimír Zelený, Vladimír Štědrý, Ferdinand Peroutka,
Jan Snížek, Pavel Javor a jiní. Pavel Javor napsal román Kus života těžkého, líčící těžký úděl
českého venkova v letech nacistické okupace a stalinismu. Román je zajímavá kronika. Vystupují
v něm i skutečné osoby československého politického světa, poněkud narychlo do románu vtěsnané.
Vyšly také antologie povídek českých autorů v zahraničí, nejznámější je snad Kratochvílova
antologie, nazvaná Peníz exulantův, v níž se kromě jmenovaných vyskytují i František Kovárna,
Kovtun, Dresler, Tumlíř a jiní. Antonín Kratochvil-Christen napsal historický román o Kolumbovi
pod jménem Poutník neznámých oceánu.
Tento stručný výčet zdaleka neobsahuje všecko hodnotné a nechce sloužit ani jako pomůcka
ke kritickému hodnocení české beletristické prózy, publikované v posledních dvaccti letech západně od Šumavy. Masaryk napsal, že beletristická literatura je parlamentem národa s nedemokratickým zřízením. Literaturou psanou v zahraničí se češi přihlašují ke slovu - i když
se většina knih zde zmíněných neobírá politikou. Ale snad právě proto něco z jejich projevů
zůstane zachováno budoucnosti déle a bude jednou čteno horlivěji než nezáživné protokoly
parlamentních zasedání.
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ANTONÍN

KRATOCHVIL

SVĚDEK N A Š I C H S N Ů
Stopy té zkrvavené země
k nebesům mlčí. Krutě temně!
Však spí v nich lev.
Česká poesie a především česká lyrika v exilu má zvláštní specifické rysy, které se komprimovaly a formulovaly jako určitá zákonitá reakce na domácí padesátá léta, adresně na
zestátněný -ismus (socialistický realismus) a na brusko-budovatelský schematický optimismus.
Z tohoto politického aspektu, podmíněného dynamikou zachránit tvůrčí hodnoty
moderní české lyriky a snahou umocnit tradici, vznikla v československém exilu již v padesátých letech silná poesie, která namnoze přesáhla umělecky ostatní literární útvary. Její
jedinečnost byla v tom, že nebyla jen tvořena básníky, kteří v exilu mohli svobodně navázat
na své lyrické monology z domova (Blatný, Javor, Jelínek, Listopad), nýbrž se stala dominantou i tehdy začínajících básníků (Jiří Kovtun a další).
Vývojová peripetie exilové lyriky, jak jsem již dříve zdůraznil, byla prostoupena od padesátých let novým životním pocitem integrální demokracie, svobody a pocitem, který v y v o lával od počátku bezprostřední styk s moderní západní literaturou. Rubem tohoto prostředí
byla a je u většiny (nikoli však všech) jazyková izolovanost, kterou básník pociťuje tíživěji
než kdokoli druhý. Exilový básník cítí plastičtěji než kdokoli druhý, kam směřují pseudomarxistické negace uměleckých hodnot, které odporují komunistickým ideovým normám,
cítí nepřeklenutelnou propast z násilného vyškrtnutí tradičních hodnot z dějinného kontextu národní i světové kultury.
Jestliže exil j e svědomím národa, pak jeho literatura a především poesie je citlivým
seismografem doby, ale j e i prokurátorem nad vrahy Milady Horákové, prof. Josefa Kepky,
faráře Josefa Toufara, spisovatele Záviše Kalandry, teologů Františka Pařila, Václava Drboly,
prof. Josefa Koutného a nekonečné řady dalších. Ř e č exilové poesie není ovšem řečí soudních spisů, je řečí matek, jejichž synové, často jen dvacetiletí, byli estábáky hnáni na popraviště
psy (svědectví zjara 1968), j e řečí žen, jejichž muži byly posláni do vyhlazovacích uranových
dolů, j e řečí mužů, jejichž ženy byly estébáky při výsleších znásilněny - j e žalobou, kterou
nelze neslyšet, anebo odvrátit od ní ucho.
O tuto lidskou tragedii j e exilová poesie bohatší než kterákoli druhá. Tyto všechny
reality naučily exilové básníky nejen umělecky pravdivě tvořit, nýbrž i konkrétně politicky
myslet:
Když
když
když
když

rudí havrani i nebe zatemnili,
v slzách stojíme nad vším, pro co jsme žili,
ztratili jsme vlast, rodiče, ženu, děti,
děsíme se již do zítřků pohleděti,

když potutelně zní moskevské šalby loutna,
a hasne naděje, která v nás ještě doutná,
couvají zbabělí, kde včera pevně stáli,
a mrtví táží se, proč tedy umírali?

587

Sc setbou marností kráčejí v rodné hlíně
a pološílence chovají matky v klíně,
kde ještě doznívala nedokončená věta,
děsí se porodit do zbabělého světa ...
R o k 1968 zvroucněl u Pavla Javora, přes dlouhou prohlubeň let, lásku k vlasti (k Z E M I
K Ř I Ž O V A N É ) a odpor k totalitní diktatuře pod jakoukoli nálepkou. Roztrpčení nad
sovětskou zradou nebylo u něho tak bolestné jako u posrpnových b ásníků, protože nikdy
nevěřil v S S S R a v pseudohumanitní ideály komunismu.
•

•

•

Javorový verše by těžko vznikaly v antiseptickém a denaturovaném sterilním prostředí
komunistické společnosti. Zdůraznil jsem j i ž nejednou a nyní opakuji, že v české poesii v exilu
j e jedna vyzrálá umělecká osobnost, u které na rozdíl od některých cechovních básníků
zaznamenáváme jasný umělecký v ý v o j od jedné sbírky ke druhé. Racionální vymezení
autentičnosti v ý v o j e ve smyslu prohloubení struktury veršů a nových zákonů poetiky.
J e to poesie a je to svědectví Paula Javora.
Zásluhou Javorovou se rozezněla nově a dynamicky básnická řeč a prohloubila českou
tradiční básnickou obraznost a exilem komprimovaný pravdivější pohled na věci a svět.
A přesto a nebo právě proto ve své nadčasovosti j e Javorova poesie aktuální, odposlouchaná
z motorů, pláče i hašiše dneška.
Poslední sbírka Pavla Javora Zemi křižovaná (Concordia, Montreal, 1970), přesněji
řečeno výbor doplněný několika básněmi, z nichž zaznívá žívá ozvěna srpnové tragedie
z roku 1968, j e určitým vyvrcholením jeho literární tvorby. Básnická realita, která nutí kritika, aby se ohlédl alespoň krátce po vývoji jeho poesie.
Publikovat začal Javor již v roce 1938, bylo mu tehdy 2 2 let a jeho první sbírka » Z l a tokop« byla zasněnou lyrickou zpovědí. Druhá sbírka » V í t r v krovech« ( 1 9 4 1 ) ukázala
krystalisačnf proces v Javorově tvorbě, poznamenaný ovšem jeítě některými epigonskými
vlivy českých ruralistu. Téhož roku vyšla třetí hledačská, ale značně vyzrálá sbírka » M l a d ý
čas« a v roce 1944. »Modré studánky«. Sbírka téměř již nedostupná, ale velmi důležitá, neboť o celé desetiletí předešla Mukařovského teorie o nutnosti návratu k pramenům
lidové poesie. Z tohoto zorného úhlu byla » Modrá studánka « knihou víc než průkopnickou
a nevím ani, zda si to autor sám uvědomil.
Po válce v roce 1946 vydal Javor ještě dvě sbírky » Kalendář « a » Polnice «, které byly
obohaceny, ale v některých číslech i poplatný, povojnové atmosféře. T í m se uzavřela první
část umělecké pouti Pavla Javora. Knihy z tohoto prvního umělcova období vycházely pod
vlastním jménem básníka: Jiří Škvor.
Název první exilové sbírky »Pozdrav d o m ů « ( 1 9 5 1 ) vystihuje zároveň obsahovou
i ideovou náplň sbírky. Nemám rád paušální označování jako básník ponížených, básník
čxilu, ncumlčený básník apod., jestliže však někomu v české exilové literatuře tato konstantní
epiteta náleží a vystihují alespoň část jeho tvorby, pak j e to Javor, a to především Javor sbírek
» Pozdrav domů «, » Daleký hlas « (1953) a » Kouř 2 Itaky « (1960)- Přestože Javorova poesie
je poesie nadčasová - psána a umělecky prožita a ztvárněna » sub specie aeternitatis «, s věčnou
touhou po oproštění od apriorní zkušenosti - j e to poesie dneška, j e to svědectví našeho
boje, je to polnice našich srdcí.
Javor je básník, který dokáže současně pravdu prožívat i duchovně umocněnou j i
vtělit do kategorického imperativu:
» nevěř, žc prolhaní řád pravdy navždy zmohou,
a vykroč do boje, rychle ...
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Javorova poesie nelže, nic nepředstírá a je integrálně lidská; je mementem nového humanismu, což nemůžeme říci o velké části tzv. moderní poesie.
Javor sám je skromný člověk, jednou si i postesknul v dopise: »Jsem rád, nezpívám-li
jen do prázdna a má-li můj hlas v koncertu současné poesie své místo.« Nejenže své místo
má, a to místo trvalé, nýbrž je to i jeho vlastní hlas bez všech epigonskýchflašinetů,kterými
se moderní poesie jen hemží.
Javor vědomě pohrdá kataplexií novosti a jejím hledáním pravdy » v otiscích prstů, které
je braly do rukou, « a systematicky prohlubuje každým veršem současnou krásu a kulturu
českého slova a hluboce respektuje přísné zákony poetiky. Přímo klasicky to dokázal v jedné
z nejvýznamnějších sbírek » Nad plamenem píseň « (1955). Jarovova poesie je součástí celonárodní české poesie a je jedním ze současných transponentů jejího dalšího vývoje.

KASEL

SCHWARZENBERG

A N D R E J E V O V Y STUDIE Z R U S K Ý C H DĚJIN
Technika nejnovější reprodukce dovoluje vzbudit k novému životu nejen starší knihy,
nýbrž i práce, jinak skryté vc starých ročnících odborných časopisů. Londýnské nakladatelství, kterému vděčíme za Andrejevův sborník (Nikolay A n d r e y e v : Studies itt Muscovy. Western Influence and Byzantine Inheritance. London 1970), už vydalo řadu prací
slovanského obsahu - v tom faksimile jednoho rukopisu Dalimilovy kroniky s překladem
anglického profesora Auty. Nyní tedy vydává znovu řadu prací badatele, v němž zdravíme
starého Pražana. Profesor Andrejev zajisté, ač rodák petrohradský, v letech 1927 až 1933
studoval na Karlově universitě a pak, podporován stipendiem presidenta Masaryka, pracoval
v Kondakovském institutu do konce války. Osmnáct let jeho pražského života bylo obdobím pilné práce; neméně plodný je jeho pobyt na universitě v Cambridge, kde přednáší
od r. 1948. (Mezitím byl zadržen sovětskými orgány a propuštěn, když bylo prokázáno,
že věren svým českým přátelům se neprovinil žádnou kolaborací s nacistickými okupanty.)
V úpravném, vzhledně vázaném sborníku máme tu 14 jeho prací, rokem 1932 počnouc,
v jazyce ruském neb anglickém.
Předmětem Andrejevových prací jsou ruské dějiny X V . až XVII. století; a příčina,
proč je recensujeme v tomto časopiseje ta, že jsou to dějiny ideové. Rozumí se, že ideologie
dorevoluční, ale především dopetrovské Rusi je především ideologie náboženská, církevní;
a proto musí naše čtenářstvo tento svazek zajímat jakožto kus náboženských, církevních
dějin. To je ovšem pravda zejména stran příspěvků o pskovsko-pečerském klášteře, které
jsou plodem autorovy studijní výpravy do ruskojazyčného kraje předválečného Estonska.
Tam se Andrejev seznámil také se životem živlu, který před ruskou revolucí právě žil zejména
na hranicích nebo za hranicemi Ruska - se životem staroobřadců, věrných strážců, mimo
jiné, staré tradice církevního umění.
Vliv náboženského a kulturního vývoje - který zase závisel na vývoji politických mocenských poměrů - na církevní umění, to jest zejména na ikonopis, je přednostním předmětem autorova zájmu, jako se vůbec činnost Kondakovského institutu soustředila kolem toho

okouzlujícího zjevu ruské nábožnosti, kterým se jeví svaté obrazy. Rozumí se, že jak se zostřovala politická protiva mezi rostoucí, sílící pravoslavnou říší moskevskou a katolickou
říší polskou, tak se také vyhrotila pravoslavná polemika proti kulturním vlivům Západu ...
až pak doba Petrova přinesla to řešení, že řííe ne již moskevská nýbrž všeruski přijala západní
vzdělanost, ale porazila polskou moc a katolický vliv.

Protiva mezi polskou říší, kterou ideál * zlaté svobody « oslabil až do konečného zničení, a mezi moskevským samoděrŽavím, ktcrc soustředěním národních sil vytvořilo světovou veleříši, je zajímavě zpracována v poslední autorově stati, v práci o tzv. perejaslavské
smlouvě. Jde o to, za jakých podmínek kozáci a s nimi Ukrajinci vůbec odstoupili od Koruny
polské a přistoupili ku carství ruskému. Kozácká vedoucí třída, kozácká Šlechta byla ovšem
zvyklá polským západně-stavovským představám a své odstoupení opírala o tu čistě západněfeudální myšlenku (kterou moskevská diplomacie arci horlivě přijala za svou), že polský
král, porušiv své přísežné závazky, své sliby kozáckých svobod, tím kozáctvo propustil ze
své svrchovanosti. (Kdož by tu nevzpomněl na argumenty české strany státoprávně pokrokové v r. 1918.) Proto kozáčtí vůdcové si na okamžik zahrávali s představou, že by jim nový
pán, ruský car, mohl jejich svobody přísežně stvrdit. Ale snadno se dali přesvědčit, že na
samoděržavném pravoslavném carovi nelze žádat to, co na voleném katolickém králi polském.
Nedošlo tedy vůbec k žádné smlouvě, nýbrž perejaslavský akt byl takový, že kozáčtí představitelé prostě carovi slíbili poddanství. Jinak ve druhé polovině XVII. století - neřku-li
od těch dob - nebylo možno.
Jinak ovšem bývalo dříve; o samosprávných Činitelích staré Rusi do Ivana Hrozného
jsou proto u Andrejeva také vysoce zajímavé údaje. A tak je tu takové pestré množství dějů
duchovních i politických ze života velikého slovanského národa, že smíme pracím svého
starého pražského přítele přát nejúspěšnější rozšíření.
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