STUDIE
G\

c\

>
•w

BALCAREK

VÝROČÍ E N C Y K L I K Y AETERNI PATRIS

BĚLOHRAD S K Ý

PATOČKOVO

POJETÍ

EVROPSKÉHO

DĚDICTVÍ

>
w

HOFÍREK

ČÍNSKÝ PŘÍPAD

ROZNER

HNUTIE

BOUBLÍK

TEOLOGIE NEKŘESŤANSKÝCH

CHARTY

A

SLOVENSKO
NÁBO-

ŽENSTVÍ

w

ZVĚŘINA

KAPITOLY Z KRIMINALISTIKY

<

MEDEK

KDO J E VÁCLAV M A L Ý

HUTKA

ZÁPADNÍ VĚDOMÍ

Q

<!
•C
co
£

KARDINÁL W Y S Z Y Ň S K I PÍŠE MINISTRU KAKOLOVI
M.

NAŠE PANÍ DANA

NĚMCOVÁ

T A Ž E N Í PROTI NEZÁVISLÉ KATOLICKÉ LITERATUŘE
ČESKOSLOVENŠTÍ KATOLÍCI PÍŠÍ SVATÉMU OTCI

•H

CO

W

CISLO

66

OBSAH
Studie
RUDOLF BAIXÁMK
STÉ VÝROČÍ ENCYKLIKY AETERNI PATRIS
Vici.\v BŽLOHBADSKÝ KRIZE ESCHATOLOGIE NEOSOBNOSTI
STANISLAV HOFÍKHC

Články
JÁN ROZNER

441
448

Č Í N S K Ý Pft-ÍPAD

473

HNUTIE CHARTY A SLOVENSKO

+91

Přehledy
KYTIČKA NA HROB VLADIMÍRA BOUBLÍKA
VLADIMÍB BOUBLÍK
TEOLOGIE NEKŘESŤANSKÝCH NÁBOŽENSTVÍ
AUTOROVA BIBLIOGRAFIE PUBLIKOVANÝCH KNIH A ČLÁNKŮ
Postřehy
Jos BP ZvĚlilNA
KAPITOLY Z KRIMINALISTIKY
IVAN MBDEK
KDO JE VÁCLAV MALÝ
jAnosi.AV I-IUTKA
ZÁPADNÍ VĚDOMÍ
KARDINÁL WYSZYŇSKI PÍŠE MINISTROVI
Svčdcctví
M.
V.O.N.S

NAŠE PANÍ DANA NĚMCOVÁ
SDĚLENÍ Č. 135: TAŽENÍ PROTI NEZÁVISLÉ
KATOLICKÉ LITERATUŘE
ČESKOSLOVENŠTÍ KATOLÍCI PÍŠÍ SVATÉMU OTCI
DOPIS Z POLSKA
JOSDF ZVÍÍINA

STÍŽNOST A

PROHLÁŠENÍ

STUDIE
•

Vydává Křesťanská akademie v Římě.

•

Redakce a administrace: Accademia Cristiana, Via Concordia 1, 00183 Roma,
Italia,

•

Redaktor; Dr. Karel Skalický.

•

Finanční příspžvky posílejte na: Accademia Cristiana, Administrace Studil,
Via Concordia 1, 00183 Roma, Italia. Tamtéž hlaste změny bydliště.

•

Rukopisy a ostatní redakční poätu přijímá: Dr. Karel Skalický, Piazza Champagnat 2, Roma, Italia.

•

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Q Redakce si vyhrazuje právo zkracovat a upravovat příspěvky.
O Podepsaní příspěvky nevyjadřuji nutní stanovisko jednotlivých redaktorů nebo
členů redakční rady.
•

Vytiskla tiskárna PRO - Roma (Itálie).
Printed in Italy

49S
499
5-24

5*5
528
530
531

534
536
537
539
539

STUDIE

«i Pravda, vás osvobodí"

(Jan 8,32)

VI / 1979

Studie

RUDOLF BALCÁREK (Praha)
STÉ V Ý R O Č Í E N C Y K L I K Y A E T E R N I

PATRIS

R o k u 1979 uplyne sto let od vydání encykliky Aetemi Patris, v níž
se Papež Lev XIII. obrátil ke světu s výzvou obnovit filosofii sv. T o máše Aquinského. Užitek, jenž z této obnovy vyplyne, měl být podle
encykliky trojí: rozvoj věd, prospěch společnosti, ochrana víry.
Duchovní situace v Evropě na počátku poslední čtvrtiny 19. století, kdy byla encyklika vydána, nebyla taková, aby papežova výzva
mohla být přijata širokými kruhy vzdělanců s pochopením. » Věda «,
jejíž rozvoj encyklika slibovala, těšila se sice u současníků bezmezné důvěře, tvrzení o způsobilosti scholastické filosofie k jejímu rozvíjení
vyvolávalo však dojem paradoxního protimluvu. Pokud jde o prospěch
společnosti, ten se zdál být zajištěn stále širším uplatňováním demokratických principů, jejichž vazba na nějakou vyšší, nadlidskou instanci,
jak ji s sebou obnova scholastiky přinášela, zdála se být (pokud nevyvolávala konkrétní politická podezření) přinejmenším zbytečná. K o nečně »víra«, kterou měla Tomášova filosofie v moderním světě
obhajovat, byla v běžném dobovém pojetí soukromou záležitostí, jež
si jako taková nevyžadovala založení na motivech překračujících hranice subjektivity.
Přes nepřízeň doby nezapadla papežova výzva bez ohlasu, nýbrž
dala u různých národů podnět ne-li ke vzniku, tedy alespoň k širšímu
uplatnění charakteristického myšlenkového směru známého pod ná.441

zvem tomismus. Století, jež záhy uplyne od vydání encykliky, j e vhodnou
příležitostí k zamyšlení, čím byl vznik tohoto myšlenkového směru
motivován a jaký byl jeho význam. Abychom tomu porozuměli,
musíme se nejprve obrátit zpět do minulosti.
Anticko-středověká metafyzika, jíž je Tomáš Aquinský jedním
z nejvýznamnějších představitelů, je vědou o celku jsoucna a o tom,
co jej zakládá. To, co jsoucno zakládá (tj. jeho bytí), lze v pojetí této
vědy na zřít právě jen v horizontu celku (tj. nikoli z hlediska toho či
onoho jsoucna, nýbrž toliko jsoucna jako takového); celek jsoucna
stává se pak naopak íntcllígibilní pouze z hledika svého základu (tj.
z hlediska bytí). Z celku se tedy metafysika snaží postihnout jeho
základ, ze základu pak nahlédnout smysl, který celek má.
j e ovšem možno pochybovat, je-li takováto úžasná věda o celku
veškerenstva vflbcc v lidských silách. Mimo vší diskusi je však význam
a hodnota, jež by - za předpokladu, že možná je - mohla pro lidstvo
mít. Kant v té souvislosti píše: » V metafysice se zvedá filosofie od
oboru zkušenosti a povznáší se ponenáhlu k těmto vznešeným ideám,
projevujíc tak důstojnost, která by, kdyby mohla svá tvrzení držet,
cenu všeho ostatního lidského vědění daleko předčila, ježto zaručuje
naději na základ našich největších očekávání a výhledů na konečné
cíle, v nichž se musí nakonec všechno rozumové úsilí sejít. Otázky:
má-Ii svět počátek a hranice své rozprostraněnosti; zdali někde a snad
v mém myslícím já je jakási nedělitelná a nezničitelná jednota či jen
samá dělitelnost a pomíjejícnost; jsem-li ve svém jednání svoboden,
anebo jako jiné bytosti jen veden přírodou a osudem; zdali je konečně
nejvyšší příčina světa či jsou přírodní věci a jejich řád posledním předmětem, u něhož se při všech svých úvahách musím zastavit; - to jsou
otázky, za jejichž rozluštění by matematik obětoval rád celou svou
vědu; neboť ta nemůže vzhledem k nejvyšším a nejnaléhavcjším cílům
člověka poskytnout uspokojení.«
Na teoretické úrovni slibuje nám metafysika klasického typu odpovědi na poslední otázky, jež si je lidský duch vůbec s to klást. Přináší-li každé poznání člověku jisté uspokojení, pak je uspokojení z metafysického názoru zajisté nejvyšší, jehož jsme svými přirozenými silami s to dosáhnout. Nejen však to: odpovědi, které nám metafysika
poskytuje, vyjasňují temné, nereflektované předpoklady ležící v základech všech speciálních věd a dodávají jim tak plné intelligibility.
Speciální vědy, jevící se dosud jako změť dílčích poznatků sjednocovaných jen vnějškově ideou praktické použitelnosti, ocitají se díky
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metafysice ve světle, umožňujícím j e vidět ve vzájemné souvislosti,
jako ratolesti vyrůstající z jediného kmene poznání. Metafysika odpovídajíc na otázku po jsoucnu jako jsoucnu spojuje tedy zároveií v souvislý celek všechny ostatní vědy, a to na objektivním základu. V tom
spočívá, jsou-li správná řešení, která nabízí, její teorerický význam.
Teoretický význam metafysiky poukazuje na její důležitost praktickou. Ve sporu o prvenství mezi teoretickým a praktickým rozumem
stojí totiž klasická metafysika jednoznačně na stanovisku primátu rozumu teoretického. Člověk je v jejím pojetí bytostí prakticky slepou,
bytostí, jejíž činy se mají řídit jejím poznáním a nikoli poznání povahou
či dokonce potřebami praxe. Je-li tomu tak, chápeme, že jedině dosažením intelektuální intuice jsoucna v celku získáváme v anticko-středověkém pojetí předpoklady k řešení principiálních otázek mravnosti
a odpovědnosti člověka za jeho činy. Smysl lidského života je dán
smyslem veškerenstva, celku, jenž j e člověku nadřazen a jehož j c člověk součástí. A tak předpokládá praktická filosofie, v níž o tento smysl
jde, metafysiku a není bez ní myslitelná. Metafysika vytváří jakoby
rámec, jenž j e podmínkou možnosti zdůvodnění kategorického rázu
mravních a právních norem. V tom spočívá její význam pro lidskou
společnost.
Pokud jde o význam metafysiky pro víru a náboženství, j e třeba
připomenout, že filosofie myslitele, jako j e Tomáš Acjuinský, vytváří
racionální předpoklady, na jejichž základě se přijetí objektivního obsahu křesťanského zjeven! jeví jako možné a záhodné. Zjevení se v metafysické perspektivě nejeví ani něčím čiře lidským (co musíme, aby
je bylo možno rozumově přijmout, zbavit jeho podstatných objektivních struktur), ani naopak čímsi, co by ve své absolutní transcendenci
vše lidské totálně negovalo (a co by tudíž, důsledně vzato, pro člověka objektivního obsahu ani mít nemohlo), nýbrž něčím sice nadlidským, k čemu však člověku s jeho přirozenými intelektuálními vlohami není odepřen přístup a veškerá možnost pochopení.
Význam metafysiky anticko-středověkého typu pro život člověka
i společnosti je tedy nemalý. Problém, o nějž v novověké filosofii
podstatně jde, j e ovšem otázka, je-li takováto veda vůbcc možná.
Charakteristickým rysem klasické metafysiky bylo, že postupovala
od poznání světa k porozumění člověku, tj. jinými slovy, že primům
nebyla v jejím duchu oblast subjektivity, nýbrž naopak transsubjektivní světské jsoucno, z jehož stanoviska je možno teprve postihovat
zpětně člověka, z něhož poznání vychází. Naše poznání jsoucna, jímž
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sami jsme, vychází tedy v tomto pojetí z poznání jsoucna, jímž nejsme,
a od něho získává svou orientaci. Tento postup byl, jak známo, v novověké filosofii obrácen. U Descarta nepostihuje se již prvotně s evidencí existence světské věci, nýbrž naopak: to, co prvotně s jistotou
postihujeme, jsou stavy našeho vědomi,, a z nich usuzujeme teprve
(je otázka, jak dalece právem) na svět a jeho existenci.
Změna přístupu, o níž tu mluvíme, zdála se na počátku pouhou
metodologickou inovací, jež nemá s možností metafysiky jako takové
nic společného. V souvislosti s tím pozorujeme, že filosofové první
fáze novověkého, » noetického « směru, myslitelé jako Descartes, Malebranche, Spinoza aj. považují nadále metafysiku za vrchol svého úsilí
a pěstují j i v duchu nevybočujícím mnohdy příliš z rámce starší tradice.
Teprve dalších sto let vývoje moderního myšlení ukázalo, že nová
metodologie (jež sc mezi tím vžila do té míry, že již byla přijímána
jako samozřejmá, bez reflexe své problematičnosti) znamená nejen
jiný postup poznání, nýbrž i jeho omezení v tom smyslu, že metafysika
v klasickém smyslu není možná. Zásluha za přesné vyjádření této
myšlenky a za hlubokou argumentaci v její prospěch náleží na jedné
straně D. Humovi, na druhé I. Kantovi. Odhiédnemc-li od romantického pokusu německých myslitelů obnovit metafysiku na základě
některých neujasněných bodů Kantovy Kritiky, můžeme zhruba říci,
že Iiumem a Kantem evropská metyfysika končí. To, co přinášejí
dějiny evropského myšlení od té doby, j e většinou bucf otevřeným
přijetím tohoto faktu včetně všech jeho důsledků (to je případ positivismu navazujícího na myšlenkový odkaz D. Huma), anebo hledání
myšlenkových opěr, jež by zlikvidovanou metafysiku mohly nahradit
(o to se pokoušejí většinou myslitelé ovlivnění ve větší či menší míře
transcendentální filosofií Kantovou).
Likvidací metafysiky ocitlo se lidstvo ve světě, jenž j e jako celek
teoreticky nepochopitelný, a v němž jsme tedy v situaci cizinců zbavených navždy naděje poznat jak prostředí, do něhož nás neznámý osud
postavil, tak dobu, po kterou v něm máme setrvat. Pomineme-li chabé
pokusy nahradit metafysickou vizi jsoucna jako jsoucna »světovým
názorem.« slepeným z výsledků jednodivých speciálních věd, vidíme
jen málo pokusů uniknout z této situace. Nejvážnější z nich,
úsilí Kantovo nahradit absentující teoretické poznání celku postuláty
praktického rozumu, převrací naruby přirozené vztahy mezi poznáním a jednáním a prozrazuj e snad až příliš snadno svůj původ ve snaze
zkonstruovat náhražku za zavržený originál.
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V oblasti etiky znamená konec metafysiky nemožnost zakotvit pravidla chování v neempirickýcli základech a dodat jim mravního charakteru v přesném smyslu. Empirické směry vycházející z Hxmiova
odkazu přiznávají tuto skutečnost bez obalu. Pokud jde o postulátovou etiku Kantovu, lze ji stíhat podobnými výtkami, jako jeho nauku
o postulátech vůbec. Další nesrovnalosti Kantových výkladů o tomto
námětu (formalismus mravního zákona a subjektivistický ráz jeho
materiální stránky, skutečnost, že mravní poznání, jak je Kant chápe,
nelze vměstnat do rámce jeho nauky o nenázorném, pouze syntetickém charakteru rozumového poznání apod.) mají v té souvislosti
již jen podružný význam.
Pokud jde o víru a náboženství, znamenala nepřítomnost metafysiky konec možnosti pochopit křesťanské zjevení v souladu s tím,
zač se samo vydává (a jak mu křesťanská tradice po staletí spontánně
rozuměla), totiž jako slovo Boží k člověku. V tomto bodu bylo selhání
metafysiky pociťováno (alespoň v některých kruzích) citelněji než
v předchozích. Nebylo tomu tak snad proto, že by 19. století bylo
obdobím mimořádně vzníceného náboženského citu. Naopak: lidstvo spělo čím dále tím více k industrialismu orientovanému na bezprostřední životní praxi, z jejíhož hlediska se ovšem činnosti překračující momentální potřeby a orientované k celku a jeho smyslu zdály
nadbytečné. I v průmyslové civilizaci existovaly však a setrvávají silou
tradice i nadále náboženské organizace, jež problematiku založení víry,
ignorované velkou částí moderního lidstva, nemohly nechávat bez
povšimnutí.
Metafysika se ovšem po Kantovi a Humovi nezdála být k zvládnutí uvedené problematiky použitelná a hledala se tudíž náhrada. Lze
zhruba říci, že řešení, jež moderní fdosofic náboženství (je lhostejno,
přijímá-li sama pro sebe tento název, anebo jej od sebe odvrhuje) v y pracovala, lze přes jejich početnost redukovat na dva základní typy:
V jednom pojetí se chápe objektivní stránka náboženských představ
(»zjevení«) jako něco lidského, jako pouhé zpředmětnění samotným
lidským bytím dané anebo v něm potenciálně uložené subjektivity
(interpretované např. jako cit odvislosti, hodnotový prožitek, zkušenost dčjinnosti existence, neobjektivovatelná, vždy znovu a znovu
nová povolanost k rozhodnutí apod.). Ve druhém pojetí je objektivní
stránce křesťanského zjevení ponechán charakter slova Božího, toto
je však pochopeno v tak radikální transcendenci, že se proměňuje
v pouhou krizi všeho konečného a stává se pro člověka čímsi zcela
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nepředvídatelným, nezdůvodnitelným a konec konců nepochopitelným. V jednom případě j e tedy Bůh a jeho slovo chápáno jako něco
lidského, immanentního našemu vědomí a nevybočujícího positivně
z jeho sféry, v druhém případě j e naopak B ů h pojat v tak příkrém
protikladu ke všemu konečnému, že nás, domyslíme-li věc do důsledků, nemůže jeho slovo co do svého objektivního obsahu vůbec zasáhnout. Je-li tomu tak, vyúsťují však obě pozice přes svou povrchovou protikladnost v jedno, v obou případech se totiž zpochybňují
objektivní struktury zjevení a náboženství se redukuje na subjektivitu
s tím rozdílem, že jednou tato subjektivita obdrží kladné, jednou záporné předznamenání. Myšlenka spojení hlediska Boží immanence
a transcendence teorií participace a na ní založené myšlence analogie
nedochází zde ovšem uplatnění a spolu s ní uniká i beznadějně možnost vyložit zjevení v souladu s tím, zač se samo vydává, totiž jako slovo
Boha, jenž přesahuje vše lidské, k člověku, který j e mu nicméně na
základě svého lidství s to naslouchat. Není divu, že za těchto okolností se ocitá náboženství na periferii duchovního života společnosti
a že se i zde jeho vliv oslabuje úměrně tomu, jak se postupem doby
tradice vzdaluje svým kdysi živoucím pramenům.
V takovéto situaci vydal r. 187p papež Lev XIII. encykliku Aeterni
Patris. Myšlenka návratu ke klasické metafysice, jež j e v ní proklamována, vyrostla ze dvou kořenů. Na jedné straně ze znepokojení
nad osudem civilizace, jíž se se ztrátou metafysiky ztratilo povědomí
o celkovém smyslu jejího vlastního pohybu, na druhé straně z přesvědčení, že směr, v němž se novověká filosofie angažovala (a před nímž
duchovní moc od počátku varovala) j e mylný a že to lze s evidencí
vykázat v její vlastní doméně, totiž ve filosofii. Papežovo volání po
znovupostavení evropských věd, společenského života i náboženství na
m e t a f y s i c k é z á k l a d y jeví se nám z toho h l e d i s k a jako projev n e o b y čejné iniciativy. Nebyla jistě malá věc postavit se koncem 19. století,
v období zdánlivě tak klidném a nadějí plném proti všem stoletou
tradicí zakořeněným schématům novověkého subjektivismu a pokusit
se o obnovu filosofického stylu raného období naší civilizace. Případný úspěch nepředpokládal nic menšího než nový » kopernikánský
obrat«, jímž by se evropská filosofie vrátila z nepřirozené pozice,
do níž j i po přípravných pracích svých předchůdců umístil Kant,
do své původní polohy. Smělý to jistě záměr! Že j e projekt takového
obratu nicméně reálný, tomu nasvědčovala jednak situace filosofického
myšlení druhé poloviny 19. století (jež jako by volalo po kritickém
44Ó

přezkoumání svých východisek), jednak i úspěchy, jichž tomistický
směr počal dosahovat. Uvážíme-li, jak všeobecné bylo v 19. století
přesvědčení, že »po Kantovi již metafysika není možná «, jakož i fakt,
že v tehdejším filosofickém myšlení nebylo vlastně jediného motivu,
v němž by tomistický směr mohl nalézt opěrný bod, nebudeme tyto
úspěchy při vší jejich omezenosti jistě podceňovat.
Ve 20. století dostalo se tomistickému směru určité podpory zvenčí. Husserlovo vykázání eidetického názoru otřásalo přesvědčením
o nevyvrátítelnosti Humova a Kantova stanoviska, N . Hartmann oživil zájem o ontologii, Heideggerova filosofie znovu nastolila povědomí závažnosti otázky po bytí atd. Žádný z těchto filosofických
proudů neznamená sice principiální překonání novověkého subjektivisrnu, každý z nich však přináší náměty, jejichž vlivem se starší přesvědčení o nemožnosti metafysiky v základech otřásá. Vzniklo nové
duchovní klima, v němž se věda o jsoucnu jako jsoucnu nejeví tak
protismyslnou, jako tomu bylo dříve.
Zmínili jsme se v předchozím o úspěších, kterých tomistický směr
dosáhl. Zbývá, abychom se zmínili i o neúspěších. Těch je ovšem
nemálo a my se zde můžeme zmínit jen o něčem. Hlavní neúspěch
spočívá v tom, že zásadní obrat, který měla tomistická filosofie v myšlení evropského lidstva vyvolat, se ve skutečnosti nepodařilo přivodit.
Vznikl jen nový filosofický směr vedle řady jiných, směr. jenž za více
než sto let své existence dal světu sice několik skvěle nadaných profesorů, ale vlastně ani jednoho vskutku originálního myslitele. Pozorujeme kromě toho, že přes poměrně příznivou duchovni situaci po polovině našeho století aktivita představitelů tomistického směru poklesá
a že je hnutí postiženo stagnací charakteristickou pro evropskou filosofii tohoto období vůbec.
Dnes, na počátku poslední čtvrtiny 20. století lze těžko odhadnout,
jaké bude mít výzva, obsažená v encyklice Aeterni Palris další osudy.
Stane se posléze přece jen signálem obratu? Či se ukáže, že byla jen
nostalgickým pokusem zanikající civilizace o návrat k velkým idejím
jejích dávných počátků?
T o vše nevíme. N?sí věcí je probouzet otupělou vnímavost pro
hodnotu metafysiky a zkoumat odpovědně její možnosti. Budoucí
osud tohoto úsilí není v našich rukou a je zahalen temnotou zakrývající před našimi zraky budoucnost lidských věcí v tomto starém
světě vůbec.
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VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ (Janov)
KRIZE ESCHATOLOGIE

NEOSOBNOSTI

K Patočkové pojetí evropského dědictví

»... v e všech civilizovaných, zemích po boku tyrana, který
poroučí, nacházíme tcměř vždy také právníka, který legalizuje
a systemizuje jeho svévolnou a nekoherentní vládu ... ti první
jsou schopni vynutit si dočasně lidskou poslušnost; ti druzí
ovládají umění jak přinutit člověka trvale k poslušnosti téměř
dobrovolné ... Kde tyto dvě síly sc setkají, tam se ustaví despotismus, který nenechá lidstvo dýchat; ten, kdo vidí jen vládce
bez právníka, rozeznal jen jednu stránku tyranie. Abychom j í
porozuměli zcela, je třeba myslet na oba současně. «
ALEXIS DE TOCQUEVnXE
» ... nahradit neměřitelný efekt velikosti měřitelnou velikostí
efektu. «
ROBERT MUSIL
» Systém znamená zánik idejí. Místo idejí nastupují síly, abstrakce, zákony. Vysvětlení j c nabíledni: zatímco ideje ožívají
dotykem sc skutečností, s věcmi, s člověkem, abstrakce, zákony
síly nahrazují a vylučují skutečnost, jsou silami, které prosazují
systém proti svědectví skutečnosti, proti bytostnému poslání
člověka. Odkud však betou síly svou sílu?«
RIO PREIS NEU

ÚVODEM
Pokouším se v této studii propracovat se k hlubšímu významu Patolkovy kritiky politické
moci. Jeho postoj je filosofický v tom smyslu, ze zpřítomňuje základní možnost lidského života, možnost zasutou a ttekoueítiĚ skrytou, která spolívá v neslužebnosli všednímu dni. Podstatou evropské kultury je duchovní život, tj. život tkli, kteří
zpřítomthjí
v sobí možnost této iieslužcbnosti.
Vidím základní rys současné doby ve zrychlující se banalizaci lidského vědomí, a tedy
v zatmění této základní možnosti člověka. Dávám slovu bmalizace zcela specifický smysl:
legitimnost jednáni přestává být problémem osobního vědomí a stává se čisté jen technickým
problémem byrokratických aparátů. Je legitimní to, co byrokratické aparáty prosazují jako
takové. Před raciotiálností aparátň osobní védomí ztratilo uvěíitelnost. Expanse banality je
extrémním důsledkem krize evropského rozumu; Husserl učinil tuto krizi tématem svého
filosofického díla, na které Patočka výslovné navazuje. Krize rozumu vyplývá ze zapomenutí
přirozeného světa daného v každém osobním vědom! jako první a nezničitelná skutečnost.
V Patočkové lidském apolitickém postoji dospívá k plné srozumitelnosti etický a humanistický
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obsah této fiiosojické tradice: definuji její základní téma jako » kritiku eschatologie neosobnosti«.
Pojem » krize eschatlogie neosobnosti« vznikl rozpracováním ústředního motivu z mé
přednášky o středoevropské kultuře na 9. sjezdu I.S.C.S.C.
(The Flight to the L a w : The
Central European Mind in Civilizational Perspective, 22.-25. března, California St.
University, Northridge): jednota středoevropské kultury spočívá v percepei absurdností útěku
k dokonalému, tj. dokonale neosobnímu, zákonu a státu, na jehož neutrální pňdě by se měla
vybudovat racionální spolebwst. Neosobní stát je bez lidského použití a tedy absurdní; neosobní zákon je nesmyslný. Vidím např. Kafkovo, Musilovo, Brachovo a Řothavo literární
dílo jako popis dalekosáhlého rozpadu smyslu, k němuž vede zncosobněiií, v níž vyúsňije
útěk k neosobnímu zákonu. Všechno to, co je osobní, zkušenosti a city, exploduje pad neosobním povrchem státní racionality a strhává celou evropskou spolebwst do zvláštního barbarství.
Pokusil jsem se o systematickou analýzu této středoevropské kulturní tradice 1 >c studii La
fuga verso la legge e la erisi del sapere Impersonale; una introduzionc sociologica
alla civiltä mitteleuiopea (in » Nuova corrente«, í. tematické, 1979, C . MAGIUS (ed.)).
Věnuji tuto patočkovskou studii Bohoušovi H., Janovi R., Milanovi S., Zdeňku P., kteří
se mnou sdíleli tu nevýslovnou atmosféru University Karlovy šedesátých let
Los Angeles-Janov
březen-íerven 1979

V . B.

1) Dissent a evropské dědictví
Symbolem zla ve dvacátém století jsou řady židovských ob čti holokaustu, lidé stojící spořádaně v nekonečných řadách se zavazadly stanovené váhy v rukou, vyvoláváni jeden za druhým a zaškrtáváni na
seznamu pečlivě připraveném pilným státním zaměstnancem odboru
» definitivní řešení«. Eichmann hrdě prohlašoval, že on osobně proti
Židům nikdy nic neměl a osobně nikdy nikomu z nich neublížil. Toto
podivné zlo bez nenávisti by byio neuskutečnitelné bez dobře fungující byrokracie, jejíž funkcionáři vykonávají zcela normální organizační práci, jsou kompetentní a nevinní. Celá tato ničivá síla se mohla
dát do pohybu jen proto, že soukolí moderního státu je poháněno neosobností. Souostroví Gulag v Solženicynově popisu není než outputem
rozsáhle artikulované úřednické práce, fungování státu. Seznamy, evidence osob, kontrola, systematická výchova, organisace přehlídek
a spartakiád, transporty a koncentrační tábory představují jen spécifické způsoby využití moderního státu; Mosse (1977) upozorňuje
velmi přesně, že zlo nacismu je především zneužitím moderního státu
a že je zásadně důležité pro pochopení podstaty moderního státu připustit, že takové zneužití je možné stále, že náleží k jeho struktuře.
Souostroví Gulag není výsledkem nějaké démonické síly, nýbrž pro.449
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duktem každodenní úřednické práce, normální obživou celé řady
poctivých státních zaměstnanců, kteří aplikují zákony. Moderní zlo je
zvláštní transformací neosobnosti, na níž se zakládá fungování moderního státu: tato neosobnosl j e základní normou funkcionářské etiky a
racionálnosti. Poválečná politická věda, zejména tzv. teorie systémů,
a celá revoluční tradice v politické filosofii je vázána na tento imperatív neosobnosti, na možnost využít moderního státu, jeho centralisující dynamiky, k radikální přeměně společenské struktury. Stát se
rozvíjí tím, že lidé asimilují normu neosobnosti jako základ rozumnosti.

Nazývám tento proces » eschatologií neosobnosti« a vidím důvod
současné krize západoevropské civilizace v rozporu, který s sebou nese
tato identifikace rozumu s neosobnosti. Stát a politika se tak vzdalují
od náboženského a mravního základu a svou neosobnosti se stávají
postupní něčím, pro co není nakonec žádného lidského použití. T.G.
\ Masaryk viděl právě v boji o náboženství, tj. o mravní základ demoI kratičkého státu a osobnosti nejvlastnější teren zápasu o humanismus.
1 Toto téma se znovu vynořuje v celé své nedořešenosti v souvislosti
ft s vlivem disidentů ze socialistických zemí na západní politické myšlení.
» Způsob, kterým se disidenti dovolávají západní politické tradice, např.
pojem lidských práv, strhává do hluboké krize cclou koncepci politické
racionálnosti založené na imperativu neosobnosti.
Ii. Broch (1965) viděl nejhrozivější nebezpečí moderního racionalismu v tom, že vše redukuje na kýč. Kýč není nějakým » zdegenerovaným « nebo » masovým « uměním, ale výsledkem všeobecné orientace 11a efekt. Např. hesla jako » umění pro umění« nebo » zákon je
zákon «, » válka je válka « nebo » obchod je obchod « jsou zdrojem
kýče. V umění přece nejde jen o umění a smyslem zákona je něco
jiného než zákon sám. Výraz »zákon je zákon« ospravedlňuje koncentrační tábory tak jako » válka je válka « obsahuje v sobě masakr.
Tato redukce zákona na zákon, umění na mnění, obchodu na obchod,
politiky na politiku atd. je imperativem racionalizace, protože jen takovou redukcí lidská činnost může dosáhnout nejvyšší efektivnosti.
Nejclůležitějším momentem této invaze kýče je ustavení prostoru,
v němž člověk může žít »mimo« svědomí, protože přece » zákon
je zákon «. Tato sféra nevinnosti, tato permanentní nevinnost moci,
je nejnebezpečnějším aspektem moderního státu a k němu vztažené
politické racionálnosti.

Í

Disidenti rozbíjejí tuto ilusivní nevinnost moci a znovu podrobují
státní organizaci osobnímu svědomí: takové chování svým způsobem
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skandalizuje politickou vědu. Celá revoluční a pokroková kultura j e
zabrána do hledání nevinné moci (a stále nevinnější), tj. moci, jejíž
akce nemohou být podrobeny obyčejnému individuálnímu svědomí,
nýbrž vyššímu neosobnímu hledisku, takže její příkazy by bylo možno
plnit v prostoru mimo svědomí ; moc, za níž by nikdo nemohl být
osobně vinen. Mýtus této nevinné moci j e ústředním motivem politické filosofie socialismu.
Chci ukázat v této studii na hlubší kořeny krize evropského rozuimu, na její filosofické a sociologické pozadí; vidím hlubší smysl akcí
fjako je např. Charta 77 právě v kritice eschatologie neosobnosti a v no'vém pojetí politiky, který se v nich rodí. V osobní angažovanosti
J . Patočky stává se teprve plně viditelným mravní smysl Husserlovy
kritiky evropského objektivismu: krize evropské racionálnosti je krizí
eschatologie neosobnosti. Evropské lidstvo hledalo terén universálnosti v neosobnosti, ve schopnosti dosáhnout neosobního stanoviska
přijatelného všem právě pro svou neosobnost. Husserl ukazuje, že
tato eschatologie vede ke katastrofě a že tedy je třeba klást otázku po
j universálnosti opačně: ve schopnosti být osobou leží základ lidské
universálností, v osobně žité zkušenosti leží základ universální srozumitelnosti a komunikovatelnosti světa. Z této I-Iusserlovy kritiky
evropského rozumu Patočka čerpá své základní otázky.
2) Přirozený svět a lidská práva; v lem spočívá krize evropského rozumu
Téma lidských práv, tj. práv náležejících člověku nezcizitelně z titulu
jeho přirozené lidskosti, kterou každá státní moc musí respektovat,
odkazuje na téma přirozeného rozumu a přirozeného světa, který
člověk sice různě zpředmětňuje ve svých dějinách, ale který ve své
struktuře zůstává stále týž; vše, co má lidský smysl, musí být nějak
zakořeněno v tomto přirozeném světě. Lidé různých kultur mohou
spolu komunikovat, protože základní struktura jazyka j e vázána na
tuto přirozenou srozumitelnost světa. Ne všechny politické filosofie
připouštějí existenci »lidských« práv, tedy práv legitimovaných tím,
že předcházejí jakékoli státní formě: člověk má práva ne proto, z e j e
občanem nějakého státu, nýbrž proto, že je člověk.
Sovětský delegát Vyšinskij prohlásil v Organisaci spojených národů při debatě o lidských právech, » že není možno souhlasit s prohlášením lidských práv při nejmenším proto, že taková práva jsou
nemyslitelná vně státu« (1948). V evropské politické filosofii existují
pojmy tyranie a despotismu, které rozlišují dva druhy nelegitimní
.451

í

moci. Tyranie znamená, že panovník vládne proti přirozenému právu,
že tedy ponižuje člověka tím, že mu upírá práva náležející k jeho přirozeností; tyranie v tomto smyslu j e rouháním, protože ponižováním
bytosti stvořené Bohem. Despotismus znamená, že panovník vládne
proti vlastnickým právům svých poddaných, tj. zmocnil se jejich
majetku a jejich osobní svobody a ovládá j e jako otec své syny (srv. B o dín). Definice tyranské moci odkazuje tedy na ideu přirozeného světa,
Disidentská kritika komunistické moci je především znovuobjevením
otázky po přirozeném právu, po lidské přirozenosti, a je také tak vnímána západní politickou filosofií.
Otázka po struktuře přirozeného světa je ústředním motivem Husserlovy fenomenologické filosofie. Přirozený svět není tématem žádné
vědy, protože náleží k jeho podstatě » být již stále zde«, fungovat
jako bezejmenný základ každého pojmu; prvním znakem přirozeného světa je tedy to, že není pro nás nikdy speciálním problémem.
V každém racionálním pojmu rozeznává Husserl nevyjasněný stín
přirozeného světa, netematizovaný a nemyšlený terén evropské racionálnosti; dokud tento terén nebude vyjasněn, evropská racionálnost
nebude se nijak podstatně lišit od racionality, na níž spočívají egyptské
pyramidy. Základ všeho smysluplného jednání člověka vlastně stále
ještě jen vegetuje na okraji » vyšší« kultury, němé, znetvořené, něco
jen »subjektivního«, oblast klamných vjemů, jen zbytek »nižší« lidské praxe.
Otázka po struktuře přirozeného světa j e otázkou po tom, co předchází každou objektivní vědu, a proto tedy musí být položena radikálně:
je třeba dát do závorek všechny objektivní pojmy, v nichž přirozený
svět je již nějak zneosobněn, upraven, organizován a pokusit se o popis světa jen v čisté evidenci, v tom, jak se skutečně jeví nám v první
osobě, ještě nezmatematizován a technicky neovládnut. Přirozený svět
tak přestává být terénem smyslových klamů a ilusí jen subjektivního
vědění, na který byl degradován, a stává se vždy prožívaným a nezrušiteiným základem všeho toho, co má pro člověka smysl. Husserl
vidí specifikum evropské civilizace v tom, že je civilizací rozumu,
tedy pokusem založit lidské jednání na evidenci, na nějakém absolutně
jasném základu. Evidence je především prožitek, osobní zkušenost,
která má svou universální strukturu; krize evropského rozumu v y plývá z toho, že tato prožívaná evidence byla brevi manu ztotožněna
s formální evidencí matematického typu. Naše civilizace nikdy nedospěje ke skutečně universální racionálnosti, pokud nevyprostí pro. 4 5 2

žitek evidence z tohoto objektivistického zajetí a nepokusí se prosvítit a projasnít strukturu přirozeného světa: tento úkol je tématem
filosofického života, nezastupitelnou úlohou intelektuála.
»Úloha zachytenia „ prirodzeného světa " je totožná so zachytením toho v člověku, čo nezávisí od historických náhodností jeho vývinu, teda toho, čo možno vybrat
variatívne podižaním spoločnéto vo vlctkých modalitách. Iudského života. Pře člověka „ prehistorického " i historického, civilizovaného i „ primitivného " , člověka
vysokých i elemcntárnych kultur nrá sa tu nájsť spoločný fond možností. Má sa ukázat, z akého základu všecky tieto možnosti vyvierajú.« {Patočka, 1967, str. 40)

Současná krize normativních systémů, krize legitimnosti, politické
násilí, kulturní pathologic, souvisí vnitřně se zapomenutím přirozeného světa jako základu kulturní universálnosti. Poněvadž evropská
civilizace je především nesena myšlenkou universálnosti, objektivistická degradace světa života na něco jen subjektivního otvírá neřešitelný rozpor v evropském vědomí: universálnost rozumu je nedosažitelná na terénu technovědy a objektivisující racionality. Nevyjasněný stín přirozeného světa strhává tak celou evropskou civilizaci do
krize: zachytit přirozený svět znamená objevit terén skutečné, tj. subjektivní universálnosti prožitkové struktury světa, universální, protože přístupné všem žijícím a komunikujícím lidem v první osobě.
Myšlenka evidence jako prožitku je tak vázána na osobní zkušenost.
Ukazuje se tak, že veškerá technická moc a logická manipulace jsou
jen specifickými a historicky ohraničenými objektivacemi přirozeného světa, z něhož teprve čerpají svůj smysl. Přirozený svět (Lebensweh) j e tak koncipován jako konkrétní a priori, tj. originální prožitková
struktura světa neredukovatelná na formální a priori deduktivních věd;
Přirozený svět je zredukován objektivismem na ujařmenou část
každého vyššího vědění; je stínem moderní racionálnosti, říší klamů.
V dotyku s touto podrobenou komponentou svého vědění člověk
musí být ochráněn před nebezpečím regrese, tj. možností, vzít tento
subjektivní svět vážně. Vědění je tak především » disciplínou«, ukázněním, podmaněním přirozeného světa. Člověk na sebe bere disciplínu vědy a odpoutává se tak od prožitkové skutečnosti; nechává ji
za sebou jako to »jen subjektivní«. Objektivní svět je tedy produktem
této disciplíny. Stát organisuje expansi této disciplíny, která produkuje
svět sdílený všemi normálními a rozumnými lidmi, tj. svět objektivní,
založený 11a neosobni a neprožitkové racionalitě objektivisujících postupů jako např. měření. Tento objektivní svět vyššího vědění je okrou.453

žen stínem přirozeného světa, světa prožitku a osobní zkušenosti, ale
j e dobře chráněn proti kontaminaci s ním: přirozený svět je opatřen
znamením nestálosti, neskutečnosti, nesrozumitelnosti, partikulárnosti.
Produkce objektivního světa je veřejně organisovaná činnost, která
se rozvíjí v praktikách jako je měření, formalizace, technizace atd.
Na terénu přirozeného světa vyšší vědění vykazuje svou kompetenci: měřením dokazuje, že objektivní vědění o světě je jiné než vědění přirozené. Nejen kopernikánská astronomie a galileovská fysika,
nýbrž i primitivní mýty o nebeském prostoru jsou objektivizováním
a podmaněním přirozeného světa: tato vyšší vědění fungují jako objektivující disciplíny, tj. jako procedury, pomocí kterých člověk překonává
přirozený svět, svět klamů a zdání. Vědecká disciplína přiřkla přirozenému světa roli toho elementu, v němž se vykazuje vědecká pravda;
je to svět, do něhož se propadá myšlení, jakmile ztratí svou disciplínu.
Přirozený svět je tak určen vědeckým věděním jako permanentní
nevědění: to, co nemůže být vědou, prožitky bez disciplíny vedoucí
k objektivní pravdě (srv. Gargani, 1978).
Novověké vědomí se ohlašuje vznikem dvou nových disciplín,
které rozhodujícím způsobem určily dějiny západní civilizace: galileovská přírodověda založená na matematizaci kosmu a machiavellistická státovčda založená 11a redukci politiky na techniku moci, jíž je
lhostejný každý cíl, který přesahuje praktický problém úspěchu
v udržení a rozvoji moci. Politika je nyní jen technikou moci tak jako
příroda je matematikou: příroda je kniha psaná v matematických
formulích, zatímco stát je kniha psaná násilím, chytrostí, lstivostí,
organisační schopností atd. (Srv. Schmitt, 19Ó4)
Celé moderní dějiny jsou jen rozvojem těchto dvou disciplín, jen
rozpoutáváním jejich vnitřních potenciálů; vše, co náleží k novověku,
je nějak ve vztahu k těmto dvěma disciplínám. Používám zde výrazu
»disciplína« k označení sociální kontroly, jazykových a logických
postupů, měřících technik, které udržují, produkují a prohlubují
objektivní svět a schopnost jej sdílet; člověk, který si neosvojil tuto
disciplínu, je »primitivní« tj. necivilizovaný. Galileova přírodověda
je tedy výsledkem nové disciplíny v produkci objektivního světa.
® (Výsledek Galileova snažení) je nutnost pochopit celý proces, veškeré dění a působení v hmotné přírodi naprosto objektivně, nutnost opustit zde veškerou tcleologii,
myšlenku kosmu a všeho, co s ním souvis!. Galilcem matematizovaný pohyb nepřipouští žádný faktor, který by sám nebyl matematické povahy. Nepřipouští do pří-
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rodního dějství nic, co b y nebylo psáno v matematických pojmech a obrazcích ..«
(Patočka, 1964, str. 3 1 0 )

Takto pojatá objektivnost proniká do každodenního života a transformuje jej.
Koyré klasicky popsal přechod od světa přibližnosti k světu přesnosti. Tento přesný svět se rodí právě až z disciplíny galileovské přírodovědy. Ve světě přibližném, který dominoval každodenní život až
do sedmnáctného století, čas se dělí na zimu a teplo, světlo a tmu,
setí a sklizeň, pracovní rytmy, ale ne na minuty; zde kůň je jistě větší
než pes, ale není tu nic k měření. Geometrie a matematika sc týká
jen dokonalých jsoucen na nebesích, zatímco zde 11a zemi, ve světě
vezdejším, ve světě corruptionis et geiiertítionis není nic geometrického,
měřitelného, přesného: přesnost je druh dokonalosti, a proto patří vyšším jsoucnům než je život na Zemi. V sedmnáctém století došlo k hluboké transformaci každodenního života, který se vymaňuje ze zajeti v
přibližnosti a stává se prostorem matematické disciplíny, tj. předmětem
měření a počítání (srv. Koyré, 1967, Bělehradský, 1972). Vlastní inovací
novověku je to, žc každodennost se stává předmětem disciplín, které
dříve byly aplikovatelné jen na dokonalost nebeských těles.
Druhou novověkou disciplínou je Machiavelliho pojetí státu jako
techniky moci. Politika se stává vědou, protože opouští veškerou teologii, transcendenci. Mravní vědomí, náboženství jsou redukovány na
úroveň soukromých názorů, které nemají nic společného s existencí
státu tak jako naše smysly nemají nic společného s přírodou v mechanistickém pojetí. Stát je výsledkem vyššího vědění, aplikace speciální
disciplíny. Zájmem státu j e rozvoj moci; k tomuto politickému cíli
musí spět racionální panovník. Slovo » stát c< [st a to) zavedené Machiavellim (srv. A. Passarin-D'Entreves, 1967) znamená výsledek specifické akce, dobytí moci: to, co zajímá Machiavelliho, jsou nejrůznčjží
postupy, vedoucí k založení úspěšného státu. Nic víc. Tato technizace
politiky je příčinou pověsti o amorálnosti, kterou Machiavelliho dílo
má: ve skutečnosti Machiavelli formuluje základní axiomy disciplíny
státnosti, která se stala universální ideou moderních dějin (srv. Meinecke).
»Machiavellim vstupujeme do moderní doby. Úkol, který si uložil, je splnili:
stát získal svou plnou autonomii. Nicméně tento výsledek si vynutil vysokou cenu.
Stát j e nyní nejen, zcela nezávislý, ale také zcela isolovaný. Ostřím své analýzy Macliiavelli přeíal všechny svazky, které v předcházejících epochách připoutávaly stát úzce

.455

k organickému celku lidské existence. Svět politiky se tak odtrhl nejen od náboženství
nebo metafysiky, ale také od všech ostatních forem lidského kulturního a etického
života. Stát leží osamělý v prázdném prostoru.« (Srv. Cassirer, 1970, str. 244)

V této odtrženosti státu od svědomí a osobní odpovědnosti j e
třeba hledat skutečný důvod moderního totalitarismu; tento státn i c k ý Objektivismus, který paralysuje každý pokus o mravní hodnocení

politiky, obsahuje v sobě základní nebezpečí moderní doby.
Matematizace přírody a zestátnění společnosti jsou tedy produkty
nové disciplíny vědění, která proniká každodenní život a mobilisuje
veškeré lidské schopnosti k růstu moci; dějiny se odpoutávají od paměti a náboženského vědomí a stávají se především dějinami států.
Paměť může dospět nanejvýš k důstojnosti kroniky, lokální události
bez dějinného významu.
V moderní přírodovědě »příroda« nemá nic společného s našimi smysly tak jako »stát« moderní politické vědy (Machiavelli) nemá
nic společného s bližním, s kterým sdílíme svět, s naším svědomím
a citem: příroda j e předmět měření a společnost je předmět politiky,
tj. techniky moci. Přirozený svět, přirozený rozum a přirozená zkušenost druhého člověka je degradována na úroveň zdání a je mu při—
řčena úloha rozpouštět se stále více v důkazech své vlastní neskutečnosti, na nichž vědeckost buduje svou důstojnost. Tato podvojná
degradace přirozeného světa, degradace prožitku světa a podstatné
blízkosti druhému člověku vede k paradoxu, který Husserl činí ústředním tématem své filosofie dějin: idea apodiktičnosri, tj. idea nahlédnutí
evidence, nemůže být převedena 11a neosobní mechanismy nebo kalkuly, nýbrž je specifickou možností lidské osobní reflexe nad životem
s druhými, nad strukturou prožitků a jejich smyslem.
» Z d e vzniká jasná idea filosofie jako vědeckého základu všech věd, který není
sám objektivní, ale odůvodňuje všecku objektivitu; Husserl pretenduje nikoli na to,
že tento základ sám objevil, ale na to, že mu dal podobu schopnou obecného sdělení
a prověření, podobu, v níž bude čímsi vědeckým ne snad v c smyslu ryze technickém
a objektivním, nýbrž ve smyslu toho maxima jasnosti a autonomní odpovědnosti,
za nímž od počátku směřuje idea filosofie. Objeviteli myšlenky apodiktičnosti a jejího
vztahu k subjektivitě jsou naproti tomu Descartes a moderní transcendentální filosofie... co znamená Husserlova snaha o vědeckost filosofie? Není to nic jiného, než
snaha o svobodil a naprostou autonomii lidstva, k níž neodlučně patří též naprostá
odpovědnost za všecek smysl a význam, který lidské myšlení i konání může m í t . «
(Patočka, 1966, str. 99).
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Moderní dějiny se odehrávají mezi přírodou, která není v žádném
z lidských smyslů a státem, který nás s nikým nespojuje: toto napětí
vede k vzniku totalitních tendencí v moderní době. V jistém smyslu
moderní stát j e koncipován jako východisko z náboženských válek:
je. absolutní, protože před ním každá víra, každý morální názor j e
jen něčím soukromým, jen » subjektivním «, pouhým » opinio «, míněním, které pro sebe nemůže vyžadovat žádný objektivní význam:
jen legální procedury státu jsou objektivní skutečností. Macliiavelliho
»stát« stává se tak nástrojem vnitřního míru, zatímco morální vědomí
j e interpretováno jako potenciální občanská válka, zdroj nešváru. Stát
jako disciplína pak znamená především schopnost udržet své mínění
na úrovni mínění a nepřipustit, aby morální názor, tj. soukromé mínění pretendovalo na to stát se soudcem státní moci: moc je nevinná,
protože j e neosobní. Toto je základ eschatologie neosobnosti, v níž
vnitřní mír, lidská universální jednota je pochopena jako výsledek
schopnosti být neosobní, tj. racionální disciplíny. J e nedisciplinovaný
člověk, který povyšuje své svědomí, své » opinio «, své osobní přesvědčení na něco skutečného, před čím by moc státu mohla být vinna.
Neosobnost j e tak zdrojem nevinnosti moci, která by nejraději dospěla
k jakési matematické čistotě; Machiavellim začíná matematizace státu
tak jako Galileem počíná matematizace kosmu.
Celá tato racionalisující disciplína moderní vědy a státu obsahuje
v sobě stín nevyjasněného základu, z něhož sice čerpá svůj smysl, ale
který není schopna projasnit na půdě objektivismu: přirozený svět ve
své absolutní předchůdnosti a universálnosti j e zasutý pod spletí objektivistických pojmů a metodologií. Nazývám » genealogií rozumu « každý
pokus vyložit vznik nějakého pojmu, nějaké disciplíny ze světa života,
z přirozené prožitkové struktury světa, tak jak je dána v každé osobní
existenci. J e genealogií otázka po vzniku nějaké praxe ne z jiné praxe
historicky předcházející, nýbrž z té praxe, která předchází veškerý smysluplný život, všechny možné objektivace, tj. z přirozeného světa žitého
vždy někým v první osobě. Celá současná filosofie je pokusem o genealogii rozumu v nejširším slova smyslu. Výrazným kulturním znakem šedesátých let byla právě snaha podat genealogický rozbor sociálních struktur, produktivní racionality, normativních systémů, módy, jazykových norem, vztahu k vlastnímu tělu, organisace řeči atd.
Zvláště Foucaultovy analýzy duševní choroby, vzniku kliniky, vězeňských systémů, sexuálních norem, politické řeči jsou typickým
příkladem této genealogické koncepce filosofické práce.
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Každá forma racionality, každá praxe může být tedy pochopena
genealogicky v její konstitutivní vazbě na přirozený svět. T u se však
ukazuje, že jednou z konstitutivních charakteristik rozumu j e to, že
zastírá svou genezi z tohoto světa nepřesnosti a prožitku. Přirozený
svět byl degradován na říši přibíižnosti, ilusí, smyslových klamů,
» opinio «, soukromých názorů. Hranice skutečnosti splývají s hranicí
objektivnosti, měření, zajištěné jako disciplína proti invazi osobních
prožitků světa, tj. proti »jen « subjektivní skutečnosti. Pravda, objektivnost je vázána na disciplinu, degradující prožitky na něco jen osobního.
Položit otázku po genealogii rozumu proto skandalizuje objektivní
pojmosloví, protože zpochybňuje hranice skutečnosti. Vznik všech
objektivních věd ze světa života daného vždy v první osobě je netematizovatelný na půdě neosobní racionality. Vazba objektivního rozumu na osobní prožitek je něco naprosto skandálního z hlediska objektivních věd a sociálních forem jako např. státu.
» VSccimy vSci, které trvají po
mem, že jejich původ z nerozumu
paradoxní a svévolně obecnému
Ncskandalizujc snad každý dobrý

dlouhou dobu, postupně prosáknou natolik rozuse nakonec stane nepravděpodobným. Nezní snad
povědomí každá přesná historie nějaké geneze?
historik neustále?« (Nietzsche, Morgenröte, i)

Konstitutivní vazba veškeré smysluplné vědeckosti na přirozený
svět originálnější ve své nezastupitelné danosti v osobních prožitcích
než všechny pojmy, je tematizována v genealogickém pojetí rozumu
jako znovunastolení otázky po nejvyšší evidenci: a zde sc ukazuje,
že jasnost každé evidence je přece ještě specifickým prožitkem v první
osobě, neproveditelným na něco neosobního. Svět života nikdy není
něco minulého, nýbrž živý a vždy absolutně první základ každého
vědění. Patočkova filosofická práce náleží k této genealogické tradici;
pokusím se ukázat jak toto filosofické stanovisko se ucelujc v jeho
občanské angažovanosti. Teprve v ní se stává zcela srozumitelnou
mravní konsckvence Husserlova filosofického odkazu.
3) Genealogie rozumu a vzpoura ujařmených vědění
M. Foucault (1977) definuje kulturní nepokoje šedesátých let, celou
tu atmosféru radikální kritiky všech institucí, rozumu vládnoucího,
disidentské hnutí v Sovětském svazu, náboženské a mravní probuzení v komunistické Evropě, občanské iniciativy jako např. Charta 77
atd. jako postupující vzpouru ujařmených vědění, jako rozpad rovnice
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rozum — disciplína. Vědění nekompetentní, lokální, instinktivní, tradiční, kronikářská se nálile stávají slyšitelnými; přirozený svět, který
opatřen znamením minus má být permanentně odčítán od skutečnosti,
se náhle ozývá rozdroben v nekonečnu nekompetentních, neuvěřitelných, neopakovatelných věděních, pociťovaný ve všech současně
jaJco možná skutečnost: toto j e základ radikální atmosféry šedesátých let.
Vědění ujařmená v racionálních disciplínách produkujících neustále
objektivní skutečnost, vědění nesoustavná, nekvalifikovaná, nižší, vědění, jejichž obsahem, měl být jen klam a zdání, získávají status skutečnosti. Mocná technostruktura post-industriální společnosti j e náhle
podrobena kritice založené na aktualizaci a intensifikaci skutečnosti
osobně prožívané; neosobní vědění vstupuje do neřešitelné krize.
Socialistický stát j e nálile zaplaven věděním o Gulagu, věděním
nekompetentním, neupraveným do nějaké filosofie dějin, v níž se racionalizuje a disciplinuje vraždění; Solženicyn učinil slyšitelným a prožitelným celé koncentrační universum socialistického státu. Tato paměť, o níž se věřilo, že je nenavratitelně rozdrcena neosobním věděním socialistické teorie státu, je nyní zde před námi jako nezrušitelnS
srozumitelná lidská zkušenost. Paměť obětí stalinismu zasypaná ideologií a politickou vědou, degradovaná na Subjektivismus, na pouhé
omyly na správné cestě k pokroku, se náhle ukazuje universálně srozumitelnou, nezničitelnou, vždy znovu prožitelnou, protože osobní skutečností.
Foucault poznamenává (1978), že současné politické myšlení se
musí především zbavit své disciplíny, tj. tendence opatřovat znamením minus vše osobní. Tak např. typický intelektuál analyzuje souostroví Gulag ve světle Marxových spisů a táže se: jaký omy!, jaká odchylka
od pravdy vedla k této degeneraci socialismu. Zotročení skutečnosti
před textem, života před ideou j e zde evidentní. Koncentrační tábory
přece nemohou být něčím skutečným - nanejvýše omylem, odchylkou. Naopak, j e třeba nalézt odvahu k tomu, číst M a r x o v y spisy ve
světle koncentračních táborů, jaký smysl se zde uvádí do pohybu
touto prožitou skutečností. Disciplína současné politické vědy spočívá v tom, že všechno to, co je něčí osobní zkušeností, j e opatřeno
znamením minus: neobjektivní, nekompetentní, »jen« osobní vědění.
Velikost Solženicyna j e v tom, že uvedl do nezastavitelného pohybu
tuto vzpouru ujařmených osobních zkušeností: znovu nastoluje otázku universálnosti osobního prožitku. Skandalizuje politickou vědu tím,
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že mluví v termínech dobra a zla, kategorie nekompetentní, subjektivní, ale universálně srozumitelné každé osobě.
Solženícynovo dílo učinilo Gulag slyšitelným a skutečným, s nímž
vědecký socialismus, tato vyšší forma vědění, se musí konfrontovat:
úchylka, omyl, episoda - pomocí těchto termínů vyšší vědění se snaží
zneskutečnit osobní zkušenost vázanou na hrůzy stalinského holokaustu. Smysl literárního slova j e právě v tom, že takové zneskutečnění už není možné.
Jedním z hlavních rysů post-industriální kultury je rozpad disciplín, který se ohlašuje v rozbití hierarchie vědění » vyšších « a » nižších«; E. Kohák zajímavě medituje (1979) o americkém pokusu znovuobjevit prožitkový řád skutečnosti. Gcnealogické pojed filosofie vedlo,
alespoň v její radikální podobě, k fundamentální kritice všech forem
raeíonálnosti jako specifických příkladů ujařmených vědění. Např.
psychická nemoc a psychiatrie jako věda vůbec, je analyzována jako
technika k ujařmení nedisciplinovatelných vědění, tj. jedinců, kteří
nejsou schopni stabilně rozlišovat mezi osobní zkušeností a neosobní
strukturou objektivních významů. Tak zvaná » antipsychiatrie «, zformovaná z postulátů této radikální kritiky, měla neobyčejný vliv na
současuou kulturu. Např. Formanův film » Někdo přeletěl kukaččí
hnízdo« je vrcholným příkladem této antipsycliiatrické verze duševní nemoci (odtud také jeho velký úspěch, jedná se vlastně o film
ideologický, íi la thěse).
Horizontem současného filosofického podnikání je tedy pokus o genealogii pojmů, s kterými pracuje racionální technostruktura postindustriální společnosti: tato genealogie musí ukázat, jak logické a empirické procedury jsou především historickými disciplínami, tj. politickými institucemi schopnými neustále produkovat objektivní obraz
světa. Vyjasnit genealogii nějakého pojmu pak znamená ukázat, jak
se konstituoval z přirozené prožitkové struktury světa daného v první
osobě, nezastupitelně a v nezrušitelné evidenci.
Tři myslitelé připravili terén pro toto genealogické pojetí filosofie.
Za prvé Nietzsche. Všechny » velké ideály « a » vyšší vědění « jsou pro
něho jen ujařmením života a smyslové skutečnosti. Platonismus ve
svém nejobecnSjším smyslu j e takové pojetí světa, v němž život je
podřízen ideám; konkrétní životní vůle je podrobena disciplíně » onoho
světa «. Čas života j e ujařmen ve věčnosti, která jej v sobě rdousí:
věčnost jako pravý čas dominuje čas života. Křesťanská ctnost, tento
platonismus pro lid, drtí vůli k moci, radost z životní síly. Sokrates,
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tento plebejský ničitel řeckého mýtu, zanechává v rukou všech těch,
kteří s ním přijdou do styku, důkaz jiné skutečnosti, než je prožívána,
pociťována; jeho dialektika ujařmuje životní instinkt k službě » onomu
světu«. Řekové vědí instinktem, co je dobro a zlo: Sokrates bourá
toto instinktivní vědění, nahrazuje jej úvahou a podmaňuje si je.
Náboženství a křesťanská morálka nás učinila otroky onoho světa,
učinila nás bezmocnými: mezi životem a myšlením, mezi skutečností
a životem se otvírá nepřekonatelná propast. Platónská konstrukce
ideálního světa do sebe vsála jako upír západních dějin vědění přitakávající životu; zdá se, jakoby skutečnost spočívala na disciplíně, s niž
člověk neguje životní sílu. Život je opatřen znamením minus: všechno racionální vědění v sobě ujařmuje vědění nedisciplinované, tedy
vědění, které dává za pravdu životu. Evropské pojetí pravdy je nihilistické, a proto všechna západní kultura j e nihilistická, nepřátelská životu.
»Pro Nietzschebo tkví nilúlismus právě tam, kam Dostojevský radí k návratu:
v křesťanském znehodnocení tohoto světa „ pravým " , života, vůle, činil, morálkou
a příkazem „ ty máš " ; j e třeba zbavit se všech zásvětí a všech vytáček, které staví
pravdu nad skutečnost, j c třeba přitakat zc všech sil životu a skutečnosti; skutečnost
j e však sebepřekonávání, je stupňovaná moc; tak bude vytvořen nový stupal jsoucnosti,
člověk zbavený dosavadních útěků, útočiši a slabin, nadělověk, usídlený v neproniknutelné, poněvadž věčné skutečnosti.« (Patočka, 1979, str. 49)

Ve svém proslulém spise »Zur Genealogie der Moral« (oceňovaném často jako příklad sociologie vědění), Nietzsche konstruuje
neobyčejně důsažnou genealogickou kritiku morálních pojmů: příklad oné skandalizace obecného vědomí prozrazením přesné geneze,
skutečného vzniku pojmů, která podle prvního aforismu » Morgenröte « eharakterisuje dílo dobrého historika. Podle této »přesné geneze « morální ideály jsou sublimací násilí, kterým elita vtiskuje člověku paměť, vpaluje mu smysl pro obligaci, pro dluh. »Jak udělat
z člověka zvíře schopné slibovat a dodržet slib?« Tato otázka dominuje genezi mravních ideálů. Základním sociálním vztahem v lidské společnosti j e vztah obligace, dluhu: mladí musí pociťovat obligaci k starším, nižší člen klanu k vyššímu. Směna j e možná jen tak,
že jednotlivci uznají svůj dluh. Lidská paměť musí být člověku-zvířeti vpálena a vmučena do těla: teprve tím se stává vlastníkem
mezi vlastníky. Stává se bytostí předvídatelnou, které je možno půjčit, od níž je možno očekávat vděčnost. Všechny velké ideály jsou
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krvavé, mučení a hranice nám připomínají náš dluh, naši základní
obligaci: celá existence je osvětlena takovými ideály, a proto tedy
obligace j e základní dimenzí lidského života. Křesťanským náboženstvím se tento smysl pro obligaci stal obsesivním, nesmírným, nejpodstatnějším znakem lidskosti. Křesťanský Bůh j e maximem nihilismu.
V Nietzschově pojetí podstatou života je popření obligace. J e tedy
třeba ničit a ujařmovat životní vědění, které j e »lehké«, tj. nespoutané
strašlivou tíží obligace. Západní kultura udělala z člověka zvíře, které
pociĚuje svůj vlastní život jako neřest a » onen svět« jako svou povinnost: dluh k onomu světu je základním rozměrem evropské existence
a v tom také spočívá její nihilismus.
» Ptali jste sc vßbcc, kdy jakou cenu jsme museli zaplatit za nastolení jakéhokoliv
ideálu na této zemi? Kolik skutečnosti bylo třeba pomluvit kvůli ideálu, kolik lži
bylo třeba posvítit, kolik vědomí zmást. .. ? Abychom mohli vystavět chrám, jiný
chrám musí být rozmetán: takový j c zákon ... M y , moderní lidé, jsme dědicové tisícileté vivisekce svědomí a zvířeckých muk obrácených proti nám samým: máme
v tom všem ncjdcKí zkušenost, snad náš zvláštní umělecký talent, v každém případě
v tom spočívá naše zjemnění a zperversnění vkusu. Příliš dlouho člověk pozoroval
své přirozené tendence „ provinilým zrakem
až nakonec se v něm slily v jedno
se „ špatným svědomím " . B y l by vůbec možný - jako takový - pokus o opak, ale
kdo j e k tomu dost silný? to znamená pokusit se spojit se špatným svědomím všechny
ncpiirozeni tendence, všechny ty aspirace na transcendentní, na anti-smyslové, antipudové, anti-přírodní, anti-zvířecké, zkrátka ty ideály, které trvaly až doposud, které
jsou všechny ideály nepřátelské životu, ideály pomlouvající tento svět. Ke komu
dnes sc můžeme obrátit s takovými nadějemi a úkoly? Měli bychom proti nám právě
všechny dobré lidio... (Nietzsche, 1968, str. 296).

Foucault charakterisuje Nietzschovy »skutečné historie« jako zavlečení ideálů, pojatých nadhistoricky a uhnízděných ve věčnosti, do
dějin: jakkoli vznešené mají své dějiny. Genealogie znamená tedy
navrácení každého pojmu jeho skutečnému základu, kterým j e ujařmení života, ovládnutí životní síly v disciplínách připoutaných k » onomu světu «. Toto zvrácení hodnot vnucuje » přehodnocení všech hodnot «, překonání nihilismu. Genealogická filosofie není nějakou historickou analýzou pojmu, nýbrž hypotézou o genezi všeho vyššího
vědění ze zotročení života, v níž se » znehodnocené hodnotou « stává
slyšitelným: v genealogické analýze všechny evropské hodnoty, evropský rozum, odhalují své nihilistické nitro. Nietzschovo » B ů h j e mrtev«
znamená především »konec špatného svědomí«, jímž teprve může
začít přehodnocení všech hodnot. Z tohoto hlediska Nietzschovo filc.462

sofické dílo j e radikální pokus o osvobození přirozeného světa od
znamení neskutečnosti, které mu vpálil evropský racionalismus.
Druhým myslitelem, o nějž se opírá genealogické pojetí rozumu,
j e Freud. V jeho pojetí každý pojem, každá společenská a osobní struktura jsou j e n částečné a časově omezené způsoby, v nichž sc ustálil
neřešitelný konflikt mezi energií a strukturou dominující lidskou existenci. Energetické a strukturální způsoby prožívám skutečnosti náleží
k základním dimenzím každé kultury. V jistém smyslu každá konkrétní kultura ustavuje určitý typ koherence mezi energií a strukturou, tj. reguluje přechod od energetického vnímání světa k strukturálnímu. Tak např. mysticismus a racionalismus, život a rozum, cit
a poznání, intuice a kalkul jsou příklady této neredukovatelné podvojnosti každé kultury. Všechny struktury mohou se rozpadnout v
energie, tak jako energie mohou krystalizovat v pevných strukturách;
zdravou osobnost charakterizuje schopnost zvládat konflikt mezi energií
a strukturou, zatímco nevrotická osobnost není schopna ustavit koherenci mezi energetickou a strukturální stránkou své existence. J e strhávána energií v pocit celkové úzkosti a puzena k budování obsesivních
a arbitrárních struktur paralelních k »normalitě«. Primordiální energii
(id) života Freud dělí ve dvě antagonistické energie, eros a tlmuatos
prožívané jako »puzení«; tyto dvě formy primordiální energie jsou
strukturovány v ego (struktura komunikativní a prožitková) a v superego (struktura dominující). Této koncepci odpovídá sociální stratifikace, kde nositelé struktury jsou » nahoře« a nositelé energie » dole«;
každá struktura j e vlastně kolonizací energie (srv. Kavolis, 1979, p. 35).
Struktura musí být symbolizována jako » vyšší způsob života «, kterému energie se podvoluje, který na sebe bere jako svou formu. Každá
hodnota, každá rozumová konstrukce j e jen takovou dočasnou kolonizací energie, strukturací, která se rozpadne, jakmile se naskytne
příležitost. Např. ve válce stát mobilisuje lidské energie, energetické
prožívání skutečnosti (láska k vlasti, cit, pohrdání životem), a to pak
vede k dalekosáhlé destrukci civilizace. Freudova interpretace První
^větové války ukazuje, v jakém smyslu energetická stránka existence
nemůže stabilně krystalizovat v nějaké struktuře, nýbrž každá struktura
se znovu rozpadne ve své energetické komponenty.
To, co nazýváme » civilizace «, není žádnou stabilní formou lidské
společenské existence, ale jen jedním jejím pólem. R o z u m není žádná
nezávislá síla operující » nad « životní energií, nýbrž j e jen povrchem,
pod nímž se odehrávají hlubší motivy lidského jednání. Iluse o lidské
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schopností žít především » rozumově «, dopracovat se » neosobního «
hlediska, z něhož lze posuzovat všechny události » neutrálně «, je válkou
rozmetána; měřeno literární a filosofickou produkcí První světová
válka měla nesrovnatelně větší kulturní dopad než Druhá světová
válka.
Freud komentuje zkušenosti z války takto:
s ... transformace tendencí, na nichž se zakládá naše schopnost občanského života,
může pod vlivem událostí života regredovat přechodně nebo natrvalo. Nepochybně
vlivy, které válka s sebou nese, náleží k silám schopným vyprovokovat takovou
regresi... Ale v naších spoluobčanech v e světě jsme pozorovali ještě jeden symptom, který nás překvapil stejné jako snížení, pro nás tak bolestné, jejich m o rální úrovní. Myslím tíin jejich nedostatek inteligence, jejich hloupou zatvrzelost,
jejich nepřístupnost argumentacím scbepřcsvčdčivčjším, dětinskou důvěřivost, s níž
přijímají argumentace více než diskutibilní... J i ž před časem filosofové a experti
vyjasnili, žc j e chybné považovat naši inteligenci za nezávislou sílu a podceňovat
její závislost 11a citovém životě. N I ? intelekt může fungovat efektivně, jen pokud
není zasažen příliš intensivními citovými v l i v y ; jinak intelekt funguje jen jako nástroj
sloužící vůli, jejíž cíle realizuje. Proto tedy logické argumentace nic nezmohou proti
citovým zájmům, a to j e též důvod toho, proč ve světě zájmů boj rozumovými úvahami j e tak sterilní.« (Freud, 1970, scr. 7 3 )

Genealogická analýza struktur společenské existence tedy argumentací, institucí symbolických systémů a » vyšších « forem vědomí
tikazujc, jak labilní je každá strukturace energie; této labilitě odpovídají
pak specifické konflikty mezi společenskými třídami, tedy mezi nositeli struktur a nositeli energie.
Potenciální genealogická síla Frcudových textů byla rozvinuta neobyčejně významným, i když těžko srozumitelným způsobem ve francouzské škole psychoanalytické semiotiky institucí charakterisované právě snahou o systematický popis způsobu, kterým energie j c kolonizována určitými symboly a ustavena v instituce, tj. společenské struktury;
nositelé energie jsou v každé společnosti drženi na nižším stupni hierarchie, jsou »nenormální«, nízcí. Každá instituce ustavuje censuru
energetického prožívání světa; jedinec se učí censurovat sama sebe,
své tělo, své city, svou vůli a stává se tak sám institucí. Právě na této
censuře sebe sama spočívá »společenský řád «. V politické praxi jde
o to učinit strukturu, její symboly a její nositele » nedostupnými«,
»posvátnými«, »nadřazenými«: vzniká tak dogmatický řád, kolem
něhož se strukturují všechny energie. Takovým proslulým příkladem
této psychoanalytické genealogie institucí jsou eseje Pierra Legendra
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U amour de censetir. Essai sur Vordre dagmatique (1974), a Jouir du pouvoir.
Tratte de la burocratie patriote (1976).
Třetím rozhodujícím myslitelem této genealogické interpretace filosofie j e Husserl. V jeho díle myšlenka genealogické kritiky rozumu
je systematicky rozpracována a rozvržena jako nekonečný líkol filosofie v nejvyšším smyslu: filosofie je jím pojata jako metodické zachycení přirozeného světa. Objektivní vědění a jeho instituce kolonisují přirozený svět, vytlačují jej ze sféry srozumitelné komunikace,
opatřují jej; znamením neskutečnosti; tento svět j e slyšitelný jen jako
»subjektivní mínění«, jen jako »osobní vědomí«, které musí být
teprve pročištěno měřením a logickými postupy, aby se mohlo stát
něčím »skutečným«. Ale přece stále ještě toto neosobní, objektivní
vědění je věděním o přirozeném světě, z něhož teprve čerpá svůj lidský smysl; tento přirozený svět je stále »již« zde jako samozřejmost,
jako »to neproblematické« v každém vědění. Tento přirozený svět
(Lebensweh) žitý v první osobě jako systém evidencí má však svou vlastní
strukturu, která může být plně popsána; struktura tohoto světa navíc
j e intuitivně pochopitelná, protože založená jen v evidenci prožitku.
Např. vztah mezi zážitkem a vzpomínkou (tj. fakt, že zážitek musí
nějak předcházet vzpomínku) nebo vztah mezi »zdc« a »tarn« je
stejně evidentní a nevyvratitelný jako evidence matematická. Husserl
definuje filosofii jako disciplínu, která si klade za úkol popsat universální strukturu světa života jako nutnou a evidentní vazbu mezi prožitky světa v každém možném lidském vědomí. Tato disciplína neužívá
žádného jiného metodologického principu než redukce všech pojmů
na jejich prožitkovou evidenci, z níž nutně musely vzniknout.
Prvním krokem této disciplíny je suspendování naivní víry v danost světa; je třeba se vrátit zpět k tomu, co je skutečně dáno, tj. k prožitkům ve světě. Tato nová filosofická disciplína se pak jmenuje » fenomenologie «. Naivní víra ve svět je základní modus, v němž je přirozený svět dán v každodenním životě: objektivní vědění je jen umocněním této naivní víry ve svět, jako něco co je »již vždy zde«, co je
dáno neproblematicky. Evropský racionalismus je tak naivní, protože
založený na stejném zapomenutí světa života jako praktická každodennost. J e třeba suspendovat všechny objektivní pojmy, všechno to,
co není prožitkem daným v osobním vědomí, tedy všechno to, co
skrývá přirozený svět: prožitková struktura světa se musí stát tématem
reflexe. Tato reflexe musí vést k odhalení toho, co Husserl nazývá
» konkrétní a priori« každého pojmu, tj. k objevení prožitků, v nichž
.465

je původně dáno to, k čemu se ten který pojem vztahuje. Tak např.
prožívaný prostor nemůže být odvozen z geometrie, nýbrž geometrie
je jen specifickou organizací prostoru daného v prožitcích. Filosofie
je tedy pokusem o universální genealogii rozumu.
Husserlovo pojetí genealogie nesmí být zaměněno za historii věd
ve faktickém slova smyslu. Husserl neanalysuje dějiny geometrie jako
soubor časově a prostorově vymezených událostí jako např. egyptská,
řecká, středověká geometrie, j ejíž existence je dokumentována v knihách
a jejíž věty byly »vymyšleny« historicky doloženými »geometry«.
Genealogická analýza chce dovést všechny geometrické pojmy až
k těm prazákladním prožitkům, v nichž každá geometrie koření a která
náleží každému vědomí; geometrie jako lidská tradice je možná jen
tím, že tyto prazákladní prožitky jsou vždy znovu prožitelné a že
tedy konstituují » a priori dějin «.
» NccliĚ si však vymyslíme jakékoli variace a nechC sebevolněji proplétáme své
v ý m y s l y o přirozeném světě předvědeckého života, vždycky s apodiktickou evidencí
vystoupí něco bytostné a obecně stálého ... Použijcmc-li této metody, pak můžeme ...
učinit tématem i totéž apodiktično, kterým v předvědeckém světe mohl disponovat
první zakladatel geometrie a jež mu muselo sloužit jako materiál idcalizací... Nechť
toho víme sebemíň o každodenním světě prvních geometrů, j e nám přesto jasné, že
jeho invariantní bytostnou strukturou jistojistí bylo, že to byl svět ,, v ě c í " (mezi
nimi i lidé sami jako subjekty tohoto světa), že všechny věci musely mít nutné tělesnost, i když všechny věci nemohly být pouhými tělesy ... R o v n ě ž j e zřejmé ... žc
tato pouhá tělesa měla prostoročasové tvary a s nimi spjaté „ l á t k o v é " kvality (barvy,
teplo, tíži, tvrdost atd.). Dále, žc v životě praktických potřeb se dávala mezi tvary
přednost některým speciálním útvarům a žc tcclmická praxe byla vždycky zaměřena
na zhotovování těch kterých privilegovaných tvarů a na jejich zlepšení v určitých
směrech gracluality. « (Husserl, 1972, str. 407)

První daností j e tak naše osobní přítomnost, v níž j e však dána současně celá prožitková struktura každého možného světa, tedy i světa
prvních geometrů; genealogie znamená ukázat, jak geometrie vzniká
z privilegování určitých tvarů a jejich formální fixací v symbolech.
Tento společný svět všech lidí je základem srozumitelnosti každé kulturní tradice.
Mcrleau-Ponty resumuje Husserlovo pojetí filosofie jako přísné
vědy tematizující bezejmenný a němý základ každého objektivního
vědění takto: »filosofie není nějaké zvláštní vědění nebo znalost, j e
spíše ostražitostí, která nám nedovoluje nikdy zapomenout na zdroj
každého vědění« (1967, str. 149). Tento zdroj je přirozený svět neobjekti4.66

vizovatelný, nekonstruovatelný a v jistém smyslu »nemyslitelný«,
pokud myšleni j e interpretováno jako logické aplikování pojmů a měřících praktik. Tematizace přirozeného světa je tak možná jen v čisté
intuici, v evidenci dané jen v první osobě: pro Husserla evidence není
kvalitou soudu ale originální daností věcí ve zkušenosti. Např. věta
»přede mnou j e zeď « má svou evidenci v tom, že vidím zeď v tomto
čase a v první osobě: k této prvotní evidenci se pak vztahuje vzpomínka
nebo projekce do budoucna. Každá věc daná v první osobě odkazuje
na horizont dalších svých možných dimenzí skrytých »ještě« pohledu
a vposled odkazuje na horizont světa, který nikdy není dán s věcmi,
nýbrž jen jako jejich horizont aktualizující se ve specifických prožitcích, aniž sám by mohl být prožitkem ve smyslu prožitku věcí ve
světě. Tematizace přirozeného světa předpokládá tematizaci světa v jeho
odlišnosti od předmětů ve světě; vědomí a prožívání světa se nedá
převést na prožitek věcí daných ve světě, ale naopak svět jako takový
musí již být člověku přístupný, a to zcela zvláštním způsobem jako
»struktura «, která ve své srozumitelnosti předchází každé objektivní
vědění, každé porozumění předmětům, každé smysluplné jednání
(srv. Patočka, 1967, str. 40).
V tomto světě » věci nejsou dány jen perspektivně podle potřeb
panoramatu jako v renesanční technice malby, ale naléhavě, neredukovatelné, zraňujíce pohled ... Také druzí lidé existují ne jen jako
duchové nebo psychické mechanismy, nýbrž tak jak sc nám jeví v našem hněvu nebo lásce... tato obnova světa je také obnovou ducha,
znovunalezením nezpracované podstaty ducha neochočeuého ještě
žádnou kulturou, ba který musí kulturu znovu vytvořit« (MerleauPonty, 1967, str. 235). Husserl probouzí v lidském jazyce, v myšlení
tento ještě nemyšlený » divošský«, elementární zdroj každého rozumového díla, každé lidské myšlenky, objektivního vědění, věčný prazáklad prožitku, s nímž každá rozumná akce je nerozlučně a » skandálně « spjata.
Nietzsche, Freud a Husserl položili tedy základy nového vědosloví
založeného na objevení konkrétního a priori každého racionálního
pojmu; toto konkrétní a priori je Lebenswelt, přirozený svět daný v prožitcích v první osobě a neredukovatelný na žádný neosobní formálněstrumentální racionální postup. Tato prvotní danost každého pojmu
je nezrušitelně vázaná 11a osobní vědomí; prožitky, v nichž přirozený
svět je dán, mají ovšem svou universální a obecně platnou strukturu,
která může být popsána v metodické reflexi na korelaci mezi prožitky
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a jejich předměty a mezi různými prožitky a jejich časovou a prostorovou organizací v horizontu světa. Hvězdy nad naší hlavou jsou různě
pojímány a vysvětlovány v různých kulturách: kdo mluví o hvězdách,
mluví však stále ještě o světelných skvrnách nad námi, tedy o něčem,
co je vždy dáno » nahoře « a v kontrastu »světla a tmy «. Tato prvotní
přirozená danost hvězd je nezrušitelná: každý pojem, v němž budou
zpřcdmětněny, bude ještě stále založen na prožitku »pohledu nahoru«
a schopnosti rozlišit » mezi světlem a tmou «.
Toto » vždy a všude jíž dané a priori« bylo až dosud zapomenuto
vc své bezejmenné samozřejmosti: genealogické pojetí filosofie by
mělo vést k radikálnímu vyjasnění tohoto zapomenutého prazákladu
lidského ducha. Tento zapomenutý základ nazýval Nictzsche »životem«, Freud »puzením« a Husscrl »světem života«; ve všech třech
pojetích se jedná o rozbití rovnice »rozum = n e o s o b n o s t v níž
osobní základ myšlení přežívá jen jako » pokušení« nebo »iluse « a pokus ukázat, jak každý rozumový pojem je vázán na teren prožitků
daných v první osobě. Základní otázka evropských dějin, tj. otázka
po universálnosti rozumu musí tedy být položena na tomto terénu
osobního vědomí a jeho universálně platné struktury.
4) Patočkovo pojetí lidského dějinného života
Jak souvisí s touto genealogickou kritikou rozumu otázka po smyslu
evropského dědictví?
V Patočkově pojetí, inspirovaném Hcidcggerem, celá evropská
me ca fysika je ovládána služebností životu, přeměňující vědění v moc
zabezpečovat a zajišťovat lidský pobyt v životu nepřátelském světě;
lidské vědění sc tak stává permanentní a stále sc zrychlující mobilizací
sil k tomuto úkolu. Jsoucno sc převrací v sílu a jen jako síle mu člověk
chce rozumět. Stát a příroda jsou silami mobilizovanými k zajištění
»lidského blaha ve světě«. Evropské dějiny jsou prosáklé touto péčí
o člověka, která převrací vše jsoucí v sílu a vnucuje člověku roli » osvoboditele lidských a přírodních sil«.
Dějiny jsou tak pojímány jako jeviště sil, historických sil, tj. techniky, pťoletariátu, mas atd. Terénem, z něhož vyrosda tato mctařysika
služebnosti životu, jejímž extrémním výrazem je totálně organizovaný
socialistický stát, v němž člověk je » zabezpečen «, je ujařmení života
v objektivistickém vědění: toto objektivní vědění je především mocí,
která dominuje přirozený svět daný v prožitcích tím, že jej podřizuje
idealitám jako jsou např. geometrické formy. Toto podřízení se pak
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rozvine v celý systém praktického ovládnutí prostoru v technice měření. V tomto procesu svět života je odsunut z vědomí jako něco skutečného a vnímán jen jako »pouhý život«, lj. to v člověku, co má
zapotřebí ochrany stále větší a systematičtější, k níž j e třeba mobilizovat stále více sil v sobě, v přírodě a ve státě. Tento zapomenutý
svět života se tak ozývá v člověku jen jako starost, nedostatek, potřeba
péče, úzkost o sebe ve světě, která přetavuje každý rozumový pojem,
každé vědění v moc: člověk si neumí představit, že tato starost má
svůj konec a že tedy existuje v živote rozměr, kde člověk j e vydán
světu naprosto a bezmocně. Celé dějiny 11a sebe berou formu »pokroku ve starosti o člověka « a starost se stává nejen základní dimenzí
každodennosti, ale také ústředním motivem politického jednání: starost o život člověka se posunuje do středu veškerého lidského jednání
jako jeho universální legitimnost, jako nejvyšší hodnota. V Patočkově
analýze válka j e posledním stadiem metafysiky, která pojímá jsoucno
jako sílu: teprve ve válce se odehrává »přehodnocení všech hodnot
ve známem síly «. Válka je základním rozměrem této fáze evropských
dějin, protože současný mír musí být pojat jako » válka za mír « spíše
než mír ve smyslu epochy, v níž stát a příroda nejsou pojaty jako síla.
Jenže ve zkušenosti války člověk objevuje ještě život nad starostí,
nad strachem o sebe, život na vrcholu, v němž člověk vydává všnnc
svůj » holý život«. Dochází tak k osvobození od služebnosti životu,
na níž vlastně válka sama spočívá, protože se vede ve jménu »péče
o život člověka «. V této frontové zkušenosti člověk zahlédá možnost
osvobodit se od starosti o život, od své spoutanosti strachem o
všední den, o to, aby všední den měl ještě své pokračování: a tu
náhle proniká do vědomí stav, který je podstatou dějin. Jednat ne
ve služebnosti životu a starosti o všední den, která veškeré vědění
transformuje v moc dát všednímu dni nová a nová pokračování, ale
v porozumění tomu, že toto vše má svůj konec a že v životě běží o
něco jiného: z tohoto otřesení víry ve věčnost všedního dne se rodí
nová lidská solidarita.
» Solidarita těch, kdo jsou s to pochopit, oč běží v životě a smrti a následkem toho
v dějinách. Že dějiny jsou tento konflikt pouhého života, holého a spoutaného strachem,
se životem na vrcholu, který neplánuje budoucí všední dny, nýbrž vidi jasně, že všední
den, jeho život a mír mají svůj konec. Pouze ten, kdo j e s to pochopit tuto věc, kdo j c
schopen obratu, je duchovní člověk. Duchovní člověk však vždy chápe, a jeho pochopení není pouhé konstatování fakt, není „objektivní" vědění ... Solidarita otřesených
- otřesených ve víře v den, „život a mír", nabývá zvláštního významu právě v údobí
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uvolňování síly . .. Solidarita otřesených j e s to říci „ n e " k těm mobilizačním opatřením, která etcmizují válečný stav. Nebude stavět pozitivní programy, nýbrž bude
promlouvat jako Sókratovo daimonion, v e varováních a zákazech. Musí a může
vytvořit duchovní autoritu a stát se duchovní mocí, která by doháněla válčící svět
k jistým omezením a pak znemožňovala jisté činy a opatření. Solidarita otřesených se
buduje v pronásledování a nejistotách ... Lidstvo nedospěje na půdu míru tím, že se
oddá a poddá měřítkům všedního dne a jeho slibům. Kdo zrazuje tuto solidaritu,
musí si uvědomit, že živí válku a je oním parazitem v týlu, který žije krví druhých...
Dosáhnout toho, aby ta komponenta ducha, technická inteligence především badatelů
a aplikátorů, objevitelů a inženýrů, pocítila závan této solidarity a jednala podle toho ...
uvědomit jim, že jejich místo j e na této straně fronty a nikoli na straně denních sebelíbivějších hesel, která ve skutečnosti zvou k válce, af je to národ, stát, beztřídnost,
světová jednota, nebo jak všecky ty v ý z v y , diskreditovatelné a diskreditované faktickou bezohledností síly, mohou znít.« (Patočka, 1976, str. 446-447)

Patočka ukazuje, jak metafysika starosti o život zbavuje člověka
jeho dějinnosti, tj. schopnosti jednat »nad« starostí o život, svobodně,
mimo služebnost životu; válka je nepřekonatelný horizont služebnosti životu, poněvadž teprve ve válce mobilizace všech sil ve jménu
člověka j e plně možná. Nejvnitřnější možností života člověka je tak
osvobození od služebnosti životu, od starosti o všední den, v němž
vědění-moc mobilizuje síly k zabezpečení člověka. Evropské dědictví v nejvlastnějším slova smyslu je možnost být osobou, individuem: problém osoby, osobního bytí byl od počátku problémem
překonání každodennosti a orgiasmu. Být osobou znamená vytrhnout
se ze služebnosti životu, z obstarávání věcí pro všední den. Jménem
této starosti o život fungují všechny systémy moderní represe: j e to
tato starost, která nás uvrhujc do permanentní » války za mír «. Západní metafysika tak vyúsťuje v rozpoutání sil, v převrácení vědění
v moc a státu v mobilizaci lidské kolektivní síly. Tato služebnost životu
redukuje lidské svědomí na státní zájem, lidskou práci na funkci, lidskou osobnost na aparát.
B ý t osobou znamená vydat všanc tuto každodenní starost, toto
obstarávání, tento všední den »mimo dobro a zlo«; starost o děti,
o rodinu, o pokračování všedního dne je nebezpečnější a ničivější
lidská dimenze než všechny primitivní pudy v člověku. Moderní zlo
expanduje v tomto všedním dni prožitém neosobně a tedy mimo prostor lidského svědomí.
Vytržení z této služebnosti životu, to, co vnímáme jako hrdinství,
jako mravní příkladnost, jako duchovní život, má dvě stránky. Za
prvé vytržení orgiastické, démonická a erotická exaltace, která otvírá
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člověku nové formy života, protože v tomto vytržení člověk získává
nový autonomní vztah k svému životu: nyní konec konců život může
být obětován, protože existuje něco vyššího, nová dimenze, do níž lze
život převést a dát mu tak smysl. Evropské dědictví je ve svém nejvlastnějším smyslu překonáním tohoto orgiastického vytržení ze služebnosti životu, jeho přetavením ve vědomou svobodu před životem.
Rozum a starost o duši jsou tituly, pod nimiž se rozvinul pokus o toto
zvládnutí, v němž teprve člověk se stává osobou, protože není již podřízen všednímu dni starosti o život.
Otázka po evropském dědictví, jak Patočka ji klade: kaní se poděla
tato neslužebnost životu, tato schopnost být osobou, tento základ
veškeré svobody, tento duchovní člověk? Kam se poděla schopnost
» překonat každodennost aniž se sebezapomenutě zhroutíme do oblasti
temna jakkoli lákavého« ? Otázka po evropském dědictví předpokládá, že jsme ochotni znovu na sebe vzít tuto neslužebnost životu
jako to v nás, co nejhlouběji nás charakterisuje, to v nás, co j e základem
svědomí: svoboda před životem. Všední den mimo dobro a zlo je
také dnem mimo svobodu.
Úpadek moderní civilizace j e v tom, že překonání každodennosti
je odsunuto z vědomí a jazyka: zapomenutí této svobody, která
činí člověka duchovní bytostí, je organizováno do masové zábavy nebo
masové posedlosti průvodů a manifestací. Všední den obstarávání je
pak projektován eschatologicky do budoucna jako věk socialismu,
hojnosti.
Patočka poznamenává, že každodennost a boj do krajnosti bez
milosrdenství k sobě náleží. T o vše znamená, že služebnost každodennosti dospěla do takových rozměrů, že všechny války a krutosti dějí
se ve jménu míru a pokroku: dvacáté století je válkou v ncjrůznějších
podobách, ale vždy válkou za blaho člověka, za více moci k tomu,
aby si obstarával život uvnitř velkého a nikdy nekončícího všedního
dne. Ale dějiny jsou právě otřesením této naivní pohrouženosti do obstarávání, této naivní eschatologie hojnosti. Z této zkušenosti sc roclí
solidarita otřesených, v níž se znovu rekonslituuje prostor pro lidskou
osobní existenci. Vytvoření tohoto prostoru je také hlubším smyslem
často citované věty z Patočkova testamentu, v němž bilancuje smysl
Charty 77.
»... lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které stojí za to trpět. Ž e věci, pro
které se eventuálně trpí, jsou ty, pro které stojí za to žít. Ž e tzv. umění, literatura,
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kultura atd. bez těchto věcí jsou pouhý řemeslný provoz, který to nikdy nepřivede
nikam než z kanceláře do účtárny a z účtárny do kanceláře. T o všechno dnes v í m e nemalou měrou díky Chartě 7 7 a všemu tomu, co s ní souvisí. « (Patočka, 1 9 7 7 , str. 2 1 )

ff
V e své hluboké kritice neosobní služebnosti zlu, v níž je zakletý
I člověk » reálného socialismu«, A. Solženicyn vychází z jistoty osobního svědomí: i když všude vládne zlo a tato vláda se zdá nevyvratitelnou, jednej tak, aby nevládlo s tvojí pomocí a skrze tebe (srv. » Zít
bez lži«). Celá dísídentská kultura sdílí tento ústřední motiv boje
o novou vnitřní samostatnost vůči služebnosti všednímu dni; to j e
také důvod renesance náboženství v komunisty ovládané části Evropy.
VŠe to, co posiluje lidskou schopnost odolat největší represivní síle
moderní doby — vydírání založené na péči o člověka - přesouvá se na
první místo v disidentskc kultuře. T o j i také činí tak těžko srozumitelnou západním »pokrokovým intelektuálům«, kteří vnímají tuto
mravní zaměřenost jako obnovu náboženského pojetí zkušenosti transcendence, jako obnovu konservativní polemiky proti modernímu světu.
Ovšem otázka po Evropě, kterou klade evropský dissent, j e zásadní a ve své nejradikálnější podobě j i formuluje Patočka takto: »zda
dějinný člověk sc chce ještě přiznávat k dějinám. « Jestli ano, pak musí
na sebe znovu vzít váhu jedné své možnosti, která j e současně jedinou
možností neúpadkového života: možnost své neslužebnosti životu.
Objektivismus v Husserlově kritice j c tedy nejen zastřením světa
života, ale též krizí evropských dějin jako dějin rozumu. D o této krize
bylo evropské lidstvo strženo tím, že celý moderní racionalismus byl
pojat jako pokrok ve starosti o člověka žijícího ve světě, aniž by byl
kdy položen problém tohoto světa života samého: svět života tak
přežívá jen jako » noční stránka « vědění, jemuž sice veškerý technický
pokrok má sloužit, ale který sám j c bezejmenný a němý. J e třeba převrátit tento postoj a položit výslovně otázku po universální struktuře
světa daného v osobních prožitcích. T o ovšem předpokládá, že se
vytrhneme z naivní pohrouženosti do každodennosti, v níž svět života
je vždy již nějak zde a nějak předmětem starosti, nepochybný a nemyšlený; teprve v tomto vytržení, pakliže rozumově zvládnuto, člověk
se propracovává ke své děj in nos ti, tj. k životu, za nějž může být osobně
odpovědný.
» R o z u m j e specifičncm člověka, bytosti žijící v osobních aktivitách a habitualitách. Jeho život j e osobní život, vznikající stále v nepřetržité intencionalitě v ý v o j e .
C o vzniká v tomto životě,, j c osoba sama. B y t í osoby j e neustálé vznikáni a při kore-

.472

l a d bytí jednotlivé osoby a bytí pospolitě personálního; platí to o obojím, o člověku
i o jednotných podobách lidstva. Osobní lidský život probíhá v e stupních sebeujasňování a odpovědnosti za sebe, od ojedinělých a příležitostných aktů takové formy až
ke stupni universálního radikálního sebeujasnění a odpovědnosti a až k uvědomělému uchopení ideje autonomie, ideje vůle, která j e odhodlána utvářet svůj veškerý
osobní život k syntetické jednotě života v universální odpovědnosti ... « (Husserl,
1 9 7 2 , str. 292)

Tak otázka po evropském dědictví musí začít od pochopení nedořešeného rozporu v samé podstatě evropského rozumu: Objektivismus
rozvinul ohromný systém moci, v němž svět se stává celkem propojeným nekonečným počtem komunikačních kanálů, v nichž cirkulují
miliardy informací a signálů, ale současně není schopen propracovat
se k nějakému universálnímu pojmosloví, poněvadž potenciální zdroj
takové skutečné universálnosti, svět života, funguje v objektivním
vědění jen v marginální roli smyslových klamů či jen » osobních pocitů «. V Husserlově a Patočkově perspektivě toto přirozené vědění
musí se stát novým terénem universálnosti: to znamená, že rozumnost
musí se oprostit od své vazby na eschatologii neosobnosti. To, co je
nepodmíněně universální, je dáno vždy a jen v osobních prožitcích:
hledání universálnosti, tento ideál evropských dějin jakožto dějin rozumu, musí se tak přesunout z terénu neosobnosti na terén osobního
vědomí. To ovšem předpokládá, že člověk znovu nalezne svou dějinnost, tedy schopnost osvobodit se od anonymní starosti o život, která
se rozvíjí ve všedním dni, v němž svět je již vždy nějak dán a již předmětem nějaké starosti. Učinit tuto samozřejmost tématem výslovného
zamyšlení je začátek duchovního života.
(Pokračování)

STANISLAV HOFÍHEK (Melbourne)
ČÍNSKÝ PŘÍPAD

(H) *

6) Komunistická strategie a taktika
Důkladně vypracovaná strategie a taktika čínských komunistů se
velmi úspěšně podílí na komunistickém vítězství. Název komunistické
strany byl »Kung Ceng Tang «, což znamená Strana pro podílnické
* Pokračování studie, jejíž první část vyšla v čísle 62.
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vlastnictví, a takový název a program byly velmi přitažlivými pro
nemajetné zemědělce. Ostatní Číňané ovšem věřili, že komunistická
strana j e jen jednou z politických stran, které usilují o moc a slibují
různé výhody, aby získaly podporu voličů, ale jejich sliby a jejich teoretický program není možno brát vážně. A tak nedůslednost a nevěrohodnost nekomunistických politiků přispěly k tomu, že mnoho
Číňanů nebralo vážně ani komunistický program. Všeobecně se věřilo
dále také tomu, že vše, co přichází z ciziny, je vždy podrobeno radikálním úpravám při pokusech o aplikaci na čínské problémy. K o m u nismus byl jen jednou z importovaných ideologií, a tedy nemůže
být výjimkou ze všeobecného pravidla.
Mnohé frontové komunistické organizace mátly dále jpředstavy
o pravých cílech komunistů v myslích lidí, tak na příklad Čínská demokratická liga měla v programu, že půda patří těm, kdo na ní pracují,
a továrny se vším zařízením patří dělníkům. Komunisté i sám Mao
říkali lidem, kteří se obávali radikalismu komunistických teorií, žc
jde o dlouhodobý program, který se bude uskuteóiovat jen krok za
krokem v daleké budoucnosti.
K všeobecnému matení lidu přispěl i tak zvaný Obecný kodex,
který vyhlásili Mao Cc-tung a Ču T e 25. dubna 1949, tedy v době,
kdy komunistická vojska překročila řeku Yangcc, aby zaútočila na
Nankin. Tento dokument měl prakticky takovou závažnost jako ústava
a jeho 7. článek zněl: »Feudální pozemkový systém venkova je iracionální, a proto by měl být odstraněn ... ale program bude uskutečňován krok za krokem a začne se snížením pachtovného a bude to trvat
dlouho, než se přikročí k rcdistribuci pozemkového vlastnictví. Pozemky a domy ve městech nebudou podléhat stejnému plánu jako
domy a pozemky na venkově. « Takové prohlášení uklidnilo mnoho
venkovanů i mnoho lidí ve městech, hlavně bohatších. O konfiskaci
majetku a o komunách se kodex vůbec nezmiňoval.
Asi půl roku po ovládnutí celé čínské pevniny, a to v červnu 1950,
prohlásil Mao na schůzi Národního výboru Politické poradní konference: »-Znárodnění průmyslu a socializace zemědělství budou uskutečněny jen až ve vzdálené budoucnosti.« Mnoho lidí se tedy domnívalo, že komunistické vítězství znamená jen změnu vládců, čekali,
že konečně zavládne v zemi pořádek a vše se vrátí do normálních poměrů. Mnozí, kteří chtěli odejít ze země, svůj odchod odložili, a někteří emigranti se dokonce vrátili.
Komunisté však brzy počali přitahovat šroub a uskutečňovat svůj
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opravdový politický program, celá řada lidí pak poznala, že byla podvedena, ale emigrace byla již velmi těžko možná. Nezbývalo pak již nic
jiného než jít s režimem, neb riskovat věznění a likvidaci, neb spáchat
sebevraždu, což také mnozí udělali. Z a těchto okolností někteří průmyslníci raději věnovali své továrny režimu a prohlásili, že jsou vděčni
Mao Ce-tungovi, že se takto mohou zbavit velké odpovědnosti a velkých břemen.
Pro mnohé studenty, intelektuály a dokonce i politiky byl komunismus přitažlivým proto, že věřili, že j e demokratický a že jen demokracie může vyřešit čínské problémy. Této situace ovšem využívali
komunisté velmi důmyslně, a tak na příklad na státní svátek 10. října
1947 vydala komunistická Čínská osvobozovací armáda prohlášení,
jehož první článek zněl: »Dělníci, zemědělci, vojáci, intelektuálové,
obchodníci a všechny vykořisťované třídy, sjednoťte se! Všechny lidové
organizace, všechny demokratické strany, všechny rasové menšiny,
všichni zahraniční Číňané a ostatní vlastenci, vytvořte Národní sjednocenou frontu, srazte k zemi Čang Kai-šeka a jeho diktátorský režim
a vytvořte demokratickou koaliční vládu! «
Každému se slibovalo, že může mít svou vlastní roli v demokratické koaliční vládě, a takové zásady byly pro mnoho intelektuálů,
studentů i politiků neodolatelným programem a začali tedy spolupracovat. Všechny frontové komunistické organizace se nazývaly demokratickými, ať již to byla Demokratická liga, Demokratická společnost pro národní výstavbu, Demokratická strana zemědělců a dělníků a tak dále.
Čínští komunisté věřili s Mao Ce-tungem, žc politická moc v y růstá z hlavně pušky, ale byli si také vědomi toho, že armáda není
jediným zdrojem revoluční síly a žc svého cíle mohou dosáhnout
jen kombinací činnosti vojenské, politické, hospodářské, sociální a ideologické. Přitom Čang Kai-šek se soustřeďoval převážně na řešení vojenské. Generálové a důstojníci čínské komunistické armády ovládali matxleninismus a byli cvičeni v používání dialektické taktiky.
Třetí internacionála, zřízená v Moskvě v březnu 1919, byla přesvědčena spolu s Leninem, že vítězství revoluce proletariátu v celém
světě je zaručeno a že mezinárodní sovětská republika j c v dohledu.
Proto Sovětský svaz podporoval čínské komunisty a poslal do Číny
své poradce. Komunistická strana šla ve své taktice tak daleko, že
usilovala o koalici s Kuornintangem, Mao však vždy kladl důraz na
třídní charakter politického boje a na revoluci, kterou rozdělil na dva
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stupně: prvním stupněm byla demokratická revoluce a druhým socialistická revoluce. Strategie a taktika v těchto dvou stupních byly ovšem
velmi odlišné. V demokratické revoluci spolupracovali komunisté
s buržoazií na zničení tehdejšího systému, bylo to ovšem spojenectví
dočasné. Později Mao přeformuloval svou teorii o dvou revolučních
stupních na teorii o pokračující revoluci, o revolučním vývoji. Tak
zvaná »Velká proletářská kulturní revoluce«, kterou Mao a jeho žena
vyhlásili v r. 1966, byla ukázkou takové pokračující revoluce: Mao
tehdy použil elánu mládeže organizované v Rudých gardách, aby
provedl čistku ve straně, aby se zbavil všech disidentů a možných
konkurentů v boji o moc ve svém pokračujícím stáří, aby odstranil
zkostnatělou byrokracii, která začínala mít své vlastní zájmy na udržení své moci a zajištění pozic pro své děti. Mao si tak zajistil rozhodující moc až do své smrti, způsobil však takové hospodářské škody,
že se z nich Čína closud nemohla dostat.
V říjnu 1939 vyhlásil Mao program tří bodů: jednotná fronta,
vojenský boj a budování strany. S programem národního sjednocení
přišel Mao již vlastně r. 1937, když začala válka s Japonskem, jednotná
fronta však v praxi znamenala, že komunisté se spojili s A prod B,
po zničení B se pak spojili s C proti A a tak dále, až všechny potenciální síly odporu byly zničeny. To se praktikovalo na venkově tak,
že se komunisté nejdříve spojili se zemědělskými dělníky a nemajetnými zemědělci, kteří hospodařili na vypachtované půdě, proti relativně nejbohatším zemědělcům na vesnici. Utočili proti »vesnickým
boháčům« a žádali, aby jejich statky byly rozděleny chudým. Když
tímto dialektickým revolučním způsobem ovládli vesnici, začali verbovat násilně muže do své armády, a když ovládli cclou čínskou pevninu, zavedli kolektivizaci zemědělství a komuny.
Je velmi zajímavé sledovat komunistickou taktiku po obsazení
vesnice. Nejdříve se vojáci nabízeli zemědělcům, že jim pomohou
se zemědělskými pracemi, a to zdarma, později však, až si zajistili pozice v celé oblasti, začali nemilosrdně likvidovat potenciální nepřátele.
Jsou známy veřejné popravy »statkářů « a » vykořisťovatelů lidu « 11a
návsích, a těmto veřejným popravám musela přihlížet celá vesnice
i s učiteli a školní mládeží. Děti se chvěly hrůzou, když pozorovaly
stínání hlav, mnohé z nich dostaly žaludeční potíže a zvracely, ale
nikdy nezapomněly na to, jak strana zachází s třídním nepřítelem. Běžné
bylo pohřbívání za živa, což byl laciný způsob poprav a měl starou
tradici z doby tyranského císaře. Házení lidí do vařící vody neb věšení
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na stromy tak, že viseli za ruce a nohy ve formě » U «, což byl pomalý
a velmi bolestný způsob umírání, to byly časté zjevy na čínských vesnicích. Takovým způsobem likvidovali komunisté v Číně asi čtyřicet
milionů lidí a podle odhadu některých znalců i více.
Japonci ovládali většinou velká města a udržovali mezi nimi železniční a silniční spoje, na víc zatím nestačili. Toho využívaly komunistické armády a ničily železnice a mosty a jejich taktika byla postupné
obklíčení měst, což předpokládalo ovládnutí venkova, k čemuž napomáhala jejich metoda agrárních reformátorů. Mao hlásal, že je třeba
využít všech velkých kontradikcí: kontradikce mezi táborem socialistů a imperialistů, mezi proletariátem a buržoazií v kapitalistických
zemích, kontradikce mezi ovládanými zeměmi a imperialistickými
zeměmi, mezi imperialistickými zeměmi a jinými imperialistickými
zeměmi, mezi jednou skupinou kapitalistických monopolistů a skupinou jinou a tak dále.
Známá je také Maova teorie o třech světech, kterou formuloval
r. 1974: Spojené státy a Sovětský svaz (po roztržce s Čínou) tvoří
prý první svět, vývojové země Asie, Afriky a Jižní Ameriky třetí svět
a vyvinuté země evropské i jiné patří do světa druhého. Je prý třeba
využít všech kontradikcí mezi těmito třemi světy, a tak prosazovat
plánovitě světovou revoluci.
V komunistické taktice podle Mao Ce-tunga je nutno rozlišovat
dvě období: taktika počátečního období a taktika pokročilejšího období infiltrace Kuomintangu.
a) V počátečním období se uplatňovala teorie národní fronty tak,
že r. 1922 se čínská komunistická strana usnesla, že bude usilovat o koalici s Kuomintangcm. Cílem této taktiky bylo jednak využít vlajky
Kuomintangu k rozšíření komunistické moci a jednak ke zkomunizování Kuomintangu. Strana se totiž řídila instrukcemi Kominterny,
tedy Stalinovými, a hlavními zásadami byly Leninovy teorie o tom,
že komunisté se mají dočasně spojit s buržoazií, ale nikdy s ní nemají
splynout,, a mají si zachovat přitom svou nezávislost. Komunisté přiznali, že se spojili s nacionalisty proto, že byli v té době sami ještě slabí,
mimo to Sun Yat-sen byl velmi oblíben u čínského lidu a Kuomintang měl svou organizační síť a finanční základnu. Toho všeho chtěli
komunisté využívat, a proto vyzývali své členy, aby vstupovali do
Kuomintangu, přičemž byli vedeni ideologií dialektiky. Byla to jasná
politika parazitismu.
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b) V pokročilejším stadiu se stupňovala infiltrace Kuomintangu
a na pomoc přijel v říjnu 1923 do Kantonu zástupce Kominterny Michael Borodin, který se stal poradcem čínských komunistů i Kuomintangu, kterému dokonce předložil plány na reorganizaci. Sun Yat-sen
dovolil, aby komunisté se stávali členy jeho strany a rozhodnul se
pro politiku spojenectví se Sovětským svazem, pro což měl několik
svých důvodů. Čína se cítila zrazena Západem, neměla spojence a Sovětský svaz se o spojenectví ucházel. Z a druhé Sovětský svaz ve společné čínsko-sovětské deklaraci sliboval, že nebude sovětský systém
prosazovat v Číně a prohlašoval, že vše, co se děje v Sovětském svazu,
je jen nová a spravedlivá hospodářská politika. Rusko i Čína se zbavily
císařů a problémy demokratizace politického života a zavádění sociálních reforem se zdály podobnými.
První národní kongres Kuomintangu se konal v Kantonu r. 1924
a clo ústředního výboru strany byla zvolena také celá řada známých
komunistů a Li Ta-čao, komunistický reprezentant na sjezdu prohlásil, zc komunistům jde o národní revoluci, že se proto hodlají podřídit
disciplíně Kuomintangu, nemají možnost najít jiného spojence a této
spolupráce nebudou zneužívat pro své vlastní cíle. Prohlásil dále, že
čínská komunistická strana j e sice odbočkou Třetí internacionály, ale
do Kuomintangu vstupují jako jednotlivci. Zreorganizovaná strana nacionalistická pak dosadila do vlády Čínské republiky dva komunistické
ministry a několik komunistů dostalo vedoucí místa na ministerstvech.
Komunističtí ministři a vedoucí ministerští úředníci organizovali ovšem
ihned výchovné semináře, jejichž veřejným účelem bylo školení schopných členů Kuomintangu pro vedoucí postavení vc státní administrativě, ve skutečnosti se však tyto semináře staly nástrojem komunistické
infiltrace. Tak 11a příklad Seminář zemědělského hnutí v Kantonu byl
organizován pod vedením Mao Ce-tuiigovým a absolventi byli pak
posláni do provincií, aby se tam ujali vedení zemědělského lidu. Tak
pod pláštíkem Kuomintangu si komunisté budovali své vlastní hnutí
se svou ideologií a svým komunistickým programem.
Stále více bylo jasné, že komunisté chtějí ovládnout nacionalistickou stranu, ve které začali brzy vyvolávat rozpory tím, že přispěli
k rozdělení strany na křídlo levicové, pravicové a střední. Po smrti
Dr. Sun Yat-sena se rozpory stupňovaly a Borodin jako zástupce K o minterny se snažil manipulovat levé křídlo, které vedl Wang Čaoming. Když v srpnu 1925 byl zavražděn člen výkonného výboru
Kuomintangu Liao Čung-kai, který byl přítelem Borodinovým,
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a z vraždy byl podezírán bratr předsedy Kuomintangu, podařilo se
komunistům přimět předsedu, aby odejel do Moskvy, a tak komunista
Wang Cao-ming se stal předsedou vlády. Tehdy Čang Kai-šek začínal organizovat tak zvanou »severní expedici«, aby v severních
oblastech zjednal pořádek, komunisté ho však obvinili, že j e vlastně
jedním z oněch generálů, kterým se říkalo » váleční páni «, kteří neuznávají nad sebou žádnou vládní autoritu. Pod tímto komunistickým
tlakem Gang Kai-šek resignoval na své vedoucí postavení člena Výboru
pro vojenské záležitosti a na velitelství garnizóny v Kantonu. Resignace nebyla přijata ministerským předsedou, ale Cang Kai-šek se
rozhodl, že odjede z pronvincie Kwangtuiig lodí, čehož komunisté
využili k jjřípravě plánu na jeho únos do Vladivostoku. Plán byl prozrazen a Cang Kai-šek dal zatknout příslušné komunistické činitele
u několika vojenských jednotek, ruští poradci byli od té doby pod
dohledem, několik jich bylo posláno zpět do Sovětského svazu, ministerský předseda Wang Cao-ming utekl do Francie, novým ministerským předsedou byl zvolen Tan Yen-kan a Cang Kai-šek se stal předsedou Výboru pro vojenské záležitosti.
V lednu r. 1926 se konal druhý národní kongres Kuomintangu
a čtrnáct komunistů a prokomunistů bylo zvoleno do ústředního v ý konného výboru za členy neb náhradníky. Po kongresu založil Dr. Sun
Yat-sen Vojenskou akademii ve Wampoa a Čang Kai-šek se stal ředitelem a komunista se stal zástupcem vedoucího pro výchovu vojáků
a další komunista zástupcem vedoucího pro vojenský výcvik. Borodin
založil v akademii Sdružení mladých vojáků, aby tak infiltroval ideologicky akademii.
Dr. Sun Yat-sen poslal Cang Kai-šeka do Sovětského svazu jako
vedoucího čínské delegace a když po návratu Čang Kai-šek ve své
zprávě zdůraznil, že Sovětský svaz je organizovaným clespotismem
a terorismem, a tedy systémem, který je neslučitelný s čínskými ideály,
a že i když spolupráce Kuomintangu s komunisty může dočasně zastavit postup západního kolonialismu, nemůže vést k národní nezávislosti,
setkal se s nepochopením. Dr. Sun totiž věřil, že Kuomintang musí
přijímat komunisty za své členy, a tak je asimilovat, ovládnout a znemožnit jim, aby podněcovali třídní boj v Číně, neboť jen tak se prý
může podařit čínská národní revoluce. Cang Kai-šek se vrátil do Kantonu a věnoval se jen vojenské práci.
Když vláda Čínské republiky trvala na tom, že severní expedice se
musí podniknout, komunisté změnili taktiku a místo opozice proti
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expedici se snažili využít této vojenské akce pro své cíle. V listopadu
r. 1926 se konala konference rozšířeného výboru Kominterny, která
rozhodla, že čínští komunisté mají zůstat v Kuomintangu a mají tam
získávat postupně vedoucí pozice, organizovat a školit čínský proletariát, využívat všech kontradikcí mezi různými skupinami buržoazie
a spojit se s levým křídlem Kuomintangu proti pravému, ale nemají
jít tak daleko, aby vytlačili příslušníky levého křídla z jejich postavení
a sami zaujali jejich pozice. Na konferenci pronesl Stalin řeč » O budoucnosti čínské revoluce« a zdůraznil, že komunisté mají zvýšit
politickou práci v jednotkách Severní expedice a mají studovat vojenství,
aby mohli získávat vedoucí postavení v armádě Čínské republiky.
Následujícího roku v březnu 1927 dala Kominterna instrukce čínské
komunistické straně, aby ozbrojila čínské dělníky a budovala svou
vlastní armádu a aby Zemědělské sdružení se stalo jejich mocenskou
základnou. T o byla nová komunistická taktika pro období Severní
expedice. Komunistickým cílem byla tedy spolupráce s Kuommtangem na národní revoluci a na sjednocení Číny, a to tak, aby mohla
být lépe připravena socialistická revoluce a aby bylo možno lépe infiltrovat Kuomintang a zavést v Číně komunistický režim.
Když se tyto komunistické snahy stále více projevovaly navenek,
začali se organizovat antikomunističtí členové Kuomintangu a došlo
ke stranické čistce. Příznačné pro tuto dobu spolupráce s komunisty
byly Incident nankinský a Incident šanghajský. Když totiž vládní
vojsko obsadilo r. 1927 Nankin a Šanghaj, prozradili komunisté své
pravé cíle veřejnými akcemi. Druhá a šestá armáda, které byly sice pod
vrchním vládním vedením, ale byly v rukou komunistických a řídily
se příkazy z Moskvy, napadly v Nankinu britský, americký a japonský
konsulát a vpadly do nemocnic, škol a kostelů, které byly pod zahraniční správou, a opravdové řádění v Nankinu trvalo tak dlouho, až
britské lodi, které kotvily v řece Yangce, začaly ostřclovat město.
Pořádek pak zjednal Čang Kai-šek a rebelanty potrestal. Cílem této
komunistické akce bylo mobilizovat lid pro revoluční a antiimperialistickou kampaň.
V téže době v březnu 1927 se přihodil druhý incident v Šanghaji.
Komunističtí vojáci se skupinou asi pěti tisíc dělnických milicionářů
napadli vládní garnizónu a policejní stanice v Šanghaji, snažili se ovládnout celé město a zřídit v něm vládu sovětů. Ču En-lai byl povolán
z Kantonu, aby v celé kampani pomáhal. Obě povstání však byla
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potlačena. Komunisté však změnili taktiku a zorganizovali celou řadu
povstání v období od srpna 1927 do července 1928.
Za čínsko-japonské války se několikrát dohodl Kuomintang na
spolupráci proti Japoncům s čínskými komunisty, ale tito se snažili
vždy využívat situace, aby obsazovali větší a větší území komunistickými armádami.
Nejvýmluvnějším dokladem o komunistické taktice je masakr šedesáti tisíc nacionalistických vojáků na jaře r. 1940 v průsmyku přes
pohoří Tai Hang. Nacionalistická armáda postupovala z jižní Sansi do
Hope a chtěla otevřít prňsmyk přes pohoří pro přechod svých vojsk,
aby na druhé straně hor mohla organizovat vědí útok proti Japoncům. Nacionalisté chtěli totiž obsadit část železniční tratě z Pekingu
do Hankowa, a to blízko Cangte. V horách byla komunistická armáda
a poněvadž to bylo v době dohodnuté spolupráce, nabídla nacionalistickému vojsku pomoc při přechodu pohoří, ale v rozhodném okamžiku a na místě pro postupující nacionalistickou armádu nevýhodném,
komunisté napadli vládní vojska a zabili 60.000 vojáků. Tak komunisté,
kteří prohlásili Čang Kai-šeka za nepřítele číslo jedna, napomáhali
ve skutečnosti Japoncům.
Během války s Japonskem uskutečňovali komunisté soustavně taktiku » vyjednávání-útok, vyjednávání-útok« a boj proti iracionalistům
se vystupňoval po světové válce. V říjnu 1947 vydali komunisté manifest Čínské lidové osvobozovací armády, ve kterém vyhlásili program
»osvobození celé Číny « a zničení Čang Kai-šeka, odstranění zkorumpovaných úředníků, zavedení čestné vlády, konfiskaci majetku čtyř
nejbohatších rodin a uskutečnění plánu, že půda má patřit těm kdo
na ní pracují. V září r. 1947 se konala Státní zemědělská konference,
která schválila plán zemědělských reforem a mobilizace zemědělců
k intensivnějšímu třídnímu boji.
Dne 14. ledna 1948 vyhlásil Mao Ce-tung plán osmi bodů pro dohodu s nacionalisty, ve kterém se nabízela pozemková reforma a koaliční
demokratická vláda, 21. ledna resignoval Čang Kai-šek na úřad presidenta a úřadující místopresident Li Tsung-džen návrh přijal jako
» základnu pro mír«, tím ovšem byly nacionalistické armády velmi
demoralizovány a mír stejně nenastal.
Je možno uvést čtyři důvody, proč komunistická strategie a taktika
vedly k vítězství. 1) Komunisté chytře využívali bídy a sociální nespravedlnosti v rozháraných válečných poměrech, slibovali pozemkovou
reformu a na svém území ji aspoň částečně uskutečňovali, zatímco
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Čang Kai-šek se sice také všeobecně zmiňoval o sociálních reformách
ve svých prohlášeních, jejich uskutečnění však odkládal až na dobu
poválečnou. 2) Soustavná komunistická takdka dohod o spolupráci
a jejich porušování ničila morálku nacionalistického vojska a přispěla
podstatně k pádu vlády. 3) Zemědělci byli získáni, aspoň ti nemajetní,
komunistickými sliby, velká část lidu nevěděla nic o pravých cílech
komunistů a jejich metodách a chápala spory mezi komunisty a nacionalisty jako běžné zápasy o moc dvou politických stran. 4) Sovětská
pomoc čínským komunistům a komunistický teror v obsazených
oblastech.
7) Tradiční myšlenkové klima
Čínské filosofické teorie, náboženské představy a pověry tak v praxi
splývají, že j e obtížné odlišovat jedno od druhého, a proto volím název » Tradiční myšlenkové klima « pro kapitolu, ve které se pokusím
vysvětlit, jakým způsobem staré čínské tradice připravovaly půdu pro
komunismus. Je pravda, že čínské náboženské a filosofické systémy
byly silným zdrojem odporu proti komunismu, ale dovoluji si tvrdit,
že tomu tak nebylo u velké části čínského studentstva a inteligence,
a také ne u vykořisťované chudiny, která nevěděla nic o komunistické
filosofii a politické praxi.
Historie a staré tradice byly ve velké vážnosti u Číňanů a ovlivňovaly každodenní chování lidu. Nej starší - protočínské - teorie měly
původ v zemědělské společnosti a mely zaměření naturalistické. Teorie
pěti prvků (země, voda, kov, oheň a dřevo) se snažila aplikovat na přírodní vědu, jak oni ji tehdy chápali, na život člověka a společností. A
tak na jaře prý se projevovaly vlivy dřeva na lidské osudy, v létě vlivy
olui'2, na podzim kovu, v zimě vody a v třetím letním měsíci vlivy
země. I celé historické etapy prý byly pod vlivem těchto elementů.
Teorie Yin-Yang měla další vliv na čínské myšlení. Yin je prvek mužský a představuje vlivy nebe, Yang j e prvek ženský a představuje vlivy
země, prvek mužský znamená aktivitu a prvek ženský pasivitu. Yin
a Yang byly na počátku všeho dění jako dva primární mody.
Tyto protočínské teorie byly později v době konfuciánské zpracovány v systém trigramů a pak šedesáti čtyř hexagramů, které vyjadřovaly
kombinace vlivů nebe, země, slunce, měsíce, blesku a větru a byly
komplikovanými pravidly proslulé konfuciánské knihy I Čing (Kniha
změn), kterou se řídili i poslední čínští císařové ve svém rozhodování.
Tak přírodní vědy ve starém čínském pojetí, neb filosofie přírody se
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stávaly ukazovatelem pro lidské jednání i politické rozhodování. Tento
naturalismus a filosofický materialismus přiblížily čínským studentům
a intelektuálům marxistický historický materialismus a dialektiku a oni
pak považovali marxistické pojetí za modernější a vědečtější. Mar-,
xismus v této podobě přicházel tedy jako naplnění starých čínských
představ ve » vědecké « formulaci.
Taoismus budoval svůj systém více na teorii Yin-Yang a představoval harmonickou interakci aktivity a pasivity, nebe a země, kterážto
interakce vyvolává jsoucna, kterým říkáme předměty, neb působí
děje. Tao znamená cesta, to jest věčný neměnitelný princip, který je
jednotou za rozmanitostí vnějších jevů a každý předmět a děj mají své
individuační principy Te, které u lidí se chápou jako ctnost a u neživých předmětů jako přírodní síla. Te j e to, co jedno 1 live předměty
dostávají od Tao a jsou pak tedy tím, čím jsou.
Z těchto teorií se vyvodila zásada neaktivity pro lidské chování,
neboť přírodě se mělo umožnit, aby šla svou cestou, a nebylo moudré
do tohoto dění zasahovat vědomě a úmyslně. Když se tyto zásady
aplikovaly na život politický, pak taoisté hlásali, že osvícený vládce
vládne nejlépe tehdy, když vládne nejméně, a tak vedoucím principem taoistických vládců bylo: » Nerozhoduji a lid sám od sebe j e proměněn, nestarám, se o nic a lid sám od sebe prosperuje. « A to je čínská
formulace laissez-faire liberalismu, která přispěla k zaostalosti Cíny,
k bídě a vykořisťování chudiny, neboť vláda nezasahovala 11a jejich
ochranu.
Konfucius vypracoval systém čínské etické filosofie, ve které lidská přirozenost byla východiskem pro zásady lidského chování, a když
se člověk těmito zásadami řídí, dosáhne vnitřní harmonie, která je
obrazem harmonie přírody. Základem lidské společnosti j e ctnostný
život lidu, děti mají ctít své rodiče a lid své vládce, kteří mají působit
11a lid více svým osobním příkladem než nařízeními. Cesta správnosti
a ctnosti se nazývá cestou královskou a tři horizontální čárky v čínském znaku wang (král, panovník) představují nebe, zemi a člověka
a čárka vertikální představuje spojku mezi všemi třemi, což je funkce
panovníkova. Rozlišuje se cesta moci od cesty královské a hlásá se,
že cesta mravní, tedy cesta královská, má převládat.
Když politická činnost a vládní rozhodování jsou v rozporu s boží
spravedlností, lidskou přirozeností, požadavky lidu, prouděním světových energií a přinášejí lidu jen bídu a utrpení, pak lid má právo na
revoluci.
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Mencius (Meng Cu), stoupenec Konfúciův a vykladač j e t o učení,
byl vůdcem idealistického křídla koníucianismu a hlásal, že lidská
přirozenost j e dobrá, že člověk je ústředním bodem politiky a je považován čínskými historiky za předchůdce demokracie. Obhajoval rovnost ve vlastnictví půdy a učil, že cílem vládnutí je spokojenost lidu
a jeho mravní povznesení, jeho ideály však nebyly uváděny v praxi.
Sün Cu, další vykladač konfucianismu a vedoucí jeho levého křídla,
věřil, že lidská přirozenost j e v podstatě špatná, a proto společnost
potřebuje dobrou výchovu lidu a dobré zákony. Jeho pojetí vlivu
nebe je téměř materialistické, ovšem nechce se podrobit pasivně vlivům nebe a země a chce, aby lidská iniciativa využívala všech přírodních sil.
M o C u neb také M o Ti byl zakladatelem školy politické vědy,
hlásal potřebu universální lásky a nutnost centralistického vládního
systému s všemocným vládcem v čele, stát musí mít autoritu podobnou
božské, čímž se přiblížil nauce Hobbesově, věřil v nutnost náboženských
sankcí a že lid musí mít strach z trestů nebe. Pokoušel se také o hospodářskou teorii, jako osobní asketa však viděl v omezování spotřeby
jedinou cestu k hospodářské rovnováze a o zvýšení produktivity práce
zlepšením výrobních metod ani neuvažoval.
Legalistická škola zdůrazňovala nutnost vládního centralismu a hlásala, že vláda Li, to jest zvykové morálky, musí postupně ustupovat
vládě zákona (Fa), neboť poměry se mění a jen nové zákony mohou
je upravovat, odměňovat dobré občany a trestat špatné. Poddaní prý
mají vždy tendence vykládat si vlídnost panovníkovu jako jeho slabost, a proto je třeba přísné vlády.
Buddhismus nevypracoval uspokojivý systém sociální etiky neb
politické filosofie, neboť klade velký důraz na meditaci a trénování
psychických sil, nezdůrazňuje ovšem božský původ kťálovské moci,
ale učí, že král je lidem zvoleným vůdcem, který má chránit soukromé vlastnictví a trestat zločince, a jeho právo na vybírání daní neplyne
z jeho zrození a dědičné vládní funkce, ale z efektivního plnění těchto
povinností. Buddhismus mohl svým důrazem na vlídnost mírnit autokratické sklony králů, ale jeho učení nemohlo být dostatečným inspiračním zdrojem pro čínskou inteligenci, která hledala nový sociální řád.
Náboženská praxe v Číně byla všude spojena s mnoha pověrami.
Pozoroval jsem v Taipei v taoistickcm chrámě starší Číňanku, jak se
modlila před sochou čínské bohyně milosrdenství, měla v ruce dvě
dřívka obloukovitých tvarů a každou chvíli j e házela na zem a dívala
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se na jejich seskupení. Podle toho seskupení pak usuzovala, zdali bohyně
vyslyšela její modlitby. Čínský intelektuál musel ovšem vědět, že je
mnoho případů, kdy seskupení dřívek oznamovalo vyslyšení, ale očekávaný výsledek se pak nedostavil.
Mnozí svobodní Číňané stále dodržují staré zvyky uctívání mrtvých
předků, kterým obětu jí jídlo, papírový nábytek i papírová auta v přesvědčení, že to mrtvým na onom světě pomáhá a že oni je za to budou
chránit. Není tedy divu, že čínští studenti a intelektuálové se odvrátili
od takové náboženské praxe a hledali inspiraci jinde.
Čínská civilizace trpěla tím, že byla zahleděna do minulosti, kde
hledala ideály a vzory pro řešení přítomných problémů, čínská filosofie
byla ustrnulá a zkostnatělá bez podstatného moderního vývoje, a tak
vzdělaný Číňan považoval vše tradiční za zaostalé a škodlivé. Komunismus není tedy přímým výsledkem vlivů starých tradic, ale tyto
tradice připravily v mnohém ohledu půdu pro komunismus a nabízely
prvky, které pak komunismus hlásal - podle názoru mnohých - v modernější a »vědečtější« formě, v praxi ovšem pak komunismus znamenal radikální odmítnutí starých tradic.
8) Uzávěr
V sociologických a politologických studiích nemůžeme pojednávat o příčinách historických událostí, ale jen o podmínkách, které
ovlivnily společenské jevy, neboť jde jen o spětí podmíněné, a nikoli
o souvislost kausální. Jinak by totiž přestal být člověk činitelem svobodným a byl by pouhou výslednicí nějakých příčin pseudovědecké
sociální fyziky, o které kdysi snil Comte.
Je nesporné, že sociální struktury v Číně koncem devatenáctého
a začátkem dvacátého století byly v rozkladu, její fosilní stav nebylo
možno dále udržet a vzdělanci přímo cítili, že přichází nová doba.
Problematika byla tak nahromaděna, že nesnesla, aby řešení bylo dále
odkládáno, a bylo možné tedy jen neodkladné řešení dobré neb špatné.
V takovém období konzervativní přístup čínských antikomunistů byl
tragickým omylem. Oni nebyli schopni vyvolat potřebnou dynamiku
sociálních změn a nabídnout lidu přitažlivé a inspirující řešení, a proto
byli stále náchylní ke spolupráci s komunisty, kteří vytvářeli sociální
dynamiku, ovšem špatnou.
Sun Yat-senova demokratická revoluce nebyla dokončena, rozháranost a řevnivost generálů a japonská invaze brzdily ozdravné tendence v oblasti sociální a emocionální reakce na západní kolonialismus
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a japonský imperialismus hnaly Čínu do spolupráce se Sovětským svazem, který se zdál být Číňanům blízký proto, že se pokoušel řešit
podobné problémy po pádu carského režimu. Nacionalisté nebyli
schopni řešit naléhavé problémy zemědělské na svém území, zatímco
komunisté své reformy začínali uskutečňovat, i když směr těchto reforem nebyl lidu jasný. Komunismus představoval v myslích mnoha
Číňanů funkcí objevu, který nabízel nové horizonty, a tím odpovídal
všeobecným tužbám lidu po novém sociálním řádu.
Tak se komunistický vliv stával postupně vlivem dominujícím,
í když k tomuto vývoji přispělo komunistické vražděni odpůrců a soustavné zastrašování. Nacionalisté byli rozleptáni komunistickou dialektickou taktikou spolupráce a rozvratu a mocenským polycentrismem.
Čínský případ ukazuje jasně, že v době nahromaděné problematiky,
jejíž řešení nesnese dalšího odkladu, setrvačné a konservativní síly
nemají naději na přežití. Staré tradice náboženské a filosofické byly
chápány inteligencí jako brzdící síly na cestě k modernizaci a nenávist k západnímu kolonialismu usměrnila jejich síly, usilující o nový
řád, na sovětský vzor. Formální západní demokracie, zbavená etického
základu - a tak to viděli čínští vzdělanci - nebyla dostatečným inspiračním zdrojem v prostředí, které bylo stále ještě nasáklé konfuciánskou etikou, i když proti této tradici již veřejně revoltovalo.
Zkušenosti s čínským případem jsou užitečné nejen pro Číňany,
ale i pro nás a ostatní evropské exulanty.
Zkušenost čínského případu j e možno shrnout do čtyř bodů.
i ) Taiwanstí autoři nyní zdůrazňují, že antikomunistické akce se
nemají omezovat jen na oblast vojenskou, ale že boj se musí rozšířit
i na pole ideové, politické, sociální, hospodářské a nc v poslední řadě
i na důkladnou mravní obrodu. Životní úroveň chudých vrstev se
musí podstatně zlepšit, mají-li se postavit účinné hráze komunistické
rozpínavosti v Asii, Africe a Jižní Americe a má-li se připravit ideová
ofensiva, která by vedla k osvobození lidu v komunistických zemích.
Jen program úplné transformace starých sociálních systémů na sociální
řád vskutku nový, opravdu lidský a demokratický může být úspěšným.
V tomto ohledu je velmi užitečná životní zkušenost posledního
čínského císaře Pu-yi, který žil v Zakázaném městě v Pekingu s paláci
honosných názvů, jako Palác bezmračného nebe, Palác výchovy mysli,
Sál pečlivosti, Sál nejvyšší harmonie, atd., ale nevěděl nic o životě
prostého Číňana, zatímco k obědu mu museli připravovat vždy kuchaři 25 jídel, z kterých on si vybíral podle chuti. Císařovně Dowager
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Lung Y u museli připravit dokonce jedno sto jídel. Správu Zakázaného
města a velkou část vládní administrativy obstarávalo tři tisíce eunuchů.
Když se císař ke konci války dostal do sovětského zajetí a pak
byl v čínském převýchovném ústavě, poznal život pracujícího Číňana
a viděl, že on sám byl vlastně neužitečným parazitem, byla jeho převýchova i s tím, čemu on sám říkal ve svých pamětech »vypírání
mozku «, velmi úspěšná. Musel psát ovšem celou řadu svých zpovědí
a byl podroben kritice svých příbuzných v témže převýchovném
ústavě, a když Mao byl spokojen s převýchovou, stal se císař zahradníkem v Zakázaném městě, pak pracoval v museu a konečně se stal i členem čínského kongresu a byl poslán do Japonska, aby tam vydával
svědectví u mezinárodního soudu proti válečným zločincům. Poznal
neživotnost starého systému a byl pak snadno převychován na služebníka komunistického systému, poněvadž jiné inspirační zdroje nepoznal. Jeho život dokazuje, že případ komunismu a antikomunismu
je záležitost integrálního humanismu, která se týká člověka celého
a nedá se zúžit jen na problém vojenský a propagační.
2) Politici a lid v ohrožených komunistických zemích by se měli
seznámit s komunistickou taktikou národních front a s jejich dialektickými metodami.
3) Měli bychom se vyhnout omylům etatismu, který očekává, že
všechny problémy může vyřešit jen státní moc, ale je třeba vyvolávat
zdravé tendence v celém politickém tělese, tedy i u autonomních
institucí zájmových, jako jsou odborové organizace, svazy zaměstnavatelů, svazy zemědělců, průmyslové, obchodní, advokátní a jiné
komory a instituce podobné, jejichž autonomní sféra je komunismem
ohrožena.
4) Výchova rodinná, školní a speciálně výchova náboženská by
měla klást důraz na sociální etiku a upozorňovat na nutnost celkové
mravní a náboženské obrody, která je podmínkou záchrany svobodné
lidské společnosti.
III. SOUČASNÍ PROBLÉMY

Před dvěma lety jsem měl možnost mluvit v Hong Kongu s Číňanem, který byl v té době jeden rok a dva měsíce venku z Číny, kde
žil dříve v komuně blízko mongolských hranic. Byl velmi rád, že
mohl žít v Hong Kongu, a vzpomínal na to, jak se musel účastnit
třikrát týdně schůzí pro politické školení, jak se musel každý veřejně
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zpovídat a podrobit veřejné » soudružské kritice« a říkal, že nedostával žádný plat, měl pouze ubytování, jídlo, občas pár cigaret a obvyklou obuv a oblečení. Lékařské ošetření bylo zdarma, ale šlo jen o služby tak zvaných » bosých lékařů «, to jest ošetřovatelů neb ošetřovatelek
s kursem asi půlročním.
Australští turisté přinášejí poněkud jiné zprávy, které mají od
úředních průvodců, ale i tyto jsou pozoruhodné. Všeobecně se pracuje šest dní v týdnu, a to osm hodin denně a zaměstnanci nemají nárok
na žádnou dovolenou. Průměrná dělnická mzda j e 50 až 60 juanů
měsíčně, plat universitního profesora kolem 100 juanů měsíčně, ředitel
továrny podle velikosti a důležitostí podniku má měsíční příjem od
80 do 100 juanů měsíčně a odborný lékař až 300. Přitom za 100 australských dolarů se dostane 180 juanů. Nejběžnějším dopravním prostředkem j e jízdní kolo, které stojí 130 až 150 juanů, a dělník, který
dobře šetří, prý si může ušetřit na kolo za osm měsíců.
Ve všech městech je velký nedostatek bytů a turisté, kteří navštívili r. 1978 Šanghaj, říkají, že pro tři byty je vždy společná jedna kuchyň, jeden záchod a jedna koupelna, a to je i v domech postavených
r. i960. Nájemné, elektřina a voda jsou ovšem laciné. V Pekingu jsou
dva televizní kanály, jeden černobílý s programem výchovným tři
a půl hodiny večer, lil a vně angličtina, japonština a matematika, a barevný kanál s programem také tři a půl hodiny, tentokrát zprávy i zábavný program, ale také výchovný.
Americká Číňanka Helena Hou, která utekla r. 1949 a bylo j í dovoleno navštívit příbuzné r. 1972, píše ve své knize R e t ů m to Peking,
že v Pekingu není možno vidět klasické čínské opery, ale jen tak zvané
revoluční, a na programu za celý rok jsou jen čtyři, v knilikupectvích
j c jen marxistická literatura a stará čínská kultura je úplně potlačena.
Byla tak otřesena chudobou svých příbuzných a zprávami o osudech
dalších příbuzných, že podstatně zkrátila svůj pobyt v Číně. Její starší
bratr byl téměř utlučen během Kulturní revoluce, strýc byl zabit v revolučních změnách r. 1952-54, druhý strýc byl popraven a teta spáchala sebevraždu.
Autorka, která odsuzuje komunismus, hrdě však prohlašuje, že Čína
j e nyní silná, i když přinášela nesmírné oběti, ona si přeje, aby Čína
byla opravdu silná, ale žít by tam nechtěla.
Podle spolehlivých zpráv jsou v Číně stále potravinové lístky,
maso j e vzácností, v Pekingu může dostat jedna rodina jen jeden kilogram masa za měsíc, korupce j e běžná, na venkově musejí studenti,
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kteří chtějí jít na vyšší školy, podplácet veřejné činitele na příklad
tím, že »dobrovolně« pracují na opravě jejich domu. Zločinnost přes
velké tresty stoupá a zejména časté jsou krádeže, loupeže a znásilnění
žen. Pohlavní styk mimo manželství je totiž zakázán a manželé smějí
mít jen dvě děti. Někteří funkcionáři strany žijí v relativním přepychu
a v Pekingu mají speciální nemocnici jen pro sebe. Třídní rozdíly
tam tedy nevymizely.
Mocenský zápas ve straně pokračuje a Teng Šiao-ping, který se
v r. 1966 veřejně kál, že se neřídil Maovými pokyny, zaujímá dnes
velmi důležité postavení a on právě prosazuje modernizaci a industrializaci Číny. Kulturní revoluce totiž napáchala nesmírné škody v Číně,
výroba byla silně narušena, školní výchova na vyšších školách zastavena, gardisté ovšem, kteří měli možnost cestovat, se zhrozili bídy,
kterou viděli v odlehlejších provinciích.
Mnoho lidí, kteří byli persekvováni, pokořeni a vyloučeni z veřejného života zá Kulturní revoluce, jsou nyní ospravedlněni a vracejí
se do politiky. Mao byl veřejně kritizován v nápisech na ulicích, jeho
teorie, že zájmy revoluce a strany mají naprostou přednost před hospodářským rozvojem, jsou opuštěny.
Budoucnost se nedá spolehlivě předvídat, domnívám se však, že
mladá generace v Číně ztratila již své iluze o maoismu a hledá nové
alternativy. Modernizace a industrializace jakož i plánované studium
mnoha čínských studentů na západních universitách, to vše by mohlo
nabízet velké možnosti pro přípravu změn v Číně. Je však Západ
schopen inspirovat mladou čínskou inteligenci dostatečným způsobem
tak, aby viděla správnou cestu ke svobodě, sociální spravedlnosti,
k novým životním hodnotám, a to zejména též morálním? Může
Západ ukázat cestu hledající Číně k novému sociálnímu řádu, opravdu
demokratickému a lidskému? Obávám se, že Západ potřebuje důkladnou transformaci v oblasti sociální, hospodářské a zejména také
etické, aby mohl plnit uspokojivě své poslání mezi zotročeným lidem
Číny a jiných komunistickým zemí.
Čínský případ není tedy dosud vyřešen, zase se problematika hromadí tak, že její řešení nebude možno dlouho odkládat. Je možno jen
proces urychlit, zpomalit a usměrnit způsobem dobrým neb špatným.
Diplomatické uznání Číny Spojenými státy deprimuje antikomunisty
na Taiwanu a v hospodářsky silných skupinách zahraničních Číňanů
v Thajsku, Malajsii, Singapuru, Hong Kongu a Austrálii i jinde, a mů.489

že nepříznivě ovlivnit jejich politické zaměření. A důvěra asijských států
v demokratickou Ameriku je již rozhodně otřesena.
Čína jíž jednou zasáhla do života našeho lidu, a to tehdy, když
Velká čínská zeď zastavila dočasně postup Mongolu, kteří se pak obrátili na Západ a řádili až na Moravě. První Čech, který se dostal do
Pekingu, byl františkánský bratr Oldřich, syn českého vojáka z vojska
krále Otakara II. a italské matky. Tento vynikající muž, který byl
prohlášen za blahoslaveného v Římě 2. června 1755, a jehož oltář je
v chrámě města Udine v severní Itálii, cestoval čtrnáct a půl roku v Asii,
v Pekingu byl od r. 1325 do 1328, hledal spojenectví proti islámu,
který ohrožoval Evropu, a měl po návratu podat zprávu papežovi.
Dnes mnozí politici hledají mocenské spojenectví Číny proti Sovětskému svazu, nechápou ovšem, že politika rovnováhy sil byla praktikována v Evropě od Vestfálského míru a pak opět od Vídeňského
kongresu, ovšem tato rovnováha sil byla narušována ideologicky revolucí francouzskou a pak bolševickou revolucí v Rusku.
Bude-li Západ sledovat zase jen mocenskou rovnováhu sil a bude-li
jen budovat továrny v Číně a bude opomíjet ony lidské a mravní
hodnoty, pro které žil bratr Oldřich, pak řešení čínského případu,
a také našeho, bude jen oddalováno a špatně usměrňováno.
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Články
JÁN ROZNER (Stuttgart)
H N U T I E C H A R T Y A S L O V E N S K O (*)

Připadla mi nevďačná úloha - v tomto kruhu, kde sa hovoří o Charte,
o akciách protestu - povedaf niekolko slov o slovenskej situácii všcobecne
a intelektuálnej a Literárnej špeciálne. Je například až trocha anekdotické:
predstavitelia Charty sa střetli s polskými obráncami Fudských práv, ale nepřišli stretnúť sa s niekým na Slovensku: asi pretože by sa tam nemalí s kým
stretnúť, Alebo je příznačné, že na prvej listině signatárov Charty sa sice
objavilo měno jedného významného slovenského spisovatela, Dominika Tatarkuj ale aj to len vďaka náhodě: Tatarka sa už nějaký čas predtým z osobných dovodov odsíahoval do Prahy. Režimová propaganda náležíte využila,
že Chartu nepodpísal ani jediný slovenský intelektuál žijuci na Slovensku,
a pokiaT šlo o Tatarku, poučeni agitátoři rozprávali na schodzách farbistý
príbeh, ako zlí Češi zviedli chudáka Tatarku a ako hlavnú úlohu přitom hrálo
víno a ženy. Neposkvrněnost Slovenska tým ostala zachovaná.
V predošlom desaťroči Slováci zazlievali Čechom, že keď v cudzine hovořili o čomkolvek, české pre nich bolo československé, lebo nič slovenské nepoznali a tak ho vobec nebrali na vedomie. Dnes je toto ztotožňovanie dvoch
pojmov žialbohu opodstatněné: například v literature všetko, čo sa rozšiřuje
v edícii Petlice alebo vychádza v cudzine - a nakoniec táto literatúra je dnes
relevantná, lebo nepodlieha aspoň len autocenzúre alebo jedine ona sa usiluje povedad kus pravdy - všetko je dielom českých autorov. Sice onedlho
tu vyjde, v cudzine, aj kniha bratislavského autora, zhrnujúca a zvažujúca
jeho skúsenosti z tohto prostredia - myslím na Milana Šimečku - ale just
či zhodou okolností je to zasa kniha napísaná česky.
Ale hlavně pre všeličo iné sa dnes z českej strany - myslím doma - hovoří
o Slovensku prevažne alebo výlučné negatívne. Sťažnosti, žaloby, obžaloby
sa týkajú nedávnej minulosti a přítomností a znejú asi takto:
V priebehu roku 68 Slovensko v podstatě brzdilo demokratizačný vývin;
v prechodnom období medzi okupáciou a Husákovým nástupom k moci
Slovensko rozbíjačsky pri každej příležitosti - například pri odstránem Smrlcovského - pomáhalo vyriešiř každú krízovú situáciu_v prospěch reakčných sil.
Neskor sa totálně podrobilo a uzmierilo, kým v Čechách sa udržal odbojný
duch a aj centrum opozície, ktoré organizovalo spoločné akcie. A výsledok,
fakt toho všetkého je: Češi sú perzekvovarri, Slováci úspěšně kolaborujú.
Niečo z toho, ako opísanú situáciu vidí nielen prostý český člověk, sčasti
(*) Tato přednáška byla proslovena na symposiu o Chartfi 77 pořádaném sdružením OPUS
B O N Ů M ve Frankenu (29. III. - 1. ÍV. 1979), o nímž jsme clitSli minule referovat,
ale pro nedostatek místa jsme tak nemohli učinit, jak by si událost byla zasluhovala. Zaplňujeme nedostatek alespoň tímto způsobem.
4 9 I

zodpovedá objektívnej realite, iné slúži sebaheroizácii tolito prostého člověka, ktorý sa so zárubou diva, ako sa iiií v jeho mene činia. Avšak hlavná
chyba takých alebo iných výčitiek, obžalob a antipatií je v automatickom
předpoklade, že situácía na Slovensku by vždy mala býť taká ako v Čechách
a z toho sa robí jediné kritérium hodnotenia. Lenže tu je už márna všetkej
lásky či bratskej vzájomnosti snaha, situácia v oboch častiach republiky nikedy nebola ani nebude rovnaká. Dva národy s jazykmi velmi blízkými,
aj keď sa navzájom nedorozumejú tak, ako to kedysi hlásali českí nadšenci,
lebo právě pre Čechov je slovenčina dosť cudzia a nie celkom zjozumitelná
reč, majů jedno odlišné a rozdielne: svoje novodobé dějiny. Český národ
za toto posledné storočie skór aktívny,. slovenský skor pasivný, resp. bol za
toto posledné storočie vačšinou objektom iných dejín. A tak sa ani na jar 68
Slovensko neprexnenilo na zázračného vtáka Fénixa, ako to vtedy od neho
mnohí na Slovensku požadovali, ale bolo predovšetkým pasivné, to jest také,
ako ho sformovala jeho bezprostředná predhistória. A tak na jeho pasivitě
má výsostnú zásluhu ten faktor, ktorý sa na Slovensku označoval slovom
j) Praha «, číže konkrétné režim Novotného a predtým Gottwaldov a predtým
prvé tri povojnové roky a ešte predtým prvá republika a popritom samozřejmé
staré Uhorsko.
Nejdem teraz spustit historická přednášku o tisícročnom útlaku Slovákov,
čo je ten najoblubenejší slovenský mýtus, len som si tu v cudzine, v emigrácii ujasňoval všeličo, čo mi nebolo také zreteFné doma roku 68 a v následujúcich rokoch.
Začnem íným, slovenskému srdcu tiež blízkým mýtom: že totiž za starého
Uhorska takzavaná maďarizácia, ktorá skutočne prebiehala, a to dosť rabiátne,
bola spojená s nemilosrdným útlakom, represáliami, modeme povedané
s terorom. Ale slovenskí vzdělanci mali vtedy velmi širokú slobodu opozírie
a agitácie, aj ju využívali, len si zúfali, že ich hlasy nenachádzajú odozvu.
Politický život sa obmedzoval na nepatrnú skupinu vzdelancov a velmi úzku
vrstvu ich prívržencov. Slovenský rorník sa o politiku a teda aj o svoje práva
včítane národných zaujímal asi tolko ako maďarský rorník - alebo ešte menej:
lebo maďarský rorník aspoň rozuměl tým, ktorí ho pred volbami přišli agitovať. Pokúšal som sa predstaviť si aspoň ako absurditu, že by sa scény so
Švejkom na počiatku prvej světověj vojny odohrávali niekde na Slovensku.
Ale niečo také si nemožno predstaviť ani ako absurditu. Do vojny sa odchádzalo, lebo to žiadala povinnosť, ktorú ukladal osud... Na konci onej vojny
české krajiny boli pripravené na vytvorenie vlastného štátu - Slovensko museli českí legionáři obsadzovať. A přitom museli aj bojovať, nie sice proti
Slovákom, ale proti jednotkám maďarskej komunistickej vlády Bélu Kúna,
ktoré Slovensko chceli tiež oslobodzovať, alebo chceli prísť na pomoc prešovskej východoslovenskej komunistickej vládě, ktorú založil tamojsí český komunista. A do Bratislavy, už určeného hlavného města, sa Šrobár ako vlácLny
zmocnenec pre Slovensko, nedostal celé mesiace pre velmi úspěšný pasivný
odpor tamojšieho nemecko-maďarsko-židovského obyvaterstva, včítane jeho
robotníkov a železničiarov. Slovensko muselo byť postupné připojované
k novému Státu, lebo nemálo vlastné sily, aby sa k nemu samo připojilo.
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A isteže vtedy ani nebolo schopné samo si vládnuť. Vládla Praha, odzhora
aj dolu na mieste samom. O tom sa už tolko napísalo, že zhrniem len výsledok
oných dvadsiatych rokov. Slovensko nebolo protičeskoslovenské - to sa nedá
povedať ani o Hlinkové straně - ale bralo ako samozřejmé alebo nesúhlasilo
s tým, že je faktorom českej politiky, že spoločný štát dvoch národov je českým štátom.
To sa změnilo autonómiou a vyhlášením samostatnej republiky. Nech
až bol ten Slovenský štát akýkolvek - a zasa o ňoni nebudem hovořit, lebo
je vždy určitým sposobom tabuizovaný, alebo sa integralne zatracuje, alebo
zvelebuje - pri svojom vzniku pre jedných znamenal emancipáciu od českého
státu, pre druhých východisko z núdze, pre třetích šancu, ktorou dějiny
prinútili Slovákov viesť si svoje záležitostí a ukázat, že sú schopní viesť ich
nie najhoršie. Ked neskor v dosledku rozkladu tohto štátu, ktorý sa tomuto
rozkladu vlastně nijako nebránil, vypuklo Povstanie, mohlo si získať doveru
a oporu v masách jedine závazným príslubom, že aj v obnovenom Československu ostane zachovaný princip národného sebaurčenia.
Tento príslub sa prvý raz drasticky porušil v deň, ked sa na území obnovenej republiky vytvořila nová vláda a v rozpore s nedávnými dohodami sa
uzákonil pověstný asymetrický model. Ďalšie prísluby sa odbúrali v ďalších
troch povojnových rokoch. Paradoxné je přitom, že proti slovenskému sebaurčeniu sice vždy vystupovali zásadné všetky české občianské strany podia nich to bol jednoducho ústupok starým luďákom - ale právomoci
slovenských orgánov teraz likvidovali slovenskí komunisti. Robili to z pragmaticko-taktických příčin: přehráli vorby a bolo pre nich výhodnejšie, keď sa
mohli oprieť o Prahu, kde komunisti ostali dominantnou silou.
Logicky by z toho vyplynulo, že po februári 48 sa veci uvedú zase do
povodného stavu. Ale nastal opak. Přestavba štátu na totalitnú diktatúru si
nevyhnutné vyžadovala aj čo najtuhšiu centralizáciu. Od ďalšej likvidácie
slovenských právomoci sa čoskoro přešlo k likvidách osob, ktoré ju reprezentovali. Rozpútala sa kampaň a proces protí burřoáznym nacionalistom a na ňom mimochodom nemali nijakú účasť takzvané berijovské gorily, čo
neskor nebolo celkom bezvýznamné pre mentalitu a politické postoje vtedajších obětí. Kampaň proti buržoáznym nacionalistom sa postupné stala
celonárodnou traumou, bez ktorej nepochopíme ani rok 68 na Slovensku.
Nešlo predovšetkým o jeden proces z mnohých iných - a o jedného na smrť
odsudeného v inom procese, Vladimíra Clementisa - slovenský buržoázny
nacionalizmus bol stálou hrozbou, umožňoval ďalšie procesy a hlavně sa stal
nieóím tak amorfným, že sa ním mohlo označil! čokolvek, například aj povojnová ústava, ktorá sa preto v tomto smere musela koncom 50. rokov prepísať. Ale okrem toho každý nějako pocítil neideologické dósledky víťazného
zdolania buržoázneho nacionalizmu: v Bratislavě sa už nič nedalo vybaviť,
každé vymenovanie niekoho, každé schválenie niečoho muselo ísť na rozhodnutie do Prahy. A toto všetko ešte ustavičné xozdúchavala osobná hystéria
Antonína Novotného, ktorý vedel byť ve všeličom osvietený a strpieť všelijaký liberalizmus, len v slovenskej otázke nepoznal nijaké kompromisy,
lebo Slováci pre neho představovali stále akútne nebezpečenstvo možného
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rozbitia štátu. A tak iste nic je náhodné, že právě pre túto otázku došlo k roztržke medzi Novotným a Dubčekom a takto sa otvoríla cesta k roku 68.
Po tejto letmej retrospektive si hádaní vienie lepšie představit', aký mohol
byť roku 68 politický horizont prevažnej vačšiny Slovenska, v akom okruhu
sa prevažne uberalo jeho uvažovanie o naliehavých a nevyhnutných změnách.
A tak v čase, keď sa v Prahe už naplno rozvířili diskusie o novom modele,
ktorý by svojou syntézou demokracie a socializmu mohol byť príkladom
a výzvou ostatnému světu, na Slovensku najvačšou masovou akciou bolo
takzvané hnutie Allweg - peňažná zbierka organizovaná mládežnickým denníkom Směna na postavcnie visutej dopravnej dráhy, ktorá by namiesto už
nevyhovujúcej železnice spojila jednotlivé miesta Vysokých Tatier. Malo
sa niečo urobiť pre Slovensko, čo by česká, v tomto případe železničná byrokrácía nikedy nepovolila. Vášnivo sa diskutovalo za Allweg a proti nemu a rozoberali sa všetky technické detaily s ním súvisiace, pričom stanovisko za
alebo proti bolo politikum, nazbierali sa milióny či desaťmilióny, a po okupácii ministerstvo železnic prirodzene oznámilo, že Allweg nebude.
V tom istom čase na Oravě, v typicky katolíckom kraji, obrodný proces
sa manifestačne prejavil mimoriadne slávnostnými přípravami na Božie telo:
ženy doslova vydrhli asfaltky, po ktorých mala ísť procesia. Ale z obrodného
procesu ťažili aj miestni funkcionáři: mohli si teraz dodatočne dať pokrstiť
deti alebo sa cirkevne zosobášiť, pokiaí jedno i druhé už predtým neurobili
tajné, vo vzdialených okresoch. Obrodný proces neznamenal, že sa teraz
zúčtuje s komunistami, ale že život by zase mohol plynúť v tradičných korytách, bez donucovacích reglementátií.
Pravda, bola aj poměrně úzká vrstva inteligencie, ktorá vývin událostí
na Slovensku chcela pozdvihnúť na úroveň vývinu v Čechách, čiže inými
slovami spolitizovať ho. Lenže ju zase postihol špeciálny handicap. Tribúnou tejto inteligencie bol časopis Kiňtúmy život a jeho hérosom Gustáv
Husák, jeho hlavný radca, pobočný ž&fredaktor a druhostupňový cenzor.
Keď sa hned' na začiatku obrodného procesu Husák mohol zase stať politikám,
rozišiel sa s Kultůrnym živatom. Zradil ho, znel tvrdý výrok jedných. Dalo by
sa právě tak povedať, že Kuhůrny život zradil Husáka, keď sa postavil na
vlastné nohy a začal robiť politiku presahujúcu jeho horizont.
V zastúpení Husáka v Kultúmom živote figuroval Ladislav Novomeský.
Jeho exodus z tohto časopisu spolu s dalšími spisovatel'mi vtedy vyvolal
značný rozruch. Je len pochopitelné, ak tí jedni pre Novomeského neskor
už nenašli dobré slovo. Lenže je to aj trocha komplikovanejšie. Novomeský
pre všedcy tie mesiace interne argumentoval takto: To, čo robíte a čo robia
Literární listy v Prahe, bude mať za následok Budapešť. Ťažko niekomu zazlievaf, že varoval pred niečom, čo naozaj přišlo. Od roku 1963 Československo
malo poměrně nejliberálnejží systém zo všetkých komunistických štátov;
keď přišla tá Budapešť, pred ktorou Novomeský varoval, malo najortodoxnější
režim a k tomu aj pedanmú a minueióznu sovietsku kontrolu. Novomeskému
sa dá vyčítať, ze sa prepozičal na vyhlásenia trápnej demagogie, například
ked rozpory medzi Kultůrnym životom a jeho skupinou vysvětloval tým, že
intelektuálom okolo onoho časopisu ide predovšetkým o arabsko-izraelský
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konflikt a pře jeho skupinu majů prioritu slovenské záujmy. Len musím
do dat, že po velkej čistke Novomeský na najvyššom politickom fóre vystúpil
proti - ako to nazýval - noci dlhých nožov a vzdal sa všetkých funkci!. Pravda,
zase to urobil kompromisom - veřejnosti sa o tom nemala dozvedieť.
Inteligencia sa teda rozdělila na dve skupiny. Okolo Kultúrneho života
sa zoskupili radikáli, okolo časopisu Nové slovo Husákovi přívrženci takzvanej strednej cesty. Skupina okolo Kultúrneho života sa skladala výlučné z politizujúcich intelektuálov; skupina okolo Nového slova prevažne z kandidátov
na budúce politické funkcie. Nie div, že veřejnost! sa orientovala predovšetkým na nich.
Lenže aj táto veřejnost' bola kapitolou sama pre seba. V Prahe sa dialo
všeličo, vymieňali sa vysoké kádre, dokonca medzi funkcionármi nastala
akási polarizácia. Na Slovensku generálnym tajomnikom ostal Bilak a nedialo
sa nič. Do Kultúrneho života vtedy prichádzali listy, ktorých pisatelia sa ospravedlňovali: vám sa dobré píše a filozofuje, ale príďte sa pozrieť na náš okres,
všade sedia ďalej staré kádre, Iudia ich poznajú, vedia, ako vládli a aj teraz
sa ich boja.
A bola tu ešte mládež. Tá si na prekvapenie všetkých a z nedostatku osobností v slovenskej politickej minulosti našla svoj idol v osobě Milana Rastislava Štefánika. Bol to nesporae romantický hrdina - letec, generál, cestovatel, astronóm, vedec, prvý československý minister obrany. Všeličo z jeho
života bolo vždy opradené legendami alebo záhadami. Například luďáci
kedysi tvrdili, že lietadlo, ktoré pri návrate domov sám pilotoval, Češi zostrelili. Ale mládež o ňom skor vedela len to, že v 50. rokoch istý slovenský historik vydal o Štefánikovi hrubú knihu a v nej ho odhalil ako celoživotného
francúzskeho špióna. Tým bol Štefánik vyřaděný z dějin a tak sa teraz pre
mládež mohol stať vzorom velkého a přitom nekompromisného Slováka.
Sám Štefánik sa označoval skor za Čechoslováka, v istom smysle bol opakom
Slováka, akého v ňom viděla mládež. Ale na tom tak nezáležalo.
Všeličo teda bolo hodné pomiešané a iné ako v českých krajinách. Iné,
pretože tam už za prvej republiky odlišné bolo miesto komunistickej strany
v českej spoločnosti, roznorodejšie jej zloženie a jej tradicie. A zároveň tam
mohla přežívat! rozpomienka na velké osobnosti a na bohaté tradicie niekdajších nekomunistických demokratických stráň. Tie na Slovensku za prvej
republiky nikedy nezapustili hlbšie kořene a po vojně bol povolený len občianský blok a tým se zase znemožnila akákďvek politická diferenciácia.
A hlavně v českých krajinách vyrástla ovela početnejšia, roznorodejšia, politicky vzdelanejšia a skúsenejšia inteligencia. To všetko viedlo k tomu, že na
Slovensku chýbala představa alternativ. Miesto nadchýnajúcich ideálov ludie
viděli pred sebou niekorko málo celkom reálných cieüov.
Bez ohladu na okupáciu sa hned po nej na Slovensku splnilo to jedno,
|bo všetci očakávali: Husák zaujal vedúce miesto ve straně na Slovensku,
'fA tak ako v povojnových rokoch už raz ukázal, že si vie poradiť s opozičnou
• vlčšinou, najmä na jeseň roku 47, keď ju machináciami, zatýkanim a proceI som vymanévroval a tým v předstihu vlastně zorganizoval malý slovenský
február, aj teraz v předstihu na Slovensku vytvořil podmienky, ktoré sa českým
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krajinám naoktrojovali až neskor: z politiky sa vylúčila verejnosf, masové
organizácie sa stali poslušnými převodovými pákami, sloboda tlače sa zredukovala na minimum. A dalej už všetko prebiehalo hladko a bez rušivých tónov.
Čistka neskoro temer bez výminky postihla aj všetkých Husákových prívržencov strednej cesty. Inak čistka nemohla mať taký rozsah ako v českých
krajinách, lebo iná bola členská základna a nestranícka veřejnost' sa menej
angažovala.
Z literatúry bolo vyl učených okolo 45 spisovatelův. Malý počet z nich
však čoskoro vzali na milosť, keď napísali sebakritiky pre archívně potřeby.
Neskor sa objavili aj dve verké veřejné sebakritiky, aké v českej literature
nemajú obdoby. Kajali se dvaja svojho času nejradikálnější politizujúci literáti. Najprv Milan Hykisch, ktorý jediný v roku 68 aj čosi organizoval, akési
i hnutie nezávislých. A po ňom Pavel Štavček, najhlasnejši, najvýrečnejši
tribún radikálov. Za kampaně proti Charte šiel ešte dalej: v interview rakúskej komunistickej Volksstimme vyvracal nepriatelskú propagandu, ktorá
tvrdila, že v Československu sú spisovatelia, ktorí nesmi písať, možu pracovat' len na podřadných miestach, ich deti nemožú študovať - a toto všetko
Štcvček vyvracal odkazom na konkrétné osoby, o ktorých tvrdil naj rozličnějšíe
lži5aj o sebe, o tom, čo bolo s ním po roku 69, kde pracoval a čo odvtedy robil...
Medzi vyrašenými sa nevytvořili nijaké zväzky súdržnosti, ostali izolovanými jednotlivcami a pretože ich bolo poměrně málo, od samého začiatku
boli pod bedlivejšou a starostlivejšou kontrolou než v Prahc. Bezpečnosť
čakala na nějaké akcie, aby mohla zasiahnúť, hoci len také, aké sa v Prahe
ešte trpěli, ale nič sa nedialo. A tak nakoniec zatkla aspoň Ladislava Kalinu
z příčin len jej známých; odsedel si štrnásť mesiacov na základe obžaloby,
ktorej každý bod mal čosi smutno fraškovitého: například sa dopustil trestného
činu tým, že dvom či trom hral platňu s Krylovými piesničkami, pričom
súd připustil, že ich hral iba v tom období, ked tú istú platňu vysielal ešte
aj československý rozhlas, obžalovaný však mal vedieť, že ide o protištátne
piesničky ... atd. Jedinou opozičnou akciou bolo vyhlásenie o skutočnej situácii
v slovenskej literature, ktoré sa dostalo na verejnosť pred dvoma rokmi. Napísala ho autorka dovtedy vydávaná, Hana Ponická: bol to ojedinelý čin
jednotlivca, ktorý nemal nikoho po svojom boku a nijaké zázemie za sebou.
Že na Slovensku je situácia v kultúre iná a lepšia než v ostatnej častí republiky, patří k fámám, ktoré o Slovensku kolujú v Prahe. Kritéria pre vylučovanie a vyraďovanie boli tie isté. Ak bolo menej postihnutých, nebolo to
vďaka vačšej shovívavosti, V tom ohlade jediný rozdiel je v tom, že na Slovensku sa menej dbalo na to, aby vyřadění nemuseli pracovať v úplné podřadných zamestnaniach.
Základný rozdiel je skor v tom, že v porovnaní s tým, ako bola zdecimovaná česká legálna literatúra, slovenská ostala ešte relatívne intaktná. A tu
sme svedkom javu podia mňa najohromujúcejšeho: s výnimkou jedného
lyrika, Milana Rúfusa, dvoch prozaikov, Šikulu a Bednára, dvoch autorov
rozpomienok a asi dvoch mládežnických autorov, je táto literatúra úplné
sterilná a nevytvořila nijaké hodnoty. Přitom ideologický tiak je menší ako
začiatkom 50. rokov. Zrejme je čosi paralyzujúceho v celkovej atmosféře.
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Na závěr ešte raz o tom, čím som začal, o pasivitě z vedomia vlastnej
bezmocnosti a malosti. Ked sa v novinách rozpútala kampaň proti Charte,
spytovali sa ma viacerí, prečo to vlastně v Prahe urobili, aký to má zmysel,
čo sa tým má dosiahnúť. Tito ludia nemalí nijaké sympatie k režimu, nemali
nič ani proti chartistom, len nechápali akci, ktorá nemože priniesť reálne
výsledky. V tom istom čase bratislavská Pravda uveřejnila pod sebou dve
básničky; v jednej z nich sa Daňo Okáli, ktorý si v 50. rokoch odsedel viae
ako desať rokov ve väzeni, zamýšlal nad tým, - narážajúc na meno Pavla
Kohouta - čo urobiť s kohútom, ktorý špiní do vlastného hniezda a vo svojej
veršovačke dospěl k závěru, že neostává iné ako takému kohútovi zakrůtiť
krk. Druhá báseň bola dielom niekdajšieho surrealistu Rudolfa Fábryho
a mala trocha smiešay titul: »Dajte nám pokoj«. Odhliadnuc od patetickoselankovitého tónu, ktorý mal evokovať atmosféru spokojného Slovenska,
táto báseň »Dajte nám pokoj« vyjadřovala niečo zo všeobecnej atmosféry
či mentality.
Předpokládám, že všelikde inde lucfom, ktorí si žijú svojím každodenným
životom s běžnými starosťami, dáva isté uspokojenie ak niekde popri nich,
ale nie příliš blízko, neúnavne a nezdolstelne fungnjú aj službukonajúci disidenti, ktorí sa pre nich obetujú a zachraňujú národnú a lidskú reputáciu pre
budúcu historiu. Nie som si celkom istý, či sa na Slovensku pociťuje právě
takáto spoločenská potřeba.
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Přehledy

KYTIČKA N A H R O B VLADIMÍRA BOUBLÍKA

Z půdy Jižních Čech vzešel a tam se zase po 46 letech života svým tilem vrátil, když
byl uskutečnil dílo, které z něj už dnes dělá jednoho z nejvýzuamnějších českých teologů.
Vladimíra Boublíka uložili do kolébky ló. 9. 1928 v malé jihočeské vesničce Mokrosuky. Gymnasium vychodil v Českých Budějovicích a tam též vstoupil v roce 194.7 do biskupského semináře s úmyslem připravit se studiem teologie na přijeti Kristova kněžství. Krátce
po Únoru však byl mladý seminarista zatčen a uvězněn. Roky vězeni plynuly, ale najednou
došlo k téměř zázračnému obratu: 29. dubna 1952 se mu podařilo z vězení uprchnout a neuvěřitelnou anabází projít nepozorován územím republiky, přejít do Východního Německa,
projít Východním Německem a přejí' nakonec do Západního Berlína. Odtud pak přichází
do Říma, vstupuje do českoslovenké papežské koleje Nepcimtcenum, studuje teologii na Lateránské universitě a v roce 195tí je vysvěcen na kněze a jde jako kaplan působit do italského
Tyrolska. Netrvá však dlouho a je představenými koleje povolán k dalšímu studiu teologie,
které dovršuje doktorskou tezí o předurčení u sv. Pavla a sv. Augustina. Tehdejší rektor university Möns. Antonio Piolattti rozpoznává jeho schopnosti a bere si Iw jako svého asistentů
k vyučování věroučné teologie. V roce 1959 se pak stává profesorem fundamentální teologie
a v roce 1972 dokonce děkanem teologické fakulty.
Nemůžeme tu pojednat o jeho teologickém díle, které je mnohostranné. Lze snad už dnes
říci, že jeho největší přínos, kromě jiných, spočívá v rozpracování teologie nekřesťanských
náboženství. Máme za to, že jeho kniha Tcologia dcllc religioiii je průkopnickou prací,
která dosud nebyla nikým překonána. Abychom alespoň trochu seznámili naše čtenáře s touto
vynikající postavou české teologické kultury, a tlm i splatili částečně dluh, jímž jsme jeho dílu
povinni, uvádíme zde v českém překladu jednu jeho studii z oboru teologie nekřesťanských
náboženství. Je to otázka, která v době stále intensivnějšího setkávání kultur vyžadujícího si
od nás zvýšených schopností dialogu, se stává stále naléhavější. Jeho přínos k jejímu důkladnějšímu prosvětlení je rozhorlující, neboť se vyznačuje vzácnou rovnováhou mezi otevřenosti vůči nekřesťanským náboženstvím a zároveň věrnost! požadavkům křesťanské víry.
Domníváme se, že v této otázce vid! Boublík přesněji než Rainier.
Před pěti lety se vrátil do Českoslovenka; domů, do rádného kraje, aby navštívil svou matku.
To byl alespoň udaný důvod jeho cesty do vlasti. Pravý důvod byl však jiný: vrátit své tělo
Mittce-Zemi, zc které vzešlo.Z této návštěvy se už totiž nevrátil. Zemřel na následky nemoci,
se kterou už domů jel, 24. záři 1974 v Klatovské nemocnici a byl položen do země ve Zbynicich.
Moderní česká kultura je chudá na zralé teologické plody. Bylo by proto od nás trestuhodnou liknavostí, kdybychom na nějak se patří ncpoukázali, když už se i přes všecku tu
slotti a psotu přece jen urodily.
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VLADIMÍR BOUBLÍK ( F )

TEOLOGIE NEKŘESŤANSKÝCH NÁBOŽENSTVÍ
Teologie se systematicky zabývá nekřesťanskými náboženstvími teprve
od nedávná. V minulosti nevyjasnila otázku, jaké místo zaujímají nekřesťanská náboženství v dějinách spásy; náboženstvím věnovala jen několik povšechných a odmítavých odsudků. Dnes se však o náboženstvích nemluví
jako o pohanství, modloslužbě a snůšce pověr. Dokonce sám přísudek »nekřesťanská « není právě po chuti některým teologům, kteří mluví o » anonymním křesťanství« a ostatní náboženství považují za normální cesty spásy.
Na podkladě teologické vize dějin spásy, jež mají v Kristu svůj základ »Alfa c<
a svou budoucnost » Omega«, se začíná vytvářet teologie nekřesťanských
náboženství, jež shrnuje mnohá nauková témata probíraná doposud v souvislosti s naukou o spáse »nevěřících« a zabývá se novými problémy vyvstávajícími ze současné situace, v níž se církev nachází.
Toto teologické úsilí je podporováno učitelským úřadem církve. Některé
dokumenty uznávají, že nekřesťanská náboženství probádávají hluboká tajemství Boha, člověka a světa, uskutečňují v průběhu svých dějin autentické
hodnoty náboženské, mravní a společenské a obsahují mnohé věci »dobré
a správné «, » pravdivé a svaté «, jež možno považovat za evangelní přípravu
a za »semena Slova«, jež osvětluje všechny lidi (Nostra aetate, kap. 1-2;

Lumen gentium, č. 16).

Náš úvod do teologie nekřesťanských náboženství sestává ze čtyř
částí. Začíná zpětným pohledem na minulost a genezi dnešní teologie nekřesťanských náboženství. V druhé části načrtává souhrnný obraz různých
náboženství na pozadí dějin spásy. V třetí části - té nej choulostivější - se
zamýšlí nad spásonosnou hodnotou ostatních náboženství a v poslední části
zkoumá vztahy mezi církví a jinými náboženstvími v nynější dějinné situaci.
I ) NEKŘESŤANSKÁ NÁBOŽENSTVÍ V TEOLOGII

Písmo obvykle nahlíží na nežidovská náboženství jako na modloslužbu.
Zaměření židovského národa na důsledný monoteismus mu nedovolilo projevit pochopení pro polyteismus okolních národů. Poselství proroků o všeobecné spáse zahrnující všechny národy předpokládá zánik idolatrie a rozšíření úcty Boha Jahve na celý svět. Jeruzalém se stane středem, srdcem světa,
odkud se bude šířit spása všem národům (srov. Is 2, r; 49, 6; 51, 5).
Sv. Pavel navazuje na nauku o spáse všech národů a rozvíjí ji ve světle
Kristova tajemství. Apoštol pohanů vyhlašuje všeobecnost spásy zcela jasně:
ta se však pojí nikoliv s náboženstvími, nýbrž s»národy «, které jsou všechny
povolány k účastenství na spáse uskutečněné v Kristu. Jeho Evangelium
spásy hlásá všem národům, že v Kristu všechny národy světa tvoří jeden
Boží lid, v němž se odstraňuje a překonává každý rozdíl a partikularismus
(Řím 1 - 1 1 ; Ef 2-4).
Teologie minulých století - počínaje Otci až po nedávnou dobu - nezná
žádný zvláštní traktát o nekřesťanských náboženstvích; jen příležitostně se
najde zmínka o oprávněnosti pohanských kultů (jediná výjimka, kterou nelze
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opominout, je Mikuláš Kusánský, De pace ftdei). Systematičtější a poměrně
positivní zájem o nekřesťanská náboženství lze pozorovat v misiologíi; ta je
však celkem nedávného data. Vyvěrá převážně z pastorální péče a zaměřuje
se na problém » obrácení pohanů o. Více méně příležitostné zmínky o náboženstvích jsou tu téměř vždycky podmíněny a předznamenány určitým ztotožněním nekřesťanských náboženství s pohanstvím a idolatrií. Předpokladem
tu je, že nekřesťanská náboženství nejsou oprávněná a obsahují radikální
deformace, mezi nimiž idolatrie stojí na prvním místě. Mezi církvi a nekřesťanskými náboženstvími je tudíž stejný vztah jako mezi pravdou a bludem, světlem víry a temnotou modloslužby,
Nekřesťanská náboženství tu nejsou hodnocena ve světle náboženské
zkušenosti společné všem lidem, nýbrž pod zorným úhlem deformací, jež
pocházejí - podle Otců - z hříchu člověka nebo dokonce z přičinění ďáblova.
Toto hodnocení se nezměnilo dokonce ani po vypracování nauky o přirozeném zjevení a přirozeném zákoně. Předpokládá se sice, že pravdivé postižení přirozeného zákona a přirozeného zjevení je možné i v ostatních náboženstvích, ale ne jako jejich vlastní ovoce.
Je zřejmé, že tento negativní postoj vůči ostatním náboženstvím s sebou
nese nemalé důsledky. Připouští se, že » pohané « mají ctnosti, nicméně se má
za to, že tyto positivní hodnoty existují jen v životě nemnohých jedinců, a to
téměř vždycky v rozporu s vlivem oněch náboženství a jejich idolatrických
kultů a scestných mýtů. Obvykle se hodnotí mnohem posirivněji kultura
národů, s nimiž církev přichází do styku, než jejich náboženství.
Zvláštní úctě se těší řecká filosofie. Otcové se často snaží dokazovat, že
Platon a Sokrates se mohou nacházet v nebeském království; někdy do tohoto
blahosklonného hodnocení zahrnují i básníky, nikdy však kněze ostatních
náboženství. Tento kladný postoj vůči kultuře pohanů se omezuje na řeckořímský svět a na dobu, kdy křesťanství nemělo vlastní kulturu a opíralo se
o kulturu pohanského svéta. Toto kladné hodnocení »pohanské« kultury
je zvlášť silné u Otců, kteří znali a vstřebali opravdové hodnoty » pohanského «
myšlení jako sv. Justin, Origenes, sv. Augustin.
Pokud ovšem jde o pastorální a misionářský postoj církve vůči náboženstvím v prostředí pohanského světa, ten není tak negativní jako doktrinální posuzování, jež činí teologie.
V prvních stoletích církve lze pozorovat postupné a často spontánní polcřesťanšťování mnohých stránek náboženského symbolismu užívaného středomořskými a evropskými náboženstvími. Rity, svátky, umění a dokonce i mýtické postavy, jež nelze vymýtit z povědomí čerstvě pokřtěných národů, se
začleňují do života křesťanství a do vytvářejících se náboženských struktur.
V různých symbolech používaných křesťanstvím shledáváme dokonce prvky,
jež pocházejí až z časů protohistorických,
Toto přizpůsobování kultuře a náboženství obrácených národů je ovšem
postupně paralyzováno v dějinách církevních misií. Hlavním důvodem toho
je určité ztotožnění křesťanství s evropskou kulturou považovanou za neodmyslitelný faktor šíření křesťanství. Proto pokřesťanšťované národy moderní
doby se mohou jen zřídka těšit onomu tolerantnímu zacházení, jež dalo takový nebývalý vzmach kristianizaci Evropy.
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Církev a teologie si vždycky kladly problém, jak se mohou spasit ti » nevěřící «, kteří nežijí v církvi a neměli příležitost přijít do styku s hlásáním
evangelia. Podávaná řešení stojí ve znamení biblického názoru, že v Kristu
se uskutečňuje všeobecná spása. Náboženstvím se však spásonosná hodnota
nepřičítá; spíše je sklon k tomu ukázat, že jednotliví » nevěřící« mohou najít
cestu k Bohu spasiteli i přesto, že jsou pod dusivým příkrovem idolatrie a jiných náboženských deformaci. Písmo poskytuje teologii pozoruhodné příklady dokazující, že existuje »bona fides« působící v životě některých »nevěřících «:•• Melchisedech, Jetro, Tamar, Job, Cyrus, Cornelius.
Teologická tradice rozvíjí bohatou nauku o prozřetelnostních cestách,
jež Bůh volí v Ježíši Kristu, aby uskutečnil spásu »nevěřících «. Nekřesťanská
náboženství ovšem nejsou nikdy uznávána jako takové cesty. Teologie se
zaměřuje spíše na řešení, jež zdůrazňuje »zárodečnou víru« jednotlivých
čestných »nevěřících«, kteří jsou pomocí milosti uschopněni přiblížit se
Bohu, jenž dává spásu (x).
Změna teologického nazírání na nekřesťanská náboženství byla připravena
různými faktory, z nichž některé nemají nic společného s životem církve
a s teologií. Mimořádný rozmach náboženských věd přispěl nemalým dílem
k novému teologickému hodnocení nekřesťanských náboženství. Srovnávací
náboženská věda přiblížila Evropanům světová náboženství a objevila skutečné hodnoty a neocenitelná bohatství těchto náboženství, jež byla teologií
paušálně odsouzena jako idolatrie. Kromě toho se upozornilo na to, že v náboženském životě a struktuře církve se setkáváme se stejnými symbolickými
prvky a často se stejnými postoji (modlitba atd.) jako v ostatních náboženstvích. Dokonce i některé náboženské deformace jsou společné náboženstvím
a křesťanské struktuře. Ze skálopevného přesvědčení o božském původu
církve nikterak ještě nevyplývá, že mimo církev, pokud jde o náboženství,
existují jen bludy a deformace a že všecko, s čím se shledáváme v dějinách
církve, bylo bezprostředně stanoveno Bohem. Spiše lze říci, že existuje určité
společné náboženské dědictví vlastní celému lidskému pokolení, jež prostupuje celý náboženský svět. Nelze se proto divit, že tento společný fond
shledáváme i v křesťanství. Toto zjištění vede k závěru, že křesťanství není
jediným dědicem opravdových náboženských hodnot.
Filosofie odkryla prostřednictvím ideje »lidského náboženství « obecný
základ a bytostný obsah náboženské zkušenosti, která i přesto, že je v základě
jedna jediná, vyjadřuje se různými historickými formami. Vnější formy a viditelné struktury mají druhořadou důležitost. Proto se zdůrazňuje duchovní
obsah náboženské zkušenosti, která se může vtělovat do forem, které jsou
často zcela protichůdné. Oprávněnost a hodnota určitého náboženství se
neměří tak viditelnými strukturami jako spíše náboženskou zkušeností, jež
se prostřednictvím struktur projevuje. Rostoucí váha pluralismu ve společenském a politickém životě má odezvu i na poli náboženském. Zpočátku
byl náboženský pluralismus církví jenom tolerován, zatímco dnes je přijímán
jako skutečnost, jež charakterizuje situaci církve v dnešním světě a jež musí
být hodnocena kladně, uvážíme-li, že žijeme ve světě a v církvi, která usiluje
i ) L. CAPÉRAN, Le probléme du sahn des iitfidétes, y. I, Toulouse 1934.
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o setkání národů a o dialog mezi různými ideologiemi a různými f> věrami«.
Deklarace o nekřesťanských náboženstvích se odvolává na tuto důležitou
skutečnost: » V naší době, kdy lidské pokolení se den ze dne více sjednocuje
a roste vzájemná závislost mezi národy, církev se pozorněji zamýšlí nad povahou svých vztahů vůči nekřesťanským náboženstvím. Vědoma si své povinnosti utvrzovat jednotu a lásku mezi lidmi, ba dokonce mezi národy, zamýšlí se především nad tím, co lidé mají společného a co je vede k tomu žít
společně svůj úděl. Vždyť různé národy tvoří jediné společenství. Mají jeden jediný původ, protože Bůh dal celému lidskému pokolení obývat tvář
země; mají též jeden jediný poslední cíl, Boha, jehož prozřetelnost, svědectví
dobroty a plán spásy zahrnuje všecky, dokud jeho vyvolení nebudou sjednoceni ve Svatém Městě, jež bude osvěcovat Boží sláva a kde národy budou
kráčet v jeho světle. « (Nostra aetate, č. i)
Učitelský úřad církve připouští, že situace, jež se v dnešním světě vytvořila, zavazuje církev k pečlivějšímu přezkoumání významu nekřesťanských
náboženství v dějinách spásy a zvlášť v současné epoše našich dějin. Toto
přezkoumání je vedeno touhou po odkrytí toho, co je společné křesťanství
a ostatním náboženstvím.
Zájem moderní teologie o nekřesťanská náboženství se projevil v protestantské teologii, která již po několik desetiletí studuje tento problém. Lze
tam pozorovat různé směry: teologové inspirující se Lutherovou a Kalvínovou naukou, hodnotí tato náboženství velmi negativně; naopak teologie
ovlivněná moderní filosofií náboženství se přiklání k názoru, jenž vidí v křesťanství náboženství rovnocenné s ostatními.
V první skupině shledáváme slavná jména: K . Barth a H. Kraemer. K .
Barth vidí v náboženstvích jen odrůdu nevěry a títanismu. Tato náboženství
nejenže jsou neužitečná pro přípravu spásy, ale jsou přímo v protikladu
k příchodu Boha milosti, protože živí v lidstvu jen ducha dobyvatelství, jenž
usiluje lidskými silami najít Boha a uskutečnit spásu, Jsou proto v protikladu
vůči Bohu milosti, jenž odsuzuje jakoukoliv formu lidského titanismu a vyžaduje ode všech víru, jež zahrnuje též bezpodmínečné vyznání vlastní nicoty.
Křesťanství tedy nepředstavuje vrchol náboženství, ale je v nepřekonatelném
protikladu k náboženské zkušenosti lidstva (2).
H.Kraemer toto radikální odsouzení nekřesťanských náboženství nepřijímá;
nicméně zdůrazňuje základní rozdíly mezi Kristovým poselstvím a náboženstvími. Opíraje se o nauku některých Otců (sv. Augustina) a reformátorů
(Kalvína a Luthera), poukazuje především na diskontinuitu mezi náboženstvími a Evangeliem. Rozdíly jsou patrné především v pojetí spásy: spása
hlásaná Kristem je Boží dar hříšníkům; spása vyhledávaná náboženstvími
je spíše výsledkem a završením lidského úsilí. Stěží lze proto v náboženstvích
hledat prozřetelnostní přípravu oné spásy, kterou Bůh uskutečnil v Kristu (3).
Negativní postoj vůči náboženstvím nacházíme i u E, Brunnera a D.
Bonhoeffera. Bonhoeffer mluví o neslučitelnosti víry s náboženstvími a svou
kritiku náboženství zaměřuje i na to, co křesťanství z těchto náboženství
2) K . BAUTII, Dogmatik, Bd. 1-2, Zollingcn-Ziiricli 1948, str. 304-397.
3 ) I I . KRABMBR, REŘIGÍOII mní christlicher
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převzalo jako jejich dědictví; pokouší se proto o nástin nenáboženského
křesťanství.
Opačná teze byla zastávána teology liberálního zaměření ovlivněného filosofií náboženství. Filosofie uvažuje každé náboženství - tedy i křesťanství za historickou formu náboženské zkušenosti společné celému lidskému pokolení. Není tedy podstatného rozdílu mezi náboženstvími; lidské pokolení
dnes touží po univerzální formě náboženství, jež lépe odpovídá společné
náboženské zkušenosti. E. Benz přenesl tyto myšlenky do teologie nekřesťanských náboženství. Vychází z předpokladu, že tradiční nauka o absolutním
charakteru křesťanství je neodvolatelně překonaná. Připouští jedině jakousi
nadřazenost křesťanského náboženství a jeho prvotnost: intensita náboženské
zkušenosti nachází v Kristu a v křesťanství své zvláštní a dokonalé vyjádření;
proto je křesťanské náboženství jakýmsi předchůdcem přivádějícím ostatní
náboženství k správnému pochopení vztahu mezi člověkem a Bohem (4).
Máme však i teology, kteří se snaží najít jakousi střední cestu mezi těmito
dvěma kraj nimi názory. Vzpomeňme tu alespoň P. Althause a P. Tillicha.
P. Althaus je obeznámen s deformacemi a nedostatky, na které narazíme
jakmile se začneme probírat dějinami různých náboženství; i přesto však
spatřuje v náboženstvích autentické svědectví o Bohu a prvopočáteční zjevení spojené se stvořením. Bůh se nezpřítomňuje v náboženstvích jenom skrze
člověkovo svědomí, v němž se bez ustání zjevuje, ale též skrze poslání těch
lidí, kteří pronikají Boží tajemství zjevující se ve stvoření a sdělují tento svůj
zážitek i ostatním lidem. Životnost a neustálá obnovnost všech náboženství
závisí na působnosti těchto proroků, kteří těmto náboženstvím rdoušeným
příkrovem scestností a vnějškovostí dodávají nový rozmach (5).
P. Tillich zkoumá vztah mezi křesťanstvím a náboženstvími na rovině
historicko-ontologické a historicko-dialogické. Pomocí biblických a historických argumentů dokazuje, že křesťanství tvoří ontologickou a historickou
kontinuitu s ostatními náboženstvími. Je přesvědčen, že tato ontologická
skutečnost by se mohla vyjevit též v dialogu mezi křesťanstvím a ostatními
velikými světovými náboženstvími. Tento dialog ovšem vyžaduje od křesťanství, aby opustilo onen partikularismus, který je deformovanou interpretací jeho universalismu (6).
Katolická teologie nekřesťanských náboženství má svého předchůdce v O.
Karrerovi. Tento známý zastánce katolicity církve dokazuje, že v každém
náboženství, v každém národě a v každém jednotlivém člověku se nějak projevuje otevřenost vůči Bohu, Tato » víra« je často zasuta deformacemi; Karrer
je vidí v oněch náboženstvích, která se svého času označovala za ateistická
a v životě oněch nevěřících, kteří odmítají vůbec jakékoliv náboženství (7).
Problémy spojenými se spásonosným významem nekřesťanských náboženství se pak výslovně zabývá J. Daniélou. Poukazuje na kosmické zjeveni
4) E. BENZ, Das Anliegen der Menschheit und die Religionen, v Studium generale 15, 19C2, str.
738-7745) P. ALTHAUS, Die christliche Wahrheit, Lehrbuch der Dogmatik, Güterloh 1958, str. IJ5-175.
ö) P. TILLICH, I/ fulum delle religioni, Brescia 1970,
7) O. KABBER, Das Religiöse in. der Menschheit und Christentum, Freiburg in Br. 1934.
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Boha, zjevení, jež je skutečné a jež se konkretizuje v jakémkoli náboženství.
Náboženství jsou tak z tohoto hlediska legitimními formami vztahu mezi
člověkem a Bohem; jsou to ovšem formy, jež byly překonány zjevením Boha
v Kristu. Jejich trvání v situaci, kdy objektivně byly překonány, představuje
tudíž blud, i když neúmyslný (8).
Nové zaměření se snaží dát teologii nekřesťanských náboženství K . Rahner,
který transponuje tradiční nauku o spáse nevěřících z roviny individuální
do roviny náboženství a jejich historických a kulturních struktur. Klade si
otázku, zda tato náboženství jsou - in concreto - pro své stoupence legitimní
cestou spásy otevřenou Kristem. Nepojednává o tom, jak se jednotliví »nevěřící « spasí svou osobní »implicitní vírou «, ale dokazuje, že nekřesťanská
náboženství představují legitimní cesty spásy pro všechny ty, kdo se snaží
věrně kráčet jejich cestou. Stoupenci různých náboženství tak mohou být
považováni za »anonymní křesťany«, kteří se nacházejí ve stavu implicitní
víry a milosti Kristovy. Hlásání evangelia jim pak jen zvýslovní jejich příslušnost k Božímu lidu a promění » anonymní « křesťany v průkopníky Božího království. Deformace vyskytující se v náboženstvích nejsou pak tak
hluboké, aby bránily tomu považovat je za pozitivní a legitimní cestu k dosažení spásy (9).
H. R. Schlette pak propracovává vlastní metodu a strukturu teologie
nekřesťanských náboženství. Považuje každé náboženství za normální cestu
spásy v rámci celosvětové historie počínající stvořením; církev je naopak
mimořádná cesta spásy, zahájená vyvolením židovského národa. Tyto dvě
cesty se nevylučují a nejsou v protikladu: jsou obě závazné a legitimní, každá
ovšem ve své vlastní oblasti. Nadřazenost křesťanství nespočívá v tom, že
skýtá větší možnosti spásy, nýbrž v tom, že rozvedené vyjadřuje a předjímá
Budoucnost, jež je údělem celého lidského pokolení stvořeného pro Krista.
Různá náboženství zůstávají legitimní a normální možností spásy, pokud
jejich stoupenci se k nim hlásí bona fide (10).
II. Vatikánský sněm přijal nový směr teologie nekřesťanských náboženství
jen zčásti. Zmiňuje se o určité dějinnž-spásné spojitosti mezi církví a náboženstvími, jež jsou » zaměřeny « k Božímu lidu (Lumen gentium, č. 16) a očekávají odpověď na tajemství člověka, odpověď, jež přichází jedině od Krista;
žijí spolu s křesťany uvnitř téhož plánu Boží spásy, neboť mají téhož Stvořitele
a tutéž Budoucnost (Nostra aetate č. 1). Církev proto smýšlí » s upřímnou
úctou « o všech náboženstvích, o jejich způsobu života, o jejich učení odrážejícím často světlo oné Pravdy, jež osvěcuje každého člověka (Nostra aetate č. 2).
Kladné hodnocení nekřesťanských náboženství, k němuž dnešní teologie
dospěla, lze považovat za pravdu, jež odpovídá víře církve a v přítomném
okamžiku zasluhuje zvláštní pozornosti. Dějiny spásy nás vedou k pochopení
spásonosné hodnoty ostatních náboženství. Vládne celkem všeobecná shoda,
pokud jde o ontologicko-historickou spojitost mezi náboženstvími a Kristem.
8) J . DANIÍLOU, Le pmbiitm thcologiqnc itcs religions non chräiemits, v » Mctafisica cd espcricnza
religiös» «, Arch. di filosofia, R o m a 1956, str. 209-233.
9) K. RAH NISU, Crist hnesiino e rcligioni 110ti eristiane, v » Saggi di antropologia soprarmaturalc «
R-oniji 196J, str. 533-571.
10) H. R . SciiLBTTn, Religion! come tenia delta teobgia, Brescia 1968.
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Zůstává však otevřenou otázkou problém »anonymních křesťanů « a problémy s ním spojené.
Základní problémy teologie nekřesťanských náboženství nebyly dosud
uspokojivě zodpovězeny. Ba lze dokonce říci, že teologie nekřesťanských
náboženství je dosud neprobádaným pólem, jež si vyžaduje ode všech teologických směrů usilovného studia. Prozatím je zájem o nekřesťanská náboženství spíše omezený a řešení, často dosti unáhlená, přicházejí jen od určitých směrů katolické teologie. Co dosud chybí, je organické řešení všech
hlavních problémů, jež jsou součástí systematické teologie nekřesťanských
náboženství. Současné publikace jsou buď jen pouhé úvody do rozsáhlé
problematiky, anebo mají podobu monografií vyhrazených určitému zvláštnímu tématu; nauka o anonymním křesťanství pak tyto monografie dosti výrazně poznamenává.
z) NEKŘESŤANSKÁ NÁBOŽENSTVÍ v DĚJINÁCH SPÁSY

K e kladnému hodnocení nekřesťanských náboženství dochází pod tlakem
současné dějinné situace a přispěním náboženských věd; nicmémě se však
opírá o teologické motivy, které odedávna zdůvodňovaly nauku o všobecné
spáse. Z těchto motivů jsou hlavní tyto tři: i) jednota spásy počínající ve
stvoření, soustřeďující se v Kristu a dovršující se v Parusii; 2) ontologickohistorická spojitost mezi rovinou stvoření a rovinou milosti; 3) všeobsaliující
povaha spásy uskutečněné ve zmrtvýchvstalém Kristu.
Začneme náš výklad stručným objasněním těchto tří motivů ve světle
současné nauky o dějinách spásy. Posléze se pokusíme určit místo, jež nekřesťanská náboženství zaujímají v dějinách stvoření, a ontologicko-historický
vztah těchto náboženství ke Kristu.

Dějiny spásy
Boží plán spásy člověka (předurčení) se uskutečňuje postupně v průběhu dějin: začíná stvořením a dovršuje se Parusii. Stvoření je první událost
spásy, první Boží » skutek « v uskutečňování plánu spásy.
Všichni lidé byli stvořeni v Kristu a pro Krista; mají proto společný
úděl a jedinou budoucnost; tu, kterou Bůh chce uskutečnit v Kristu (Kol i, 1 5 ;
E f i , 4-X1). Kristus je budoucností každého člověka a celého lidského pokolení. V dějinách existuje jen jedno lidské pokolení, to, které je solidární
s Kristem ještě předtím, než se solidarizovalo s hříchem Adamovým. Hřích
nezměnil podstatně dějiny spásy; přispěl jen k zvýraznění jejich vykupitelské
povahy. Lidské pokolení bylo stvořeno pro Krista: je tudíž solidární v Kristu
a s Kristem před i po hříchu. Bohužel po hříchudějinně-spásná jednota lidského
pokolení má za následek i určitou tajemnou solidaritu v hříchu. Tato solidarita
nepřipravuje žádnou část lidského pokolení o předurčení ke spáse v Kristu,
protože Kristus byl předurčen jako Spasitel a Vykupitel všech lidí, všech
hříšníků.
Jednota dějin spásy je zaručena Kristem, který je jejím Počátkem (Alfa),
její budoucností (Omega) a jejím životodárným středem. L z e též říci, že
dějiny spásy jsou dějinami Krista, protože v dějinách se připravuje příchod
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Krista (před Vtělením), postupně se uskutečňuje tajemství Krista (od Vtělení
do jeho smrtí a oslavení) a buduje se jeho » mystické tělo « (od seslání Ducha
svatého do Parusie).
Kristus rozděluje historii do dvou velikých epoch, k nimž lze připojit
třetí; sám pozemský život Kristův, jenž zaujímá postavení ústřední. Před
Vtělením celý svět žije v očekávání Krista a připravuje jeho příchod. Po
Zmrtvýchvstání se uskutečňuje postupné začleňování stvořeného vesmíru do
tajemství oslaveného Krista.
Situace celého lidského pokolení a každého jejího člena je v průběhu dějin
spásy v jádře táž. V první epoše všichni jsou hříšníci a žijí v očekávání Kristova
příchodu (Řím kapitoly 1 - 3 ; 5). Toto očekávání se zvýslovňuje a konkretizuje
v dějinách vyvoleného lidu; zatímco v dějinách ostatních národů žije jen
anonymní očekáváni projevující se jako vzývání Boha Budoucího věku a v očekávání spásy pro člověka » odsouzeného « k smrtí.
Po smrtí-oslavení Kristově celé lidské pokolení je povoláno k účasti na
spáse uskutečněné v Kristu. Toto povolání se dostává prostřednictvím Evangelia hlásaného církví jen k určité částí lidského pokolení; k těm ostatním
se dostává neznámými cestami, »způsobem, který zná Bůh« (Gaudium et
spes, č. 22), třeba v okamžiku smrtí, v němž všichni lidé mohou uskutečnit
neodvolatelné rozhodnutí pro Krista.
Po Kristově smrti jsou dějiny pro všechny lidi časem spásy, protože událostí, které Bůh uskutečnil v Kristu, přetvořily lidské pokolení ovládané hříchem v lidstvo postupně přetvářené milostí v Boží lid, který v Kristu uskutečňuje svou Budoucnost (Řím 5, 12). Před Vtělením dějiny se vyznačovaly
expanzí hříchu a očekáváním Spasitele. Po Zmrtvýchvstání se nabízí všem
reálná možnost podílet se na spáse již uskutečněné v Kristu.

Člověkova stvořenost a její vztah s náboženstvími
Tento celkový pohled na dějiny spásy nám dovoluje blíže určit místo,
jež nekřesťanská náboženství zaujímají v dějinách počínajících stvořením
a zaměřených ke Kristu. Naše vysvětlení opíráme o pojetí náboženství, kterého se dnes běžně užívá v náboženských vědách. Teologická interpretace
pak uvede náboženství do vztahu s lidskou stvořeností a s Kristem-Budoucností člověka.
Filosofie náboženství a srovnávací věda náboženská dnes rozlišují mezi
náboženstvím a náboženskou zkušeností. Náboženskou zkušeností je označován souhrn základních zážitků a vnitřních postojů více méně obecných,
jež v člověku vznikají v rámci jeho vztahu k Nejvyšší skutečností. Náboženství je oproti tomu prvek kulturní a komunitární, jenž zpracovává různé
aspekty náboženské zkušenosti a dodává jim historické formy opřené o posvátnou nauku (nebo alespoň o mýty předávané ústní tradicí) a střežené systémem náboženské autority někdy dosti složitým. Historická forma určitého
náboženství (např. islámu), nevyrůstá jenom z náboženské zkušenosti, jejíž
je konkretizací, ale závisí na mnoha jiných činitelích, jež vytvářejí kulturu
určitého národa či etnické jednotky.
Upozorňujeme, že toto popsání náboženství se liší od objektivního pojmu
náboženství vypracovaného naší teodiceou. Náboženství nikdy není jenom
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dějinnou konkretizací náboženské zkušenosti, nýbrž faktor kulturní, na jehož
zrodu se podílely všechny prvky vytvářející život určitého národa či etnické
skupiny.
U většiny národů existuje ještě dnes vazba závislosti mezi náboženskou
zkušeností a náboženstvím. Náboženství utváří, usměrňuje, případně znetváří
náboženskou zkušenost jednotlivých lidí, kteří svým způsobem ovlivňují
dějinný vývoj náboženství. Tím nechceme říci, že náboženská zkušenost
je určována výhradně náboženstvím a že vývoj nebo úpadek určitého náboženství závisí na náboženské zkušenosti. Nicméně však náboženství vtiskuje
náboženské zkušenosti, u jejíhož zrodu stojí, hlubokou stopu. Existují rozličné
formy náboženské zkušenosti, protože existují rozličná náboženství. Připouští se ovšem, jak na poli náboženských věd (R. Otto, M. Eliade, G. van
der Leeuw), tak na poli kulturní antropologie (C. Lévi-Strauss), že v náboženské zkušenosti existuje na úrovni jejích prapůvodních projevů hluboká
jednota. Různorodost, často radikální, nacházíme v náboženstvích; oproti
tomu v náboženské zkušenosti lze postihnout určitou základní jednotu, jež
vyvěrá ze struktury člověka. Náboženská zkušenost tak představuje společné
dědictví dějin lidského pokolení; zatímco různá náboženství zvýrazňují kulturní faktory, jež odlišují jednotlivé skupiny (politické, národnostní) lidí
a vytvářejí přehrady mezi národy a kulturami.
Teologie nekřesťanských náboženství může přispět k objasnění náboženské zkušenosti, jejího původu a jejího základního obsahu. Stručně by se
mohlo říci, že náboženská zkušenost je nejhlubším výrazem lidské stvořenosti;
náboženská zkušenost vyjevuje vztah mezi jsoucnem stvořeným pro Krista
a Stvořitelem. V náboženské zkušenosti člověk interpretuje sám sebe jako
tvora, který naprosto závisí na Stvořiteli (latreutický aspekt zkušenosti) a je
povolán k plnosti života ve společenství s ním (aspekt soteriologický). Interpretace bytí jako »daru « a » povolání« k plnosti života je pro náboženskou
zkušenost základní. Tato interpretace vyjevuje vztah jsoucna ke Stvořiteli,
který daruje život a povolává k plnosti.
Toto vyjevování stvořenosti, k němuž dochází v náboženské zkušenosti,
by mělo v sobě nést i určitý vztah ke Kristu, jenž je Počátek a Budoucnost
jsoucna stvořeného v Něm a skrze Něj. Dlužno si však uvědomit, že vztah
mezi stvořeným jsoucnem a Kristem je součástí oné tajemné (ve smyslu teologickém) stránky skutečnosti, pročež její případné zjevování v dějinách je
tajemné: může být poznáno jen pomocí Božího Slova, jež osvěcuje tajemství
člověka a jeho dějiny spásy.
Zvýslovněné zjevení kristocentrického rozměru náboženské zkušenosti se
uskutečnilo jedině v dějinách vyvoleného lidu; dnes se uskutečňuje více
méně zvýslovněně v životě všech lidí, kteří se připravují k víře s pomocí Božího Slova. Zvýslovněná zkušenost podrobenosti stvořeného jsoucna Kristu
se zjevuje jako očekávání Krista a vyjadřuje se ve vzývání a v přivolávání
Kristova příchodu do dějin (zkušenost vyvoleného lidu) a do osobního života
(zkušenost katechumenů).
Teologie nekřesťanských náboženství si klade otázku, zda je možné, aby
se ona otevřenost stvořeného jsoucna ke Kristu zjevovala tak říkajíc » anonymně« v náboženské zkušeností, jež není dosud osvícena Božím Slovem.
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Anonymním zjevením tu nemyslíme jenom ontologickou (tajemnou) otevřenost bytí ke Kristu, jež je zajisté přítomna v každém člověku stvořeném v Kristu a pro Krista. Máme tu na mysli zjevování takové otevřenosti uvnitř náboženské zkušenosti, v níž se uskutečňuje nej dokonalejší zjevení stvořenosti.
Máme za to, že takové anonymní (nevyslovené) zjevení je přítomné v každé
náboženské zkušenosti, jež vyznává neomezenou a bezpodmínečnou disponibilitu vůči Bohu Budoucností, očekávaje od jeho epifanie uskutečnění budoucnosti bytí odsouzeného k smrti a povolaného k plnosti života. Očekávání
Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého, v němž se uskutečnila epifanie Boha
Budoucnosti, žije anonymně v každé zkušeností, jež očekává od Boha uskutečnění budoucnosti bytí-k-smrti. Ten, jenž » svou smrtí zničil smrt « a » svým
zmrtvýchvstáním nám daroval život« (Gaudium el spes, 4. 22), je očekáván
všemi národy, které očekávají od Boha Budoucnosti uskutečnění budoucnosti
bytí » odsouzeného « k smrti. Naše řešení může nalézt potvrzení v konstituci
Lumen gentium (č. 16) a Gaudium et spes (č. 22; 45), jež mluví o Kristu jako
0 Budoucnosti člověka a prohlašují, že všecko to, co je autenticky lidské,
v sobě obsahuje otevřenost a přípravu k budoucnosti Kristově, protože je
dáno »jako dar od toho, který osvěcuje každého člověka, aby konečně měl
život« (č. 16).
Existuje tudíž dějinně-spásonosná kontinuita mezi autentickou náboženskou zkušeností, jež v sobě obsahuje očekávání Boha Budoucnosti a příchod zmrtvýchvstalého Krista, jenž je Budoucností Boha ve světě (jeho definitivní epifanií) a Budoucností člověka. V této kontinuitě se zjevuje ontologická otevřenost (ontologická kontinuita) stvořeného jsoucna ke Kristu. Náboženská zkušenost, tím že je nedokonalejším projevením lidské stvořenosti,
je též nejdokonalejším »anonymním« zjevením podrobenosti bytí Kristu.
Člověk stvořený pro Krista čeká neustále - aniž si to uvědomuje - Kristův
příchod, od něhož závisí uskutečnění budoucnosti člověka.

Kristus - očekáváni národů
Dějinně-spásonosná kontinuita mezi autentickou náboženskou zkušeností a příchodem Krista je přítomna i v nekřesťanských náboženstvích,
v nichž je náboženská zkušenost žita a se konkretizuje. Zde ovšem vyvstává
otázka, zda je možno hovořit o dějinně-spásonosné kontinuitě mezi náboženstvími a Kristem, když ve skutečnosti mnohá náboženství dosud nepřijala
Kristovo Evangelium a v některých případech (máme na mysli islám) jsou
dokonce v určité opozici vůči křesťanství. V těchto historických okolnostech
by se mohlo zdát bezpřípadné mluvit o dějinně-spásonosné kontinuitě mezi
náboženstvími a Kristovým příchodem.
Dějinnou kontinuitu lze pozorovat v prostoru náboženství židovského
a oněch náboženství, která se vyskytovala ve světě řecko-římském a vůbec
v Evropě. Ve všech těchto případech však nejde jenom o kontinuitu, nýbrž
1 o odpor a roztržku. Dokonce v samých dějinách židovského náboženství
se shledáváme s odporem ke Kristu, s odporem nanejvýš radikálním a krutým,
vyjádřeným v onom: ukřižuj. Všecka náboženství, byť zakotvená ve stvořenosti, jsou i » stvořením« člověka a jako taková nejsou vyňata z nadvlády
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»zákona« hříchu, který se projevil tak intensivně dokonce v dějinách vyvoleného lidu připraveného Bohem pro Krista. Proto je do určité míry oprávněný názor Karla Bartha, jenž spatřuje v náboženstvích nejdokonalejší projev
lidské pýchy, protože náboženství si činí dokonce nárok »vytvořit« si Boha
podle potřeb člověka. Lidský titanismus se projevil i v dějinách náboženství:
znetvořil v samém základě náboženskou zkušenost tím, že podřídil Boha potřebám člověka. Ono » ukřižuj « židů a odpor ostatních náboženství vůči Bohu
zjevenému v Kristu se částečně odvozují z titánského »hříchu« lidského
pokolení, jež si chce »stvořit« netoliko svůj svět, ale dokonce i svého Boha.
Náboženský titanismus nenese v sobě anonymní očekávání, ale spíše anonymní
či vyslovené odmítnutí Krista. Odpor ostatních náboženství vůči Kristovu
Evangeliu nezávisí jen od » zákona « hříchu, ale též od ostatních dějinných
faktorů (napětí mezi kulturami a národy). Tento odpor je ovšem částečně
zaviněn i samým křesťanstvím, jež se příliš ztotožnilo s řecko-římskou a vůbec
evropskou kulturou a v těchto posledních šesti-sedmi stoletích se nedokázalo přiblížit náboženstvím Asie a Afriky v duchu autenticky katolickém
(tj. všeobecném). Nejsou tak zcela neopodstatněná ona tvrzení, která vytýkají misionářské činnosti církve jakýsi náboženský »kolonialismus«. Křesťanství se stalo v tolika ohledech »náboženstvím« Evropanů a ztotožnilo
kulturu křesťanskou s kulturou evropskou. Tato situace vytvořila mnoho
překážek a přehrad; avšak nepředstavuje jedinou dějinnou formulaci onoho
vztahu mezi náboženstvími a Kristem.
Nekřesťanská náboženství uskutečnila v průběhu dějin mnoho náboženských hodnot, jež možno považovat za přípravu k přijetí Evangelia (srov.
Lumen gentium, č. 16; Nostra aetate, č. 2). Kontinuita existující mezi tím,
co je lidské a co je křesťanské, se projevuje i v dějinách ostatních náboženství,
v nichž působí náboženská zkušenost, jež je zdrojem nejvyšších lidských
hodnot.
Nemůžeme se zde dopodrobna šířit o všech náboženských hodnotách,
jež v sobě obsahují otevřenost ke Kristu a představují tak přípravu Evangelia.
Pouhý výčet by už byl dlouhý: smysl pro skutečnost Tajemství, objevení
Boha jako Pána a Spasitele, chápání lidského bytí jako » daru« a »povolání«
k plnosti života, strastiplné probádáváni různých aspektů lidské » nicotnosti«
(hřích, nedostatečnost, smrt, utrpení), význam lásky, důležitost naděje, užitečnost samoty a mlčení, nutnost modlitby, oběti ... atd. Všechny tyto » přcdkřesťanské« hodnoty byly vypracovány v průběhu náboženských dějin a byly
asimilovány Kristovou církví. Dějiny vztahu mezi člověkem a Bohem nezačínají Vtělením, ani Abrahámovým vyvolením; předtím už existují v dějinách
ostatních náboženství. Bohužel, křesťanstvo ne vždycky pochopilo, že každý
člověk, který se podrobuje Bohu, klaní se mu a vzývá ho, je už nějak ve vztahu
k Bohu zjeveném v Kristu.
Náboženské nazírání na svět je nejdůležitějším darem, který nekřesťanská
náboženství nabízí Kristovu poselství. V tomto nazírání docházejí svého
vyjádření všechny jednotlivé hodnoty, o nichž jsme shora mluvili, protože
náboženský názor podává interpretaci člověka, jeho dějin a jeho světa ve
světle zkušenostního poznání nejvyšší tajemné skutečnosti.
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Když zde hovoříme o »světonázoru <s, myslíme tím specifický způsob
existence, jenž předpokládá interpretaci »světa«, v němž člověk žije. Tím,
že světonázor je » způsobem existence «, zahrnuje úplně a harmonicky člověka
ve všech jeho dimensích a ve všech formách jeho činnosti; je základem, jednotícím principem a mezí, uvnitř které se odvíjí různé projevy lidské svobody.
Náboženský světonázor v sobe zahrnuje různé faktory, vyrůstá z různých
zkušeností, inspiruje různé postoje. Nicméně se domníváme, že jeho podstatný
a specifický obsah možno vyjádřit několika málo slovy: je předznamenán
rozhodnutím pro skutečnost Tajemství, tajemství Boha a tajemství člověka
a světa. Homo religiosus odkrývá v tajemství Boha nejdokonalejší, nejvyšší
a absolutní formu Skutečnosti a zdroj autentické skutečnosti jakékoliv jiné
skutečnosti; vyznává proto, že nej hlubší a trvalá skutečnost člověka se nachází
v tajemství jeho účasti na Tajemství, tajemství často děsivě enigmatickém,
ale též nečekaně okouzlujícím a opojném. Je přesvědčen, že historie ve svém
pravém jádru je epifanií Božího Tajemství a uskutečňováním tajemství člověka; tvrdí, že hodnota viditelného vesmíru se nenachází ve smyslovém vzhledu skutečnosti, ale v jejím vztahu k tajemství člověka a Tajemství Boha.
V náboženském názoru ta pravá dokonalá skutečnost se nazývá Tajemství.
Je neviditelné, avšak smyslová skutečnost může a musí vyjevovat Tajemství
a proměňovat se tak v symbol. Je nedosažitelné oněmi schopnostmi, jimiž
se vyznačuje homo faber, ale ty nejúžasnější schopností svobody se nezjevují
leč v hledání tajemství a v touze po tajemné plností života. Náboženský názor
na svět zavazuje člověka k tomu být vyhledavatelem Tajemství, průzkumníkem Tajemství, prorokem a znamením Tajemství, budovatelem, či snad
lépe očekavatelem tajemné plnosti života.
Náboženský člověk interpretuje budoucnost jako dokonalou epifanii Tajemství ve světě a v lidském životě. Očekává proto od budoucnosti uskutečnění
svého tajemství; dovolává se definitivního setkání s Tajemstvím. Tajemství
jo smyslem jeho života, jeho Budoucnosti.
Tento objev dovoluje náboženskému člověku utřídit všechny aspekty
svého osobního a společenského života z hlediska skutečnosti Tajemství,
i) Realismus« vědeckého názoru na svčt je proto v očích náboženského názoru neskutečný, stává se téměř vulgární a brutálně primitivní. Je proto
pochopitelné, že tajemný realismus náboženského názoru se jeví člověku odchovanému vědeckým názorem na svčt ilusorním a mytickým.
Je nepopiratelné, že náboženský názor na svět je vždy doprovázen v průběhu dějin náboženství určitými mytickými faktory. Proto by se mělo správněji mluvit o nábožensko-mytickém názoru. Přítomnost mýtů v náboženském názoru neruší jeho hodnotu. Náboženský mýtus je symbolickým výrazem nereflektovaného (a někteří řeknou bezprostředního, intuitivního, podvědomého) prožitku skutečnosti Tajemství. Může vyjádřit pravdu, i když
tak činí způsobem odpovídajícím zkušenosti vyjevující se v mýtu a i když
je zapotřebí neustále si být vědom toho, že chce vyjádřit pravdu Tajemství.
Mýtus není pro náboženskou komunitu pohádkou, výmyslem, fikcí či
literárním výtvorem: je spíše posvátnou tradicí, interpretací náboženského
aspektu života a vesmíru, výrazem zážitku Tajemství.
V náboženské komunitě, v níž je mýtus ještě součástí života, se pečlivě
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rozlišují mýty jako pravdivé děje (nazývané jednoduše mýty) od pohádek,
legend a smyšlených příběhů (nazývaných »mytologie«). Mýtus je považován za » posvátné dějiny c, protože vysvětluje tajemné počátky skutečnosti,
vysvětluje její tajemný obsah, odhaluje tajemství její budoucnosti. Mýtus
ve svém živém stadiu skýtá modely a pravidla osobního a společenského
života. Pochopit strukturu a funkci mýtů v náboženském názoru na svět
znamená objasnit důležitý úsek vývoje lidského myšlení vůbec a náboženského myšlení zvláště. Náboženský názor na svět má dnes zapotřebí určitého
odmytizování, jeho hodnota však není nikterak znicotněna tím, že se po dlouhou
dobu vyjadřoval pomocí mýtů.
Náboženský názor není nutně mytický, může se však též vyjadřovat v mýtech. Autentický náboženský názor není v rozporu s názorem mytickým, ale
s názorem »sekularizovaným«, jenž neuvažuje Tajemství jako skutečnost
a ztotožňuje skutečnost s tím, co je empiricky zjistitelné positivními vědami...
Náboženský názor se v minulosti vytvářel jen v rámci jednotlivých náboženství a tvoří nej vzácnější poklad náboženské tradice lidského pokolení.
Sekularizovaný svět rozbíjí náboženský názor; zůstávají z něj jen zlomky
roztroušené tam i onde v kultuře světa bez Boha, avšak tyto zlomky již nemohou
zastávat jednotící funkci, kterou vykonával světonázor. Představují jen jakousi
formu protestu bouřícího se proti sekularizovanému názoru na svět, jenž
se příčí tužbám vyvěrajícím z lidské stvořenosti.
Kristovo Evangelium nachází v náboženském názoru na svět vzácnou
přípravu, poněvadž hlásání Boha milosti předpokládá v člověku otevřenost
k Tajemství, jež se zpředmětnila v náboženském světonázoru. Ontologická
otevřenost k Tajemství existuje u všech lidí, a zlomkovité projevy této otevřenosti se mohou vyskytnout ve všech světonázorech. Nicméně onen projev
otevřenosti vůči Tajemství, jenž se pak stává způsobem existence ve světě,
se vyskytl toliko v dějinách náboženství. Všechna náboženství se všemi svými
nedostatky a deformacemi připravila pro Krista a pro jeho Evangelium člověka, jehož způsob existence je vysloveně náboženský. To není maličkost,
v určitém ohledu je to všecko, co tato náboženství mohou přinést Kristu.

Nekřesťanská náboženství a idolatrie
Naše positivní hodnocení dějin náboženství by se mohlo zpochybnit poukazem na idolatrii, o níž mluví Písmo. Starý zákon hledí na okolní náboženství pod zorným úhlem idolatrie a nešetří ostrými odsudky na vrub neizraelských náboženství.
Nábožensko-dějinné studium biblického pojmu idolatrie je velmi složité.
Omezíme se tedy jen na to, že uvedeme nauku formulovanou Sekretariátem
pro nekřesťany v Průvodci k dialogu s náboženstvími (Brescia 197$). Tato
nauka shrnuje výsledky současného teologicko-náboženského bádání o pojmu idolatrie a vyjadřuje též postoj magisteria vyjádřený v předchozích doku-

mentech (Lumen gentium, č. 16; Nostra aetaté).

» J e třeba se mít velice na pozoru, jde-li o onen choulostivý fenomén
označovaný slovem idolatrie. Není snad pravda, že v obvyklé mluvě se toto
slovo souhlasně používá po výtce k označení neoprávněného náboženství?
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Abychom si vytvořili správný názor na tuto věc, je nutno poukázat na to,
co bylo řečeno o mýtu. V rámci přirozeného náboženství Je mýtus spontánní
a oprávněnou symbolickou reprezentací božství; v důsledku toho musíme
považovat za oprávněnou i mytickou reprezantací prostřednictvím obrazu,
i když ho tato vyjadřuje jen nedokonale. Obraz proto může být výrazem
hledání a částečného objevení božství ze strany člověka, může být tedy v určitém smyslu předmětem úcty. Jenom když zmizí vědomí, že idol má charakter
čistě representativní, povstává problém deformací v kultu obrazů, a tedy
problém Idolatrie. Dokud se však udržuje ve vědomí přívrženců určitého
náboženství vědomí, že idol je toliko reprezentací Boha a nikoliv sám Bůh,
jeho kult si podržuje oprávněnost příslušející náboženství, i když jsou obrazu
zástupně prokazovány božské pocty« (G. Oberhammer). Ani uctívání předků
ani uctívání duší zemřelých není samo o sobě idolatrií.
Co však říci o případech, kdy obraz je považován za obdařený » životní
silou«, tajemnou a posvátnou energií, kdy samo božství je chápáno jako
koncentrát této energie? Ani v těchto případech se kult nevzdává obrazu,
nýbrž božstvu tak jak je poznané; v těchto případech lze postihnout nedokonalé uskutečnění základní touhy náboženského člověka nacházet se v přítomnosti svého Boha. Tato touha často vyzařuje ze žalmů a nacházi svou
božskou odpověď v křesťanském tajemství eucharistie. « {Průvodce k dialogu,
str. 34-36).
Zrůdnosti a scestnosti nacházíme ve všech náboženstvích, avšak obžaloba
z idolatrie je dnes řidší. Náboženská zkušenost se zpravidla bouří proti deformacím jak idolatrickým tak panteistickým. V dějinách náboženství se však
často střetáváme ještě s jinými zrůdnostmi, často absurdními, krutými a nemravnými. Bergson, který se obdivuje tvůrčímu elánu pulsujícímu v náboženstvích, nešetřil kritikou, když šlo o dějiny náboženství. »Podívaná na to,
co náboženství byla a co některá jsou ještě dnes, je pro rozumovou povahu
člověka opravdu pokořující« (x 1).
V dějinách náboženství se tudíž mísí světla a stíny, hřích a příprava na
milost, jako ve všech dějinných projevech člověka. Dějiny uskutečňované
lidskou svobodou nejsou nikdy dějinami spásy; přetvoření dějin v čas spásy
nezávisí na naší svobodě, nýbrž na příchodu Boha do dějin, jenž proměňuje
čas v »kairos « (biblický termín k označení času spásy). Dějiny svobody jsou
vždy dějinami hříchu a očekávání, dovolávání se spásy. Napětí mezi hříchem
a očekáváním se vyhrocuje v náboženských dějinách, v nichž se dokonaleji
projevuje skrze náboženskou zkušensot sama stvořenost a v nichž též působí
v nejabsurdnější formě hřích lidského pokolení.
Náboženství tudíž představují přípravu na Krista, protože v náboženské
zkušenosti žije anonymní očekávání Krista a protože náboženské hodnoty
připravují terén vhodný pro hlásání Kristova evangelia. Více či méně obvyklé
liříchy a zrůdnosti, s nimiž se u různých náboženství setkáváme, neruší nutně
tuto kladnou stránku, protože vlivem » zákona dialektiky«, který je vlastní
dějinám spásy, hřích může nepřímo živit očekávání Vykupitele (Řím 1, 183, 31). Nebezpečnější je ten >» hřích« náboženství, jenž neživí očekávání, ale
1 1 ) H. BERGSON, Les deux sourccs de la morale el de la religion, Paris 196 r, str. 103.
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lidské titánství, protože chce ;> stvořit« Boha podle svých přání a podřídit ho
vlastním tužbám. V náboženském titánství nežije anonymní očekávání, nýbrž
anonymní odmítnutí Krista.
Náboženské dějiny jsou tudíž ve vztahu ke Kristu dvojsmyslné, jako ostatně
každé dějiny uskutečněné svobodou povolanou k plnosti lásky a pokoušenou »nicotou c hříchu. V náboženstvích hřích lidského pokolení dosahuje
svého vrcholu v náboženském titanismu. V náboženských dějinách se však
též uskutečnilo nejzřetelnější projevení lidské stvořenosti, jež v sobě obsahuje anonymní očekávání Krista a připravuje na Kristovo Evangelium.
3 ) SPÁSONOSNÁ HODNOTA NEKŘESŤANSKÝCH NÁBOŽENSTVÍ

Dospíváme tak k nejchoulostivějšímu bodu současné teologie nekřesťanských náboženství. Klade se nám tu problém: jakou hodnotu mají dnes nekřesťanská náboženství pro spásu svých přívrženců ? Odpověď na tuto otázku
předpokládá starobylou naukovou tradici, která vždycky řešila problém spásy
nevěřících optimisticky. Moderní teologie modifikovala toto řešení tím, že
posunula problém z řádu individuálního do řádu kulturního a náboženského,
dokazujíc, že nekřesťanská náboženství v jejich konkrétní historické formě
jsou cestou spásy pro ty, kdo věrně žiji podle požadavků a norem jednotlivých náboženství. Řešení podávaná teologií nekřesťanských náboženství nejen
že mluví ve prospěch spásonosné hodnoty těchto náboženství, ale představuje
je jako »normální cestu « (via ordinaria) spásy. Principy, jež tu teologové
aplikují, neplatí toliko pro náboženství, nýbrž i pro všechny kultury, dokonce
i pro ateistickou kulturu, jež ukládá člověku povinnost dokonale uskutečnit
sám sebe.
Náš výklad krátce shrne ve světle teologie nekřesťanských náboženství
nejprve klasické základy tradiční nauky o spáse »nevěřících«, pak uvede
některé typické teorie pojednávající o »anonymních křesťanech«; závěrem
pak zdůvodníme některé naše výhrady k těmto teoriím a podáme naše vysvětlení spásonosné hodnoty nekřesťanských náboženství.

Možnosti spásy pro » nevěřící«
Spásonosné události uskutečněné Bohem v Kristu proměnily dějiny v čas
spásy: celé lidské pokolení i každý člověk žijí v reálné možnosti spásy. Spása
je vždy dílem Božím a spočívá v účasti na smrti a životě Krista mrtvého
a vzkříšeného. Taková účast předpokládá příchod Ducha Kristova do života
člověka (dar milosti) a vyžaduje od člověka víru a lásku. Křest uskutečňuje
a zviditelňuje příchod Ducha a vyznává spásonosnou víru: proto je uskutečnění spásy spojeno se křtem.
Teologie křtu předložila řešení, jež umožňuje nalézt jakýsi druh křtu
v životě všech lidí. Mluví se o třech formách křtu: křest vody, touhy a krve.
První je normálním nástrojem spásy, druhý a třetí jsou formou mimořádnou.
Vysvětlení spásonosnosti víry je obtížnější. Křest vody vyžaduje zvýslovněnou víru, jež se stěží může nacházet v dalších dvou formách křtu. Klasická
teologie, sledujíc nauku sv. Tomáše, vyžadovala jakési minimum zvýslovněné
víry pro určité základní pravdy (jsoucnost a prozřetelnost Boha-Odměňova.513

tele) a zárodečnou víru v jiné pravdy (zvláště v Trojici a ve Vtělení). » Vírou «
v této souvislosti rozumíme přilnutí k » pravdám víry «. Geneze této víry
závisí podle většiny vykladatelů sv. Tomáše na vnitřní inspiraci pocházející
z Boží milostí (gratuitas), jež otevírá v obzoru přirozeného poznání Boha
jakýsi implicitní přístup k Bohu milosti.
Moderní autoři (Karrer, Maritain, Liege, Mouroux, Congar) poukazují
na přítomnost zárodečné » víry « v základním a prvopočátečním rozhodnutí
pro Boha (optio fundamentalh) a pro hodnoty, jež jsou ve skutečností » znameními « Boží přítomnosti ve světě. Vírou se v této souvislostí rozumí osobní
rozhodnutíj v němž svoboda bezpodmínečně podřizuje bytí Bohu nebo v případě »embrionální víry« hodnotám, v nichž Bůh je přítomen a působí.
Kristova milost není jenom vnitřním osvícením, nýbrž působí v existenciálních situacích, ve kterých se člověk nachází; hodnoty, jež určují tyto situace, vyzývají člověka a vyžadují odpověď (12).
Mezi těmito hodnotami »bližní« představuje nejzřejmější » znamení«
Kristovy přítomnosti v dějinách a proto bezpodmínečné rozhodnutí pro druhého se nejvíc přibližuje spásonosnému setkání člověka s Kristem. Rozhodnutí,
jež podřizuje bytí člověka » Hodnotě c projevující se prostřednictvím »znamení <f, představuje úkon » embrionální« víry (či víry předcházející víru), jež
očekává takové zvýslovnění, které se může uskutečnit jedině vlivem Kristova
Evangelia.
Tyto moderní názory se liší od předchozí nauky ve dvou základních bodech : a) nekladou důraz na víru v »pravdy víry«, ale na osobní stránku víry
chápanou jako rozhodnutí, jež nasazuje život za » druhého «, za » Hodnotu «
překračující člověka, nebo dokonce za Boha Budoucnosti, b) Milost nepůsobí jen jako vnitřní osvícení, ale jeví se též jako výzva, jež člověka volá prostřednictvím viditelných »znamení« k základnímu rozhodnutí, vždy obnovovanému v nové dějinné situaci. Není nesnadné přejít od tohoto pojetí všeobecné přítomnosti milosti k nauce o spásonosné hodnotě nekřesťanských
náboženství.

Anonymní křesťanství
Současné promýšlení otázky o spásonosné hodnotě nekřesťanských náboženství předpokládá kladné hodnocení těchto náboženství, jak jsme je
nastínili v předešlém odstavci. Předpokládá kromě toho i nauku, s níž jsme se
setkali v předchozích moderních řešeních poukazujících na přítomnost milosti v konkrétních dějinných situacích, v nichž člověk žije svůj osud a uskutečňuje rozhodnutí pro budoucnost. V ekonomii Vtělení milost není nikdy
jenom vnitřní osvícení, protože vždycky působí v dějinách skrze » znamení «,
jež volají člověka k bezpodmínečnému a vždy znovu obnovovanému rozhodnutí pro Krista. Tato » znamení« nejsou jenom Boží slovo a svátosti. Nauka
o dějinách spásy jako o » čase spásy«, v němž se všem lidem skýtá reálná
možnost spásy, vede k závěru, že Kristova milost se » vtěluje « nikoli jenom
do dějinných situací života církve, nýbrž do všech dějinných situací každého
člověka. Dějiny jsou po Zmrtvýchvstání »časem spásy« pro všechny.
12) H. NYS, Satvczzn senza Vetřele, Roma 1969.
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Z nauky o přítomnosti milosti v každé dějinné situaci se snadno dospěje
k závěru, že dějiny a život nekřesťanských náboženství realizují pro své
příslušníky ony dějinné situace, do nichž se »vtěluje« Kristova milost. Náboženství je tudíž cestou spásy pro ty, kdo chtějí uskutečnit svou budoucnost
sledujíce cestu, kterou vytyčuje a poslouchajíce jeho předpisů. Nekřesťané
se spasí, žijí-li podle svého náboženství, protože reálná možnost spásy se jim
poskytuje v životě jejich náboženství.
Teologové, kteří zastávají toto řešení (K. Rahner, Schillebeeckx, Schlette),
se však nezastavují zde. Chtějí dokázat, že nekřesťané mohou být považováni
za »anonymní křesťany«, protože žijí, aniž to vědí, v obecenství s Kristem
uskutečňovaným v úkonu zárodečné víry neustále obnovované v každé dějinné situaci. Přechod ze stavu » anonymního křesťanství« do stavu » zvýslovněného křesťanství « není tudíž přechodem z temnoty do svěda či z hříchu k životu milosti, nýbrž prostě přechodem z křesťanského života anonymního
do křesťanského života zvýslovněného. První základní konverse se udála
v úkonu zárodečné víry. Druhá konverse - ta, k níž dochází v přechodu z anonymního křesťanství do křesťanství zvýslovněného - není ospravedlněním
hříšníka, ale jenom zvýslovněním, v němž si člověk uvědomuje, co opravdu
je a jakou eschatologickou budoucnost předjímá. »Nový život« nepočíná
zvýslovněnou vírou, jež vykličila pod vlivem Božího slova, ale vírou »embrionálni«, jež vyklíčila pod vlivem milosti působící jako výzva v každé dějinné
situaci. Rozdíl mezi křesťany anonymními a křesťany zvýslovněnými se tudíž
netýká nadpřirozeného obsahu života (všichni žijí v Kristu život milosti),
ale pouze rozvoje a zvýslovnění tohoto života. Takový rozvoj a zvýslovnění
je závazné pro všecky lidi, ale jenom v okamžiku, kdy přijdou do styku s Kristovým Evangeliem skutečně »vtěleným <t do dějinné situace jednotlivců.
Všichni anonymní křesťané jsou povoláni uskutečnit dokonalou dějinnou
epifanii milosti ve svém životě; taková epifanie se však uskutečňuje pouze
ve zvýslovněném křesťanství; proto je církev předchůdkyní lidského pokolení
v uskutečňování eschatologické spásy.
H. R. Schlette chce pak tuto teorii ještě více rozvinout a zdůrazňuje ono
rozlišení (provedené už K. RaKnerem) na normální a mimořádnou cestu
spásy. Mimořádná cesta zahájená Abrahámovým povoláním předpokládá
mimořádné prostředky (svátosti, slovo Evangelia), uskutečňuje rozvoj života
milosti, předjímá a předpovídá eschatologickou spásu. Normální cesta je
určena pro velkou většinu lidí: používá obvyklých prostředků (» znamení«
přítomných v každé dějinné situaci), uskutečňuje v dějinách život anonymně
křesťanský a nakonec i ona vede k eschatologické spáse.
Z tohoto hlediska jsou nekřesťanská náboženství normálními cestami spásy.
Situace se tudíž radikálně změnila. Teologie minulosti shledávala v prostředcích užívaných církví normální cestu spásy a spásu »nevěřících« pokládala
za něco jako výjimku. Dnes se nekřesťanská náboženství pokládají za normální cestu spásy přístupnou všem; zatímco církev ve své historické konfiguraci je pokládána za cestu mimořádnou určenou pro vyvolené. V minulosti
byli teologové přesvědčeni, že »nevěřící«, kteří žijí správně, se spasí i přes
záporný vliv svého náboženství; dnes se tvrdí, že nekřesťané se spasí ve svých
náboženstvích, jež jsou normálními cestami spásy a skýtají všem svým stou5X5

pencům reálnou možnost obrátit se v každém okamžiku ke Kristu a stát se
» anonymními křesťany «.

V očekávání spásy
Toto radikální teologické přehodnocení nekřesťanských náboženství nemohlo nevyvolat znepokojení projevující se jak ze strany prostých věřících,
tak i v publikacích odborných teologů (13). Pokusíme se proto vymezit ty
naukové prvky, jež podle našeho názoru představují v teologii nekřesťanských
náboženství (a v nauce o všeobecné spáse) skutečný krok kupředu a odlišit je
od názorů, jež jsou více méně sporné.
— Nauka o obecném zjevení Boha ve stvoření a o vztahu určité ontologickohístorické kontinuity mezi řádem stvoření a řádem milosti nám dovoluje
tvrdit, že ve stvořeném jsoucnu (člověku) existuje tajemná otevřenost ke
Kristu-Budoucnosti světa; a že v náboženských dějinách se projevuje anonymní očekávání Krista. Uskutečnění tohoto očekávání závisí na svobodě,
předpokládá však tajemnou přítomnost Slova, v němž všecko bylo stvořeno.
Tuto nauku jsme rozvedli v předchozí částí.
Nauka o všeobecném rozsahu spásy uskutečněné Bohem v ukřižovaném
a zmrtvýchvstalém Kristu vede k závěru, že dějiny jsou po Zmrtvýchvstání
časem spásy, který skýtá všem lidem spřízněným v Kristu reálnou možnost
eschatologické spásy.
— Uskutečnění této možnosti lze sotva vysvětlit poukazem na vnitřní milostivě dané (gratuitas) osvícení, jelikož v ekonomii Vtělení se milost sdílí člověku
skrze viditelná » znamení«, jež mu dovolují osobní setkání s Kristem a účast
na jeho smrti a oslavení. Reálná možnost spásy předpokládá, že tyto prostředky
jsou přítomny v konkrétní dějinné situaci všech lidí. Toto naukové téma teologie nekřesťanských náboženství se nám jeví jako velice důležité.
Tajemná účast na spáse uskutečněné v Kristu připouští různé stupně.
Dokonalá účast se uskutečňuje jedině v okamžiku smrti, který je pro všechny křesťany i nekřesťany - eschatologickým »přechodem«, výsostným okamžikem, v němž se uskutečňuje dokonalé včlenění do Kristovty smrti.
Spoluúčast uskutečněná v životě křesťanů je bezprostředně určena vírou,
v niž se člověk neodvolatelně a bezpodmínečně rozhoduje pro Krista umírajícího a zmrtvýchvstalého. Tato spoluúčast uskutečňuje jakési tajemné osobní
společenství se smrtí a životem Kristovým; není to však dokonalé společenství, nýbrž toliko předjímání smrti a nového života Kristova.
V náboženstvích dochází ke zrodu »víry zárodečné «, embrionální, předkřesťanské. Nekřesťanská náboženství mohou člověka dovést k anonymnímu
očekávání Krista! Po zmrtvýchvstání očekávání prožívané v těchto náboženstvích se nevztahuje na příchod Kristův do světa a do dějin: Zmrtvýchvstalý je už přítomen v dějinách člověčenstva v Něm spaseném. Očekávání
těchto náboženství očekává - aniž si to uvědomuje - osobní setkání s Kristem
a k takovému setkání člověka připravuje.
13) P. ROSSANO, LC religioni noil eristiane iiella sloria aeUa saívezza. Rassegna áclh posizloiti tcololofiche cttuali, v Ln Scuola cattolica 3965 suppl. 2, str. 3-12.
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— Máme za to, že jakákoliv osobni účast na spáse uskutečněné v Kristu
vždycky předpokládá osobní setkání, jež se událo ve zvýslovněné víře.
Pojem milosti je v Rahnerových a Schletteových úvahách příliš »anonymní «, neosobní, kosmický. Mlhavý je rovněž onen nadpřirozený charakter
zárodečné » víry «, která vypadá spíše jen jako nevědomé zázemí svobodného
rozhodnutí. V Evangeliích jsou Kristovými učedníky jen ti, kdo se rozhodují
pro jeho osobu. Zárodečná »víra « (či anonymní očekávání) nekřesťanských
náboženství nemůže podle našeho názoru vést k oné tajemné spoluúčasti,
jež v sobě obsahuje ontologicko-dynamické předjímáni smrti a života Kristova.
V ostatních náboženstvích nežijí anonymní křesťané, protože výraz » křesťan « v teologickém kontextu označuje člověka, který zvýslovněnou vírou
a láskou uskutečňuje osobní včlenění do Kristovy smrti a života. Z hlediska
historicko-kulturního má pak slovo » křestan « zcela určitý smysl, který nemůže být vztažen na buddhistu nebo na mohamedána. Nedomníváme se proto,
že by bylo vhodné mluvit o anonymních křesťanech; snad by se dalo hovořit
o anonymních » katechumenech«, neboť předkřesťanská »víra « vyjadřuje jen
anonymní očekávání Krista a připravuje k osobnímu setkání s ním, k setkání,
jež se uskutečňuje ve víře a lásce, skrze Slovo a svátosti. Nicméně i výraz
»katechumen« má svůj vlastní teologický a juxidický smysl, jenž nelze tak
beze všeho aplikovat na nekřesťanská náboženství.
— Naše řešení tudíž rozeznává tři různé situace, v nichž je vždy přítomna
reálni možnost spásy, ale různým způsobem, i) Situace » anonymních katechumenů « dává člověku možnost uskutečnit první základní rozhodnutí tím,
že volí cestu vedoucí k osobnímu setkání s Kristem a k eschatologické spáse.
2) Situace křesťanů předpokládá druhé obráceni uskutečněné ve víře; vyznačuje se osobním setkáním s Kristem, pročež obsahuje skutečné osobní
předjímání smrti v Kristu a života s ním; dává člověku možnost uskutečnit v okamžiku smrti dovršení svého společenství s Kristem.
3) Spásonosná situace uskutečňující se v okamžiku smrti má zcela zvláštní
ráz. Tato situace totiž je nezbytným průchodem pro všecky lidi - anonymní
katechumeny i křesťany; poskytuje všem stejnou reálnou možnost spásy,
volajíc je k bezpodmínečnému a neodvolatelnému obrácení a k dokonalému
a věčnému setkání s Kristem, k setkání, jež se neuskutečňuje jen ve víře,
nýbrž v patření. Všichni, jak křesťané, kteří žili život v osobním společenství
s Kristem, tak i anonymní katechumeni, kteří očekávali, aniž si to uvědomovali, toto setkání se svou Budoucností, se nacházejí ve stejné možnosti
spásy. I dělníci poslední hodiny (Mt 20, 1 ...) dostávají stejnou odměnu,
odpovědí-li na Kristovo osobní voláni v okamžiku smrti.
Neexistují tudíž dvě cesty ke spáse, jak tvrdí Schlette. Cesta je jediná:
definitivní začlenění v Krista uskutečněné v okamžiku smrti. Jedině osobní
skutečná dokonalá tajemná smrt v Kristu si » zaslouží« eschatologický život
s Kristem. Smrt je Bohem vyvolená situace skýtající všem lidem reálnou
možnost spásy v osobním setkání s Kristem. Okamžik smrti je »čas spásy«,
»kairos«, »hodina«, o níž mluví sv. Jan (12, 23 ...). Ve smrti je možnost
spásy stejná pro všechny, je těžká pro všechny, protože je odpovědí na volání
Krista Ukřižovaného, jež se děje přes oponu smrti a zve k bezpodmínečnému
rozhodnutí pro Boha, jenž přemáhá smrt. Smrt má tedy rozhodující ráz:
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je to ta nej všeobecnější situace, co nejopravdověji lidská; je nabídkou spásy
pro všechny lidi, kteří se chtějí rozhodnout pro to, co je opravdově lidské.
Smrt v Kristu je jedinou cestou eschatologické spásy. Existují však dvě
různé přípravy na smrt. Křesťan předjímá své setkání s Kristem Ukřižovaným tím, že žije ve víře a lásce umírání v Kristu. Anonymní katechumen
očekává, aniž si to uvědomuje, ono setkání, na němž závisí přetvoření smrti
v čas spásy; i on se připravuje na toto setkání, především tím, že ve svém
životě neuhýbá před oním hádankovitým otazníkem svého bytí-k-smrá a že
se svou touhou dovolává plnosti života.
Křesťané ve svém osobním životě předjímají spásu uskutečněnou v Kristu
a očekávají eschatologické osobní dovršení své spásy. » Anonymní katechumeni <i jenom čekají; čekají, aniž si to uvědomují, jako údy člověčenstva v Kristu
již spaseného; čekají své osobní setkání s Bohem zjeveným v Kristu, setkání,
na němž závisí uskutečnění budoucnosti.
»Anonymní katechumcnát« možno žít i v rámci humanismu, jenž na
pozadí zážitku svobody-pro-smrt se rozhoduje pro smysl bytí a očekává,
vzývá nějaké řešení pro budoucnost bytí » odsouzeného« k smrti. Náboženství ovšem mohou prohloubit očekávání spásy tím, že ji vztahují k Bohu
Budoucnosti; často osvětlují i spásonosný smysl smrti. Proto mohou náboženství poskytovat svým příslušníkům přípravu na setkání s Kristem v okamžiku smrti. Křesťanství nám však umožňuje osobní anticipaci takového setkání.
— Naše domněnka nám též umožňuje vysvětlit vztah mezi nekřesťany a Božím lidem. Ti lidé, kteří nemají zvýslovněnou víru, nepatří k církvi Kristově,
ale nejsou též mimo církev. Jsou » zaměřeni« k církvi (Lumen gentium, č. 16)
a očekávají povolání, jež obvykle přichází jen v okamžiku smrti. »Anonymní'
katechumeni« jsou tedy součástí v Kristu už spaseného lidstva, které se
postupně proměňuje v Církev; avšak nepatří dosud k církvi, která sjednocuje lidi, kteří odpověděli na osobní výzvu Krista a v jejichž životě je předjímána osobní účast na eschatologické spáse. Církev je tak předchůdkyní lidského pokolení v realizaci osobní účasti na spáse, i když tato účast je jenom
anticipací. Jedině smrt uvádí člověka do společenství eschatologického lidu,
v němž se všichni podílejí na věčné plnosti života Zmrtvýchvstalého.
Přetvoření lidstva spaseného v Kristu v církev Kristovu vždy a nutně
předpokládá osobní volbu: církev je společenstvím těch, kdo byli povoláni
Kristovým Slovem a vírou se rozhodli pro Krista mrtvého a vzkříšeného.
Dokonalé neodvolatelné osobní zvolení Krista se uskutečňuje jedině ve
smrti; proto jenom eschatologický lid je oním lidstvem dokonale proměněným v Kristovu církev. Anonymní katechumeni očekávají povolání a připravují se v předkřesťanské » víře « na osobní rozhodnutí pro Krista. Jejich
)> vstup « do Kristovy církve závisí na Kristově osobním povolání, jež může
přijít prostřednictvím Kristova Evangelia anebo v okamžiku smrd.
4) CÍRKEV A NEKŘESŤANSKÁ NÁBOŽENSTVÍ

Nauka vyložená v předešlých článcích nám dovoluje blíže určit poměr
církve k nekřesťanským náboženstvím. Nastíníme dva postoje, jež jsou ve
stejné míře přítomny v dějinách církve a závisí na osobní účasti na spáse
uskutečněné v Kristu; církev jako předchůdkyně lidského pokolení »repre.518

sentuje « nekřesťanská náboženství (a všechny lidi) v jejich setkání s Bohem
zjeveným v Kristu., a svou misionářskou činností pracuje na přetvoření světa
v Boží lid. Jsou tu pak ještě další aspekty, jež závisejí spíše na dějinné situaci,
v níž se dnes lidstvo nachází; tyto postoje lze vyjádřit slovy dialog a neustálá
konfrontace mezi církví a náboženstvími.

Církev representuje nekřesťanská náboženství
Idea dějinně-spásonosné representace je pro dějiny spásy velmi důležitá.
Pojí se s povoláním k zvláštnímu poslání v uskutečňování všeobecné spásy.
Israelský Üd byl vyvolen k zvláštní důstojnosti, jež v sobě obsahuje i službu
v přípravě spásy v Kristu. Vyvolení nevylučuje ostatní národy z ekonomie
spásy: přisuzuje však israelskému národu postavení, jež ostatní národy zatím nemají. Israelský národ proto representuje ostatní národy v připravě
Mesiášova příchodu.
Kristus je Vyvolencem po výtce; proto se v jeho životě uskutečňuje i zvláštní
forma representanta. On je Jediný; přesto však ony spásonosné události
uskutečněné Bohem v »dějinách« Krista mají universální rozsah, protože
Kristus representuje celé lidské pokolení a dokonává jménem všech lidi s ním
spřízněných, co lidstvo nemůže uskutečnit ve svém vztahu k Bohu. Výjimečnost této representace spočívá v tom, že lidé se mohou setkat s Bohem zjeveným v Kristu jedině v Kristu; on tudíž není jen předchůdcem lidí v tajemné
úmluvě s Otcem, ale je též jediným prostředníkem této úmluvy. »Plnost«
tajemného života uskutečněného v Kristu je určena všem lidem a postupně
se přenáší na ty, kdo neruší vlastní spřízněnost s Prostředníkem.
Zastupitelská funkce církve se uskutečňuje hlavně ve vztahu mezi lidským
pokolením a Kristem; má však důsledky pro vztah mezi lidmi a Bohem.
Církev je předchůdkyní lidského pokolení v tajemné proměně v eschatologický lid, jenž žije v Kristu pro Boha. Vyznává víru v Krista jménem všech
Udí, umírá a žije v Kristu pro všechny, vyznává a odčiňuje hříchy celého
světa, sjednocuje ve své oběti lásky celý vesmír. V této zastupitelské funkci
tak dochází svého vyjádření spřízněnost církve s celým lidským rodem a její
poslání předchůdkyně. Misijní činnost pak toto poslání dovršuje.

Misijní činnost
Smysl misijní činnosti církve byl zpochybněn naukou o »anonymním
křesťanství«. Nejsilnější odpor proti této teorii se projevil na poli teologie
misijí, jež v ní spatřovala odřeknutí se Kristova příkazu hlásat Evangelium
do celého světa.
Přezkoumání misionářské činnosti se ovšem neinspiruje výlučně naukou
o »anonymním křesťanství«, nýbrž má zdroje daleko hlubší (14). Dokumenty
II. Vatikánského sněmu skýtají pevnou naukovou základnu pro bohatší interpretaci a realizaci postavení církve mezi náboženstvími (Lumen gentium,

č. 16-17; Ad gentes, Nostra aetate).

V této souvislosti nemůžeme rozvinout celou rozsáhlou nauku o misijích.
14) Reakce misionářů na Rahnerovu teorii lze vidžt v: Le Christ au Monde, 8-1963, str. 457-465.
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Omezíme se proto na některé poznámky nezbytné pro správné pochopení
našeho pojetí » anonymního katechumenátu«.
1) Východiskem každé misionářské činnosti jsou spásonosné události, jež
se uskutečnily v Kristu. » Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si
nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme ještě byli
mrtví pro své hříchy. (...) Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na
nebeský trůn. « Kapitoly 2.-3. listu k Efesanům jsou podkladem ke správnému
chápání toho, co znamená hlásat Evangelium » národům «. Kerygma zvěstuje
národům to, co se v Kristu událo a ode všech vyžaduje bezpodmínečné a neodvolatelné rozhodnutí pro Krista. Evangelium tudíž nejenom zvěstuje a objasňuje to, co se skutečně stalo, ale volá a zve k radikálnímu obrácení a k osobnímu rozhodnutí pro Krista. Evangelium nechce jenom objasňovat, rozvádět;
je pozváním, výzvou, v níž je přítomno Kristovo eschatologické volání, jež
staví každého člověka do osobní eschatologické situace, v níž on činí své
vlastní rozhodnutí s konečnými důsledky.
Tato výzva odpovídá anonymnímu očekávání, jež žije ve všech náboženstvích, nachází v náboženských hodnotách dobře připravené pole pro Kristovo
Slovo. Neobrací se však ke » křesťanům «, nýbrž k lidem už spaseným v Krista,
kteří se mohou a musí stát křesťany rozhodnutím víry vzbuzeným Kristovým Slovem a s láskou žitým v Kristově Duchu. Obrácení požadované Kristovým Evangeliem nemůže být proto vydáváno z3 přechod z temnot do světla
či z Idolatrie k pravému náboženství; v » anonymních katechumenech « se už
uskutečnil první rozchod s hříchem a první základní rozhodnutí. Slovo Evangelia vzbuzuje a živí definitivní rozchod s hříchem a osobní rozhodnutí pro Krista,
jež začíná vírou a dokonává se láskou.
2) Rozhodnutí pro Krista nevyžaduje od nekřesťanů, aby se zřekli náboženských a kulturních hodnot, jež formovaly jejich život, a neklade jim za
povinnost přijmout hodnoty dnes zpřítomněné v historii evropského křesťanství. Historická kontinuita, kterou lze pozorovat mezi židovským náboženstvím a evropskými náboženstvími na jedné straně a historickou dimensí
křesťanství na druhé, se může a musí projevit i v kontextu jiných kultur.
Kristovo Evangelium se chce »vtělit « do všech národů, do všech kultur,
do všech jazyků. Pestrost, kterou lidské pokolení vykazuje, nesmí být církví
smazána, ale jen očištěna od těch forem partikularismu, jež jsou v rozporu
s jednotou.
Takovýto požadavek není motivován jen ohledem na autentické hodnoty
náboženské, mravní a kulturní realizované v průběhu dějin nekřesťanských
náboženství, ale i historickou a společenskou dimensí lidského života. Opravdu plodný křest jednoho člověka se neomezuje jen na jeho individuální život,
ale vztahuje se i na » svět <1, v němž žije. Každý člověk je odpovědný za tento
svůj osobní»svět« a Kristovo Evangelium od nikoho nevyžaduje, aby vlastní
i> svět« zničil, nýbrž aby jej očistil a posvětil.
3) Touha po dokonalé evangelizaci člověka a jeho světa klade otázku po
užitečnosti individuálních konversí. Je jasné, že osobní spása převyšuje historické hodnoty určité kultury a určitého náboženství. Nicméně je nepopiratelné, že misionářská činnost by se měla zaměřovat na obrácení národů, jako
to činila v prvních stoletích svých dějin. Individuální »konverse« by bylo
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možno vždy považovat za výjimku. Hlavní dl misionářské činnosti by měl
spočívat v » obrácení « národů.
Takové řešení není vždycky bezprostředně uskutečnitelné; proto misionářská činnost dnes usiluje o vytvoření místních církví »vtělenýdi« do kultury národů, v nichž žijí, a životně spjatých s náboženskými a mravními
hodnotami místních náboženství. Upouští se tudíž od jakéhokoliv exportu
evropské tváře křesťanství a od jakékoliv » kolonizace « na poli náboženském
a volí se - se všemi s tím spojenými důsledky - »vtěleni« Krista do dějin
rozličných národů.

Dialog s nekřesťanskými náboženstvími
Nynější dějinná situace neomezuje vztah mezi církví a náboženstvími na
pole misijí; požaduje od každého věřícího upřímný dialog s náboženstvími
koexistujícími ve společenství národů. Postupná realizace světového společenství národů, jejíž jsme svědky, nevyhnutelně vede k náboženskému pluralismu, který má důsledky netoliko pro místní církve v misijních zemích,
nýbrž i pro evropské křesťany, kteří přicházejí stále více do styku s příslušníky ostatních náboženství, s náboženskými a kulturními hodnotami nejrůznějších národů.
Potřeba dialogu se dnes pociťuje v různých oblastech křesťanského života,
jenž stále více přijímá pluralismus moderní společností a uvědomuje si, že
koexistence v dialogu je nutností. Přijetí dialogu nezprošťuje misionářské
povinnosti. Bylo by však vážnou chybou (chybou psychologickou, ale i hříchem
proti upřímnosti a proti lásce), kdyby dialog byl chápán jen ve vztahu podřazenosti vůči misionářské činnosti a vůči »obrácení« těch, kteří se dosud
nevydávají za křesťany. Důsledné a upřímné přijetí dialogu vyžaduje od
křesťanů hluboký ohled vůči druhému a předpokládá jakousi společnou základnu, upřímnou touhu obohatit se poznáním zkušeností, jež nám přicházejí od druhých. Vést dialog znamená setkat se za účelem lepšího vzájemného
poznání, za účelem vzájemného obohacení, za účelem konfrontace. Společná
základna dialogu je široká: positivně je určena vším, co tvoří náboženský
názor na svět, a negativně, s dnes probíhající společnou konfrontací s ateismem
a s problémy moderního světa.
Dialog na sebe může brát různé formy podle různých dějinných situací,
může se uskutečnit mnohými způsoby: počínaje diskusemi rázu spíše dolctrinálního až po osobní důvěrná setkání. Pro velkou většinu evropských křesťanů
je dialog s náboženstvími dosud značně omezen. Lze spíše mluvit o ochotě
či připravenosti k dialogu. Tato připravenost je povinností všech křesťanů,
kteří nechtějí přehlížet znamení časů; zavazuje zvláště kněze, kteří mají vést
a připravovat věřící k dialogu.
Příprava k dialogu začíná znalostí ostatních náboženství. Málokteří mají
tuto znalost z přímého styku; obvyklá cesta, schůdná pro všechny, spočívá
ve studiu. Toto » studium « nesmí být čistě teoretické, jako tomu je u odborníků v této věci; nám jde o to pochopit lidi a postihnout cesty, které vedou
k jejich srdci (Guida al dialogo con le religioni, str. 58).
Proto toto studium může přinést dobré ovoce jedině je-li doprovázeno
upřímnou touhou poznat druhá náboženství, poznat jejich způsob myšlení,
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asimilovat jejich opravdové bohatství, s úctou přistupovat k jejích zvláštnostem.
Studium, konané se zaměřením na dialog, nesoudí druhého podle svých
vlastních kritérií a podle svého vlastního způsobu myšlení, ale chce druhého
»svět« pochopit. Nezavírá pochopitelně oči před případnými chybami či
nedokonalostmi, umí však ocenit positivní stránky a zvláštní hodnoty.
Každou autentickou náboženskou skutečnost musí křesťan studovat nejen
v jejích vnějších projevech, nýbrž v jejích hlubokých intuicích a ve významu,
který tato skutečnost má pro náboženskou komunitu. Není proto možné
omezit se toliko na studium případných náboženských nauk, ale je nutné
osvojit si znalost nábožensko-kulturního života oněch národů. Jenom uvnitř
živoucí nábožensko-kulturní tradice je možno pochopit význam jednotlivých náboženských faktorů, které se nám zdají být ve svých vnějších projevech tak vzdálené; stanou se nám však bližšími jakmile se nám podaří proniknout k hlubokému náboženskému a lidskému smyslu faktů.
Takového pochopení je zapotřebí zvláště jde-li o faktory, které podle
našich kriterií, spočívajících na nedokonalém poznání minulosti, jsou klasifikovány jako mýty, idolatrie, polyteismus, panteismus. Deformace samozřejmě
v náboženstvích existují; shledáváme se s nimi ostatně i v kulturním a náboženském světě křesťanství; nejsou však tak početné, jak by se mohlo zdát
povrchní znalosti ovlivněné naší mentalitou.
Křesťan by pak měl též chtít vědět, jak o křesťanství smýšlí ostatní náboženství, jejich případně positivní hodnocení či negativní kritiky. Nestačí vědět, co církev chce být nebo čím by měla být pro ostatní náboženství; třeba
znát, co ve skutečností v určitých dějinných situacích byla a jak byla její
činnost posuzována.
Velmi užitečné je též znát reakci určitého náboženství na tlak moderního
světa. Budoucnost církve a nekřesťanských náboženství vykazuje z tohoto
hlediska leccos společného. Máme tu na mysli šíření ateistického humanismu
citelně se projevující v Africe a v Asii. Problémy sociálního a ekonomického
osvobození kladou všem stejné otázky. Postupná sekularizace se začíná projevovat i v oblastech ostatních náboženství. Na této půdě se může dialog s náboženstvími snadno proměnit ve společné hledání nějakého řešení pro stejné
problémy.
Zdá se nám též, že dialog s náboženstvími by měl být nějak přítomen
i v naší výuce náboženství ve školách. Výchova, které se studentovi na'tomto
poli dostává ve středních školách, se nemůže omezit na tradiční katechesi,
ale měla by rozšířit své obzory na náboženskou skutečnost v celé své šíři
a ve svých rozmanitých současných projevech, Takovou výuku lze snadno
zabudovat do tradičního schématu, protože náboženská »skutečnost« se může
vždy objasnit ve světle dějin spásy. Toto objasnění se ovšem nemůže omezit
jen na teologický aspekt náboženské»skutečnosti«, ale mělo by též poskytovat
informace nezbytné pro poznání současné náboženské situace lidstva vůbec.

Konfrontace s náboženstvími

Dialog vede vždy ke konfrontaci, jež se nutně rodí v setkání umožňujícím
vzájemné poznání, ozřejmujícím rozdíly, kladoucím otázky, vyzývajícím
k lepšímu promyšlení.
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Setkání s náboženstvími nutí dnes církev k hlubšímu zamyšlení nad významem, který má existence nekřesťanských náboženství v dějinách spásy. Viděli
jsme, že toto zamyšlení obohatilo víru církve, protože osvětlilo některé stránky
tajemství spásy, kterým se dosud nedostalo patřičného rozvedení v postupném
rozvíjení zjevení.
Positivní plody této konfrontace můžeme vidět též v chápání a v uskutečňování misionářského poslání církve. Uznávají se chyby - často těžké - které
se udělaly při evangelizaci Asie a Afriky; hledají se nové cesty, nová řešení,
jež jsou věrna Kristovu příkazu a respektují pravé požadavky Evangelia.
Neúspěch, s kterým se misionářská činnost u těchto národů setkala, se nevysvětlí řečmi o démonu, který v ostatních náboženstvích působí; je nutno si
upřímně přiznat viny, jichž se evropské křesťanstvo v posledních stoletích
dopustilo.
Konfrontace se vztahuje i na ty náboženské, mravní a sociální faktory,
jež tvoří společné bohatství. Při posledních setkáních světového episkopňtu
(koncil, synody) afričtí a asijští biskupové otevřeně prohlásili, že určité problémy a určitá řešení, podávaná evropskou teologií, jsou cizí nejenom křesťanům misijních zemí, ale i náboženské mentalitě afrických a asijských národů.
Křesťanství v některých zemích vystavených tlaku společnosti blahobytu
ztrácí netoliko hodnoty vlastní víře, ale i smysl pro mravní hodnoty žárlivě
uchovávané ostatními náboženstvími.
Dalším plodem konfrontace je výzva ke svědectví. Křesťanství uskutečňuje své misijní poslání v evangelizaci ostatních náboženství, jedině je-li
jeho misionářská činnost doprovázena účinným svědectvím, jež ostatním
zviditelňuje hodnoty »nového života « žitého ve společenství se smrtí a životem Kristovým. Moderní svět povětšině zbavil misionářskou činnost církve
těch kulturních a sociálních opor, které měla v minulosti, Moderní africké
a asijské státy samy organizují kulturní život, výchovu, sociální struktury.
Svědectví, jež křesťané mohou podávat ostatním náboženstvím, se tak stále
víc váže na osobní hodnoty lidského života. Povinnost vydávat takové svědectví se týká především křesťanů v misijních církvích. Evropští křesťané
však toho nejsou nikterak zproštěni. Podívaná ovšem, kterou evropské křesťanstvo skýtá ostatním náboženstvím, nevypadá pravděpodobně jako svědectví, ale jako skandál.
Budoucnost asi připraví církvi ještě jiné oblasti konfrontace. Netřeba
být prorokem, abychom mohli tvrdit, že vztah mezi církví a náboženstvími
se přesouvá do jiné polohy. V této více či méně vzdálené budoucnosti dialog
s náboženstvími a misionářská činnost nebude vedena jenom evropským
křesťanstvím, ale též africkými a asijskými církvemi. Evropa už svůj úkol
splnila; mohla jej snad splnit lépe, ale její »kairos « už zapadl. Avšak může
a musí pochopit a podpořit úsilí, jež budoucnost chystá v oblasti vztahů
mezi církví a náboženstvími.

(Pfetoiií K. Skalický)
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50. Il mistero della salvezza, saggi teologici. Librcria editrice Pontif. Universita Lateranense, R o m a 1976.
5 1 . Dosud nevydáno: Ii primato di Crista nella storia delta salvezza.
52. Dosud nevydáno: Alia ricerca di Gesu di Nazaret.
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JOSEF ZVĚIUNA (Praha)

KAPITOLY Z KRIMINALISTIKY

(Antifcjeton)
Napsal nedávno jistý pán fejeton » Poznámky o statečnosti.«(*), které kupodivu
začíná úvahou o vězení - otázkou, »s kterou "by se měl každý vyrovnat«. T o slovo
nesmírní: milujii, protože jsem byl nesčíslněkrát žádán, abych sc s něčím »vyrovnal«.
Bojím se toho vyrovnání víc než vězení - a toho se bojím docela upřímně. Ale nedovedu o tom psát fejetony, tím míně nějakému v2zni k narozeninám. A tak musím
psát truchlivý antifejeton. A raději těm, co tam ještě nebyli.
Tak to první »na onom světě«jsou nacionálie - to víte: zjištění totožnosti. Při
té příležitosti zní úřední otázka: »Jak vás mohla vase máma porodit - takového lumpa! Ž e vás hned nezaškrtila! «Jak to má matka drahc paměti udělala, že takové monstrum porodila, nevím. Ale těžko bych si představil, jak mě pro přání takového orgánu škrtí.
Pak dostanete nové jméno. T o křestní j e všem stejné: »Obviněný«. Příjmení
sc různí - jsou to čísla. Rostou. Nejdřív jsem dostal v Ruzyni tuším trojmístné. Na
Jáchymovskn už pětimístné - myslím 08.Ó8Ó. T o číslo neměl nikdo. Představte si,
že časem budeme mít komputry, a to umožní, aby každý dostal číslo, své vlastní
číslo. Zmizí Novákové, Dvořáci, ale i Skočdopole a Hajný. Komputrový věk má
předchůdce v našich kriminálech. Tectmicko-prům.-ckonomicko-politická přeměna
světa z nás vytvoří čísla, budou kriminály... dokonalé kriminály.
Zatím jsem dostal ještě lidská jména. Abyste se nemýlili, nebyla to jména čtvernožců, jimiž se obdarovávají chuligáni v civilu: »Jste zavilý nepřítel, gauner, darebák - a tak s vámi bude nakládáno, o Anebo se staneš » deklasovaným živlem «.
Závažnost zločinnosti, kterou pro vás pro různé své potřeby vytvoří režim, j c
opět měřena jinak, než j e v jazyku civilním běžné. V něm j e stupňování např. přídavného jména: těžký, těžší, nejtěžší. Ale na onom světě » těžký zločinec < j e běžné
rčení, když dostanete dvaadvacet let odnětí svobody; » těžší zločiny « už zní daleko
shovívavěji; »nejtěžší zločiny« už nebere nikdo vážně - j e to bublina propagandy.
T o » nákládání « j e rovněž odstupňováno. V P T P (pomocný technický prapor » černí baroni « podle černých výložek, z nichž jsme my, » faráři « měli celkem radost)
jsme byli » ncjěestnější občané «, ale to nakládání, např. v Hájiiikácli, se na ně vůbec
nehodilo. V kriminále j e to jednoznačnější: jste »škodná«, »blecha v kožuchu«.
Vlídně vás ujistí, že se odtamtud dostanete jen » nohama napřed«. Anebo, jak říkal
v Leopoldově » Hvízdavý Dan «, » pokial strana clicie, jednáme s vámi slušné; ak bude
(*) Tento fejeton se rádi do diskuse, kterou oiczi sebou rozpřcclli Chartist«? pod dojmem Vaculíkova fejetonu Poznámky o slalelnosti, a jejíž čistečni dokumentace vyýa v pařížském S f í ilectvl (č. 58/1979, str. 257-276) pod názvem > Chartísté o sobí a mezi sebou «.
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chcieř, postři ehm vas ako psov «. » Osm hodin služby - osm hodin zápasu s třídním
nepřítelem «, hlásal nápis na Mírově; tak vás poručík Smrčka na potkání znenadání
fackoval. Příslušník Mácha to »trochu přehnal« - a knězToufar byl skutečně vynesen
» nohama napřed «. Ale musím říci, že většina příslušníků byla slušná; dokonce se mezi
nimi našli lidé - a to lidé velmi slušní. Tajně jsem j c miloval, protože jsem si říkal:
být slušný mezi slušnými není těžké, ale slušný mezi příslušníky - nevím, zda bych
to dokázal.
Jinak pověstná » nakládačka <s se za mých. časů už nekonala. Jen ve vzpomínkách
mi říkal jeden důstojník: »Josefe, náčelníka ani květinou neuhodíš. Dáš mu jednu a budou tě chodit bít týden. « Tak jsem se tím řídil. K tomu náčelníkovi pak měli
vězňové různý přístup. Někteří mu říkali » Šlachtecký «, jiní » O p i ä potrat« - a páter
Divíšek mu kázal o smrti, což mu pan náčelník zakázal.
* *• *

I
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Take po stránce politické byly orgány nadmíra vybaveny pro ten boj. Říkal mi
můj referent v Ruzyni: »Josefe, seš vclkej inteligent. Ale já stojím nad tebou nckonečně vejš, protože mám třídní uvědomení. « Jeho kolega byl ještě výš: zpíval mi
krásně loretánské litanie a Krédo, dokonce uměl latinskou úvodní Formuli k zpovědi:
» Dominus sit in corde tuo ... Pán budiž ve tvém srdci, abys řádně vyznal všechny své
hříchy.« Páter to nebyl, ale možná, žc ho k zpovídání používali. Ncj vyššího stupně
sebevědomí po mém vědomí dosáhl náš » politický « na táboře L na Jáchymovsku:
» K e J padne Amerika, padne aj usa ( = U S A ) - to vam hovořím ako zástupce člověčenstva. s Což j e pohříchu jediná věta, kterou si z bohatého přeškolování pamatuji.
* *

*

Jako dobrou přípravu našich občanů na kriminál bych doporučoval zamyslit
se nad tím, jak využívat rekreací a vůbec volného času. Ve vyšetřovací vazbě můžeš
chodit tři čtvrti roku sám a sám, neuvidíš ptáčka živáčka - jen tu zelenou uniformu
s pozlátkem. (Proč jen v cirkusu, v armádě a tu je toho pozlátka přemíra?) Anebo
se dostaneš do * díry «. T o j c libé zařízení, kde si to zopakuješ, jen s tím rozdílem,
že dostaneš t> základní « » stravu « jednou za tři dny. » Díra « - to j e kriminál v kriminále, čili kriminál na druhou. Víc hladu, zimy, špíny ... Existuje ještě kriminál na třetí »ministerská izolace «. Ale tam se obyčejný smrtelník nedostane. Pro všechny tři
pobyty vám asi nepomůže Heideggerova filosofie » pobytu * - ale umění rekreace.
Umění být sám. Sám sebou. Protože docela sám být nemusíš. MusíŠ do sebe, a do
své cely zabydlit dobré duchy. Najít způsob, jak vyplnit dlouhé hodiny, dny, týdny,
měsíce, roky. T o j e asi nej těžší v kriminále. Jinak se zhroutíš fyzicky, psychicky,
mravně. Nemohu říct, zdaje to cílem věci, ale vypadá to tak. Proto prý v antice svěřovali hlídám člověka psům a otrokům - ty nepokládali za člověka. Ale nejsem si tím
zcela jist: svatý Ignác z Antiochie byl přikován k vojákům, kteří, jak píše, » byli šelmami lítějšími, číin víc k nim byl dobrý «, Tak nevím ...
* *

*

Abych se nakonec vrátil k té statečnosti. Pokud mi paměť sahá, mluvilo se na to
téma za těch čtrnáct let jen jednou. Při té debatě prohlásil letec Horníček, který s váin
známým Horníčkem měl společný i vtip: » H r d i n a j e ten, kdo se dostane do situace,
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kdy nemůže utéct. « T o se mi zdá velice správné. Mezi těmi majiteli pěkných » palet«
(tj. trestů » odnětí svobody «) si nikdo nemyslil, že je hrdinou. T o j e dodatečné a vnější
označení, které dávají jiní, kdo v jeho kůži nejsou, pokud jej ovšem neodsoudí jako
idiota... Také nikdo nikdy asi neuvažoval, zda hrdinou má být čili nic. T o by to
měl, jak se jemně v kriminále říkalo, » pošlapaný od motejlů «. Ale ani nebylo zvláší
hodnoceno jednání, které se zase označovalo jako » rupnutí v bedně «. Nemyslím si,
že má každý uvažovat, zda to stojí za to, zda to přinese zhoršení či zlepšení, že má
počítat, co mu to vynese. Tyhle moudré rady zpívá Kecal v Prodané nevěstě. To
nikdo předem ani potom neví. Je to prostě situace, kdy nemůžeš jednat jinak, nemůžeš utéct, jinak bys byl šmejd (kriminální jazyk zná další názvosloví). Jak to uděláš,
to nikdo nemůže předpisovat, ani úředně, ani fejetonem. T u j e přccc ncvypočítatelné
riziko. Kdo počítal, b u J zůstal za pecí - anebo se přepočítal.
Ani můj antifcjeton není výchovou k statečnosti. Ale pro takovou sebevýchovu
není dobré bouřit proti strachu. Každý normální člověk strach má. Ale musí vědět,
kdo je, nedat si vnutit, čím nechce být, uvědomit si, o co (mi) jde. Co řeknou jiní,
je vedlejší; jejich názory se budou určitě různit. Výsledky jsou obvykle nejisté - a také
nejednoznačné. Tak tedy? - Nu, zatím se učte užívat volného času pro doby horší.

IVAN M E D E K

(Vídeň)

KDO JE VACLAV M A L Ý

Při pohledu na situaci katolické církve, kněží i laiků v současném Československu
se setkáváme s protiklady, které bychom asi těžko hledali v ostatních zemích východního bloku. Zejména srovnání se sousedním Polskem by vyznělo pro nás bezútěšně.
Je-li nesporné, že v padesátých letech to byli především křesťané a zejména katolíci,
kteří přinášeli nejvčtší oběti, byli v tisících vězněni a internováni a mnozí zaplatili
i životem, znamenal by každý jen trochu poctivý pokus o analýzu dnešních poměrů,
vztahu mezi církví a státem, možnostmi vzájemné komunikace mezi kněžími a laiky,
volby kněžského povoláni a forem studia, publikační činnosti atd., nutnost konstatovat, že v mnohých oblastech j e církev již příliš slabá a snad i - j e třeba otevřeně
říci - neschopná odolávat stále rostoucímu tlaku státní moci. Ten se projevuje nejen
íiejrůznějšími formami propagandy, ale především řadou tajných, v zákonech nezakotvených administrativních opatření. Výklad různých, často vzájemně si protiřečících nařízení a vyhlášek je většinou zcela podřízen libovůli příslušných církevních
tajemníků, kteří jsou ve všech případech navíc přímými spolupracovníky Státní bezpečnosti. Zkušenostmi z padesátých let poučená totalitní moc se však opírá nejen
o své vlastní síly, ale především o kolaborující jednotlivce i celé skupiny. Z charakterové slabosti - a z křesťanského hlediska z nedostatku víry - vzniklá kněžská organizace Paccm in terris, navazující na Plojharovo Mírové linutí katolického duchovenstva,
j c trapným důkazem úspěchu komunistické vlády v její snaze o rozbití struktury
církve zevnitř a jejuni vlastními silami. Skutečnost, že v Paccm in terris jsou i někteří
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vysocí církevní hodnostáři, jen přispívá ke zmatku a desinfbrmaci mezi lidmi. Všechno
to trvá již příliš dlouho a nikdo by se nemohl divit, kdyby se únava a nedostatek naděje staly obecným jevem, kdyby se do semináře hlásili již jen slabí, někdy jakoby
trochu nemocní nebo z myšlenkově mrtvých, zastaralých tradic vycházející mladí

I

lidé.
A přece se alespoň někdy podaří prorazit hustou síť prověrek a kádrových řízení
a na studium teologie sc dostanou lidé kvalitní a skuteční hlubocí. Tak se stal před
několika lety katolickým knězem i Václav Malý, přestože opravdovost a otevřenost
jeho myšlení mu nijak studia v litoměřickém semináři neusnadňovala. Brzo po svém
vysvěcení se stal kaplanem v Plzni a působil také v přilehlých obcích. Již vc svém
primiaiím kázání v malém pražskem kostele na Zlíchově ukázal, že svému povolání
rozumí jako službě, ve které lidé, společnost a její osudy nejsou v rozporu s úkolem
kněze, ale dávají mu pravý smysl. Není možné hájit sebevznešenější myšlenku a býc
nevšímavý k lidským osudům nebo j e dokonce obětovat ve jménu idejí a pro záchranu institucí. Není mnoho takových kněží v dnešním Československu. Ti nej lepší
z nich byli signatáři Charty 77 od počátku a Václav Malý se k nim velmi brzo připojil. Na jaře loňského roku se stal také členem Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných, do jehož práce přinesl zaujatost a nadšení mládí - Václavu Malému j c teprve
29 let - a zároveň rozvahu, klid a moudrost. A přes to všechno vykonával neuvěřitelně dlouho své kněžské povolání. Jeho jméno, samo o sobí nijak nápadné, bylo
totiž v seznamech Charty uvedeno omylem s poznámkou - povolání děbiík. V pravém slova smyslu to byla pravda, ale Státní bezpečnosti to na delší dobu ztížilo zjišťování, o koho jde. Letos v únoru byl však zbaven státního souhlasu a musel odejít
z Plzně. Spolu s ostatními devíti členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
byl 29. května zatčen a podobně jako jeho přátelé obviněn zc zločinu podvracení
republiky ve spolupráci se zahraničím. Snad již ani není třeba opakovat, že toto obvinění je lživé, vykonstruované, odporuje zákonům republiky, liteře i duchu helsinských
dohod i mnohokrát opakovaným tvrzením představitelů československé vlády, kteří
v čele s Husákem a Štrougalem prohlásili, že proti Chartě 77 a jejím signatářům nebude použito policejních opatření. A snad také nikoho doma i vc světě není třeba
přesvědčovat, že lidé jako je Václav Malý se nestali signatáři Charty 77 nebo členy
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných z potřeby sebe-uplamění nebo snad z paradoxní ješitnosti.
V roce 194.9 stál před soudem jiný český kněz, Dr. Antonín Mandl, blízký spolitpracovník arcibiskupa Berana, Byl obviněn ze spolupráce se zahraničím, špionáže
pro Vatikán a podvracení republiky a odsouzen k trestu smrti, který mu byl později
změněn na doživotí a pak 25 let. V roce 1964, po více než 15 letech, se vrátil a v roce
1968 byl celý jeho proces prohlášen za omyl, i když k oficiální rehabilitaci nikdy
nedošlo. Vrátil se na svobodu se zničeným zdravím a zářícím duchem. Jako by vybízel k následování. Když jsme ho v Praze před několika lety pochovávali, šel za jeho
rakví jeden z jeho žáků - tajných žáků - Václav Malý. U ž tehdy, jako student, říkal,
že by chtěl být jako Áťa - tak se Dr. Mandloví říkalo. Část tohoto přání se mu už
vyplnila. J e ve vězení. A mnozí z těch, kteří chodí po Praze a nevědí, kdo to je Václav
Malý, mohou i závidět těm, kteří jsou tam s ním, protože ti mají příležitost poznat
křišťálově čistého člověka, jehož příklad j e jednou z nadějí křesťanství v Československu.
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JAROSLAV HUTKA {Rotterdam)

ZÁPADNÍ VĚDOMÍ
(fejeton)

Kdyby se o hnutí Charty 77 nikdo nezajímal, nemohl bych se zlobit, protože
nezajímat se j e také jedno z lidských práv. Ale svět se stále zajímá. Poslední dobou na
stránkách některých západních novin, v poznámkách televisních vysílání a mezi politologickými odborníky na universitách a historických ústavech, se začíná proslýchat,
že Charta 77 j e v krizi a jsou lidé, kteří tvrdí, žc j e dokonce mrtvá. Nutno říci, že se
nejedná v této chvílí o krizi Charty 77, ale o k r i z i z á p a d n í h o
veřejného
vědomí.
ICdyž Charta 77 vznikla a nikdo nevěděl, kam se bude ubírat a jesdi přežije první
týden, byla uvítám na Západě tak halasně, žc si pražská vláda netroufla toto hnutí
rozmetat, pouze se ho snažila přidusit a čekala na příhodný okamžik, kdy se zájem
obrátí jinam, kdy se vypjatá pozornost trochu unaví. Východní režimy mají jedinou
valutu a umějí s ní skvěle hospodařit a dostat skrze ni všechny valuty ostatní, a to je
£ a s . Východ má čas, kdežto Západ jej nemá. P o okupaci Československa v roce
1968 stačilo několik let počkat a už to přestalo vypadat jako okupace a bylo možno
zasednout ke konferenčnímu stolu v Helsinkách. Po vzniku Charty 77 stačilo dva
a půl rokli počkat a už to nevypadá tak vážně. Sice j e čtyřicet dva chardstů ve vězení,
z toho čtyři mluvčí, jeden mluvčí je mrtev, několik desitek chartistů je už v exilu
a zbytek doma bez práce, peněz a možnosti žít jako člověk - ale už to není tak zajímavé, tak děsivé. Zvykli jsnic si.
Západní vědomí je humánní a upřímné, ale bojí se vytrvalé zarytosri a konfliktu.
Často dá více na dojem než na fakta a někdy šikovný Diář je úspěšnější než nešikovný
poctivec. Západní veřejné mírnění nedokáže žít dlouho v nepřátelství. P o čase si zvykne
na jakéhokoliv protivníka a začne ho brát jako partnera, začne o něm uvažovat a snaží sc I10 pochopit, porozumět mu. Východ ví, žc Západ se nikdy na dlouho neurazí,
že dokonce sám začne nabízet další dialog. Ale nechci tuto vlastnost Západu vyčítat,
j e to jeho povaha, která ale také bohužel znamená, že není možné se příliš spoléhat.
Nejeli Československá zkušenost posledních čtyřiceti let mi v tom může dát za pravdu.
Jeden z prvních mluvčích Charty 77, český fdosof profesor Jan Patočka po dvou
měsících existence Charty 77 řekl, žc se mu zdá, že Západ začíná být už Chartou
unaven. Krátce 11a to zemřel způsobem, který j c pro toto století příznačný - zemřel
11a následky policejního výslechu. Zemřel takto uprostřed civilizované Evropy a nic
se nestalo. Jen v den jeho pohřbu se nesměly v celé Praze prodávat květiny a věnce.
V okolí hřbitova byla zastavena doprava, na hřbitově umístěno pět moderních policejních televizních kamer a ráno bylo množství lidí zatčeno, aby se nemohli dostavit
na pohřeb.
Na Západ se nelze zlobit ani spolehnout, ale stále je to jediné místo, kde lze žádat
o pomoc a pozornost, i když s výsledky různými a dočasnými. T o t o se v Československu ví a toto se ví i v Chartě 77. Charta se částečně opírá o západní pomoc, ale
činí to slušně a bez vydírání. Její hlavní těžiště zájmu a působnosti j e v Československu.
A v československé historii je to poprvé, po zklamání všech vůdců a spojenců, kdy
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skupina občanů bez mocenského zastoupení se snaží ve středu Evropy vybudovat
životní prostředí hodné dvacátého století i evropské a československé tradice. Kdy
vrstva obyvatelstva zjistila, že už dále nemá co ztrácet, neboť v podmínkách okupace
ztratili už vše, co považovali společensky i osobné za hodnotné. V této zoufalé situaci,
»nezatíženi «, se rozhodli začít znovu budovat vědomí společnosti a života. V první
chvíli bylo západní vědomí fascinováno tímto sebevražedným činem. Ale sebevražedný čin, když vyjde, stává se činem hrdinským a jak průměrný člověk, stejně tak
i západní vědomí nemá hrdiny rádo, neboť ž i v í h r d i n o v é vzbuzují uvnitř
svých pozorovatelů svědomí a otázku morálky. Ve chvíli, kdy sc bezmocný stane
morálním, nelze už mít dále žádnou sympatii k mocnému nemorálnímu a svědomí
žádá, aby bezmocnému bylo pomoženo. A zde se západní vědomí dostává do rozporu:
být jednoznačně na straně bezmocného a morálního, či na straně nemorálního, ale
i suverénně mocného. Charta 77 je dnes v pozici bezmocného morálního, ale západní
] vědomí nemá chuť a sílu vstoupit do konfliktu s východním, dobře vyzbrojeným
a drze prolhaným diktátorem. Proto se chce raději tvářit, žc se toho tolik neděje a vc
své tendenci k optimismu jaksi nechce a nemůže připustit, že by se věci vztahu Východu a Západu vlastně zhoršovaly. Jen tak je vysvětlitelné, že nenastala zuřivá reakce
na to, že zastánce lidských práv Carter objímal Brežnčva, jenž má odpovědnost za
Československou okupaci, že ho objímal ve chvíli, kdy deset předních zastánců lidských práv bylo v Československu uvězněno. Hned po uvěznění se s jakousi úlevou
začalo po Západě vyprávět, že Charta je vlastně mrtva. Málo lidí si všimlo, žc Charta
má znovu tři mluvčí a že Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných získal okamžitě
nové členy. Ale těžko měnit trend obecné touhy, která začíná Chartu pohřbívat a připravuje už pohřební řeči. Jen rád bych pro přesnost dopověděl, že zatýkání může
zpomalit vydávání dokumentů a zpomalit celkovou práci, ale v žádném případě
nemůže zničit Chartu, neboť ta se stala součástí československého života i vědomí,
neboí vyslovila něco, co zasálilo hluboce každého člověka v Československu žijícího,
j Charta není jen politické prohlášení, ale zároveň zkušenost a poznání, jak žít dál v oku{ pováné zemi s vědomím svého života a potřebou svobody. A to, jestli Charta 77
i| žít bude, či nebude, není v moci profesorů politologie na universitách a neovlivní
j to ani skeptické články na stránkách novin. Charta vyrostla logicky z dnešní československé situace a tato s i t u a c e jí bude chtě nechtě držet při životě. Bude ji držet
při životě to nejzákladnější, ca je v člověku: potřeba žít. A i kdyby Charta 77 přestala
!] být záležitostí a zájmem služných lidí tohoto světa, nepřestane být nikdy zájmem
I a vědomím Udí v Československu. Velké myšlenky a velké činy se z historie národa
neztrácejí, na nich národ žije a možná jen proto žije. A celá ta skepse k Chartě může
mít jen ten výsledek, že učiní pro pražskou vládu pronásledování svých občanů o něco snazším.

K A R D I N Á L W Y S Z Y Ň S K I PÍŠE M I N I S T R O V I
Červnová konference polského episkopátu v minulém roce znamenala uríltj zvrat v dosavadní politice církve v°i£i státu. Biskupové se shodli na názoru, že současná taktika vyjednávání za zavřenými dveřmi nepřináší žádané výsledky, a má-li mít církev rozhodující vliv
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v zápase o lidská práva, musí daleko otevřeněji hájit základní lidské svobody jako nedílnou
souíást své misijní Bnnosti. Na léto konferenci byl formulován pastýřský list, re kterém byla
podrobena radikální kritice polská cenzumí praxe. Poprvé v poválečné historii byla cenzura
veřejně nazvána » zbraní totalitních systémů *. Shromážděným biskupům zveřejnil kardinál
Wyszyňski rovněž obsah svého posledního dopisu ministrovi pro církevní záležitosti Kakolovi. Touto cestou se lato zásadní obhajoba disidentského hnutí dostala do podzemního tisku,
kde byla přetištěna celou řadou ze Ityřiceli dnes vycházejících periodik. Podáváme zde v doslovném překladu celou pasáž, která má obecnější ráz a nebude bez zajímavosti i pro situaci
u nás.
Současný politický život zahrnuje ohromnou oblast, zasahuje de facto do všech
oblastí života, takže průměrnému občanu chybí prostor na uplatnění svých osobních
zájmů. Člověk byl prakticky vypuzen z pole svých práv. Omezení občanských práv
vedlo zároveň k tomu, že začaly být vyžadovány povinnosti, jejichž splnění pokládá
dnes stát za samozřejmost. Rozsah těchto povinností hlavně na pracovním úseku
j e tak velký, že lidem skoro nezbývá času ani místa na vlastní život.
Tato situace vedla kc zneužití pojmu » politická aktivita«. Proto všechno, co
není vázáno na povinnosti vnucené státem, je podezřelé. V situaci, kdy infiltrace policejního aparátu clo soukromého života přesáhla jakoukoliv únosnou míru, je to často
k nevydržení. Není divu, žc mezi občany, kteří jsou tak omezeni ve svých osobních
a občanských právech, vzniká odpor. Člověk má » právo na obranu svých práv «
( E n c y k l i k a Pacem in tenis).
Tu a tam vznikají pokusy o obranu alespoň »minima těchto práv«. Ale obrana
vlastních práv není ještě činností politickou par excellence, nýbrž občanskou povinností.
A j í Ž vůbec jí nelze považovat za »•nepřátelský postoj vůči socialistickému státu«.
Jestliže tedy na tomto poli vznikají jisté iniciativy, vyvstává otázka, zda se státní orgííny nezabývají příliš občanskými potřebami člověka. O tom, že tomu tak vskutku
jo, svědčí celý výchovně-vzclělávací program, zvláště ve školství. Nacházíme-li tak
často ve školních osnovách zkreslený obraz polských dějin a národní kultury prozrazující nevědomost, nelze se divit, že sc lidé v rámci svých možností snaží tento
pokřivený obraz národní minulosti napravit a příslušnými informacemi čerpanými
z vědeckých pramenů doplňují svoji neznalost z období posledních dvou století polských dějin a zvláště z období po získání nezávislosti.
Škodlivost metody materialistické dialektiky je zvláště patrná při násilné aplikaci
na národní dějiny a kulturu, což poznají dokonce i mladí studenti. Vidí mezery v této
interpretaci a chtějí je doplnit. Je přece nemožné chtít vysvětlovat ekonomické a společensko-morální problémy nebo politické události z minulosti metodou diamatu;
brýlemi současnosti. Výsledky jsou očividně chybné.
Pořady » Létající university« ( * ) jsou jen skromným pokusem doplnit mezeru
ve veřejném vzdělání, odkrýt některé skutečnosti z minulosti zahalené mlčením a ozřejmit prostá fakta, tak často chybně podávaná ve školních a universitních výkladech.
Tady nelze nikoho vinit z nepřátelství vůči státu, každý inteligentní člověk má právo
na tuto čimost.
(*) Jc zajímavé, žc kardinal volí výraz » Lítající universita «, který se rychle vžil, místo honosnějšího názvu, který si zvolili zakladatelé - » Společností pro vědecké kursy«. Tento název
vznikl v dobiS okupace, kdy i středoškolské vzdíliní bylo dosažitelné pouze v ilegalitě. Pozn.
prckl.
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Mají tyto přednášky politický nebo humanistický ráz? Mají snad pečeť nelegální činnosti? Nebo jsou dokonce projevem nepřátelství vůči socialistickému zřízení? V referátech, jež mi byly postoupeny, jsem nic takového nenalezl. Proč ještě
rozšiřovat obvinění a tím i počet nepřátel, jichž má vláda doma a v zahraničí i tak
dost jako důsledek neustálých chyb, kterých se dopouští? Nasazování takového
množství policejních sil vůči přednášejícím a posluchačům je jen dalším množením
těchto omylů. Podobá se tažení Goliáše proti Davidovi.
Převedu řeč na jiný problém, který má značnou důležitost v současné situaci, protože k překonání rostoucí sociálně-ekonomické krize potřebuje Polsko především
vnitřní klid. K tomu ještě přistupuje problém ohrožení Polska zvenčí, na rovině mezinárodní, což je všeobecně známo. Bude-li vládnoucí systém i nadále rozšiřovat propast
mezi stranou a lidem, může to vést k nebezpečné polarizaci společnosti 11a » my a oni. «
Pane ministře, toto je tragická situace! Jakási kategorie lidí, kteří nesou odpovědnost za stát, to musí vidět. Musí se ujmout slova, třeba i za cenu pro ně bolestnou.
Není dnes v Polsku nikoho, kdo by byl zproštěn povinnosti mluvit pravdu! Ten,
kdo zamlčuje skutečný stav věcí, je potenciálním škůdcem státu a zřízení. Zde, mezi,
těmito zbabělci je zapotřebí hledat »nepřátele socialistického státu,« a ně mezi těmi,
kteří chtějí poznat pravdu o Polsku, zkreslenou oticiálnim výkladem.
ťane ministře, v práci »Létající university « nemohu nalézt podklady na obvinění jež vznášíte. Jde o zoufalou obranu práva na pravdu a vlastní obranu. V dějinách
jiných národů nalezneme mnoho podobných příkladů.
Skutečným škůdcem demokratického zřízení j e stále více se roztahující sít bezpečnostního aparátu. Dávno již byla překročena únosná mez kontroly bezpečností, milice
a různých špehů, kteří za icaždým roliem čmuchají ohrožení státního zřízení a tím
neposáuji ani tak třídní zájmy jako své vlastní pozice.
ťane ministře, je mou povinností, abych Vám toto všeelmo pověděl, neboť jsem
přesvědčen, že Vy jako ministr pro církevní záležitosti plníte své povinnosti v klíčovém bodě, kde se střetávají hodnoty společensko-mravního a náboženského rázu
se systémem vlády.
S výrazem dokonalé úcty
•Ř ŠTĚPÁN KARDINÁL

WYSZYŇSKI
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Svědectví
M.
NAŠE PANÍ D A N A NĚMCOVÁ
29. května 1979, spolu s dalšími devíti kolegy z Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných, byla jako svérázný příspěvek k Mezinárodnímu roku dítěte, vyhlášeným
letos OSN, zatčena čs. bezpečnostními orgány matka sedmi dětí, promovaná psycholožka Dana Němcová. Je smutným paradoxem současného surového světa, že
se v něm obětí represe může stát žena, která po celý svůj plodný život neúnavně kolem sebe Síří lásku, umění tolerance a učí lidi schopnosti žít spolu bez nenávisti a útíaku. Jej ich sedm dětí j c přesvědčivým dokladem toho, jak bohatě se může rozvinout
lidská osobnost, jestliže j c vychovávána zccla nerepresivním způsobem. Postupně,
jak její děti dorůstají, nacliázejí pevné místo v lidském společenství a obdobně jako
jejich matka zaujímají ke světu pozorný a citlivý přístup.
Zhoubné rozdělení člověka na specialistu a soukromou osobu, zhoubné zinstitucionalizování všech profesí, které by mohly sloužit k záchraně člověka, knězem
počínaje a psychiatrem konče, se dneska málokdo snaží překročit. Veřejnou činnost
lidí, kteří se hrdě označují přízviskem humanitní, ovládl ve skutečnosti cynismus tak
hluboko, že se vždycky budou spí5 snažit o záchranu svého postu, svého příčíc na
žebříčku kariéry, než by se zajímali o osud bližního.
T o j c právě to, co nikdy nedělala Dana Němcová. Jestliže se po dlouhou dobu,
kdy vychovák svoje malé děti, vzdala oficiálního zaměstání a akademické kariéry ve
vc své profesi psychologa, neznamená to, že se vzdala svého povolání. Rozumějme
slovu povolání nezkresleně, v původním významu: je to něco, k čemu jsem povolán.
Mezi horami prádla a »starostí o denní, živobytí« nebyla u Němců nikdy nouze o
lidi, kteří byli v nouzi, kteří se k Daně Němcové obraceli s naprostou důvěrou o pomoc. A bez výhrady se jim jí dostalo. Na rozdíl od pracovníka v psychologické poradní, který přece jenom má svůj čas limitován, a koneckonců bohužel často nevidí
důvod, proč by sc klientovi věnoval víc, n c ž j c v jeho úvazku, vedla Dana Němcovi
sc svými bližními mnohahodinové rozhovory, táhnoucí se v mnohých případech po
léta, a s nadpozemskou trpělivostí je přibližovala k lidskému a správnému řešení jejich krizí.
Pokřtěná původně do československé církve, rozhodla se v době studií pro církev
římskokatolickou. Za kmotra pří křtu, kdy přijala jméno Dorotcr., jí byl dr. Vašica,
moudrý kněz a zasvěcený badatel v českém literárním baroku. Dana nebyla konvertitkou v tom spodním podtextu slova, který občas upozorňuje na bigotnost takového
počínání. Pro ni byla účast v církvi především výzva k otevření se světu. Jesdiže
pro jiné j e to často jen nedělní zástěrka, kterou spouštějí nad svým celotýdenním
vlažným konáním, pro ni to byla aktivita v duchu Kristově: ustavičné konání skrze
lásku.
Jeden čas v undergroundu často zpívali Karáskovu píseň, kde se v refrénu opakuje: » že v mém žití všude chybí láska, z toho já jsem stounavej ... « Danu bolelo,
s jakým zápalem všichni zpívají právě tato slova a povzdechla si: lásku přece musí
člověk sám rozdávat, a ne si stěžovat na to, že ji nemá ...
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Vypadá to, že přece nemohla mít čas na vychovávání vlastních dětí. Ale podařilo s e j í mnohem víc, než j e jenom vychovat. Podařilo sejí postavit do světa sedm
svébytných bytostí, které stojí natolik pevně na nohou, že vědí, že svět nekončí osobním neštěstím, osobní tragedií nebo křivdou. Na rozdíl od do sebe uzavřených rodin,
které v zdánlivě pevné ulitě chrání dětí od poryvů venkovních větrů, vychovávala
děti v otevřeném komunikativním společenství s okolním světem. Vychovala sedm
dětí, které se nezhroutily v situaci, kdy jsou oba rodiče v e vězení, obviněni z podvracení republiky.
Danina výchova jejích dětí od nejúdejšího věku byla důsledně nerepresivní. Vycházela z toho, že lidská bytost, která vyrůstá v ovzduší vzájemné lásky a úcty, si
časem nutně najde, co j e správné a co ne.
Je nutné s úctou poznamenat, že v případě svých dětí měla naprostou pravdu. A
jsem hluboce přesvědčen, že jedině tak lze změnit jakoukoliv lidskou společnost. R e prese budí odpor, trest vyvolává pomstu, ublížení zatvrzclost. Jediné, co může lidi
zlepšit, j e láska. Samozřejmé těm, kdo se obnaží a takto vystoupí do světa, který směřuje k stále větší hrůze, mocní tohoto světa neodpustí, žc jim kazí jejich dílo.
Nebyla překvapující reakce Dany Němcové, když sc v první polovině sedmdesátých let setkala s rodícím se českým undergroundem. Poznala v nich lidi bezelstné,
bezbranné, nejvíc ve své zranitelnosti vystavené útlaku tzv, normální společnosti.
T o , co pro tyto lidi vykonala, bylo jenom potvrzením toho, žc je jednou z nečemých
v naší zemi, a bohužel i v katolické církvi, kdo berou vážně Kristovo evangelium.
Ale aby nedošlo k mýlce: Dana Němcová není ani aktivistka, ani misionářka. Nebyla nikdy lovec duší, ani politik. Její postoj j e bytostně cxistenciální, a jestliže; ji ustavičně přesahuje, j e to proto, že její vlastní soukromá výpověď o světě a postoj k němu
j e pro ostatní lidi oslovením. Uvnitř římskokatolické církve j e Dana kmotrou mnoha
dětem a několika dospělým, ale obrazně lze řící, žc j c skutečnou kmotrou mnoha
dětí, které spatřily světlo světa právě v undergroundu.
Protože rodiče těchto dětí, než poznali NSmcovic rodinu, ncmčli víru v to, žc
by v tomto surovém, nepřátelském a zhovadilém světě vůbec bylo možné mít děti,
natož j e slušně vychovat. N e skrze populační přednášky a karatelské řeči, ale skrz
živoucí příklad této světu otevřené rodiny pochopili, žc není svět jenom tak temný,
záludný a zákeřný, jak to denně tito bezbranní lidé poznávali na své kůži skrze jeho
byrokratické struktury. Ale že j e a může být také prosvětlený nesobeckým úsilím
o jeho nenásibiou změnu k lepšímu, ve svět skutečně lidský. Jak to napsala Dana N ě m cová v encyklopedii mladé ženy: » Člověk může plně rozvinout svou osobnost a
dál ji dovršit jen tak, že bude sloužit nccemu, co ho přesahuje. Lidská osobnost sc
rozvíjí nejen navazováním mezilidských vžtaliů, ale i^jcjich udržováním v určitém společenství.
To, že se Dana Němcová stává členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, j e logickým vyústěním její dosavadní životní cesty. Vyplynulo to z vědomí,
že u nás chybí skutečně nezávislá instituce, která by chránila ty, kdo nic nemají a nikoho nemají, kdo mohou nabídnout těm, kdo se jich zastanou, jenom starost. Ten.
obezřelý svět, v němž dneska žijí všichni, a dvojnásob obezřelý svět, v němž žijeme
v zemích, jako je naše, má skuliny. Tvoří j e vědomí čestných lidí, lidí se svědomím,
ře nezijou v pravdě. Ale teprve člověk, který tyto skuliny rozevírá a ukazuje skrze
ně možnost, že by to mohlo být jinak, o této pravdě svědčí svým tělem a dává našemu
světu šanci k záchraně.
.535

T i bezmocní, kterých, se Dana N ě m c o v á zastávala, nemohou udělat nic víc, než
jí zachovat svoji lásku. Pokrytci a opatrní pokrčí rameny a řeknou: m á co chtěla.
Ale přesto jedině skrze lidi, jako ona a devět jejích kolegů, kteří jsou dnes v e vazbě,
svítá naděje pro společnost, v e které žijeme. Nesmělá naděje, že by se přece jenom
mohla společnost represe změnit ve svět lásky. Je to možnost otevřená pro všechny,
kdo se chopí výzvy, kterou před nás zatčení členů Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných postavilo.
červen 197p
VÝZVA
Tisíce křcsCanů z Čech, Moravy a Slovenska a spolu s nimi i řada občanů bez vyznání se ve dnech 1. a 2. června 1979 sjednotily v modlitbách a postu na úmysly Svatého Otce Jana Pavla II. v souvislosti s jeho cestou do bratrského Polska, za situaci v
naší zemi a za všechny, kteří jsou vystaveni bezpráví. Odpovědi ze strany moci byly
další represe a zatýkání.
C o dělat?
Kristus nás učí, že nemáme odpovídat zlu zlem, nesnúmc však ani bezmocně přihlížet, jak zlo kolcin - a n£koiicc^j_y_ná_s_- roste^Rádi bychom společnými modlitEämi a postcirTočlpověděli na evangelní výzvu, v níž nás Kristus povolává k spoluodpovědnosti za tento svět.
Každý p r v n í p á t e k v m ě s í c i - podle možnosti 24. hodin - se zdržíme
jakéhokoliv pokrmu. Sjednoceni v Kristu budeme se modlit:
1) za dar víry, síly a vytrvalosti, abychom věrně a neohroženě žili a působili v duchu
Kristova evangelia lásky,
2) za všechny nespravedlivě vězněné; za ty, kteří trpí pro víru a věrnost svému svědomí,
3) za nastolení práva a spravedlnosti v naší zemi; za svobodu vyznání a za ty, kteří
v církvi i mimo ni působí na straně zla, aby pochopili, že štěstí jednotlivců a národů nelze stavět na lži, nenávisti a násilí.

V. O. N . S.
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Dne 10. 9. 1979 zahájily orgány S T B se souhlasem generální prokuratury Č S S R
ze dne 20. 8. 1979 rozsáhlou akci zaměřenou proti aktivním katolíkům a zejména
proti nezávislé katolické literatuře. Akce proběhla současně v Praze, Brně, Olomouci
a dalších městech. O jejím úplném rozsahu nejsme až dosud pinč informováni. Podle
zatím dostupných informací byli zadrženi a později vzati do vazby Josef Adámek,
narozený 27. 8. 1914, důchodce, bytem Brno, Náměstí Míru, č. 2, František Lízna,
duchovní bez státního soulilasu, signatář Chatty 77, adresa matky: Marie Líznová,
Velké Opatovice 375, okres Blansko, poštovní směrové číslo 679 63; Jan Krompholz,
Rudolf Smahel, duchovní v činné službě z Uherského Brodu. Tito občané byli obviužili z" trestného činu podle paragrafu 118 odst. 1. trestního zákona: nedovolené podnikání (ó měsíců až 3 léta). Jejich údajná trestní činnost měla zřejmě spočívat v roz-
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množování náboženské literatury. Tomu alespoň nasvědčuje průběh a zaměření domovních prohlídek, o nichž máme přesnější informace. Drtivou většinu položek
zabavených předmětů tvoří náboženská literatura, » vázané strojopis)' « náboženského
charakteru a rozmnožovací prostředky, na příklad u Jana Krompholze bylo zabaveno
přes 300 kusů publikace historie církve římskokatolické v Čechách a na Moravě,
náboženské obrázky a fotografie, rozmnožovací stroje a blány, barvy a podobně.
Domovní prohlídka byla velmi důkladná a konala se bez přítomnosti majitele bytu,
který byl v té době už zatčen a odvezen. Policisté obklíčili důru a na zahradě použili
detektory. U Josefa Adámka kromě položek zmíněného charakteru bylo zabaveno
ó.ooo korun. František Lízna a Jan Kronipholz a Josef Vlček byli převezeni do vazby
věznice ministerstva spravedlnosti v Ostravě. Josef Adámek a Rudolf Smahel jsou
vězněni v Brně-Bohunicích. Připomínáme, že Jan Kromphoiz a jeho manželka byli
za podobnou činnost vězněni už v 50-tých letech; 11 a S let, V současné době se starají o dvě adoptivní děti ve věku 4 a 5 let. Upozormijenc dále 11a vážný zdravotní
stav 65-letého Josefa Adámka, otce 12 dětí, kýla před operací, silná nedoslýchavost,
žaludeční potíže a zánět očí. Dále byli zadrženi a po propuštění jsou opět stíháni na
svobodě dr. Josef Zvěřina, signatář Charty 77, Jiří Kaplan z Prahy, oba podle paragrafu 178 trestního zákona: maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi (odnětí svobody až na 2 leta nebo peněžitý trest}, dr. Mečislav Razik z Brna,
Josef Brtnik ze Sivce u Brna, Svatopluk Kromphoiz z Olomouce a dr. Silvo Krčmery,
bytem Bratislava, Košická 30. Všichni čtyři podle § 118 odstavce 1 trestního zákona.
U všech jmenovaných byla rovněž provedena domovní proldídka. Mimo to byla
domovní prohlídka provedena u Emila Tomana v Rousínově i v části bytu, který
patří jeho rodičům, u Ladislava Suchomela, vedoucího katolické Charity v Brně,
bytem v Tišnově; zadržen 72 hodin. Na pracovišti signntářky Charty 77 Dagmar
Hlavsové v její nepřítomnosti, u Zdeňka Špačka a jeho otce, u dr. Radomíra Malého,
všichni z Brna, u Pavla Michala z Bčznc, okres Mladá Boleslav, zadržen 48 hodin, u
pátera Bárty, bez státního souhlasu, z Liberce a u Petra Adámka, syna uvězněného
Josefa Adámka. Kromě toho byl v této věci vyslechnut větší počet osob. Domovní
prohlídky prováděly mimo jiných vyšetřovatelé StB z Prahy: podplukovník Hora,
kapitán Žižka, poručík Judr. Mudrych, nadporučík Blaho, kapitán Liška, poclpraporčice Václavova. Dále vyšetřovatelé StB z Brna poručík Vilém Krystýnek, poručík
Zdeněk Kožuch a major Josef Zřidka-Vcsclý. Ale akce se však kroině vyšetřovatelů
StB zúčastnil ještě větší počet policistů, kteří se ve známost neuváděli.
28. září 1979
ČESKOSLOVENŠTÍ KATOLÍCI PÍŠÍ S V A T É M U

OTCI

Svatý Otče,
obracíme se k Tobě v době tísně, protože jsi pastýř všech věřících katolíků a
máš právo vědět, čím trpíme. U zdejších představitelů církve nemáme zastání, o tom
nás přesvědčila zkušenost. Státní kněžská organizace, která se vnucuje jako mluvčí
katolíků, ve skutečnosti jen přisluhuje při plánovitém umrtvování náboženského života. Pokusy dovolat se práva u státních činitelů, skončily soudním postihem iniciátorů.
Nevidíme proto jinou cestu než tuto. Velmi mnozí věřící by se k nám rádi připojili svým podpisem, ale z různých vážných důvodů nemohou. Od dobrých kněží
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v duchovní správě to zásadně nežádáme z obavy, že by j e Boží lid ztratiL I m y víme,
že se svými podpisy vydáváme v nebezpečí nejrůznějších postihů, ale nemůžeme
jinak. Když mlčí kompetentní představitelé, musí aspoň někdo jiný vyslovit nahlas, co
sí Božílid opravdu myslí. Trvalé mlčení by se mohlo vykládat i tak, že česká a s l o - _
venská církev souhlasí se svoíTpostupnou likvidací. Kdo se však sáni vzdá práva na
existenci, tomu nepomůže nikdo na světě.
Ale naše církev žije a chce žít, a to svým vlastním životem. Je si vědoma svého
poslání od Krista, a proto se nemůže spokojit s takzvaným » ukájením náboženských
potřeb «. Důkazem vůle k životu z evangelia j e i sílící proud administrativních a policejních represí za náboženský život. Toto potlačování dosáhlo zatím vrcholu rozsáhlou akcí Státní bezpečnosti, jež se stala bezprostředním podnětem k tomuto dopisu.
Dne 10. září 1979 byly u celé řady věřících a kněží na Moravě, v Čechách a na
Slovensku provedeny důkladné domovní prohlídky a zabavena převážné náboženská literatura, mimo jiné í Tvoje encyklika, sborník o Tobě a Tvoje podobizny s
modlitbou za Tebe. Následovaly výslechy, policejní zadržení a vyšetřovací vazba,
v níž je dosud vězněno osm osob. Proti nim a proti dalším, bylo formulováno obvinění z » nedovoleného podnikání <r (§ 118 trestního zákona). Je tím míněna práce obětavých věřících, kteří se snažili aspoň nouzovým způsoben částečně utišit hlad po
literatuře, která j e např. i v Tvé rodné zemi normálně k dispozici a kterou zde postrádáme: o současném dění v centru církve i v křesťanském světě, o myšlenkovém
proudění dneška a o duchovním životě, pro moderní katechezi a pastoraci. T o málo,
co u nás ještě může vycházet, zaměřuje censura k tomu, aby se ve čtenářích ukládal
dojem církve bez budoucnosti.
To se děje ve státě, jehož ústava zaručuje všem občanům svobodu vyznání a mezinárodní dohody svobodnou výměnu myšlenek. Stíhání věřících pro náboženskou
aktivitu spojenou s vírou není už v naší zemi výjimečná událost, ale stále častější tvrdá
skutečnost. Bratřím, kteří jsou nyní obviňováni 1 kriminální činnosti ve snaze zastřít
podstatu věci, hrozí nemalé tresty; připomínáme, že před několika léty byl podobní
odsouzen jeden kněz na pět let vězení za katechetické kresby. Křiklavý rozpor mezi
potlačováním - soustavným a násilným - náboženské svobody zde a mezi častými
protesty proti pronásledování komunistů jinde je pobuřující.
Ostatně nejde jen o nás katolíky. Když se vyhlašuje ideologický boj, ale místo
1 čestného zápolení myšlenek je nasazeno administrativní a policejní násilí, pak to postihuje věřící a všechny čestné lidi, kteří požadují svobodu myšlení jako součást lidsky důstojného života. V tom jsme s nimi samozřejmě solidární. Tím se i připojujeme
k Tvému úsilí o zrušení každého útisku na světě a o bratrského ducha v celé lidské
rodině. Vřele prosíme Pána za zdar Tvého úsilí.
Modlíme se podle příkazu evangelia i za své nepřátele a ovšem vyprošujeme si
, Boží milost pro tuto těžší dobu, abychom nezklamali a vydali dobré svědectví. Prosíme také o pomoc veškerou církev, aby naši bratři a sestry po celém světě v modlitbách i veřejně vzpomínali na nás, když trpíme pro svou víru a pro skutky této víry.
AC spolu s námi vyprošují zvláště vězněným křesťanům sílu a vytrvalost čelit násilí
a nést ve víře tento kříž, který je i křížem Pána Ježíše Krista.
Vědomí, žc Ty, Svatý Otče, s námi plně cítíš a neopouštíš nás, je nám posilou a
znamením lásky našeho Boha, který své věrné nikdy neopouští.
Říjen 1979
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(podpisy)

DOPIS

Z

EPISKOPÁTU Č E C H A M O R A V Y , KARDINÁLU

P O L S K A
FRANTIŠKU

TOMÁŠKOVI

Protože starost o zachování lidské důstojnosti a dodržování občanských práv j c
křesťanskou povinností, nedovoluje nám naše svědomí stavět se lhostejně ke zprávám,
jež k nám doléhají z Vaší země. Hluboce znepokojeni uvězněním, chystaným procesem a pronásledováním nevinných lidí i tím, že nevidíme jinou cestu, jak aktivně
pomoci, obracíme se na Vás. Máme zde na mysli hlavně členy Výboru ra obranu nespravedlivě stíhaných, kteří byli zatčeni 29. května t. r. a jimž j c kladeno za vinu, žc
jednali proti zájmům Č S S R . Hrozí jim tresty až do pěti a deseti let vězení.
Ve skutečnosti tito lidé, budící všeobecný obdiv a uznání, jednali v duchu učení
církve, která z II. Vatikánského koncilu vyzývá všechny ty, » kdo jsou nebo se mohou
stát způsobilými k obtížnému a zároveň vznešenému umění, jímž je politika ... «,
aby vystupovali »proti bezpráví a útlaku, panovačné zvůli a nesnášeniivosti jednoho
člověka nebo jedné politické strany... « (Gaudium et spes, c 75). Jsme svědky toho,
jak církev, která vždy stála v obraně lidských práv, j e dnes skutečně prosazuje. Hlas
církve - jediná morální autorita v zemích jako j c Československo a Polsko - má
ohromný význam. Proto Vás prosíme, abyste tyto lidi vzal v ochranu a svou péčí
zahrnul i jejich rodiny.
Možná, žc už je náš list zbytečný a neaktuální, možná, že Episkopat již předběhl
naše prosby. Jestliže o tom nic nevíme, není to proto, že bychom sc nedostatečně
zajímali o to, co se u Vás v Československu a vc Vaší církvi děje, ale v důsledku těžkostí, které znemožňují plynulou výměnu informací mezi našimi státy.
Zůstáváme s Vámi v modlitbě, zvláště za všechny pronásledované a jejich obránce.
Podepsáno 317 katolických kulturních a vědeckých procovtiíkň, reprezentujících všech
pět Klubů katolické inteligence, krakovský týdeník TYGODNIK POWSZECHNY, měsíčníky
ZNAK a WIEZ, Katolickou miiversitu v Lublině, nezávislý čtvrtletník mladých katolíkii
SPOTKANIA O řada dalších kněží a laiků.
Krakow, 14. srpna 1979

JOSEF

ZVĚKINA

STÍŽNOST A P R O H L Á Š E N Í
Zpráva vyšetřování StB v Praze-Ruzyni do rukou vyšetřovatele pplk. Štěpána
Kohla.
Dne 12. září mi bylo předáno usnesení, podle kterého jsem s odvoláním na § 1Ö3
odst. i tr. ř. stíhán jako obviněný z tr. činu podle § 178 tr. zák.
Proti tomuto usnesení podávám vo smyslu připojeného poučení v zákonné lhůtě
tuto stížnost:
V usnesení je uvedeno, že jeho příčinou je dostatečně odůvodněný závěr, že jsem
v nezjištěné době do 10. 9. 1979 společně s dalšími osobami úmyslně mařil nebo ztě.539

žoval výkon státního dozoru nad církví. V odůvodnění pak je uvedeno, že tr. stíhání proti mně bylo zahájeno pro trestný čin nedovoleného podnikání. Tedy maření
nebo ztěžování státního dozoru nad církví je zřejmě spatřováno v mém nedovoleném
podnikání.
Podle § 118 tr. zák. se tr. činu nedovoleného podnikání dopouští ten, kdo neoprávněně provozuje ve větším rozsahu soukromé výrobní nebo jiné výdělečné podnikání.
V dosavadním řízení nebylo zjištěno nic, co by svědčilo o tom, že jsem se jakéhokoli výrobního - tím spíše výdělečného - podnikání nebo jiného takového podnikání dopustil.
Pokud jsem sepisoval některé své myšlenky, šlo pouze o zachycení těchto nápadů
a v žádném případě jsem nikdy od nikoho za tyto texty žádnou odměnu nežádal ani
nedostal. Mé sepisování vlastních myšlenek pak zcela zřejmě nelze považovat za
výrobní činnost ve smyslu zákona (viz komentář k tr. zák. z r. 1964, kde se praví, že
ustanovení zákona § 418 postihuje různé formy neoprávněného podnikání, které
ruší řádný chod a rozvoj socialistické výroby poskytováním služeb a jiných úseků
soc. ekonomiky a současně obnovuje soukromovlastnické společenské vztahy).
Vzhledem k tomu, že ani v usnesení, ani v jeho odůvodnění není uvedeno nic
dalšího k zdůvodnění mého trestního stíhání, jehož důvodnost v každém směru zamítám, žádám, aby napadené usnesení bylo zrušeno a trestní stíhání proti inně zastaveno.
Prohlášení k obvinění:
Všeclma moje činnost směřuje k vytváření nového smýšlení, nového člověka a
společnosti, k uskutečňování života v pravdě, beze strachu, násilí a nenávistí. Nejsem
politik, ale teolog. V zoufalství nad nemožností politických jednání jsem pokládal
za mravní povinnost přispět podle svých sil k řešení krizí, do kterých celý svět padl.
Počátek jsem učinil ve spisku » Odvaha být církví «.
Je to můj dar lidem bez rozdílu ras a národností, konfesí a ideologií. Je to poselství o světovém bratrství, ovšem poselství formulované křesťansky, Je to můj příspěvek k ťisilí o lepší budoucnost člověka.
V tom směru jde ještě dál i můj rukopis » Náčrt nové teologie «, který mi byl
zabaven. Byl určen kardinálovi Františku Tomáškovi a papeži Janu Pavlu II. - a skrze
ně opět všem lidem, kteří hledají pravdu, svobodu a Boha.
Nikde jsem v těchto svých pracích nepoužil výrazu nepřátelského státu, ba už jsem
ani nekritizoval porušování zákonů CSSR, jak jsem činil dříve. Dnes mi jde o pozitivní přínos v problémech, které pokládám za nejvážnější a k nimž se mi zdá, že mohu
něco říci. Je to jakoby závěr mého života.
Proto budí ve mně úžas, žc tato moje práce pro dobro mého národa i všech lidí
je kvalifikována jako trestný čin. Na nesmyslnost obvinění vzneseného proti mně
jsem již po stránce právní poukázal ve svém odvolání proti tomuto obvinění. Z a
těchto okolností jsem nucen odmítat ve smyslu zákona další výpovědi.
Znovu žádám o zrušení citovaného obvinění proti mně i obvinění proti těm, kdo
se postarali o rozšíření mého spisku. Žádám o vrácení zabavených rukopisů a psacího stroje.
ZáH,
. 5 4 0
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