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E N C Y K L I K A J A N A P A V L A II. O L I D S K É P R Á C I (*)

Třetí encykliku Laboretn exerceus, jež vyšla na svátek Povýšení
svatého kříže, 14. září 1981, ve třetím roce pontifikátu, zamýšlel Jan
Pavel II. vydat s datem 15. května 1981. Měl to být jeden z vrcholných
bodů oslav 90. výročí vydání první sociální encykliky Reruni novarum
papeže Lva XIII. Úvodní slova encykliky zní: »Svou prací si člověk
musí vydělávat denní chléb a přispívat k neustálemu pokroku věd
a techniky, zvláště však k postupnému zvyšování kulturní a mravní
úrovně společnosti, v níž žije ve společenství se svými bratry.« Již
tato slova udávají obsah, důvod a smysl encykliky. Encyklika mluví
o lidské práci - nebo přesněji o člověku, který pracuje - o práci, jež
přetváří svět jak ve smyslu hmotném, tak i duchovním. Lidská práce
je totiž znamení, jež člověka odlišuje od ostatního tvorstva.
Není to poprvé, že Jan Pavel II. mluví o otázkách spojených s lidskou prací. Již v některých svých projevech naznačil mnohé prvky
svého pojetí světa práce. Není to ani poprvé, že zaměřuje pozornost
církve a světa na problémy, jež člověk musí řešit koncem druhého
tisíciletí křesťanství. V e svých předešlých encyklikách Redeniptor hominis
a Dives in misericordia ukázal cestu člověka ve světle Boha a ve světle
evangelia spásy. Třetí encyklika pokračuje na této cestě: zabývá se
opět lidskou osobou, člověkem, v jedné z jeho základních činností,
totiž v práci. Prací totiž člověk plní poslání, jež dostal od Boha, aby
ovládl zemi pro vlastní dobro a pro dobro všech lidí.
(*) Podaný přehled encykliky Luborem exerceus v základních rysech sleduje oficiální presentaci
encykliky v tiskovém sále Vatikánu 15. září 1981, kterou podal sekretář papežské komise
Iustilia et Pax, P. Jan Schotte C I C M .
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V první části encykliky (č. 1-3), již lze označit za úvod, připomíná
papež její povahu a dějinné souvislosti. Laborem exercens je věnována
lidské práci, lépe řečeno je jejím obsahem člověk v široké souvislosti
toho, co znamená práce. Práce je » základní rozměr lidské existence,
skrze niž je lidský život každodenně vytvářen, z níž lidský život čerpá
svou specifickou hodnotu, v níž je však zároveň obsažena stálá míra
lidské námahy, utrpení, ba dokonce křivdy a nespravedlnosti, jež hluboce zasahují společenský život uvnitř jenotlivých národů a na mezinárodní úrovní« (č. 1). Svatý Otec vychází z nového rozvoje a ze
změn v dnešním světě a chce prohloubit téma lidské práce, již označuje za » klíč a pravděpodobně základní klíč sociální otázky «, který
»má podstatnou a rozhodnou důležitost« (č. 3). Papež mluví o problému práce ne proto, aby předložil vědecký rozbor měnících se podmínek a jejich vlivu na společenský život člověka - k tomu jsou povoláni jiní - nýbrž aby vyslovil mínění církve. Úkolem církve je připomenout důstojnost a práva pracujícího člověka, ukázat, kde se porušují,
a pomáhat, aby současným změnám byl dán takový směr, který by
zajišťoval skutečný pokrok člověka a společnosti (č. 1).
V encyklice tedy jde o sociální otázku, což není jistě nové téma,
jak to v posledních sto letech ukazuje především sociální učení církve.
Jeho vývoj encyklika krátce shrnuje. Zatímco encykliky Rerum novartun Lva XIII. a Quadragesimo anno Pia XI. mluvily především o dělnické otázce a encykliky Mater et magistra Jana XXIII. a Populomm
progressio Pavla VI. především o spravedlivém rozvoji, je v dnešní době
potřebné uvažovat o sociální otázce v universálním měřítku. Dříve
zde byl problém » tříd «, dnes se sociální otázka stává problémem světovým a je ji tedy třeba řešit ve světovém měřítku. Jan Pavel II. zdůrazňuje kontinuitu a koherenci sociálního učení církve a jeho stále
aktuální platnost. V c své exposici sleduje pak poselství evangelia a tradici sociálního učení církve. Přípomíná encykliku Rerum nouarum ne
proto, aby ji komentoval s přihlédnutím 11a současný stav, nýbrž se
zaměřuje na jeden základní článek sociální otázky: na lidskou práci.
Lidská práce není vlastní jediné třídě, je vlastní každému člověku a všem
lidem - každý člověk pracuje. A právě problematika lidské práce nabývá stále více světového měřítka. Proto chce Jan Pavel II. ukázat, jak
právě řešením problematiky práce lze udělat lidský život lidštějším.
Druhá část encykliky (č. 4-10) se zabývá vztahem mezi prací a člověkem. Vychází ze zjeveného Božího slova, z Písma svatého. Přesvědčení, že práce představuje základní rozměr lidské existence na
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zemi, je jistě rozumové přesvědčení. Avšak církev se dívá na člověka
nejen ve svědě dějinné zkušenosti a vědeckého poznání, nýbrž především ve svědě zjevení, a proto je pro ni toto rozumové přesvědčení
zároveň přesvědčením víry. Kniha Genesis učí, že člověk byl stvořen
»jako Boží obraz, jako muž a žena « (i, 27), a připomíná přikázání
Stvořitele člověku: »Buďte plodní, rozmnožujte se, zabydlete zemi
a ovládněte ji « (1, 28). Právě toto podrobení země - příkaz, jehož dosah
je všeobecný a jenž nepřestává být aktuální (č. 4) - se uskutečňuje prací.
Prací se tak člověk zařazuje do Božího plánu.
Na základě Božího příkazu podrobit si zemi uvádí Svatý Otcc
rozlišení mezi prací v objektivním a subjektivním smyslu. Prací v objektivním smyslu (č. 5) by se dala nazvat veškerá technika v nejširším
slova smyslu, jako souhrn všech prostředků, jež člověk při své práci
užívá, spolu s lidskou činností a výsledkem, práce. Mnohé technické
prostředky práci usnadňují a jsou v tom smyslu spojencem člověka,
avšak mohou se obrátit proti němu. Vlastním subjektem práce má
však vždy zůstat člověk, a právě člověka jako subjekt práce označuje
papež prací v subjektivním smyslu (č. 6). Protože pak je člověk stvořen
jako Boží obraz, je také osoba, a proto práce musí sloužit k uskutečnění
člověka v jeho lidství a osobnosti. Člověk má zemi vládnout a ne být
od ní ovládán.
Proto základní pramen důstojnosti a hodnoty lidské práce netkví
tolik v jejím objektivním rozměru, ve vykonaném díle, nýbrž mnohem
více v tom, že práci koná lidská osoba, tzn. v subjektivním rozměru
práce. »První základ hodnoty práce je sám člověk, její subjekt« (č. 6).
Na základě tohoto pojetí mizí jakýkoli podklad pro rozdělení lidí do
určitých skupin podle druhu práce, kterou vykonávají. Jinými slovy
není tak důležité, jakou práci kdo koná, mnohem důležitější je, že
kdo ji koná, je lidská osoba. V tomto bodě se křesťanské učení liší od
různých směrů materialistického a ekonomického myšlení a musí jim
odporovat, když považují lidskou práci jenom za zboží, obchod a člověka za výrobní sílu nebo prostředek. S člověkem nelze nakládat jako
s pouhým nástrojem, protože člověk je subjekt, vykonavatel a tvůrce
práce a je to především on, kdo práci dává hodnotu.
K tomuto tématu se Svatý Otec vrací obšírněji v následující části,
ale již zde uvádí některé důsledky. Zdůrazňuje především, že jakákoli
lidská práce, i když také znamená vždy námahu, je dobro pro člověka.
Jde o dobro nejen » užitečné « nebo » příjemné «, nýbrž jde o dobro,
jež je člověka » hodné «, právě proto, že prací člověk uskutečňuje » ovlá.479

dání země« (č. 9). Práce je tedy pro člověka dobro především proto,
že svou prací člověk nejenom přetváří přírodu, nýbrž uskutečňuje
sebe jako člověka, v jistém smyslu »se stává více člověkem « (č. 9).
Bohužel se také stává, že práce se zneužívá proti člověku. Další důvod,
proč je práce dobro pro člověka, tkví v tom, že prací člověk zajišťuje
existenci vlastní rodiny, » první vnitřní škoíy práce pro každého člověka« (č. 10). Konečně je práce dobro pro člověka proto, že člověk
v práci nachází možnost, jak zvětšit obecné dobro, jež vytváří spolu
s ostatními členy větší společnosti - např. národa - k níž náleží (č. 10).
V e třetí částí encykliky (č. 1 1 - 1 5 ) Jan Pavel II. rozebírá - stále na
základě kritéria, že člověk je subjekt práce - spory mezi»světem práce «
a »světem kapitálu«. Termín »kapitál« encyklika užívá ve smyslu
sourhnu všech prostředků, jež umožňují vytvářet dobra, ať již jde o
dokonalejší technické prostředky nebo o mocnější finanční investice.
Svatý Otec sice vzpomíná dějiny tohoto sporu, jde mu však především
o to, aby ukázal, jak lze tento spor překonat, a to právě na základě
důstojnosti lidské osoby, která je subjekt práce.
Potvrzuje proto znovu nadřazenost práce nad výrobními prostředky
a udává též důvody pro tuto nadřazenost. Přírodní zdroje totiž nevyrobil člověk, nýbrž dostal je od Stvořitele, a pouze lidskou prací jeuzpůsobil k tomu, aby mu sloužily. Dále pak prostředky, jak tato bohatství
darovaná od Stvořitele přetvořit ke službě člověku, jsou plodem lidské
práce, kterou vykonala předešlá pokolení. Proto tedy » vše, co práci
slouží, je samo plod práce« (č. 12). Souhrn pracovních prostředků ať již jde o zdokonalenou techniku nebo o mocnější finanční prostředky zůstává naprosto a výlučně podřízen člověku, který pracuje. V celé
encyklice je zdůrazněn primát lidské osoby nad věcmi, primát člověka
nad prací.
Zcela důsledně pak papež tvrdí, že systém práce může být spravedlivý pouze tehdy, pokud překoná veškerý rozpor mezi prací a kapitálem - v první řadě mezi lidmi, kteří jedno či druhé představují. Překonat tento rozpor lze tím, že je dána struktura založená na základě
priority lidské práce a skutečné účasti člověka nad výrobním procesem.
Výrobní prostředky nikdy nesmí ovládnout člověka a jeho práci.
Chyby minulosti - především ekonomismu, kde je práce hodnocena
pouze podle hospodářského výsledku, a materialismu, kde hmotné
má přednost před osobami - se mohou ještě mnohými a různými
způsoby opakovat, pokud se nepodaří překonat praktický a ideologický rozpor mezi prací a kapitálem. K tomu je třeba uskutečnit pře-
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svědčení, že » osoby jsou nadřazené věcem, a lidská práce je nadřazena
kapitálu ve smyslu výrobních prostředků« (č. 13).
Dále Jan Pavel II. opět potvrzuje učení církve o právu na soukromé
vlastnictví, a to i výrobních prostředků. Zdůrazňuje však zároveň, že
toto vlastnictví není samoúčelné nebo výhradní; je zde totiž širší souvislost všeobe:ného určení světských bohatství a práva jejich všeobecného užití. Takový princip se radikálně liší od programu kolektivismu
hlásaného marxismem, který popírá právo na soukromé vlastnictví
výrobních prostředků. Liší se však též od programu kapitalismu prováděného liberalismem tím, že zdůrazňuje skutečnost, že právo soukromého vlastnictví výrobních prostředků je podřízeno určení pozemských dober všem lidem (č. 14).
V této souvislosti mluví papež také o zespolečenštění výrobních
prostředků. N a základě vyslovených principů nelze vyloučit zespolečenštění některých výrobních prostředků za určitých vhodných podmínek. Názor, který žádá výlučné právo soukromého vlastnictví výrobních prostředků - jako »skalní« kapitalismus - je tedy nepřijatelný.
Je však naprosto nutné odmítnout odstranění <1 priori soukromého
vlastnictví výrobních prostředků hlásaného » skalním « kolektivismem.
Pokud dojde k zespolečenštění některých výrobních prostředků, pak
musí být provedeno tak, aby pracující člověk mohl vykonávat svou
práci, aby se cítil skutečně spoluodpovědným a tvůrcem na svém pracovišti. Jeho důstojnost jako subjektu práce musí být plně respektována;
jakékoli vlastnictví - a£ soukromé či společenské - má sloužit práci
a jejímu subjektu, člověku (č. 14). Jinými slovy řečeno: Není tak důležité, jaké je vlastnictví výrobních prostředků, důležité je, aby byla ve
všem respektována důstojnost lidské osoby, která pracuje.
Ve čtvrté části encykliky (č. 16-23) mluví Svatý Otec o právech
a odpovědnosti pracujícího člověka. Práce je povinnost člověka, a proto
také zdroj práv pro pracujícího. Práva, jež vyplývají z práce, jsou svým
způsobem plně zahrnuta ve všeobecnější souvislosti základních a vrozených práv lidské osoby. Práce j e povinnost pro člověka i proto, že
je mu určena Bohem a že člověk přísluší lidskému pokolení. Práce je
nutná k zachování a rozvoji člověka; vyžaduje ji jeho soudržnost s bližním, jeho vztah k příbuzným, otčině a národu, k celému lidskému
společenství.
V souvislosti s právy a povinnostmi papež rozvádí některé specifické problémy. Zdůrazňuje, že s lidmi, kteří jdou za prací - problém
vystěhovalectví - se nemá nakládat rozdílným způsobem než s ostatní-

.481

mi. Každý člověk má totiž právo opustit svou vlast a zase se tam vrátit
(č. 23). Žádá, aby byla umožněna odpovídající práce i lidem tělesně
postiženým, protože i oni jsou lidské osoby, subjekty práce (č. 22).
Mluví o důstojnosti práce v zemědělství, která má základní význam
pro přežití lidského pokolení a kde se přímo hmatatelně obráží příkaz
Stvořitele podrobit si zemi, a pranýřuje nespravedlnosti, jež existují
v hodnocení této práce (č. 21). Přiznává odborům, že jsou neoddělitelný obraz společenského života, zdůrazňuje však, že boj za sociální
spravedlnost, který j c jejich úkol, nemá být veden » proti« něčemu
nebo někomu, nýbrž » pro « společné dobro v duchu solidarity všech
lidí. Jc třeba vyloučit veškerý skupinový nebo třídní egoismus. Z křesťanského hlediska nejde tolik o to » m í t « více, mnohem důležitější
je »být« více. Papež přiznává zaměstnancům i právo na stávku, ta
však je pouze mezní prostředek a v žádném případě nesmí být zneužívána, např. k ideologickým důvodům (č. 20). Jan Pavel II. vyžaduje
také spravedlivou odměnu - plat, mzdu - za vykonanou práci, která
v dnešní době řeší vztah mezi zaměstnancem a přímým zaměstnavatelem. V této souvislosti upozorňuje, že spravedlivá odměna za práci
má být taková, aby živitel rodiny mohl skutečně rodinu uživit, aby
žena nemusela pracovat mimo domácnost, aby byly řádně oceněny
i mateřské úkoly ženy. Zmiňuje se též o právu na zdravotní péči, o právu
na odpočinek a rekreaci a o právu na pensi (č. 19). Naráží též na problém nezaměstnanosti - zvláště nezaměstnanosti mladých - a vyzývá
ty, kteří za to odpovídají, aby zajistili všeobecné řešení tohoto problému (č. 18).
K lepšímu pochopení těchto papežových tvrzení je nutno si zvláště
všimnout jeho rozlišení mezi přímým a nepřímým zaměstnavatelem.
Toto rozlišení - svým způsobem původní - ozřejmuje, jak jsou za
daných okolností pracovní vztahy a práva pracujících závislé 11a mnoha
činitelích a vnějších podmínkách, jež plně, i když nepřímo, působí
11a celý okruh odpovědnosti k právům zaměstnancii. Přímý zaměstnavatel je osoba nebo instituce, s níž zaměstnanec uzavírá pracovní smlouvu. Výrazem »nepřímý zaměstnavatel« papež označuje celý souhrn
daných skutečností, který má určující vliv na způsob, jak se vytváří
smlouva a vztahy - více nebo méně spravedlivé - v oblasti lidské
práce (č. 17). Pojem nepřímého zaměstnavatele v sobě zahrnuje např.
následující faktory: kolektivní smlouvy; zásady vztahů určené národními zákony; vládní politiku práce; ekonomické a obchodní mezinárodní vztahy; stupeň industrialisace - zprůmyslnční - různých zemí;
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vícenárodní nebo nadnárodní společnosti; ekonomickou a finanční
světovou politiku. T o vše má vliv nejen na vedení jednoho podniku
nebo na národní či státní politiku práce, nýbrž také 11a objektivní práva
každého jednotlivého zaměstnance. Termín » nepřímý zaměstnavatel«
tak označuje vše, co má jakýkoliv nepřímý vliv, jenž určuje postavení
zaměstnance. Jan Pavel II. mluví o nepřímém zaměstnavateli hlavně
proto, aby zdůraznil, že především ten má odpovědnost vůči zaměstnancům. Přímý zaměstnavatel má samozřejmě také odpovědnost a povinnosti vůči zaměstnanci, v mnohém má však svázané ruce právě
nepřímým zaměstnavatelem. A b y svět práce byl skutečně spravedlivý,
pak musí být spravedlivě vyřešeny především všechny otázky týkající
se nepřímého zaměstnavatele. Na tomto poli může velice mnoho učinit
především O S N , a to zvláště její organisace pro práci O I T a pro zemědělství a výživu F A O .
Jan Pavel II. ve své encyklice Laborem exercens vychází z biblického
textu Genese »podrobte si zemi« (i, 28), k němuž se stále vrací a 11a
nějž se odvolává. V poslední, paté části encykliky (č. 24-27) udává pak
základní prvky spirituality práce; jaký je význam práce v Božích očích.
Právě v tomto bodě má církev své nezadatelné poslání (č. 24). Práce
je činnost lidské osoby - actus personaa - 12a níž se podílí celý člověk,
jeho duše i tělo. Člověk stvořený k Božímu obrazu se svou prací účastní
-na stvořitelském díle a osobně přispívá k uskutečnění plánu prozřetelnosti v dějinách. Papež vidí v knize Genesis » v jistém smyslu první
evangelium práce« (č. 25). Obsah tohoto evangelia zvláště zdůraznil
Ježíš Kristus, který svými slovy, svými podobenstvími a především
svým životem - životem pracujícího člověka - skutečně zvěstoval
»evangelium práce« (č. 25). A je to právě toto evangelium práce, jež
encyklika zvěstuje s mnoha biblickými odkazy a s častým odvoláním
na dokumenty Druhého vatikánského koncilu, především na pastorální konstituci Gaudium et spes o církvi v dnešním světě, a tak podává
základní body pro spiritualitu práce, jejíž vypracování je zvláštním
úkolem církve.
D o středu této spirituality klade papež tři následující prvky:
1) Prací se člověk účastní na stvořitelském díle Božím. Písmo svaté
nám předkládá stvoření jako »práci «, již Bůh vykonal » v šesti dnech«
(sr. Gn 2, 2; Ex 20, 8. 1 1 ; Dt 5, 121m), aby sedmého dne » odpočinul«
(sr. Gn 2, 3). Kniha Genesis končí líčení každého dne stvoření slovy:
» Bůh viděl, že j e to dobré « (Gn 1, 4. 10. 12. 18. 21. 25. 31). Prací a odpočinkem se tak člověk stává podobným Bohu stvořiteli, a to jakou.483

koliv prací, I tou nejběžnější činností každodenního života. V tomto
světle se práce skutečně stává oslavou Boha (č. 25).
2) Stálým vztažným bodem má být postava Ježíše Krista - člověka
práce. Ježíš Kristus svým životem práci posvětil; v Nazarete o něm
lidé s úžasem říkali: » Kde se to u něho vzalo? Jaká to moudrost mu
byla dána! Copak to není tesař, Mariin syn? « (Mk 6, 2-3). Celý Ježíšův
životní postoj se dá označit jako takový, že s láskou shlíží na lidskou
práci - vždyť i on sám ji koná - í když zároveň upozorňuje, aby si
lidé nedělali přílišné starosti (sr. Mt 6, 25-34). Ve svých podobenstvích
o Božím království se stále odvolává na různé druhy lidské práce:
pastýře (např. Jan 10, 1-16), rolníka (sr. Mk 12, 1-12), lékaře (sr. Lk 4,
23), rozsévače (sr. Mk 4, 1-9), otce rodiny (sr. Mt 13, 52), služebníka
(sr. Mt 24, 2 5 ; Lk 12, 42-48), správce (sr. Lk 16, 1-8), rybáře (sr. Mt 13,
47-50), obchodníka (sr. Mt 13, 45-46), dělníka (sr. Mt 20, i-ió), ženy
(sr. Mt 13, 33 ; Lk 15, 8-9). Apoštolát srovnává s prací ženců (sr. Mt 9,
37; Jan 4, 35-38) nebo rybářů (sr. Mt 4, 19). Tato Kristova slova se
pak odrážejí též v učení apoštola národů, svatého Pavla, který kromě
jiného píše: »Kdo nepracuje, ať nejí« (2 Thes 3, 10) a »Dělejte svou
práci ze srdce, jako by to ani neplatilo lidem, nýbrž Pánu. Víte přece,
že vám to Pán odplatí« (Kol 3, 23-24) (č. 26).
3) Na lidskou práci je třeba se dívat ve světle velikonočního tajemství,
ve světle Kristova kříže a zmrtvýchvstání. Každá práce je též spojena s námahou, kterou přinesl na svět hřích : » Zlořečená buď země kvůli tobě,
s námahou se z ní budeš živit po celý svůj život... V potu tváře budeš
jíst chléb, dokud se nenavrátíš do hlíny, neboť z ní jsi byl vzat« (Gn 3,
17. 19). Právě na tuto námahu každé práce odpovídá Kristův kříž.
Avšak lidská práce je spojena i s Kristovým zmrtvýchvstáním tím, že
přibližuje příchod Božího království. » Tím, že člověk snáší námahu
práce ve spojení s Kristem, který byl pro nás ukřižován, spolupracuje
svým způsobem s Božím Synem na spáse lidstva ... V práci, díky světlu,
jež do nás proniká z Kristova zmrtvýchvstání, ... nacházíme takřka
předzvěst nového nebe a nové země, na nichž právě skrze námahu
práce má člověk a svět účast« (č. 27).
V tomto krátkém přehledu nebylo možno zachytit celé bohatství
papežova poselství o lidské práci. Byly zde ve zkratce vybrány jen
nej důležitější body jako jakýsi úvod k lepšímu zamyšlení nad textem
samotným, k zamyšlení nad pravým smyslem lidské práce, skutečnosti, jež nás provází v každodenním životě a již jsme všichni povoláni
přijmout a prožívat ve skutečně křesťanském smyslu.
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Encyklika Laborem exercens končí odkazem na kříž a zmrtvýchvstání Krista a nese též pečeť osobního kříže a utrpení autora Jana Pavla II.
T o je smysl posledního odstavce, kde je zastřená zmínka o událostech
z 13. května 1981.

KAREL

ŘÍHA

(Řím)

ZAMYŠLENÍ NAD TEOLOGICKÝM
K A R L A R A H N E R A (*)
i. Jeho

DÍLEM

východisko

Karl Rahner je považován za největšího současného katolického
teologa. Obsáhl nejen tradiční křesťanskou nauku, ale vyrovnával se
aktivně i s moderními proudy ve filosofii a teologii. Prošel také školou
Martina Heideggera. 1 1 . července minulého roku, rok po dovršení
svých pětasedmdesátin (1), odpovídal v rakouské televizi 11a otázky,
jež mu kladl Dr. Pawlowsky. Ten se ho mimo jiné ptal také 11a jeho
vztah k Martinu Heideggerovi. Rahner odpověděl, že Heidegger byl
pro něj »velký mistr, který učil myslet«; že však on jako teolog nemá
s Heideggerem mnoho společného, poněvadž jeho tvorba se týká
jiných námětů a má jiný obsah. T o je ovšem samozřejmost, která
téměř nic neříká. Důležitější než námět a obsah badatelské práce spekulativní vědy, jako je filosofie a teologie, je její východisko a její metoda.
V tomto ohledu by bylo snad přecc jen důležité i zajímavé všimnout
si vztahu Rahncra k Heideggerovi, zvláště když víme, že to byla právě
fenomenologická metoda nezúčastněného popisu, která Heideggerovi
nedovolila spatřit hloubkovou dimenzi bytí a položit otázku Boží
existence. Podařilo se Rahnerovi opravdu překonat tuto plochou
a neurčitou horizontální rozprostřenost světa a existence člověka?
Heidegger je zasažen skutečností úzkosti, která doprovází jako
spodní tón existenci člověka a propuká k vědomí ve chvílích ticha,
samoty a nečinnosti. Tato základní zkušenost ukládá člověku velmi
( * ) V letních měsících 1981 b y l y předneseny v c vatikánském rozhlasu čtyři rclacc
Karla Rahncra, které zde otiskujeme rozšířeny o pátou část. Chtějí být skromným
do myšlení autora, jenž b ý v á nazýván » ncjvětšíni současným teologem «, ale také
k problematičnosti jeho díla, doložené řadou hlasů hlavní mladších katolických
(1) Narozen 5. 3. 1904 ve Freiburg im Brcísgau.

o teologii
uvedením
poukazem
myslitelů.
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naléhavou otázku po smyslu bytí vůbec (2). Rahner nesdílí tento
zážitek úzkosti, nýbrž začíná přímo faktem vědomí, že se tážeme.
Tázání je akt, který vyznačuje právě člověka. Zvíře se netáže, nýbrž
pouze v tupé bezprostřednosti reaguje na vlivy svého okolí. Pouhý
duch by se také nctázal, poněvadž by měl intuici, tj. přímý vhled do
skutečnosti, nezávisle na těle a smyslech. Člověk se táže: to znamená,
že má odstup od skutečnosti, ale i duchovní vztah k ní. Svou schopností se tázat člověk přesahuje skutečnost, tím že ví o jejích dalších
souvislostech a hledá její důvody a principy; ale i skutečnost přesahuje
člověka, který její záhadnost nikdy nedostihne ani nevystihne a vždy
bude nucen se 11a ní tázat.
Otázka je základní a dále nepřekročitelný fakt našeho vědomého
života. Ž e j e nepřekročitelná a že j e fakticky dána, jsou dva znaky,
jež spolu souvisejí. Otázka je začátek přemýšlení a zároveň to, co
vždy znovu povstává za každou dosaženou odpovědí, kdy jsme logickou důsledností nuceni hledat její další odůvodnění a důvody jejích
důvodů. Bez otázky není odpovědi. Otázka je tedy to první. Každá
odpověď však jen rozšiřuje možnost dalších otázek. Otázka j e tedy i to
»poslední«, čili je nepřekročitelná. Máme dojem, že otázka jako to
» poslední« sahá kamsi do prázdna, kde se nemá čeho zachytit, nedosahuje žádné odpovědi, která by jejímu hledání dávala směr a smysl.
Otázka bez zásadního zaměření nemá ani tvar ani nutnost, j e a není,
je pouze fakticky a ne nutné. Takový jev vědomí, pro nějž nenalézáme
nutné odůvodnění, můžeme pouze fenomenologicky nezúčastněně pozorovat a popisovat - jak to dělá Heidegger (3) - ne však z něj odvozovat nějaký systém nutných pravd. Zde však se Rahner odlučuje od
svého mistra. Prohlašuje, že existuje opěrný bod této »vznášející se
otázky «, a ten že je v tázajícím se člověku, totiž v naší nutnosti, že
se tázat musíme, pokud vůbec žijeme jako lidé (4). Člověk je jakoby
ztělesněná otázka. Otázkou se probouzí lidský duch a v otázce se vyčerpává jeho nejzazší vzmach. Tím, že víme o této své nutnosti se tázat,
(3) Sr. Scbi und Zelt, i . vyd. 1927, 14. vyd. v Tübingen 1977, zvláštč § 40: Die Grundbefindlichkeit der Angst als eine ausgezeichnete Ersclilossciiheit des Daseins; Str. 184-190. Sr. tíž
Was isl Metaphysik?,
1. vyd. 1929, j . vyd. v c Frankfurt am Main 1949.
(3) Sein und Zeil, § 1 : »Ausarbeitung der Seinsfragc besagt demnach: Durchsichtigmachen
eines Seienden - des Fragenden - in seinem Sein « (str. 7). » Ein 1 Zirkel im Beweis ' kann
in der Fragestellung nach dem Sinn des Seins überhaupt nicht liegen, weil es in der Verantwortung der Frage nicht um eine ableitende Begründung, sondern um aufweisende GrundFrcilcgiing geht« (str. 8).
(4) Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aqnin, 1. vyd. 1939,
2. vyd. v Mnichovi 1957. Hörer tlts Wortes. Zur Grundlegung einer Reltgionsphilosophie,
1. v y d .
1 9 4 1 , 2. vyd. 1903.

.486

chápeme sami sebe, neboli, jak říká Raliner, jsme » při sobě «; tím
však, že chápeme sami sebe pouze jako otázku, jsme sami sobě tajemstvím (5).
Z tohoto určení člověka jako k sobě přicházející, v sobě se vyjasňující otázky již můžeme odhadnout postavení, jaké má člověk v Ralmerově teorii poznání. Poněvadž otázka jako taková j e zcela univerzální,
vztahuje se na všechno, co jest nebo může být, a poněvadž tato univerzální otázka v člověku je » při sobě «, je člověk klíčem k pochopení
vesmíru, k odhalení věčných pravd i k poznání Boha. T o jest onen
»obrat k člověku« {anthropologische Wende), velikost i slabost Ralinerova myšlení, v každém případě však impuls, který velmi ovlivnil
další v ý v o j katolické teologie.
Otázka j e privilegované východisko filosofické spekulace nejen
v tom smyslu, že j e nepřekročitelná, že je první a poslední jev našeho
vědomého života. Ona v sobě též implikuje a nám ukazuje i metodu
dalšího myšlenkového postupu. Tento poukaz na metodu, jejž otázka
v sobě skrývá, vybavíme zajímavým logickým obratem - u Rahnera
spíše předpokládaným, u jeho žáků výslovně rozvedeným: Můžeme
se tázat na všechno, co jest nebo může býti; na věci a osoby, 11a události a vztahy, i sami na sebe a dokonce i na otázku samu. Otázka jako
taková zahrnuje samu sebe, klade samu sebe v otázku; vede svou vnitřní
logikou nebo svým dynamismem k této sebevztažné nebo sebereflektující otázce: » C o j e otázka jako taková?« Nebo bereme-li otázku
konkrétně v lidském subjektu: » Za jakých podmínek se vůbec mohu
na něco ptát?« Možná odpověď j e pouze tato: »Nezbytná podmínka
k tomu, abych se mohl vůbec tázat, j e ta, že všechno, co jest, je otevřené
mému duchu; otevřené v dvojím smyslu: zásadně přístupné a při tom
nikdy definitivně pochopitelné. « Tázající se člověk ví o bytí; jinak by
se na ně nemohl tázat. Zároveň však je mu bytí neproniknutelné;
jinak by se na ně netázal. Toto nekonečné bytí, jež je světlem našeho
ducha a zároveň věčné tajemství, je, vzato ve své plnosti, Bůh. Člověk
jako sama sobě přítomná otázka přesahuje sebe ve vztahu k Bohu.
Otázka jako východisko, jež samo zprostředkuje metodu dalšího
-myšlení, dává člověku klíčové postavení, odhaluje nutné pravdy v otevřenosti bytí a přesahuje sebe vzhledem k věčnému Tajemství, jež
nazýváme Bůh - to jsou velkolepé perspektivy. Vychází z nich systém,
který j e jakoby z jednoho odlitku {aus einem Guss). O to by se byl
(s) Geist

in Weit, str. 7 1 , 74.
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Heidegger nikdy nepokusil. Ale za jakou cenu dosáhl Rahner této
logické souvislosti a snadné přesvědčivosti v rámci systému metafyzických pravd, které se navzájem upevňují?
Walter Kasper ve svém díle Ježíš Kristus (Jesus der Christus), jež
vyšlo r. 1976 v 5. vydání, kritizuje Rahnerovo východisko. J e sice
pravda, že náš duch se probouzí v otázce, ale j e také pravda, že se nevzchopí k otázce, není-li osloven (6). Bez předchozího hledání bychom
ovšem oslovení nechápali. Jak tázavě na nás někdy hledí děti! Ale
vyjádřit možné a ne zcela poznané vztahy v otázce nedovedou, jestliže
jejich duch nebyl probuzen oslovením matky nebo dospělých lidí.
Oslovení a otázka se podmiňují navzájem. T o je zřejmé v souvislosti
řeči. Konkrétní lidský akt je rozhovor - dialog. Otázka j e v něm jen
jeden moment - jedna stránka, která se s druhou stránkou doplňuje
a bez ní nemůže být. Otázka odloučená od. oslovení j e jen něco formálního. Nemůžeme tedy z ní, bereme-li ji jako jediný princip, isolovaně od oslovení, vyvozovat obsahově určené pravdy, platící o realitě.
Císař Friedrich II., jenž vládl v letech 1 2 1 2 - 1 2 5 0 v Německu a na
Sicilii, dal dvě děti 11a péči a výchovu hluchoněmé chůvě a zakázal
ostatním jakýkoliv styk s nimi. Chtěl zjistit, jakou řečí začnou tyto
děti mluvit. T o by byla nejstarší řeč lidstva. Ale nikdy sc nedočkal,
že by jedno z nich vyslovilo prvé článkované slovo. Obě zemřely. T o
bylo také to nejrozumnčjší, co v dané situaci mohly udělat.
Máme tedy vlastně dvě východiska, jež se navzájem podmiňují
a jsou ve vzájemném napětí: otázku a oslovení. Systém lze vyvodit
jen z jednoho východiska nebo odvodit z jednoho principu. Z e dvou
principů vzniká pohyb. Tento pohyb, jehož se účastní lidská svoboda,
jsou dějiny. Dějiny je možno vyprávět a jejich smysl vzhledem k naší
přítomné situaci můžeme vykládat, ale běh dějin nemůžeme v y p o čítat ani určovat podle nutných pravd v rámci nějakého systému.
V dějinách se navzájem podmiňují a určují teoretické pravdy a praktická rozhodnutí, k nimž vedou teoretické a praktické otázky. Ptám
se nejen: » C o je to? « nýbrž i: »Jaký mám být? « Tato praktická otázka
je na teoretickou otázku nepřeveditelná. Vyskytuje se však hojně v meziosobním rozhovoru. Rahner tuto praktickou otázku ve svém východisku zanedbal, poněvadž ta nereflektuje sama nad sebou, nýbrž naopak
vychází ze sebe a očekává odpověď od druhého. Rahner však byl tak
veliký, žc věděl o vzájemném zprostředkování teoretické a praktické
(6) WALTER KASPIÍR, Jesus
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Jer Christus,

J . v y d . v Mainz 1976. Sr. str. 59.

dimenze lidského života a ve své pozdější nauce o svobodě člověka ji
vyslovil. Ale nemohl ovšem tuto pravdu začlenit do svého systému.
Největší intuice myslitelů jsou vůbec pravdy, jež prolamují jejich
systém.
2. Tajemství člověka se vyjasňuje ve vztahu k Bohu
Když se v dětech probouzí rozum, projevují se mnoha podivuhodnými otázkami: Co je to? Proč je to? Nač je to? Proč se mraky pohybují po obloze? Proč letí skřivánek vzhůru? Proč teta odjela? ProČ
je maminka smutná? Proč musím chodit do školy? Ale to jsou jen
povrchní otázky, týkající se vnějšího světa a všeobecných pravd. Nejpodstatnější otázky se týkají meziosobních vztahů. T y často nelze
vyjádřit slovy. Nepozorovali jste nikdy, jak z dětských očí tázavě
hledí duše? Jako by se chtěla ptát: T y , kdo jsi? Co od tebe mohu očekávat? Budeš ke mně dobrý? Jestliže si dítě získáte a jeho duše roztaje,
táže se snad i jednou svým nevýslovným pohledem: Co ti dělá radost?
Co bych pro tebe mohl udělat?
Když tuto zkušenost uvážíme, nedivíme se, že Karl Rahner napsal,
že člověk je ztělesněná otázka a že z otázky učinil nástroj své teologie.
Člověk je otázka za všemi otázkami, otázka nevýslovná a nezodpověditelná, otázka, která samu sebe klade v otázku a tím si uvědomuje
sebe jako tajemství. T o je jistě pravda. Ale přece jen se ptáme: Vystihl
Rahner opravdu tuto bytostnou otázku, anebo bojuje jen s jejím stínem?
Je jeho otázka zakotvena v reální skutečnosti člověka, která je všestranná a celá, anebo je odvozena z pouhé představy o člověku, která
může znázorňovat pouze jednu jeho stránku izolovaně od druhé?
Potom by byla vzdálená od života a všechno, co bychom z ní vyvozovali, by platilo pouze v řádu ideálním, tj. pomyslném.
Rahner uvažuje takto: Ptám-li se na nějaký předmět: Co je to?,
ptám se na jeho určení vzhledem k jiným předmětům, které jsou zase
určeny v další souvislosti, a tak se mohu ptát vždy dále do neurčitá.
Otázka je nepřekročitelná. Každá odpověď jen rozšiřuje obzor dalších
možných otázek.
Již jsme upozornili na kritiku Waltera Kaspera: Lidské myšlení
nepočíná pouhou otázkou, nýbrž oslovením a otázkou, jež se vzájemně
předpokládají. Tím se uzavřený metafyzický systém rozkládá v dějinný
pohyb. Ještě radikálnější kritiku Ralmerova východiska přináší Hansjürgen Verweyen v knize Ontologické předpoklady aktu víry (Ontologische
Voraussetzungen des Glaubensaktes) z r. 1969. Uvažuje takto: Je-li otázka
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nepřekročitelná, znamená to, že je v nejvyšší instanci uzavřena vůči
možné odpovědi. Taková otázka by nakonec neměla smysl. Je-li člověk taková sebe si uvědomující nepřekročitelná, a tedy definitivně
nezodpověditelná otázka, znamená to, že sám sebe omezil do absurdnosti (7).
Rahner naproti tomu zdůrazňuje pohyb lidského ducha, který sice
svým přirozeným úsilím nedosahuje cíle, ale přesahuje vše dané a konečné. Tento neomezený pohyb sice nemůžeme pojmově chápat, ale
nemůžeme mu upřít smysl, aniž bychom se nedostali do rozporu sami
se sebou. V síle tohoto pohybu, o němž bychom tvrdili, že je nesmyslný,
bychom předpokládali smysl svého vlastního tvrzení. Tento neomezený pohyb zakoušíme v postupu našich otázek. T y totiž jdou od jednoho předmětu k druhému a spějí k horizontu, který přesahuje vůbec
všechno předmětné. T í m předpokládají otaznost všeho, co jest, sama
bytí i člověka, který se táže. Tak se vědomí bytí a vědomí sebe vzájemně
předpokládají v lidském duchu. V pohybu, směřujícím za všechno
předmětné, sc projevuje přesažnost neboli transcendence lidského ducha,
otevřeného k nepředmětnému horizontu, a transcendence bytí, přesahujícího každé předmětné omezení. Transcendence nemůže být pouhá
prázdnota, poněvadž podmiňuje poznání všech předmětných dokonalostí. Nepoznáváme ji však jako předmět. Zůstává pro nás tajemstvím.
Bytí jako úběžný horizont ducha také nemůže pozůstávat v neomezeném nebo nekonečném počtu bytostí. Nehledě k tomu, že nekonečný
počet j e rozpor sám v sobě, platí, že jediný pohyb ducha musí mít
také jediný cíl. Tento cíl transcendence našeho ducha, pro nás nepředstavitelný a přirozeně nedosažitelný, nazýváme slovem Bůh.
T y t o Rahnerovy myšlenky jsou obsaženy v jeho velké a slavné
doktorské práci z filosofie, nazvané Duch ve světě (Geist in Welt), vydané
poprvé r. 1939. Již tehdy vyjádřil Han Urs von Baidiasar určité výhrady
vůči Rahnerovu pojetí, které srovnával s idealistickou filosofií Hegelovou. Učinil tak v recenzi, otištěné tehdy v časopise Zeitschrift für katholische Theologie (8). K těmto svým obavám se von Balthasar znovu
vrátil ve své typické knížečce Kordula aneb vážný případ (Kordula oder
der Ernstfall) v r. 1966 (9). N a příslušném místě sice Rahnera přímo
nejmenuje, ale zřejmě jej v širší souvislosti také míní. Píše: Bůh j e
(7) Sr. PAUL WBISS, Wie kamt der Mensch Gott erfahren? Eine Überlegung zur Theologie Karl Rahners, v » Zeitschrift für katholische Theologie « 102 (1980), str. 343-348.
(8) 6 1 (1939), str. 371-379(9) V it. př. Cordula owerosia il caso serio, trad. Giov. Viola e Giov. Morctto, 3. vyd., Brcscia
1969. Sr. str. 76.

.49O

pro nás vzdálený, poněvadž jej nepovažujeme za objektivního. Bůh
jako pouhý základ horizontu našeho myšlení nám nemůže být nikdy
protějškem. Je-li transcendence absolutního bytí radikálně odlišná od
tohoto světa, pak nikdy nespatříme nějaký její odlesk na pozemské
skutečnosti a Bůh nám bude Bohem bez tváře. Technicky ovladatelný
svět a nedosažitelná transcendence se rozpadnou ve dví. To je podobně
absurdní situace jako ta, proti níž se staví Verweyen, když poukazuje
na absurdnost člověka jako nepřekročítelné otázky. Teologii nepřítomnosti Boha a dokonce smrti Boha bychom mohli považovat za přirozený důsledek tohoto pojetí.
Ještě jednou bychom mohli hájit Rahnera poukazem na nutnost
otázky bytí. Rahner ve svém díle Posluchač slova (Hörer des Wortes),
jehož i. vydání vyšlo r. 1941, poukazuje na to, že člověk, který neexistuje nutně, se táže na smysl bytí a své existence nutně. Tuto nesrovnalost - nutnost otázky na ne-nutnou bytost - je možno harmonizovat pouze tak, že přijmeme existenci absolutní vůle, která člověka
svobodně chtěla a kterou člověk opět svobodně následuje. Tím má
člověk osobní vztah k skrytému Bohu. Jak od Něj přijal existenci, tak
od Něj i očekává odpověď na otázku: »Kdo je člověk?« a »Kdo je
Bůh?« Vzhledem k tomuto postoji Rahner definuje člověka: »bytost,
jež stojí vůči Bohu možného zjevení ve svobodě lásky «. A druhá definice, již Rahner v této souvislosti uvádí, zní: » Člověk je bytost,
jež musí naslouchat do svých dějin, zda se tam snad neudálo zjevení
Boha.« Heidegger napsal: »Člověk je bytost sama sobě vzdálená.«
Rahner pokračuje v tomto myšlení a ukazuje, že člověk je bytost, jež
přichází k sobě jen skrze Boha. Bůh je tedy nejen neosobní tajemství,
nýbrž »svaté Tajemství«, tedy osoba, kterou je možno uctívat a jí
se klanět.
Je tím veškerá diskuse skončena ? Eberhard Simons podal důkladnou
kritickou diskitsi Rahnerova pojetí r. 1966 ve své knize Filosofie zjevení
(Philosophie der Offenbarung), a to z pozice německého idealismu. Ale
nám jde spíše o jiné obavy, k nimž dal podnět August Brunner ve své
knize Kant a duchovní skutečnost (Kant und die Wirklichkeit des Geistigen)
z r. 1980 (10). Rahner přichází k osobnímu Bohu tak, že objevuje
volní moment v teoretické otázce. Teoretická otázka je pouze jedna
stránka naší duchovní činnosti. Činím-li akt této teoretické otázky
předmětem další teoretické otázky, čili reflektuji nad ní, a tuto reflexi
(10) Sr. polemickou recenzi JOH. BAPT. LÖTZ, Die transzendentale Methode.
digkeit, v »Zeitschr. f. kath. Theologie« 1 0 1 (1979), str. 3 5 1 - 3 6 0 .

Wesen und

Notwen-

49I

v několika stupních opakuji, stravuji v tomto hledání sebe druhý moment své aktivity, který by se s reflexí měl rytmicky doplňovat, totiž
vycházení ze sebe, oddání ve svobodě lásky. Takový způsob činnosti
vede k vysokému stupni uvědomělosti a k neklidné aktivitě, ne však
k meditativnímu pohroužení a k ochotné službě. Tím nakonec i duch
zplaní a vyprahne. Není tento způsob myšlení v teologii snad v souvislosti se současnou nebo již částečně překonanou krizí duchovního
života v Církvi ? To je ovšem pouhý dohad. Metoda transcendentální
reflexe, převzatá z německého idealismu, jíž používá také Rahner,
by nemusela být ani příčinou moderního bezduchého životního stylu mohla by být prostě jeho projevem nebo myšlenkovým korelátem.
U Rahnera však můžeme dobře pozorovat ještě druhý pól jeho
osobnosti. Proti jeho teoretickému bádání stojí upřímná osobní zbožnost. Jeho nejkrásnější díla nejsou teologické úvahy, nýbrž modlitby
a kázání.
3. Tajemství kříže přesahuje každý systém
Člověk je sám sobě otázkou. Tato otázka je definitivně nezodpověditelná. Člověk je si této nezodpověditelnosti také vědom. Člověk
je sama sebe vědomá, nepřekročítelná otázka. Ve své otaznosti, problematičnosti si uvědomuje sám sebe jako bytost, která by mohla nebýt,
tedy bytost ne nutnou, nahodilou. Přesto se nutně ptá na smysl svého
osudu a hledá jej s velkou důsledností. Nutnost otázky na ne-nutnou
skutečnost člověka je konečně pochopitelná pouze jako následování
absolutní vůle, která člověka svobodně chce a tvoří. Neomezený pohyb
otázky, která se skrze celý vesmír vrací sama k sobě, je podmíněn přirozenou a zároveň duchovně-svobodnou láskou ke Stvořiteli, který je
naším svobodným absolutním protějškem. Od něho očekáváme i odpověď na otevřenou otázku své existence. Poněvadž je náš duch vázán
na tělo a jeho projevy jsou rozloženy v čase, může nám Boží odpověď
přijít pouze v našich osobních nebo společných dějinách a ve formě
lidského slova. Bůh není povinen nám tuto odpověď dát. Ale niy
nemůžeme jinak než naslouchat do dějin, zda snad tato Boží odpověď
přišla. Kdybychom tohoto naslouchání zanechali, přestali bychom být
lidmi. To je Rahnerova filosofie náboženství, podaná hlavně v knize
Posluchač slova (Hörer des Wortes), vydané poprvé r. 1941.
Nyní víme, že Bůh se skutečně vyslovil. Vyslovil se nejen nedokonalým způsobem prostřednictvím lidského slova jako znaku nějaké
informace. Sdělil nám sám sebe ve Slově, jež je dokonalým výrazem
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jeho božství. Je to jeho Syn, » obraz neviditelného Boha «, téže podstaty
s Otcem, jenž se stal člověkem. V jedné krásné vánoční meditaci vysvětluje Rahner, že Kristus je odpověď na otázku, kterou je člověk. Na
jiném místě píše doslovně tuto odvážnou větu: » Chce-Ji se Bůh stát
ne-bohem, povstane člověk, právě ten a nikdo j i n ý « ( n ) . V Kristu
se zjevilo, kdo je to vlastně člověk. » Proto je nauka o Kristu - kristologie - začátkem i koncem nauky o člověku - antropologie. « V Kristu
se zjevilo také, kdo je Bůh. » Proto je nauka o Bohu - teologie - navěky naukou o člověku - antropologií« (12). Rahner to vyslovuje
ještě jinak - známou úsečnou formulí: » Kristologie je sebe transcendující - přesahující - antropologie a antropologie je deficientní - neúplná kristologie « (13). To je tedy základní princip Rahnerovy teologie.
Proti této formě antropologického obratu teologické problematiky
činí námitky Walter Kasper ve svém díle Ježíš Kristus (Jesus der Christus),
vydaném r. 1977. Náznaky v lidské přirozenosti jsou jako linie, jež
nelze protáhnout do konce. Nanejvýš snad můžeme pozorovat jakousi
souběžnost těchto linií ke Kristu. Lidská přirozenost podává jakoby
pravidla mluvnice, jíž použil Bůh, aby sebe v Kristu vyslovil. Proto
je Kristus nejen radikalizací našeho lidství, nýbrž i jeho obsahovým
naplněním (14). V Kristově osobnosti a jeho životě nalézáme mnohé
vlastnosti, postoje a osudové obraty, jež nenahlížíme jako nutné, jež
bychom si mohli představit i jinak, jež nás dokonce překvapují a jež
jsou často určovány zdánlivě nahodilými dějinnými událostmi. A přece
i tato určení jsou podstatná pro křesťanství a jeho obraz o člověku a
Bohu. Je to především Kristova smrt na kříži.
Rahnerova teologie, věrná antropologickému obratu a vývojovému pojetí světa, učí, že k vtělení Syna Božího došlo nezávisle 11a
potřebě vykoupení lidstva. Syn Boží by se byl vtělil - jako koruna
všeho tvorstva, i kdyby člověk nebyl zhřešil. Vykoupení člověka bylo
podstatně dokonáno již vtělením Syna Božího. Toto pojetí se shoduje
s teorií středověkého teologa Duns Scota, jež svým způsobem obnovil
Teilhard de Chardin.
Proti této teologii se energicky ozval Hans Urs von Balthasar ve
svém -známém spisku Kordula čili vážný případ (Cordula oder der Ernstfall), vydaném r. 1966. Odvolává se na nauku sv. Tomáše Aquinského,
( 1 1 ) Schriften zur Theologie, I V , str. IJO.
(12) Tamtéž, I, str. 205. T ý ž výrok se opakuje v Grundkurs des Glaubens, Freiburg 1977, str. 223.
(13) Sehr. z. Theo!., I, str. 1 8 4 , poznámka 1 . WALTER KASPER V cit. díle, str. 58, nazývá tento
výrok: » Grundformel der gesamten Theologie von Rahner «.
(14) Op. cit., str. 60 n.
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podle níž bylo vykoupení člověka vlastním motivem vtělení Syna
Božího. Jiná teorie je nucena neprávem redukovat tajemství vykoupení
na tajemství vtělení. Rahner prý nám vskutku nepodal »teologii
kříže « (15).
Tento spor teologů není pouhá akademická záležitost. Má totiž
dalekosáhlé praktické důsledky. Balthasar rozvádí, že oběť Kristova
na kříži není jednou provždy dokonaná dějinná událost, nýbrž trvalá
skutečnost, která dává formu i obsah životu křesťana. To plyne jasně
z výroku Kristova: »Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není
mne hoden. « Následování Krista na cestě křížové znamená zásadní
ochotu k oběti a dokonce k smrti pro víru. To je onen » vážný případ « položení života 11a svědectví Kristu - mučednictví. Tento postoj je podle autentického výkladu sv. Pavla - vyjádřen v symbolice křtu.
Ten byl původně udělován úplným ponořením do křestního pramene,
což znamená hrozbu smrti. Sv. Pavel k tomu praví: » Tím křestním
ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním - Kristem - pohřbeni.
A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teti
musíme žít úplně novým životem. « Důsledkem tohoto společenství
s Kristem nemusí být ovšem vždy skutečná smrt pro víru, ale v každém
případě způsob života odumírajícího přirozenému sobectví a nevylučujícího onen »vážný případ«. Tento postoj je zdrojem životnosti,
plodnosti a nadzemské krásy církve (16).
Tento postoj je však - podle Balthasara - i kritériem pravosti každé
teologické teorie. Pro něj by tedy Rahnerova teologie nedávala dostatečné odůvodnění. Zůstává příliš v zajetí systému, jenž se jednostranně
aplikuje na pouze pozemský rozvoj. Zapomíná, že kříž přesahuje a tím
relativizuje každý myšlenkový systém. »Vážný případ« je v tomto
systému zbytečný.
Balthasar uvádí tři důsledky, k nimž - na základě tohoto pojetí dospívá Rahnerova teologie.
1) Láska k Bohu je jednostranně převáděna na lásku k člověku.
Je sice pravda, že bez lásky k člověku není lásky k Bohu. Ale kdo je
vlastně člověk, vidíme pouze na Kristu. Jeho oběť má být normou
naší blíženské lásky. Ztratíme-li toto ze zřetele, změní se blíženská
láska v pouhý altruismus bez ducha a srdce, ale také bez síly a vytrvalosti v těžkých situacích (17).
( I J ) Sr. HANS URS VON BALTHASAR, Cordula...,
(16) Tamtéž, str. 37-53.
(17) Tamtéž, str. 93-103.
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it. př., str. 9711.

2) Víra se ve shodě s teologií projevuje účinně póuzc ve starosti
0 rozvoj tohoto světa. Snaha o budování budoucnosti je sama o sobě
správná i nutná, ale je-li zabsolutněna, může se za ní skrývat podvědomé
úsilí vyhnouti se kříži. Ale jen v kříži a v ochotě přijmout » vážný
případ« pozůstává vykoupení. Pouhý pozitivní aktivismus bez sebezáporu, bez modlitby a kontemplace je »již předem odsouzen k neplodnosti « (18).
3) Třetím důsledkem teologie bez kříže je podle Balthasara Rahncrovo učení o tzv. » anonymních křesťanech «. Jsou to ti, kteří Krista
nevyznávají, nebo jej dokonce výslovně popírají, ale žijí v lásce k bližnímu. Ti jsou tedy podle Rahncra křesťané beze jména, ale skuteční
křesťané, v srdci spojení s Kristem. Balthasar se ptá, co je mírou této
lásky k bližnímu, není-li nám vzorem Kristus. Jakési subjektivní úsilí
člověka vedené jen jeho vlastní představou není ještě láska ve smyslu
evangelia. Není-li nutné vyznávat Krista až k ochotě pro » vážný případ «, mohli bychom křesťanství redukovat na pouhý humanismus.
Naše věrouka by potom byla jen jeho ideologickou nadstavbou (19).
Je nasnadě otázka, zdali to, co Balthasar svým svižným literárním
způsobem nadhodil před 15 lety, je dosud aktuální. Od té doby jistě
1 Rahner reflektoval nad námitkami, jež mu byly činěny, a ve svých
dalších dílech je vzal v počet. R . 1977 vyšlo v mnoha vydáních rychle
za sebou jeho reprezentativní dílo Základní kurs víry (Grundkurs des
Glaubens), shrnující na 448 stranách celou věrouku, propracovanou
podle jednotného východiska a jednotné metody. Rahner tam napsal
o významu smrti Ježíšovy pro naše vykoupení na str. 278: »Původní
zkušenost vykupitelského významu smrti Ježíšovy je tato: jsme zachráněni, poněvadž tohoto člověka, jenž patří k našemu společenství, Bůh
zachránil a projevil tak neodvolatelně svou spásonosnou vůli. 'Pozdní'
nauka Nového zákona« - myslí se nauka o Kristově smrti jako smírné
oběti (20) - »je oprávněná, ale přece jen trochu druhotná a odvozená
výpověď, poněvadž pracuje s pojmy, jež jsou přeneseny zvenčí jako
možná, ale ne nutná vysvětlující schemata. « O samotném pojmu oběti
Rahner praví, že byl podmíněn tehdejšími židovskými i pohanskými
náboženskými představami a jejich bohoslužbou, ale že se stává nesrozumitelný v dnešní době (21).
(18)
(19)
(20)
(21)

Tamtéž, str. 104-108.
Tamtéž, str. 109-116.
Sr. např. 2 KOT J , 21.
Sr. op. cil., str. 27611.
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Ptáme se: Platí to zcela všeobecně? A jestliže to snad do jisté míry
odpovídá mentalitě západu, není snad situace u nás poněkud jiná?
Budeme tedy dále číst Rahnera a mnoho se u něho učit. Ale zachováme si k němu svobodný odstup. To přece - i podle Rahnera - odpovídá transcendenci lidského ducha, že se neztotožňuje se žádnou konečnou skutečností, ani s myšlenkovým systémem. Neboť každá teorie
je nutně jednostranná a vystihuje pouze určitý aspekt bohatství života.
4. Ústřední osa jeho systému
Často se ptají apoštolští pracovníci: Jak je možno se dostat k člověku? Jak je možno dnešního člověka oslovit, jak k němu proniknout
se zvěstí evangelia? Jeho duše se zdá být tak okoralá, uzavřená, nepřístupná. Zdá se, že si stačí sám, že Boha nepotřebuje, ani nechce. Karl
Rahner si položil onu otázku v zásadní formě ve dvou stupních. Nejprve
negativně: Je možné, že by byl člověk, který by Boha už vůbec nehledal, který by jej ani nepopíral, který by se o něj prostě nestaral ? Rahner
odpovídá, že takový člověk by přestával být člověkem. Zredukoval
by se na vynalézavé zvíře (22). Na druhém stupni formuluje Rahner
tuto otázku positivně: Jaké jsou v člověku předpoklady k pochopení
a přijetí radostné zvěsti evangelia? Nejde o nahodilé podmínky, které
usnadňují nebo ztěžují akt víry, nýbrž o základní zaměření lidské bytosti, které předchází a přesahuje konkrétní zkušenost. Podmínky poznání přesahující - transcendující - veškerou zkušenost jsou transcendentální podmínky. Náleží k transcendentální struktuře naší osobnosti.
Poznáváme je pouze nepřímo tím, že obracíme svou pozornost nikoliv k předmětu poznání, nýbrž k poznávacímu aktu samému. Nejvšeobecněji vzato - zakládní transcendentální podmínka pochopitelnosti a přijatelnosti evangelia je transcendence našeho ducha sama. O ní
jsme již mluvili. Nyní to jen stručně zopakujeme a dále rozvedeme.
Tím, že chápeme skutečnosti konečné jako konečné, vidíme je na
pozadí nekonečna. V tom se projevuje neomezená otevřenost našeho
ducha, jenž přesahuje věci tohoto světa v zaměření k absolutnímu bytí.
Je toto absolutní bytí jen věčně nedosažitelný horizont, vznášející se
nad naším duchem, který nám umožňuje zaujmout odstup ke každé
omezené skutečnosti a tím si uvědomit sebe jako subjekt, stavící se
proti objektu? Anebo by mohlo pro nás znamenat ještě něco více?
(22) Sr. krásnou » Meditation Uber das Wort ' Gott '* v Grundkurs des Glaubens, str. 54-61; označení » vynalézavé zvíře« (findiges Tier) je na str. 58.
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Ač bychom cokoliv poznali, jde naše touha po poznání vždy dále.
Ať bychom čehokoliv dosáhli, vždy znovu si uvědomujeme: To není
ono, co jsme vlastně nevědomky hledali. Co znamená tato nostalgická
touha, pro kterou není nasycení na tomto světě? Nerozumíme sami
sobě, jsme sami sobě tajemstvím. Ale cítíme, že toto tajemství hraničí
s tajemstvím osobního Boha.
M y si dovedeme docela dobře představit, že byly doby v dějinách
lidstva, kdy nostalgie touhy a pocit tragiky bytí měly poslední slovo.
Dějinná situace křesťanské éry je však jiná. Rahner ji popisuje takto:
» Člověk nalézá v sobě odvahuknejradikálnější naději; svobodně přijímá
pohyb svého ducha k absolutnu a vidí, že tento pohyb by nebyl možný,
kdyby již nebyl nesen sdělením cíle, k němuž směřuje« (23).
Toto rozpoložení ducha je umožněno tím, že Bůh nám nabízí
více, než si můžeme představit, a více, než si dovedeme přát: svou lásku.
Tato Boží blízkost a láskyplná sdílnost charakterizuje existenciální
situaci člověka. Heidegger ve svém rozboru lidské existence mluvil
o různých charakterech, které vyjadřoval pojmem: existential: vrženost
v bytí-ve-světě, bytí k smrti, dějinnost... Rahner k tomu přidává
další charakter bytí člověka, který nazývá: nadpřirozený existential.
Nadpřirozený existenciál je bližší určení všeobecné transcendence lidského ducha v současné situaci spásy. Je to určení, které se netýká ani
tak naší přirozenosti, jako spíše podmínek uplatnění naší svobody (24).
Když v této situaci slyšíme nebo rozjímáme evangelium, jeho slovo
se nás hluboce dotkne. Uvědomujeme si, že nám není vůbec něco
neznámého a cizího, nýbrž naopak cosi důvěrně blízkého, co vyjadřuje
právě to, co jsme v sobě nosili a snad i tušili, ale co bychom sami ze
sebe nikdy nedovedli vyslovit. Co se v nás mocí slova Božího probudilo, je právě naše existenciální situace, nadpřirozený existenciál. V e
víře přijímáme nejen Boha, ale i sami sebe, tím že se v nás ozve nejvnitřnější jádro naší bytosti.
Přirozený vzmach naší svobody a nadpřirozený existenciál se spojuje
v postoj, jenž je předpokladem k pochopení a přijetí Krista jako V y k u pitele. Tento postoj předchází a přesahuje veškerou naši zkušenost
s Kristem. Je to tedy princip chápání, který je vůči naší zkušenosti
transcendentální. Uvědomujeme si jej pouze nepřímo. Rahner podává
proces jeho uvědomení ve třech stupních: 1) Popisuje faktický vztah
(23) Grundkurs ..., str. 209.
(24.) Sr. Saggi di antropologia soprannaturale, it. př. A . Marzanzini, ftj'm, cd. Paolinc 19Ö5, str.
66- 70.
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ke Kristu, jak jej nalézáme v křesťanském náboženství. 2) Reflexí nad
tímto fakticky prožívaným vztahem odvozuje onen základní postoj
jako podmínku možnosti tohoto vztahu v lidském duchu. 3) Od těchto
předpokladů chápání dospívá k objektivní ideji Vykupitele nezávisle
na evangeliu (25).
Toto své pojetí nazývá Rahner transcendentální kristologie; je to nauka
o Kristu, která se opírá o předpoklady chápání, obsažené v lidském
duchu před přímou zkušeností nebo setkáním s osobou Krista v evangeliu nebo kázání církve. Vidíme, že je to vlastně nadpřirozený existenciál ve zvláštním zaměření k osobě Vykupitele. Transcendentální kristologie staví most mezi přirozeným hledáním lidského ducha v jeho
transcendenci a nadpřirozenou milostí Boží blízkosti v Kristu. Umožňuje nám poznat v Kristu lepší stránku naší vlastní bytosti. Proto má
tato idea jistě nejen vědeckou, ale i duchovní a pastorální hodnotu.
Rahner sám jí přisuzuje epochální význam hlavně proto, že dává kriterium k rozlišení pravého výkladu evangelia od pouhých lidských,
případně mytických představ (26). Co odpovídá tomuto hlubokému
zaměření našeho ducha, v němž se spojuje přirozený vzmach s nadpřirozenou milostí, je pravé pochopení Krista; co nemá žádný nutný
vztah k těmto vnitřním předpokladům chápání, může být jen pomíjivý cit nebo povrchní fantazie.
Ústřední osou Rahnerovy teologie je tedy tento trojstupňový
rozvoj přesažnosti lidského ducha: transcendence, nadpřirozený existenciál, transcendentální kristologie. Tyto velké myšlenky se neprosadily
bez obtíží. Jako námitku proti nim můžeme chápat tento výrok Hans
Urs von Balthasara vc spisu Kordula aneb vážný případ: »Přirozenost
dává svými zákony, strukturami, a postuláty vždycky první plán. Pro
záležitosti Boží milosti jsou zde předpoklady chápání ze strany člověka ...
Člověk odměřuje, co slovo Boží může a má říci« (27). Proti transcendentální kristologii vyslovil svou pochybnost Walter Kern vc své recenzi
k velkému Rahnerovu dílu Zakladní kurs víry asi takto: Nevychází
snad v transcendentální kristologii hotová nauka o Kristu, podobně
jako v řeckém bájesloví bohyně Athéna vyskočila v plné zbroji z hlavy
otce bohů Krona? (28). Tím chce prof. Kern zřejmě říci, že transcenD S ) P. EICIIBU, Die anthropologische Wende. Karl Rahners philosophischer Weg vom Wesen des
sclten zur personalen

Existenz,

Freiburg 1970, Sr. též Grundkurs...,

(26) Grundkurs....
str. 207.
(27) Cordula ..., it.- pr., str. 126.
(28) WALTER KERN, Karl Rahners 'Grundkurs
des Glaubens«:
Einführung v » Stimme» der Z e i t « 195 (1977), str. 33411.
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Kleine

Mcn-

str. 22611.

Einßihruug

in eine grosse

dentální kristologie příliš málo dbá na dějinné nahodilosti, které určují
život Kristův a které jsou pro naše křesťanství podstatné.
Rahner však - musíme uznat - předjal tuto námitku a ulomil jí
hrot v téže knize Základní kurs víry. Tam vysvětluje zdánlivý nesoulad
mezi dějinnou nahodilostí a spásonosnou nutností asi takto: Je-li nějaká
dějinná událost - např. Kristovo ukřižování - příčinou naší spásy,
pak nás tato dějinná událost musí zasahovat v našem vztahu k Bohu,
tj. v transcendenci našeho ducha a jejích dalších výrazech. To však
znamená, že dějiny nejsou pouhý sled vnějších událostí, nýbrž především určení naší transcendence (29). Mezi dějinnou podmíněností Kristova vystoupení a naší transcendentální ideou o Vykupiteli by tedy
nebyl žádný rozpor.
Snad si to můžeme poněkud ozřejmit příkladem z kulturních dějin.
Co nového tyto dějiny přinášejí, nejsou jen nové básně, symfonie,
obrazy, sochy a stavby, nýbrž především nový pohled na stvoření
vůbec, nové oči a nové srdce. Jinak vnímal přírodu člověk kultury
gotické a jinak ji viděl člověk renezanční. Jinak žil, cítil a toužil člověk
antický a jinak člověk věřící v Krista. Z toho vidíme, že transcendence
lidského ducha, nadpřirozený existencjál a transcendentální kristologie
nejsou ztrnulá prázdná schemata našeho chápání jako Kantovy kategorie a ideje, nýbrž živé skutečnosti, určované dějinnou konstelací.
Tím by snad byla Balthasarova a Kernova námitka poněkud zodpověděna.
Ale zůstává ještě jedna pochybnost: Jakou působnost v dějinách
ponechává Rahner iniciativě lidské svobody? Transcendentální postoj
vůči Kristu nám není zprostředkován jen duchem času a kulturou doby.
Jde o naše osobní rozhodnutí, které se děje v samotě před Boží tváří.
Tušíme, že Kristus si činí nárok 11a celého člověka a bojíme se mu
odevzdat bez výhrady. Nevidíme v jeho následování své štěstí, nýbrž
jen omezení své svobody. Teprve když jsme se odhodlali dát se mu
úplně, zjeví se nám celý svět v novém světle a my prožíváme blaženost
své víry. Není snad Rahnerův systém zkrácen o tento moment mravního
obrácení? Rahner sice předpokládá, že člověk se může uzavřít poselství
spásy (30). Nejde však jen o to neklást překážky, nýbrž učinit pozitivně
krok vstříc Kristu. Druhá otázka se týká předpokladů chápání slova
Božího. Rahner je vidí v nadpřirozeném existenciálu jako určení naší
lidské existence. Nemá však slovo Boží samo ze sebe sílu otevřít srdce
(29) Grundkurs ..., str. 145-147.
(30) Grundkurs..., str. 228n.
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a zjednat si slyšení? Sv. Pavel praví: » Slovo Boží je přece plné života
a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až tam, kde se dělí
duše a duch, klouby a morek a pronáší úsudek i nad nejvnitřnějšími
lidskými myšlenkami a hnutími,«
5. Křesťanský realismus a filosofe vědomí
Sv. Tomáš Akvinský napsal: »První, co poznáváme, je jsoucno « (31). » První« se ovšem nerozumí jako to, co je losově přede všemi ostatními poznatky, nýbrž jako to, co je základem všech poznatků.
»Jsoucno «je vše, co jest nebo může být. Jsoucno je nezávislé na našem
poznání. Bytí jako akt jsoucna, jako to, co činí jsoucno jsoucím, tedy
odlišujeme od vědomí. Existují sice vztahy mezi bytím a vědomím,
ale tím, že mám něco ve vědomí, nemusí to ještě reálně být.
Moderní myslitelé často učí, že první, co poznáváme, nebo co
vůbec poznáváme, není reální jsoucno, nýbrž naše představy. Někteří
z nich potom hledají pracně přechod z vnitřních stavů vědomí k vnější
skutečnosti, jiní tvrdí, že existuje pro nás pouze náš vnitřní svět. Můžeme dokázat onu základní větu realistického světového názoru: » První,
co poznáváme, je jsoucno«? Dokázat nějaké tvrzení znamená převést
je na něco základnějšího, prvotnějšího nebo zřejmějšího. Je-li jsoucno
v našem poznání první, nelze je dokázat. Je však možno ukázat, že
naše poznání se nevyhnutelně pohybuje v řádu reality. Kdybychom
se totiž pokusili to popřít, činili bychom si zajisté nárok na pravdivost
našeho popírání. Co však je měřítkem pravdy, ne-li shoda poznání se
skutečností? Tedy je reální skutečnost nepopiratelná.
Přesto kladou moderní filosofové charakter našeho poznání v otázku.
Kant ji formuluje takto: Za jakých podmínek je možno poznávat
předmět jako předmět? (32) »Předmět poznání« - přesně vzato není totéž co jsoucno. Jsoucno jako takové je ustavováno aktem bytí;
předmět jako takový je ustavován charakterem našeho poznání,
v němž je dán vědomý vztah mezi mým já a tím, co se mu naskýtá
nebo stojí proti němu. Tyto dva póly - subjekt a objekt - se v poznání
navzájem určují a omezují. Ptám-li se, jak je možný tento typ poznání,
zůstávám touto otázkou v řádu vědomí. Otázkou chci rozebírat, analyzovat něco složeného. Složený je pouze vědomý proces našeho po(31) Sr. In I Sent., 8. I, 3 ; S. T/i„ I, 5, 2 ; S . T/i., I, 16, 4 ad 2 ; S. T/i., I-1I, 55. 4 ^ 1 ; S. 77;.,
I-II, 94, 2 ; De pot., I X , 7 ad 1 5 ; De ver., I, 1 ; In lib. De caitsis, prop. VI. Podle CORNELIO
FABRO, La svolta antropologiea RFI Kart Ralmcr, Milano 1974, str. 21411.
(32) Sr. CORNELIO FABRO, Storia delta filosofa, R o m a 1954, str. 520-538.
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znání. Jeho vztah k reálnímu jsoucnu je však prvotní a tedy jednoduchý. Jej nelze analyzovat. Jej nelze ani klást v otázku, stejně jako jej
nelze klást v pochybnost. Jesdiže vědomí se vrací k sobě, reflektuje
nad sebou, je to jistě činnost velmi užitečná. Ale nikdy se nemůžeme
donmívat, že by vědomí tímto způsobem mohlo překročit samo sebe
vzhledem k realitě. » Vědomím nelze vyjít z vědomí «, je známý filosofický princip.
Joseph Maréchal, Karl Rahner a jiní myslitelé poslední doby, hlásící se k tradici tomistické filosofie, se pokusili domyslit Kantovo
řešení otázky na podmínky poznání, tak aby přesně v jeho stopách,
z nitra vědomi dospěli k řádu reality. Zda se jim to podařilo? Od jejich
vystoupení, tedy už desítky let, je jim znovu a znovu činěna výtka,
že jejich systém je idealistický nebo iiuanentistický, tj. platný pouze pro
řád vědomí. T o je velmi závažný problém. Jesdiže by naše poznání
platilo pouze pro oblast vědomí a nemohlo ji překročit, pak by veškerá
transcendence lidského ducha byla pouze zdánlivá a idea Boha by
byla - jak praví Kant - pouze nutná transcendentálni iluze.
Rahner nevychází z bezprostředně daného reálního jsoucna, nýbrž
ze základního faktu vědomí, kterým je otázka na nějaký vědomý
předmět. Mohu se tázat na všechno, i na otázku samu. Otázka na
univerzální otázku zahrnuje tedy vše, co jest, bytí v celku. Je však toto
bytí v celku, v jehož horizontu se klade každá otázka, bytí reální,
nezávislé na vědomí, nebo pouze bytí vědomé jako takové? Jak to,
že se můžeme tázat na všechno? Otázka má smysl jedině ve vztahu
k možné odpovědi. Odpověď je možná jedině, je-li předmět otázky
a konečně bytí v celku přístupné poznání, pochopitelné, shodné s rozumem. Shoda poznání s bytím je možná jedině, když ji předchází
základní jednota poznání a bytí. Toto elementární vědění o jednotě
poznání a bytí je světlo našeho ducha, které nám umožňuje jakékoliv
poznání.
Tento vztah našeho ducha k bytí je nesporný. Vycházíme-li však
z faktu vědomí, klade se otázka původu a bližšího určení tohoto vztahu.
Tímto problémem se zabývá prof. Cornelio Fabro ve své knize Antropologický obrat Karla Rahnem (La svolta antropologica di Karl
Rahner),
•vydané r. 1974. » B y t í « v pojetí sv. Tomáše Akvinského a » bytí«
v pojetí Rahnerově prý není totéž (33). Rahnerovské bytí je vlastně
existence člověka, který sáni sebe určuje - projektuje. V tomto pojetí
(33) CORNELIO FABRO, La svolta

antropologica ..., str.

ijSn.
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prý Rahner následuje svého mistra Martina Heideggera. Základní
tíhnutí lidského ducha už před každým konkrétním poznáním směřuje k bytí. Tuto tendenci k bytí, jež předchází a umožňuje každé
objektivní pochopení, nazývá Rahner » Vorgriff auf das Sein «. Toto
bytí nemůžeme nikdy uchopit jako předmět poznání. Stále nám uniká,
jako obzor - horizont - k němuž se můžeme nekonečně blížit a nikdy
jej nedostihneme. Toto bytí, jako světlé tajemství, z něhož žije náš
duch, je podle Rahnera Bůh. Hans Urs von Balthasar namítal, jak
jsme již poznamenali v 2. části, že tento Bůh, který je navždy nedostižitelným horizontem našeho objektivního poznání, nám nemůže být
osobním protějškem. Jak bychom se mohli k němu modlit?
Abychom mohli chápat předmět jako předmět, musíme mít povědomí o bytí, tj. o jedné, všeobsáhlé, nutné, nepodmíněné a předem
dané skutečnosti, v níž i my jsme zahrnuti a jež nás přesahuje. Vzhledem k bytí si uvědomujeme sami sebe jako omezený, ale svébytný
subjekt, a ostatní bytosti jako omezené, proti nám stojící objekty.
Kdyby v našem poznání chyběl tento duchovní prvek, vyčerpával
by se náš vztah ke světu pouze v biologicky účelných projevech, vedených smyslovými postřehy a pudovými reakcemi. Náš duch sice
čerpá všechny obsahy svých pojmů ze smyslových vjemů, ale neztrácí
se ve své smyslovosti, nýbrž navrací sc k sobě tím, že ze smyslových
vjemů vyvozuje ve svém zaměření k bytí jejich všeobecnou formu,
vůči níž jako objektivně dané si uvědomuje sebe jako subjekt. Sílu,
jíž je člověk schopen stavět se do odstupu ke své smyslovosti, nazývá
Rahner srohoda. Svoboda v tomto nejpůvodnějším slova smyslu je
tedy akt ducha, projevující se v poznání a chtění. Svoboda v poznání
znamená vynoření ducha ze smyslovosti, i při trvalém sjednocení s ní.
Svoboda v chtění znamená přijetí sama sebe tak, jak Bůh nás chce.
Cornelio Fabro přináší duchaplnou, ale ostrou, až sarkastickou kritiku této Rahnerovy nauky o bytí. Bytí, jež přichází k sobě jen skrze
smyslovou zkušenost, se aplikuje nutně na tento svět, je vlastně jen
» přítomnost světa « (34). Takové bytí by bylo nutně konečné, přesně
tak jako učil Heidegger (35). Mimoto je celý tento systém uzavřen
ve vědomí a nedosahuje reality. Podobně tvrdil i Harald Holz v knize
Traiiscendentální ßlosoße a metafysika (Tratiszendentalphilosophie und Metaphysik), vydané r. 1966, že není žádný přechod od filosofie vědomí
k filosofii bytí.
(34) Tamtéž, str. 15S.
( J Í ) Tamtéž, str. 156, 158, 159.
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Cornelio Fabro žádá neúprosně návrat k realismu sv. Tomáše.
Ptáme se však: Je nutné se vracet tak daleko zpět, když moderní myšlení už nejméně tři staletí vychází nikoliv z bezprostředního vztahu
k bytí, nýbrž z fakt vědomí? Jak je možno vědomým aktem vyjít
z vědomí? Jedině tak, že se vědomým aktem odevzdáme jinému vědomí, čili odvážíme se kroku do bezvědomí. Nejnovější filosofie řeči
nám naznačuje toto možné řešení. Učí totiž, že věta, kterou něco
vypovídáme, má smysl, je-li nejen správně postavena po stránce formální souvislosti a obsahových vztahů, ale činí-li také nějaké sdělen!
významné pro druhou osobu, na kterou se v řeči obracíme. Tyto meziosobní vztahy ovšem prolamují rámec reflexivní filosofie vědomí.
Vědomí druhé osoby nám není bezprostředně přístupné
V rámci meziosobních vztahů nabývá především otázka, východisko Rahnerova myšlení, nový rozměr: neznamená už pouze hloubání ve vlastním nitru, nýbrž i obrat k druhé osobě s prosbou nebo
výzvou k odpovědi. Zdali nám bude odpověď dána, nebo jakou odpověď dostaneme, záleží na nevypočitatelné svobodě druhého člověka.
Poznání bylo kdysi prohlášeno za zdroj moci. Toto myšlení v meziosobních vztazích však je bezmocné. Svobodné chtění v meziosobních
vztazích znamená přijetí sebe v odevzdání druhému. Akt odevzdání
má zvláštní význam v meditaci; jím se navozuje meditativní pohřížení
a duše se disponuje k naslouchání hlasům, jež přicházejí odjinud než
z vlastního nitra. I ve vnímání hudby a v uměleckém zážitku vůbec
se předpokládá obrat k smyslové zkušenosti druhého, tj. odevzdání, jež
je zdánlivě vejitím v bezvědomí; poněvadž však je neseno svobodným
rozhodnutím, září v něm světlo jiného druhu než objektivní vědomí.
Tyto podivuhodné zkušenosti shrnul Johann Baptist Lötz v paradoxním principu, který zřejmě přesahuje rámec reflexivní filosofie
vědomí: »Duch jc tím duchovější, čím více se vtělil ve smyslovost:
smysly jsou tím konkrétnější, čím více jsou zduchovněny. «
Právě to však se děje v meziosobních vztazích. V nich nabývá
i objektivita našeho poznání a chtění svého plného významu tím, že
druhou osobu nejen ponecháváme v její svébytnosti, ale uvolňujeme
jí i prostor k svobodnému rozhodnutí a sebeurčení. Eberhard Simons
ve svém díle Filosofie zjevení (Philosophie der Offenbarung) z r. 1966
se pokouší dokazovat, že objektivita našeho poznání a chtění je odvozena z vyšší a plnější objektivity meziosobních vztahů.
Zdá se tedy, že cesta novověkého myšlení, začínající u Descarta
obratem k subjektu a končící v rozporech nejnovější reflexivní filosofie
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vědomí, není uzavřená. Je možno na ní pokračovat a domyslit ji tím,
že ji zařadíme do obsáhlejší a všeobsáhlé souvislosti. Ta však vyžaduje
aktivitu nejen rozumu, nýbrž celého člověka, a prolamuje rámec
pouhé filosofie vědomí.

Články

SYMPOSIUM K Ř E S Ť A N S K É AKADEMIE 1981 V BRIXENU
Byl to opít malebný jihotyrolský Brixen - který nám bezděky připomíná Karla Havlíčka
Borovského - kde se od 9. do 11. září konalo letošní studijní setkáni české Křesťanské akademie. Námětem byla pro ttás Čechy - jak se ukázalo - stále ožehavá otázka týkající se
osoby a díla Mistra Jana Husa. Bylo to setkání, jehož se účastnili jak katolíci, tak protestanti,
tak i lidé konfesionálně neangažovaní: a tedy svým způsobem setkání ekumenické. Je sice
pravda, že k ekumenickým setkáním mezi českými katolickými a protestantskými teology
došlo v exilu již dvakrát, a to v letech 1977 - sr. Studie č. 55 (I-1978, str. 1-22) - a 1979 sr. Studie č. 71 (V-1980, str. 462-481). K dalšímu mílo dojit letos, bylo však odloženo
i proto, že mnozí z účastníků přijeli na setkání do Brixenu. Zatímco však dví ekumenická
setkání se týkala jen úzkého kruhu teologů, u letošního studijního setkání Křesťanské akademie byl kruh účastníků značné rozšířen.
Lze snad litovat, že někteří přednášející mluvili o Husovi jen málo, nebo se jeho osoby
spíše okrajové dotkli. Naproti tomu bylo však možno ze souhrnu přednášek získat plastičtější
obraz doby Husovy. Úvodní přednáška Hany Karasové se zabývala politickou situaci Evropy doby Husovy a vztahy mezi jednotlivými zemími. Šlo zde o všeobecné historické zarámování. V následující přednášce Jaroslav V. Pole mluvil o duchovních proudech v době od
Karla IV. ke Kalicím; zaměřil se především na České země a zdůraznil eucharistickou otázku. Večer byl pak věnován diapásmu o Mistru Janu Husovi, jež připravil Jaroslav V. Pole.
Druhý den dopoledne byly dvě přednášky: Jan Milíč Lochman promluvil o Husově pojetí
pravdy a jeho různých dimensích; František Pindak pak vykreslil hospodářskou situaci
doby Husovy - v jistém smyslu pokračování jeho studie, kterou přednesl na symposiu o Karlu IV. roku 1978 v Norimberku (vyšlo ve sborníku Otec vlasti, Řím 1980). Odpoledne
pak byla jedna přednáška a tři sdělení. Hana Hanzalová se ve své přednášce zabývala vztahem
české šlechty k Husovi. Vladimír V. Kusín promluvil o reformních proudech, Josef Krejčí
o jedné směnce z 15. století, kterou našel v knihovně tridentského semináře, a Václav Steiner
podal přehled nauky o církvi ve 14. a počátkem 15. století. Třetí den symposia začal přednáškou o Husově vlivu na český jazyk, kterou připravil František V. Mareš. Petr Kolář
pak promluvil o vztahu mezi Anglií a Čechami a o vlivu Wyclifovy nauky v Čechách.
Mimo vlastni tematiku symposia promluvil odpoledne Antonín Kratochvil o současné sa-
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mizdatové české literatuře. Poslední přednáška Dagmar Eisnerové se týkala postavy Husovy
v úsudku dalších generací a jeho zařazením do reformních hnutí. Na závěr podal Tomáš
Špidlík jakési shrnuti symposia, kde zdůraznil důležitost pojmu pravdy pro slovanskou
spiritualitu.
Tematická náplň setkání byla doplněna diskusí v sále i mimo sál - mnohdy i dosti ostrou.
Kromě tematické náplně byla též každodenně ráno účastníky kněžími koncelebrována mše
svatá a k večeru našimi protestantskými bratřími připravena pobožnost. Jeden večer byl věnován zasedán! Křesťanské akademie.
V tomto čísle Studií publikujeme přednášky Jana Millie Lochmana, profesora teologie
na protestantské teologické fakultě university v Basileji, a Petra Koláře, jesuity a leskélw
duchovního správce ve Francii. Doufáme, že v příštích líslech uveřejníme i některé další
příspěvky symposia.
V. S.

JAN MILÍČ LOCHMAN (Basilej)

HUSOVO POJETÍ PRAVDY
V jednom ze svých dopisů českým přátelům v Kostnici z června 1415
líčí Mistr Jan Hus tuto příhodu: »Jakýs doktor řekl mi, cokoliv bych činil,
podrobuje se sněmu, že vše je pro mne dobrým a dovoleným, a připojil:
' Kdyby sněm vyslovil, že ty máš toliko jedno oko, ačkoliv máš dvě, musíš
vyznati se sněmem, že tomu tak jest.' Jemuž jsem řekl: ' Byť i celý svět mi
to říkal, já maje rozum, jaký nyní mám, nemohl bych takovou věc tvrditi
bez odporu svědomí.' Než když dále o tom se mluvilo, upustil od toho výroku a pravil: 'Pravda, já nevolil příliš vhodného příkladu.' Hospodin se
mnou jest jako udatný válečník. Hospodin světlo mé a spaseni mé, koho
se budu báti? Hospodin síla života mého; koho se budu straŠiti?« (Listy
Husovy, vyd. B. Mareš, 2. vyd. 1901, str. 2i4n).
Tomuto příběhu připadla nečekaná role na jedné z křižovatek novodobého československého kulturního života, na památném IV. sjezdu československých spisovatelů v červnu 1967. Karel Kosík založil na těchto slovech
»velkého českého intelektuála 15. století« svůj projev, který na shromážděné
spisovatele - a na širší československou veřejnost - hluboce zapůsobil, ačkoliv
se vyhnul jakékoli kráťkodeché aktualizaci a setrval na rovině fundamentální
filosofické reflexe. Jeho téže byla pádná prostotou základní myšlenky: Člověk bez podstatné pravdy ztrácí půdu pod nohama, klesne ve vykořeněnou
bytost, stane se člověkem bez základu. Jen v jednotě rozumu a svědomí lze
lidsky obstát; normalizovaný » realista «, který zdánlivě rozumně popře a potře » vzpouru svědomí«, aby přizpůsobivě zachránil výhody existence, ztrácí
v podstatném lidském ohledu konec konců vše: nejen svědomí, nýbrž i rozum;
vposledu sebe sama. (Kosíkův projev ve sjezdových protokolech a v Literár.505

nich novinách 1967; v německém překladu v Reden zum IV. Kongress des
Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes, Edition Suhrkamp 236, 2. vyd.
1969, str. 7onn).
Kosík postihl a - ve výmluvné zkratce - vlivně zpřítomnil jeden ze základních motivů Husova zápasu a myšlení: bytostné přesvědčení o životodárné
nosnosti, a právě proto i nepodplatné závaznosti poznané pravdy. Takřka
okřídleným slovem se stala jeho věta z českého »Výkladu víry« (5. kapitola):
» Pročež věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, prav pravdu,
drž pravdu, braň pravdy až do smrti. « T u jde ovšem o víc než jen rétoricky
okřídlené slovo: o výraz víry, že vztah k pravdě rozhoduje o časném a věčném
údělu člověka. Variace sloves - hledat, slyšet, učit se, mluvit, držet, bránit přitom zdůrazňuje: jde o mnohotvárný a v tom celostný, vpravdě nedílný
vztah. Nejde jenom o to pravdu hledat, slyšet, učit se jí - a mít pak na tom
dosti. Jde také o to pravdu pravit, držet a bránit až do smrti. Z jednoho
kusu je život v pravdě. Téma pravdy se tak stává nosným hlasem (cantus
firmus), který nese polyfonii Husova myšlení a života. To je důvod, proč
svůj pokus o stručné uvedení do Husova myšlenkového světa soustřeďujeme
v úvaze o Husově pojetí pravdy. Chceme tak učinit v přihlédnutí k pateru
linií, jež se v tomto ohnisku sbíhají: k filosofické, teologické, eklesiologické,
sociální a eschatologické dimensi Husovy koncepce pravdy.
i. Otázka pravdy má u Husa svou filosofickou dimensi. Vysvitne, připomeneme-li si, na které straně filosofické fronty Hus stál. Pražská universita,
tak jako akademický svět tehdejší doby i jinde, byla zmítána zápasy mezi
dvěma filosofickými školami, nominalismem a realismem. Nominalisté zastávali tčzi, podle které jsou obecné pojmy subjektivní souhrny jednotlivých
dat a věcí, »jmény«, které věcem ukládáme, výtvory naší mysli, jež samy
o sobě, »objektivně« neexistují: universalia sunt nomina. Proti tomu stavěl
tradiční realismus tézi protichůdnou: universalia sunt realia. Ideje, obecné
pojmy, mají v dědictví klasické platónské tradice svou bytostnou jsoucnost.
Nejsou našimi nástroji, nám k libovolné dispozici, nýbrž » vládnou « nám.
V konkrétní konstelaci pražské university se němečtí mistři hlásili převážnou
většinou k nominalismu, čeští mistři - a jejich oxfordský vlivný učitel, Viklef takřka jednohlasně k realismu.
Hus byl přesvědčený realista. Co to znamená pro jeho pojetí pravdy?
Na první pohled byl už tehdy realismus archaická, otřesená pozice. Nominalismus byl ve filosofickém vývoji doby » modernější« a kritičtější, » pokrokovější «. Vskutku má realismus ve své masivní ontologii obecnin starožitné
rysy, které v přívalu rodící se novodobé teorie poznání sotva obstojí. Avšak
otázka se jeví poněkud jinak, když nepřihlédneme jen k noetické, nýbrž etickopraktické stránce věci.
To je patrno právě na otázce pravdy. Realismus vedl ve svém přesvědčení
o ontologické nadřazenosti idejí poznávajícímu intelektu k důrazu na závažnost a závaznost pravdy: pojmy, ideje, věty vyznání víry - to vše nejsou
otázky, kolem kterých by bylo lze lehkovážně přejít. Pravdivá výpověď není
pouhý flatus vocis, » zvuk a kouř «, nýbrž záležitost celého života. V nominalismu byla tato vazba výpovědi a života uvolněna. To neznamená, že by nominalisté byli automaticky v otázce pravdy cyniky. I mezi nimi byli lidé
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nepopiratelného mravního a filosofického pathosu. Avšak ono »uvolněni«
mohlo navodit atmosféru, ve které jistá dvojkolejnost života byla snáze možná,
pokušení oportunistického přizpůsobení blízko, konkrétně: postoj radikálně
kritický v teorii, dalekosáhle přizpůsobivý v praxi.
Realistovi Husovi - který v tom byl ovšem motivován i podstatnými
důrazy teologickými, o kterých bude ještě řeč - byla taková » dvojkolejnost«
nepřijatelná. Pravda je pravá skutečnost, jež dává lidskému myšlení a konání
teprve podstatný smysl. Má větší váhu než prakticko-taktické úvahy o » rozumnosti « či » výhodnosti« toho kterého jednání, nakonec i větší váhu než sama
fyzická existence člověka. Moderně formulováno: pravda teorie nutká k pravdivé praxi. Odtud byli oni na první pohled » staromódní« realisté lépe disponováni k odhodlanému reformnímu úsilí než »pokrokoví« nominalisté. Tak
byl Hus již svýmfilosofickýmpozadím motivován jako svědek a reformátor.
Identita a integrita jeho teorie a praxe, slova a existence, je podepřena už
vefilosofickémkontextu.
2. Podstatnější a účinnější se mi však jeví teologická dimense pravdy
v Husově pojetí. Ptáme-li se po obsahovém určení a perspektivním zaměření
husovského motivu pravdy, pak nelze přehlédnout: pravda, které slouží,
je jednoznačně pravdou Boží, konkrétně: pravdou biblického Slova, ještě
konkrétněji: Kristovou pravdou. To platí už o pojmu pravdy: má podstatně
blíže k biblickému emeth, jemuž jde především o pravdu ve smyslu věrnosti,
spolehlivosti, stálosti ve smlouvě Boží, než k řecké alétheia, již se jedná především o vhled do struktur pravé skutečnosti. Oba pojmy nejsou kontradiktorní, kladou však odlišné důrazy a priority. Blízkost biblické perspektivy vede
Husa k tomu, že u něho pravda poznání tak těsně a vposledu nedělitelně
souvisí s pravdou jednání, s vírou ve smyslu důvěry a věrnosti. A to plní
potom jeho pojem pravdy i nezaměnitelným obsahem: obsahem evangelia.
Žije svou pravdu nad biblí a ve výhledu k Božímu slovu.
Budoucí zásada světové reformace - sola scriptum (pouhé Písmo) jako
výhradní norma křesťanské teologie a zvěsti - u Husa ještě není ve všeobecně
zásadním smyslu; pohyb tímto směrem je však už pro něho příznačný. Písmo
je svrchovaným měřítkem církevního učení i praxe. V přípravě na kostnické
slyšení pojednává v jednom ze tří příležitostných projevů typicky »o postačitelnosti zákona Kristova« (viz Husova výzbroj do Kostnice, vyd. F. M. Dobiáš a A. Molnár, Praha 1965, str. 83-108). A jeho vystoupení na koncilu
pečetí toto přesvědčení: jenom pravda Písma má rozhodnout, přijde-li pro
něho odvolání v úvahu či nikoliv. Jenom Písmu - a ne mínění shromážděné
církve samu o sobě - patří poslední autorita. Jenom ono je legitimní základnou argumentace mezi křesťany.
Jenom Písmo je také nosnou základnou křesťanského zvěstování. To je
patrno na Husově kazatelské činnosti. Teprve ona z něho učinila reformátora
a ústřední postavu české obnovy. Hus byl vášnivý kazatel, v navázání na bohatou kazatelskou tradici pražskou, jak ji představoval před ním především
Jan Milíč z Kroměříže a jak byla pro ni vytvořena účinná instituční základna
v kapli Betlémské. Kázání je především služba Slova: ne řečnická platforma
libovolných zvěstí, nýbrž prostředek zpřítomnění Boží pravdy. Legitimací
kazatelského práva je zvěst Písma sama, ostatní legitimační instance jsou mu
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podřazeny. Proto Hus neuznává právo církevní vrchnosti kazatelskou činnost
zakazovat. Pozdější první článek Čtyř Pražských artikulů toto poznání české
reformace vyjádří zásadně: jde o svobodné kázání Božího slova.
Jádrem Písma - a tedy normativním ohniskem biblické pravdy - je »zákon Kristův «, konec konců Ježíš Kristus sám. Na otázku, co je pravda, odpovídá křesťan poukazem k tomu, kdo je pravda: ke Kristu. Hus je v tomto smyslu
kristocentrický vykladač Písma, ne tak v teoretickém, nýbrž spíš v praktickém
postoji, totiž v soustředění na slovo, činy, utrpení a zmrtvýchvstání Kristovo.
Evangelicky dosvědčený Kristus je Pán Písma - a ovšem Pán církve.
Vpravdě revoluční výraz tomuto základnímu bohosloveckému přesvědčení
dal Hus v kritickou chvíli svého života, kdy měl být rozhodnutím kurie dán
do klatby a nad místem jeho pobytu vyhlášen interdikt. Tehdy se Hus odvážil
kroku, který tak hned neměl obdoby, aby dal průchod svému přesvědčení
o posledním zdroji a konečné míře pravdy: odvolal se k instanci, jakou kanonické apelační právo neznalo, totiž přímo k Ježíši Kristu. Tato Apellatio
ad lesům Christum přibitá r. 1412 na vrata mostecké brány končí pamětihodnými slovy: » Já Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový
bakalář svatého bohosloví na vysokém učení pražské univerzity, kněz a kazatel
potvrzený při kapli zvané Betlémská, svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu,
soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka.« {Husitské manifesty,
vyd. A. Molnár, Praha 1980, str. 43.) V poukazu ke svrchované autoritě Kristově má Husovo pojetí pravdy svou osvobodivou vertikální dimensi.
3. Pravda má ovšem i svůj horizontální rozměr, konkrétně zprvu: svou
eklesiologickou, církevní dimensi. Jeden z výrazných představitelů novodobého českého evangelictví, Jan Karafiát, kdysi napsal, že vedoucím motivem
české reformace je touha po » krásné církvi« Kristově. Jistě to platí o Janu
I-Iusovi. Není náhodné, že jeho nejobsáhlejší spis, De ecclesia, je eklesiologická
monografie: jedna z prvních v dějinách dogmatu o tomto tématu (středověká
teologie o církvi jako o samostatém tématu nejednala). Avšak ještě významnější
než volba tématu je jeho zpracování, Husova eklesiologická perspektiva.
Otázka po církvi je bytostně otázkou po pravdě. Církev nemá smysl sama
v sobě, nýbrž ve svém vztahu ke svěřené pravdě, ke Kristu. Církevní instituce
nesmí tento přímo konstitutivní vztah zastírat. Stane-li se tak, etabluje-li
se v sobě samé, osobuje-li si poslední autoritu pro sebe, pak se klame, dostává
se do rozporu se svou bytostnou podmínkou, s legitimací své vlastní existence,
stává se pobloudilou církví. Může se pak ještě nastokrát shlížet ve své moci
a slávě, ve společenské prestiži svých institucí, stává se přece navýsost problematickou veličinou: bytostně potřebuje opravy v pravdě.
Právě k tomu míří pravda evangelia: není abstraktní veličinou, nýbrž
tvoří, napřimuje společenství církve. Tím vzniká ve věrné církvi vždycky
znova » neklid Ducha svatého «, konfrontace statu quo s Božím plánem » krásné
církve«, konkrétně: úsilí o nápravu církve. Hus není ovšem ani prvním, ani
ojedinělým zastáncem reformy. Nezapomeňme, že i právě kostnický koncil
byl - měl být - reformním koncilem, který by provedl tak nutnou nápravu
»v hlavě i údech«' církve. Hus nebyl odsouzen »zpátečnickými zloduchy«,
nýbrž církevními reformisty. I lidem jako Pierre d'Ailly nebo Jean Gerson
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šlo o obnovu církve. Avšak jim je církev, jakkoli v mnohém poskvrněná a potřebná opravy, v podstatě držitelkou pravdy. Budou se snad přít, zda je to
koncil anebo papež, kdo tuto svrchovanou autoritu ztělesňuje: ta autorita
tu je. Hus naproti tomu staví nad autoritu církve a jejích institucí pravdu
Kristovu. Ani případný konsensus církve - k němu měl ovšem kostnický,
tak jako později basilejský, koncil velmi daleko - nerozhodne s konečnou
platností otázku pravdy. V tomto důrazu na jednoznačnou svrchovanost pravdy,
Slova, Krista, nad církví stojí Hus, jinak věrný kněz své církve, na pozici
reformace.
Neztraťme však z očí druhou stránku Husovy eklesiologickč dimense
pravdy: soustředění na pravdu Kristovu nechápe ve smyslu odvratu od konkrétního církevního života, nýbrž právě naopak: jako výzvu k reformnímu
zápasu zde a nyní. Hus přijal ve svém spise O církvi Viklefovo rozlišování
»viditelné a neviditelné « církve. To však neznamenalo žádné platonické či
dokonce manichejské podcenění reálného církevního společenství. Naopak.
Právě přesvědčení o »nebeské« podstatě církve umožňuje intensivní úsílí
o nápravu její »pozemské« podoby. Víra v neviditelnou církev dává sílu,
abychom nezoufali tváří v tvář její viditelné mizérii, nerezignovali v naději
na její nápravu. Má-li pravda svou eklesiologickou dimensi, pak to znamená:
hic Rhodiis, hic salta; v konkrétním společenství lidu Božího se osvědčuje
Kristova pravda. Nebeská hlava církve, Kristus, je přece historický, pozemský
Ježíš. Kritické vidění církve je výzvou k následování Ježíšova příkladu.
4. Zde se objevuje další důraz Husova pojetí pravdy: sociální. Míním to
v dvojím slova smyslu: » Sociální « je pravda v obecném ohledu tím, že vede
do společenství hledajících. To odpovídá charakteru biblického emeth: pravda
se osvědčuje ve vztahu věrnosti a vzájemného souručení, ve »smlouvě « mezi
Bohem a člověkem, mezi lidmi. Proto pravdu nelze skladovat pro vlastní
potřebu, pro privátní konzum. Pravda vede k vyznání - a vyznání vyvolává
odpověď, touží po komunikaci. Hus osvědčoval tento stav věcí přímo příkladně ve své kazatelské i učitelské činnosti, v disputacích na universitě a především v kapli Betlémské. Podle mnohohlasého svědectví svých posluchačů
fascinoval tím, že neučil a nekázal přes hlavy shromáždění, nýbrž navozoval
s nimi trvalý rozhovor. Otázky posluchačů dávají podnět k jeho úvahám,
a kázání kladou sboru vždy nové otázky.
Dopisy z Kostnice jsou jiným dokladem tohoto sociálního charakteru
zápasu o pravdu. Jsou jedinečným svědectvím o tom, že spojení s přáteli
trvá i ve stále trýznivějším odloučení. Nejen že se Hus, sám na smrt ohrožen,
nepřestává jmenovitě zajímat o osudy svých věrných v Praze, sdílí s nimi
starosti i radosti; i v jeho nejvnitřnějším rozhodování hraje ohled na svěřené
bratry a sestry velikou roli. V tísni rozhodování doslova na život a na smrt,
zda odvolat či neodvolat, se vedle » vertikálního « poukazu k závazné platnosti
Boží pravdy objevuje stále znova i poukaz » horizontální«, totiž ohled na ty,
kterým kázal a které by svým odvoláním mohl pohoršit a zmást. Život v pravdě
není nikdy jen privátní záležitost. Společně hledáme, společně nalézáme.
Jde o to, aby v tomto sociálním procesu pravdy jeden druhého podpíral a
nepodrážel. Je-li Kristus definicí, či lépe: ztělesněním pravdy, pak to zna.509

mená: věrnost Bohu i věrnost bližnímu jdou ruku v ruce. I proto, a právě
proto, odmítá Hus odvolat.
Slovo o sociální dimenzi pravdy má při pohledu na Husa ještě další význam:
pravda nemá co činit jen s rozumem a svědomím jedince, nýbrž i lidské pospolitosti; a dále: ne jen s pospolitostí církve, nýbrž i společnosti. Je jistě manipulací a zkreslením Husovy osoby i díla vydávat jej primérně za sociálního
agitátora, jak se o to pokoušely marxisticko-agitační interpretace např. v padesátých letech. Avšak zjednodušením by bylo také nevidět sociální dosah,
ano tendenci jeho zápasu. Hus není fanatik třídního boje. Evangelium platí
všem. Avšak toto evangelium má svůj spád: straní uraženým a poníženým,
ujímá se jejich věci proti utiskovatelům světským i duchovním. Evangelium
má svůj sociální hrot.
V této souvislosti je pro Husa obraz » historického Ježíše « podstatně směrodatný. V kapli Betlémské byly prý malby, které kontrastovaly obraz Ježíše
Krista jako chudého krále chudých s obrazem bohaté církevní i světské hierarchie. V každém případě se tento polemický kontrast objevuje v Husových
kázáních. Hus jmenoval v biblické perspektivě sociální podmínky Lidu své
doby pravým a konkrétním jménem, stavěl je nepřeslechnutelně do světa
Ježíšova ano i ne. Jistě i tato sociální komponenta jeho působení burcovala
protivníky k odporu. Husovi následovníci v Praze i na Táboře rozvinuli tyto
akcenty přímo v revoluční program. V lecčems šli za Husa a přes Husa. Avšak
v poznání, že má Boží pravda své sociální důsledky, myslili a jednali na linii
Husově.
5. Neodmyslitelná z Husova myšlení i života je vposledu eschatologická
dimense pravdy. Eschatologická naděje, přesvědčení, že Království Boží
přichází a že je nutno připravovat jeho příští, je silný motiv v celé české
reformaci, výrazný akcent, který ji vyznačuje ve srovnání s pozdější reformací
světovou. Od Milíče po Jana Amosa žijí čeští myslitelé v tomto výhledu.
Neodvrací je to blouznilsky od konkrétních úkolů dne, nýbrž právě naopak,
vize Nového Jeruzaléma, budoucího města Božího, je mobilizuje v úsilí o nápravu měst až příliš lidských.
I Hus žije v této perspektivě, i když zdrženlivě. »Výrazně eschatologický
tón objevuje se u něho příznačně teprve ve vrcholných okamžicích jeho rozhodování před statečným odchodem z Čech a potom v době jeho vyznavačského postoje před kostnickým koncilem.« (A. Molnár, Eschatologická naděje
české reformace, v Od reformace k zítřku, str. 21.) Tak píše Pražanům z vyhnanství 1413: »Přibližuje se příští Páně k následujícímu soudu. Utvrzujte srdcí
svých, nejmilejší, v milosti, trpělivosti a ctnosti. Přibližuje se totiž soud soudce
nejbystřejšího, nejspravedlivějšího a nejstrašnějšího... A jestliže v něčem
trpíte, na toto hleďte a vzhůru zdvíhejte hlavy, to jest rozumy své, protože
se přibližuje vykoupení vaše...« (Sto listů M. Jana Husi, 1949, str. I30n).
Zvlášť kostnické listy svědčí o tomto zaměření Husovu a o svobodě, již mu
dodává jistota konečného soudu Božího tváří v tvář hrozivým soudům lidským. Odtud se posiluje jeho odhodlání » bránit pravdy až do smrti«: » Na
články pařížského kancléře odpovím, budu-li živ; pakli však zemru, zřetelně
odpoví Bůh v den soudný« (tamtéž, str. 175).
Co znamená tento výhled pro Husovo pojetí pravdy? Kromě toho, co
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jsme právě naznačili, především prvek nehynoucí naděje, který je s biblickým
pojetím pravdy - zakotvené v posledu ve věrnosti Boží - nerozlučně spojen.
Pravda Páně vítězí - heslo, které si husitská církev a husitský král - a v naší
době obnovený československý stát - postavili jako orientační směrovku své
cesty - to heslo je vskutku z ducha Husova. Není to optimisticko-dogmaticků
téže o automatickém vítězství pravdy v lidských dějinách. Hus zemřel a cesta
jeho lidu byla leckdy až bědně klikatá a z hlediska pravdy neprůhledná. Bodrý
český rozum k tomu v našem století dodal: Pravda vítězí - ale dá to fušku.
V tom je kus pravdy. Ale naděje pravdy z ducha Husova míří hloub: poslední
rozhodnutí o pravdě nepadne z přízně či nepřízně dějin, platí »nad dějinami «, sub specie aeternitatis: Pravda Páně vítězí.
To nám nedává dispens od »fušky« dějinného osvědčení pravdy. Právě
naopak: odtud se dostává našim pokusům o život v pravdě poslední závažnosti
a závaznosti. »Nežít ve lži« (Solženicyn). » Zít v pravdě« (Václav Havel).
Proč? Protože je to výhodné? Sotva. Protože jen v životě v pravdě je důstojnost a naděje člověka. Ne vždycky jsme nakloněni tomu věřit, spolehnout
na to a podle toho jednat. Je proto dobře, když se na křižovatkách osobního
i národního života - tak jako s Kosíkem českoslovenští spisovatelé 1967 rozpomeneme na příklad i výzvu »českého intelektuála «, křesťana M. Jana
Husa.

PETR KOLÁŘ
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Cílem tohoto referátu není znovu důkladně probrat dílo Mistra Jana Husi
a porovnávat je krok za krokem s dílem oxfordského mistra J. Viklefa. Takováto mravenčí práce by vyžadovala úsilí srovnatelné s obsáhlými pracemi
autorů minulosti (Flajšhans, Loserth, Novotný, Sedlák a jiní), týkajících se
tohoto tématu a byla by to práce zbytečná, neboť Husova závislost na Viklefovi je všeobecně známa a je známa i míra této závislosti, její meze a podstatné
rozdíly v přístupu k teologickým problémům tehdejší doby u obou autorů.
Tyto skutečnosti jsou spíše předpokladem, na kterém spočívá předložená
práce, která rovněž nemá za cíl jakési sociologicko-psychologické posouzení
(či dokonce odsouzení) Husa, které by tak vyústilo, po soudu kostnickém do
jakéhosi soudu moderního, jak se o to někdy nepřístojně pokoušejí v jiných
oborech současní badatelé. Cílem referátu, a to jediným, je pokus o pochopení
některých souvislostí mezi situací v Anglii a v Čechách na přelomu 14. a 15.
století a podobnost mezi bojem obou Mistrů Janů; tento pokus je podniknut
ve snaze pochopit lépe zevnitř jak to, že se Jan Hus ocitá v takové blízkosti
a v takové závislosti na teologii Jana Viklefa.
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Proto nejdříve zběžně připomeneme vývoj vztahů mezi Prahou a Londýnem v době Husově a těsně před ní. Potom se zmíníme o roli, kterou hrál
Viklef v Anglii a zde teprve navážeme na situaci v Čechách, kam Viklefovo
učení pronikalo poznenáhlu a v době, kdy Hus ještě nebyl na pražské univerzitě. Jisto ovšem je, že teprve jeho přičiněním se některé prvky Viklefovy
teologie staly součástí mocného myšlenkového proudu, který potom vyústil
přímo do husitismu ve všech jeho obměnách, včetně ozbrojené revolty táboritské.
Centrální otázka nezní » byl Hus heretik nebo nebyl - zasloužil si církevní
trest nebo ne«, nýbrž »jakými cestami se Hus - pravověrný katolický kněz
(včetně přináležitosti k církevní instituci tehdejší doby) dostal do tak vyhroceného sporu s touto institucí, že došlo k jeho odsouzení koncilem a k jeho upálení?«
Česko-anglické vztahy na rozhraní 14. a 15. století
Od okamžiku, kdy se Praha stala říšskou metropolí, byly pochopitelně
celé Čechy v čilém styku s ostatními důležitými státními útvary v Evropě
a to na mnoha úrovních. Porovnáme-li tento stav s rozvráceností českého
státu na konci 13. století, nemůže nám uniknout, že jde o vzestup velmi strmý
a pro nepřipravenou zemi nebezpečný. Navíc tento vývoj spadá do období
vyhrocené krize církevní instituce s jejím nejdříve avignonským papežem,
potom papeži dvěma a nakonec dokonce třemi. Nelze ani snad dostatečně
zdůraznit význam tohoto jinak známého stavu pro Čechy s jejich nepříliš
schopným a nedosti obratným panovníkem Václavem IV. Mezi politickodiplomatické tahy na evropské šachovnici tehdejší doby patří např. sňatek
Anny, sestry Václava IV., s anglickým králem Richardem. Námluvčím byl
ravenský kardinál Pileo Prata a vlastním hybatelem byl římský papež Urban VI., snažící se tak o jakési» obklíčení«avignonského papeže Klementa VII.
a jeho protektora, francouzského krále. V tomto ohledu ostatně sňatek zůstal
neúčinným, ale utužil už existující styky mezi Anglií a Čechami (zdá se,
že si Anna na Angličany a Anglii nikdy zcela nezvykla a snažila se zůstat
obklopena českým dvořanstvem, čímž se jen ještě důkladněji prošlapávala
cesta mezi Prahou a Londýnem). Nedá se zjistit, kolik našich tehdejších
myslitelů prošlo anglickými školami, ale o některých to víme s jistotou, jako
např. o Vojtěchovi Raňků nebo o Jeronýmovi Pražském, kteří sehráli oba
významnou úlohu v Čechách na přelomu 14. a 15. století. První z nich založil v Oxfordu nadaci pro studenty z Čech, kteří tam také na studia opravdu
chodili. V rukopise vídeňském se nám o některých z nich zachovaly určité,
i když neúplné informace, stejně jako o skutečnosti, že byly v Oxfordu » pro
pražskou potřebu« opisovány Viklefovy traktáty (v letech 1406-1407).
Viklef sám však byl v Čechách znám již dlouho před tím, především prostřednictvím svých spisů filozofických. Ale i jeho kritika církevní instituce
byla v Praze známa. Jan z Jenštejna vyvrací zvláštním spisem Viklefovu
nauku o církevních desátcích už v r. 1385 (rok po Viklefově smrti), a to jmenovitě. Postupně narůstající 'vliv Viklefův dosahuje svého vrcholu na pražské
univerzitě v prvních letech 15. století a zasahuje účinně např. do sporů mezi
realisty a nominalisty (či spíše umírněnými realisty a extrémními realisty)
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na pražské univerzitě. Touto cestou se pravděpodobně s Viklefem seznámil
i Mistr Jan Hus. Štokholmský rukopis, psaný a podepsaný osobně Husem,
obsahuje 4filozofickétraktáty Jana Viklefa: De imiversalibus, De ideis, De matena et forma a De individuatione temporis. Opis nese datum a vlastnoruční
Husův podpis (1398). Extrémní realismus, zřetelně přítomný ve spisech
Viklefových a ovlivňující jmenovitě jeho pozici ve sporech okolo pojetí eucharistie, především transsubstanciace, se sice na pražské půdě nikdy doopravdy
neujal. Buď jak buď, jisté však je, že už v této fázi je Viklef v Praze znám,
a když o něco později vypuknou v Čechách spory jiného druhu, podobně
jako k nim došlo předtím už v Anglii, zájem o něj jen vzroste. Vždyť je to
právě Viklef, který vypracovává odpověď anglického parlamentu a anglického
krále papeži, žádajícímu placení církevních daní.
Církev a stát v Anglii na sklonku 14. století - Viklefova úloha v tomto vztahu
Podobnosti výchozí situace mezi Anglií a Čechami a tím nepřímo mezi
postavením Viklefovým v Anglii a Husovým v Čechách se nevěnuje dostatečná pozornost; ze starších autorů se jí zabývá vlastně jen Flajšhans. A přece
zde vystupují na povrch velmi zajímavé skutečnosti, závažné především při
posuzování průběžného vývoje situace v obou zemích a při hodnocení
vystoupení obou mužů.
Faktem je, že církevní instituce po vyhraném boji o investituru rychle
roste významem, mocí a právy ve všech křesťanských zemích - to sebou
ovšem nese také rostoucí potřeby finanční, povinnosti administrativní, právní
a také zvýšenou morální odpovědnost. To všechno má jen málo společného
se skutečnou původní úlohou církve a není ani divu, že to sebou nese také
zesvětštění kléru na všech úrovních, jak jsme toho svědky ve vyhrocené podobě v okamžiku vystoupení Husova. Výjimku netvoří ani řeholní společnosti, které na křesťanském Západě bohužel nejsou uvnitř církve partnerem
kléru, nýbrž s ním stále silněji splývají. Radikální omezení zásahů světské
moci do života církve je Pyrrhovým vítězstvím: mechanismus moci, kterému
tak církev navenek unikla, se v obměněné formě rozrůstá a upevňuje uvnitř
církevní instituce samotné, která momentálně není schopna tomuto vývoji
postavit do cesty příslušné hráze. Chybějí »obranné látky« proti tomuto
novému zlu...
V tomto směru se nejdříve situace v Anglii podobá situaci v Čechách jako
vejce vejci. Anglický král však církev a papeže potřebuje přece jen méně
než Václav IV., aspirující na císařskou hodnost a korunovaci z ruky papežovy.
Také zeměpisná odlehlost a existence parlamentu (přes všechna omezení
reálné moci této nové instituce) dává Anglii větší manévrovací prostor, než
to dovoluje situace v Praze.
V tomto kontextu nepřekvapí, že Eduard III. odmítl odvádět církevní
desátky papeži (tehdy avignonskému) už v r. 1332. Dokonce se odvážil papežské výběrčí jednoduše vyhnat ze země. Skutečnost, že se teprve Urban V.
v r. 1365 odvážil požadavky znovu nastolit, ukazuje, že jeho počínání spočívalo na velmi realistických úvahách. Ale ani v r. 1365 k žádným platbám
nedošlo. Král předložil papežské požadavky parlamentu a ten se k nim po.513

stavil jednoznačně odmítavě; vypracováním příslušné odpovědi byl pověřen právě Víklef. Jím navrhované řešení je jednoduché a zároveň velmi působivé: poplatky papeži nejsou daněmi v pravém slova smyslu; ve skutečnosti je to almužna a ta přísluší chudákům, zatímco papež je boháč. Proto
mu je netřeba odvádět! Oblibu a důsledky této argumentace si lze v daném
kontextu domyslet.
Od okamžiku, kdy pak už existovali papežové dva a nakonec tři (1378),
byly podlomeny i do té doby existující chabé pokusy o disciplinární postih
Viklefa, kterému tak jako tak stál v cestě masivní anglický odpor (Viklef si
dovedl získat podporu nejširších vrstev podobně, jako to později dokázal Hus).
Jestliže se ovšem Viklef těšil všestranné oblibě a podpoře, pokud jeho
kritika mířila do Říma nebo do Avignonu, dostal se rychle do křížové palby,
jakmile se jeho útoky obrátily i proti kléru nižšímu, anglickému. Po krvavém
potlačení selských bouří mohl arcibiskup z Canterburry konečně zakročit
i proti Viklefovi samotnému, který se vzbouřenými sedláky zjevně sympatizoval. Jím svolaný synod v Londýně odsoudil jako bludné některé články
Viklefova učení (celkem 24), a to už v r. 1382. Tím byl dán signál ke stíhání
Viklefových příznivců i jeho samotného. Kruh kolem něho se začal zužovat,
mnozí z jeho i vysoko postavených příznivců neušli hranici a on sám jí ušel
bezpochyby jen tím, že »včas « zemřel (1384). Takto mohly být nakonec
upáleny jen jeho ostatky, exhumované z hrobu ...
Rok Viklefova úmrtí nás uvádí přímo do Čech a do již zmíněné polemiky z pera Jana z Jenštejna, namířené proti Viklefově učení o církevních
desátcích. Celé viklefistické hnutí se v Čechách dostává do proudu až po smrti
Viklefově a hlavně po odsouzení 24 článků z jeho učení londýnskou synodou,
což je nedobré omen na cestu tohoto učení českým církevním životem.
Viklefismus v Čechách
Jak už bylo řečeno v pasáži o vztazích mezi Anglií a Čechami, Viklef
a jeho učení byl v Čechách znám mnohem dříve, než Hus vůbec přišel do
Prahy na studia. Ze všech dokumentů, které máme k dispozici, plyne jednoznačně, že se Hus Viklefem obíral, že se mu Viklefovo učení líbilo a že je
hájil při každé příležitosti. Důkazem jsou nejen vlastnoruční Husovy opisy
Viklefových děl, skoro doslovné pasáže, převzaté v jeho vlastních spisech,
ale také pochvalné poznámky (proslulé »glosy « na okraji Viklefových spisů)
jeho vlastní rukou a vůbec celá činnost kazatelská a spisovatelská Mistra
Jana Husi v Praze. Přitom nebyl Hus sám. I oba jeho významní odpůrci
z let po 1412, po návratu z Bologne, kde byli uvězněni, totiž Stanislav ze
Znojma a Štěpán Páleč, a vůbec velká část českého živlu na pražské univerzitě,
s Viklefovým učením sympatizovali nebo je přímo zastávali. Sila tohoto proudu v Čechách, či správněji řečeno na pražské univerzitě, jim dala zapomenout, na jak vratkém terénu se pohybují v jejich horování pro církevně jednoznačně odsouzeného heretika Viklefa. Nevíme dopodrobna jak to, že se Stanislav ze Znojma a Štěpán Páleč po návratu do Prahy tak radikálně obrátili
a začali Viklefa potírat, ale jistě zde sehrála svou roli bolognská zkušenost,
ke které nepatří jen utrpení v žaláři, ale také pohled na Čechy a jejich vření
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zvenčí, spojené s nahlédnutím do způsobu, jakým fungovala mocná mašinérie církevní instituce, ke které patřilo také právo soudit a trestat odbojnlky.
Jak velká je tato moc, jistě bylo lépe cítit v bolognském vězení než při disputacích na pražské univerzitě.
Příkladů pro Husovu oblibu pro Viklefa a jeho závislost na něm je velký
počet; nejlepším dokladem jsou články, vybrané z Husova učení teology
kostnického koncilu, které přes určité nepřesnosti a nespornou neucelenost
(nepodávají ucelený obraz Husova učení, nýbrž jen » vypichují« jednotlivé
výroky a věty z Husových děl) dávají dostatečnou představu o Husově závislosti na Viklefovi. Z Husových děl dnes víme, že tato závislost, a to právě
ve zmíněných bodech, tam skutečně existuje. Zde jsme nikoliv u konce,
nýbrž na začátku našich úvah o Husovi a jeho místě v našich dějinách, či
skromněji v dění jeho doby.
Porovnáme-li situaci v české církvi s tím, co se dálo v Anglii v osmdesátých letech 14. století a těsně před tím, neubráníme se dojmu, že jde o tytéž
symptomy, tytéž bolesti, jen ve vyhrocenější podobě. O krizi, kterou procházela církev jako instituce na všech úrovních se toho dá říci mnoho a mnoho na tomto symposiu se ostatně tímto tématem zabývají jiné referáty - jedno
je jisté a rozhodující: nepředstavitelně těsný a neprůhledný systém papežských
provizí a privilegií, poutající církevní život v Cechách tehdejší doby, spolu
s enormními požadavky církevních výběrčích, je pro nás dnes něčím takřka
nepředstavitelným a nepochopitelným. Na Čechách totiž spočívá hlavní břemeno: ve Francii mají svého papeže či spíše papežíka, zcela závislého na
francouzské státní moci; Anglie už po léta papežské kurii nic neodvádí; Itálie
je ve varu ne-li přímo ve válce a navíc přímo i nepřímo těží z peněz plynoucích odjinud do země, byť se tento proud ponejprv zastavuje v papežské pokladně; křesťanský Východ už je ztracen a Iberský poloostrov ještě není zcela
znovuzískán (reconqnista bude zcela ukončena až za nějakých sto let). Za to
Čechy, bohaté Čechy jsou katolické, jsou středem říše a vládne v nich slabý
Václav IV., který nicméně chce být císařem. K tomu ovšem potřebuje papeže,
a tedy podporu kurie. Požadavky, hrnoucí se do Prahy jsou obrovské a líbí
se čím dál tím míň. I král přeje všemu, co vytváří hráz lavině kuriálních požadavků, sám však nedělá nic promyšleného na obranu svou a své země.
Takovýto program se tedy formuluje jinde, kritika a představy o nápravě
vznikají především okolo pražské univerzity a Hus, schopný kazatel a univerzitní mistr vstupuje do šlépějí Milíčových, Waldhauserových a stává se
protagonistou i mluvčím reformního kritického křídla, a do roku 1407 také
synodálním kazatelem, zvaným samým pražským arcibiskupem, se kterým
jej pojí tatáž touha po nápravě zlořádů v církvi.
Na počátku je právě (u Husa) tato sociální kritika a Hus také se vší svou
výmluvností a ve jménu Božím tepe rázně vše, co hanobí nevěstu Kristovu.
V tomto smyslu jej možno nazvat velkým teologem - totiž v etymologickém
smyslu slova »teologie « - mluvení o Bohu. Nelze jej však nazvat teologem
ve smyslu, v jakém toto slovo je běžně chápáno, totiž jako (zvláště v tehdejší
době) spekulativní a případně spisovatelská činnost těch, kdo vypracovávají
nové systémy, jejichž výchozím bodem jefilozofickýa teologický pojem Boha
a jeho činnost v dějinách vyvoleného národa. Husovým výchozím bodem je
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konkrétní přítomnost, nacházející se v příkrém rozporu s tím, co o ní říkají
uznávané a osvědčené teologické (spekulativní) systémy. Tento rozpor však
Husa zajímá jaksi až druhotně. V popředí jeho zájmu stojí náprava dané
skutečnosti, a nikoliv oprava daných spekulativních systémů. V tomto smyslu
už bylo řečeno, že Hus skutečným původním teologem není, a četba jeho
teologických spisů to dokazuje: Hus nevyniká originálností teologické reflexe,
nýbrž spíše silou kazatelského slova, na které také při každé příležitosti znovu
a znovu klade veškerý důraz.
Za dosavadní vrchol jeho teologické univerzitní činnosti nutno považovat jeho výklad v té době velmi oblíbených sentencí Petra Lombarda, pařížského scholastického teologa ze 12. století. Tento Husův výklad z let 14071409 se nám zachoval a je pozoruhodný jen svým silným viklefským zabarvením a aktualizacemi, které do něj Hus vnáší právě z konkrétního života
české církve. Jinak je to četba klasická, nijak nevybočující z rámce spekulací
vázaných na místo a dobu, ve kterých je zasazena.
Těžiště jeho činnosti je nesporně v činnosti kazatelské, od r. 1403 spjaté
s proslulou kaplí Betlémskou. I zde - pokud to můžeme posoudit z toho,
co se nám z té doby zachovalo na dokumentech - se ukazuje Husova znalost
Viklefa a jeho obliba pro Viklefovy téže, jmenovitě ve spojení s káráním zlořádů v církvi. V kázání na sv. Kateřinu r. 1403 se nám zachoval první známý
Husův útok na odpustky; mimo to zde zaznívají myšlenky z Dekalogu a jiných
spisů Jana Viklefa, nazývaného evangelickým mistrem. Předpokládáme-li,
že Hus věděl o Viklefově odsouzení z r. 1382, nemůžeme chápat takový výrok jinak než jako Husův vstup na bojiště. Jinak je však a až do r. 1407 zůstává Hus kazatelem synodálním, tj. spolupracujícím s reformními snahami
uvnitř instituce, a tudíž na její půdě. Obratem, alespoň co do výrazových
prostředků, je období od r. 1409, po rozchodu s arcibiskupem Zbyňkem
a církevní autoritou vůbec. Útoky proti mocichtivosti, lakotě, svatokupectví
a bohatství kléru vůbec se množí a nabývají na ostrosti. Osten se obrací už
jmenovitě i proti papeži a také nauka o církvi jakožto společenství předurčených je v podstatě už přítomna. Nápravu vidí Hus v návratu k evangelické
chudobě a jejího vykonavatele ve světské moci.
Husova činnost spekulativně-spisovatelská, určená vzdělanému publiku,
je pozdní a má venkoncem apologetický charakter. Hus nejen útočí, ale je
také napadán, a tak je nucen se bránit, argumentovat na patřičné úrovni.
Není vůbec náhodou, že spisy tohoto druhu pocházejí všechny z posledních
tří let Husova života, jmenovitě ty, kterými se zabývala komise koncilních
teologů v Kostnici v čele s pařížským J. Gersonem: jak De Ecclesia, ze kterého
v Kostnici vybrali valnou část argumentů proti Husovi, tak další (v Kostnici
důležité) traktáty s příznačnými názvy Contra Páleč a Contra Stanislaum
jsou z r. 1413, tedy z doby, kdy je Hus ve vyhnanství v důsledku klatby,
která na něj byla uvalena v červenci 1412. Vytlačen z Prahy, daleko od kaple
Betlémské a jejích posluchačů a jeho věrných stoupenců, sahá Hus k peru,
aby vyvrátil žaloby a nařknutí proti své osobě. Jeho dnešní žalobci, někdejší
přátelé Štěpán Páleč a Stanislav ze Znojma, jsou intelektuály jako Hus, a tak
není nic přirozenějšího, než se na ně obracet jazykem intelektuálů tehdejší
doby, jazykem vědeckým, to jest jazykem a argumentací teologickými.
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Tak se stává Hus mravokárce a kazatel mimovolně spekulativním teologem. Tato role mu nesedí a terén spekulací je jemu, člověku přímého styku
s posluchačstvem a s každodenní skutečností, cizí. Na něm také nakonec dojde
ke konečnému střetnutí - daleko mimo opravdové ohnisko, ve kterém se
sbíhají nitky skutečných problémů, na které je zaměřena celoživotní Husova
snaha.
Jaký div, že zde, ve zmíněných třech spisech, zaznívá Viklefova teologická
spekulace velkou silou, zatímco Husovi blízká tématika sociální kritiky ustupuje ve stejné míře do pozadí? Nutno po pravdě říci, že bludy, jednou už
odsouzené v Londýně, se v těchto Husových spisech skutečně nacházejí
a v tomto smyslu probíhá kostnický proces formálně podle práva. Je také
pravda, že v těchto spisech a na zmíněné spekulativní úrovni je Hus opravdu
nepůvodní a zajímavé jsou v jeho spisech jen některé z Viklefa převzaté a v porovnání s klasickou katolickou teologií originálně znějící pasáže a potom také
pasáže týkající se aktualizací a vížící se na skutečné poměry v Praze a v Čechách.
Sotva se někdy dozvíme, co si doopravdy o tom všem mysleli Husovi
soudci z Kostnice; za zamyšlení v této souvislosti stojí i skutečnost, že nechali
zcela nepovšimnuto velmi ostré dílko O svatokupectví (ostatně rovněž sepsané ve vyhnanství jako výše zmíněné tři traktáty!), které sice rovněž není původní, ale ve kterém doplňuje Hus stejnojmenný Viklefův traktát četnými
osobními vzpomínkami a velmi ostrými výpady proti kléru a církevní instituci vůbec; tento překlad je vůbec nejútočnějším Husovým spisem, a přece
jako by v Kostnici uniknul pozornosti.
To mj. zřejmě také proto, že o nápravu zlořádů, které v něm Hus tepe,
šlo koncilním účastníkům stejně jako Husovi, a za druhé proto, že je to sice
spis ostře polemický a kousavý, ale teologicky méně zajímavý než zmíněné
traktáty.
A tak byl Hus - kritik, mravokárce a pro nápravu horující kazatel - odsouzen jako autor teologicky bludných tézí (z hlediska institucionální církve),
jejichž autorem se však ve skutečnosti stal jaksi a posteriori, ve snaze bránit
se a vysvětlit jiným a bezpochyby také sobě samému, jak je možné, že se v církvi odshora až dolů mohly uhnízdit všechny ty nešvary, o kterých všichni
věděli a jejichž náprava byla důvodem ke svolání koncilu do Kostnice. Husův
závěr, jeho odpověď na tuto otázku, zní teologicky: taková přece církev Kristova být nemůže! Je tudíž třeba znovu promyslet pojem církve a její existenci
jako takovou. Ve skutečnosti je Kristova pravá církev něco jiného než instituce
se třemi hlavami a korupcí tím nestoudnější, čím výše se v ní vzhlédne. Viklefova téže o církvi jako neviditelném společenství předurčených (můžeme-li
takto zjednodušeně shrnout závěrem) se jeví jako logický závěr úvah. Proto
je Hus Viklefovi tak blízko v nauce o církvi (a z podobných důvodů ho nesleduje na poli dalších spekulací, jmenovitě v nauce o svátostech).
V kontextu začínajícího 15. století byl za těchto okolností tragický konec
celé záležitosti prakticky nevyhnutelný. Dnes bychom mluvili o nedorozumění. Ale tehdy čekala toho, kdo byl koncilem odsouzen, smrt upálením
zaživa na hranici. Konečný výsledek střetnutí jednotlivce s mocnou institucí
nemohl tehdy dopadnout jinak, třebaže tu proti sobě stáli český reformátor
a o reformu usilující teologové církevního sněmu.
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JAN PALACKÝ (Neapol)

POTRAT A L É K A Ř S K Á G E N E T I K A
Každý křesťan má za úkol zkoumat znamení času a dobře rozpoznávat
stupnici hodnot. Jedním z těchto znamení na stupnici hodnot je zcela jistě
dobrovolný a úmyslný potrat, či jak se přesněji lékařsky říká » umělé přerušení těhotenství«.
Názor na potrat nebyl po staletí zdaleka jednoznačný. Přeci však vidíme
jakousi stoupající morální linii během všech staletí a to jak v učení církve,
tak i ve smýšlení lidí dobré vůle. Ve středověku, kdy lidská věda o životě
byla zcela ještě v plénkách, byly určovány umělé hranice pro stanovení začátku lidského života. Bylo to však spíše rozlišovánífilosofickéa spekulativní
než vědecké. V této otázce se mýlil i sv. Tomáš Akvinský. Rozumný křesťan
a katolík musí tento omyl sv. Tomáše přiznat pro dobro věci, to je v našem
případě obrana lidského života již od samého početí. Dnes nám může pomáhat v tomto boji za člověka moderní lékařská věda spíše než spekulativní
teologie.
Lékařská věda má své názory a poznatky a jde stále dopředu. Materiály
k této výzkumné práci jsou často lidské tkáně a mrtvé plody. Jsou však případy, kdy můžeme sledovat vývoj lidského zárodku i přímo prostřednictvím
moderní ultrazvukové diagnostiky. To je jenom jeden příklad moderní techniky. Existuje celá řada moderních vyšetřovacích metod, které jsou dnes v rukou odborníka, který musí být hodně školen a musí mít v každém případě
i řádně formované svědomí. Zcela jednoduše můžeme říci, že moderní diagnostické prostředky mají své meze etické a morální. Ne, že by samy o sobě
byly zlé, ale záleží na tom, nakolik jich člověk užívá a k jakým cílům jich
užívá. Cíl nesvětí prostředky. Hodnota těchto vědeckých prostředků je
velká, ale přeci jen relativní. Tyto moderní prostředky musí mít dva opěrné
body, které vlastně splývají v jednotu. Prvním bodem je Bůh. Druhý opěrný
bod je člověk. Tyto dva prvky spojuje neroztržitelná jednota. Tato jednota
je tak silná a viditelná, že může být rozpoznána i od lidí nevěřících, kteří
však mají čisté a jasné právní a mravní zásady. Toto jsou mé myšlenky na
začátku článku Potrat a lékařská genetika.
Proč to vlastně píši? Mám ve vínku lékařské a kněžské vzdělání. Vím
dobře, že je spousta nadaných lidí, kteří by to napsali lépe a výstižněji než
já. Buď jak buď, dostala se mi do rukou z Československa lékařská knížka
z oboru pediatrie. Hned po rozbalení této zásilky z domova mi padl do oka
první článek. Uvedený článek má zcela nevinný název: Prenatální diagnostika
vrozených vad. Musí se uznat, že se jedná o vysoce odborný článek, který
však po stránce etické a mravní je neslučitelný s lékařskou etikou. Nechci
se vědomě zabývat odbornými detaily článku, spíše bych chtěl něco poznamenat k předposlední a poslední kapitole. Tyto mají více všeobecný charakter
a mohou zaujmout i prostého čtenáře, který nemá odborné lékařské vzdělám.
Předem se již omlouvám, nepodaří-li se mi můj dobrý úmysl být jednoduchým a jasným.
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Nyní již k samému článku. Předposlední kapitola je nadepsána Přerušení
těhotenství z genetické indikace na základě prenatální genetické diagnostiky.
Cituji doslova:
Přerušeni těhotenství z genetické indikace je u nás uzákoněno. Provádí se do 24.
týdne těhotenství pomocí Sectio minor. Stále více se však uplatňují metody indukce
potratu především pomocí prostaglandin^

Prostaglandiny jsou látky, které mají podobnou strukturu jako tuky. Zpočátku byly objeveny v mužském organismu, v prostatě, odkud je též i název.
Bylo však později zjištěno, že i jiné žlázy vyměšují tyto látky. Zpočátku byly
používány i pro podporu v porodu. Jelikož se však jedná o celou řadu těchto
chemických látek, není se co divit, že některé z nich mají i opačný účinek,
který byl pozorován na počátku jejich objevení. Nyní se tyto látky zneužívají k potratům.
Jsou totiž spojeny s minimální frekvencí komplikací proti Sectio minor, kde úmrtnost
dosahuje stále 0,05%. Neoperativní indukce potratu umožňuje tak snadnější otěhotnění, což je u geneticky risikových těhotenství velmi důležité. Prostoglandiny umožňují indukci potratu nejenom intraamniální aplikací, ale i parenterální infusí. U 12
až 18 týdenních plodů dojde k potratu do 24 hodin.

Musí to být strašná smrt, douhotrvající agónie lidského plodu starého
3-4 měsíce. U plodu 6 měsíčního, kdy je ještě v ČSSR dovolena genetická
indikace, jsou to opravdová muka. K tomu je ještě třeba dodat, že musíme
mít ovšem odvahu nazývat lidský plod plným a správným jménem - dítě.
K přerušení těhotenství na základě prenatální genetické diagnostiky dochází u
5-6% geneticky risikových těhotenství. Perspektiva mít další, nepostižené dítě pomáhá ženám překonat depresi z nutnosti těhotenství přerušit. Zahraniční i naše zkušenosti dokazují, že hlavním přínosem prenatální genetické diagnostiky z hlediska
společnosti a rodiny je positivní selekce dětí, které by se pro různě vysoké genetické
risiko nenarodily.

Dále autor předkládá některé úvahy etického a právního rázu. 10. kapitola
je nadepsána Etické, právní a společenské problémy prenatální genetické diagnostiky.
Etické otázky, spojené s prenatální diagnostikou a uplatňováním různých eugenetických hledisek, nejsou v současné době jednoznačně vyřešeny. Budou se jistě i dále
vyvíjet podle pokroku genetiky, eugenetiky, právně společenských věd a etického
nazírání společnosti.
Základním principem je výlučné a individuální řešení problematiky jednotlivé
rodiny, její svobodné rozhodování na základě co nejodpovědněji a nejsrozumitelněji
podaných informací. Únosnost výše genetického risika je pro každou rodinu rozdílná,
rovněž tak schopnost pečovat o dítě s porušeným tělesným a duševním vývojem
a vychovávat je. Genetikova velká odborná a mravní odpovědnost spočívá v tom,
že postižené rodině věnuje maximální pomoc, citlivě volenou radu, aniž vnucuje
své vlastní názory. Spolupráce s psychologem se stává otázkou zásadní důležitosti.
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Prenatální genetická diagnostika přinesla do lékařské etiky zcela nové problémy.
Lékařská diagnostika byla doposud zaměřena na zjištění choroby u vyvíjejícího se
plodu a jeho negativní selekci při jeho postižení, neboť možnosti prenatální léčby
jsou prozatím velmi omezené. Různá hlediska na otázky přerušení těhotenství z genetické indikace vyplývají z nevyfeíení právní otázky (proložení ve všech případech
je moje - J. P.), kdy začíná být plod živým jedincem se svými právy na život, zda
a kdy jeho právo na život převýší právo matky na zdravé dítě (?!) a právo plodu na
život nenarušený tZžkými vrozenými vadami ( V W ) .

Zde se přichází do krajnosti. Podle mého názoru se jedná o úplně zcestné
zneužívání práva a lékařské genetiky. Také je zcela jasné, že ani matka, ani
otec, ani celá lidská společnost nemají právo brát dítěti život. Je to zvláště
paradoxní, když si uvědomujeme, že autor tohoto článku žije v ČSSR a alespoň
formálně plně zastává socialistický režim, který se chlubí, že odstranil vykořisťování člověka člověkem. Jak je to však s vykořisťováním dítětě? Podobné
zásady jako má autor by se klidně mohly hlásat v době starého římského
Impéria, kdy celý svět byl zamořen otroctvím. Kromě toho v této argumentaci je popřena veškerá positivní síla vědy a to zvláště vědy lékařské, která
se snaží ze všech sil porazit moc smrti. Je třeba i zdůraznit, že lékařská
věda má vždy jednat podle zákonů vědomí (scientia), ale současně i podle
zákonů svědomí - conscientia.
Pro nás z ČSSR je to i dvojnásobně smutné, protože se zde zneužívá
i jména velkého vědce a zakladatele genetiky O. Řehoře Mendla, který působil léta v Brně. My z mladší generace, která nyní dosáhla a přesáhla čtyřicítku, si ještě jasně vzpomínáme, jak byl Řehoř Mendl vymazáván ze všech
učebnic biologie v do ^qtalinsského kultu osobnosti. Dnes ovšem ani nová
komunistická a konsumní věda nemůže Mendla zapřít, a proto se snaží ho
zneužít a vysvětlovat jej tentokrát rasisticky. Nezapomeňme, že i Hitler chtěl
mít » čistou a zdravou rasu «.
Převládá však názor na prioritu práva matky na zdravé dítě a práva plodu na zdravý
post-natáln( vývoj a život. Tento názor eticky opravňuje přerušení těhotenství z genetické indikace na základě prenatální diagnostiky. Většinou je rovněž obecný souhlas
v tom, že rodina má právo svobodně se rozhodnout, zda přerušit těhotenství i v případě, že jde o chorobu, kterou lze prenatální nebo postnatální úspěšně léčit (!). Platí to například o galaktosemii nebo homocystinurii lečitelné pyridoxinem (druh vitaminu pozn. J. P.). Stejné stanovisko je zaujímáno při zjištění chromosomálních aberatí,
které nesou pouze určité risiko závažného postižení vývoje dítěte. Příkladem jsou
syndromy X X X , X X Y , Turnérův syndrom, kdy další život dítěte je slučitelný s jeho
společenským uplatněním, i když ne zcela dokonalým. Nutno však očekávat, že s pokrokem přesnější prenatální diagnostiky a úspčšného léčebného zásahu budou stanoveny určité normy i pro tuto kategorii.
Některé typy rozštěpil páteře nebo rtu jsou chirurgickým zákrokem reparatovatelné ad
integrum (!).
Většina zákonů dovoluje přerušit těhotenství do 24. týdne na základě prenatální
diagnosy. Určení vitality plodu podle jeho stáří je problematické.
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V téže pediatrické sbírce Pokroky v Pediatrii v jiném článku nadepsaném
Problémy kojenecké úmrtnosti od A. Syrovátky a J. Houšťka je poukázáno na
tuto složitost. Cituji: »Způsob definování živě narozeného samozřejmě modifikuje výšku kojenecké i novorozenecké, nikoli ovšem ponovorozenecké úmrtnosti. Novorozenci hraničních vah a projevů života, kteří jsou podle pokynů
SZO považováni již za živě narozené, tj. ti, kteří jsou z těhotenství kratšího
než 28 týdnů, váží 1000 gramů a méně, nebo jeví jen srdeční činnost, zpravidla
brzy po porodu umírají. Zvyšují tedy počet živě narozených, ale i počet zemřelých. Tento počet pak relativně více: novorezenecká a kojenecká úmrtnost
je formálně vyšší. « Dá se tedy stručně říci, že statistiky jsou značně komplikované a snad v některých případech tak vynášená nízká kojenecká úmrtnost
nepočítá s předčasným porodem anebo přerušením těhotenství.
Plod může jevit známky života už ve 20. týdnu nebo teprve po 24. týdnu tShotenství. Domníváme se proto, že při bezpečném průkazu postižení plodu těžkou V W
je logické umožnit přerušení těhotenství výjimečné několik týdnů i po tomto termínu (1).
Zvláště když postižení ploduje spojeno s jeho menší vitalitou, jako je tomu u Downova syndromu, a ponechání takového těhotenství může vážně a trvale ohrozit psychický
stav těhotné ženy, která ví o postižení plodu, chce, a nemá možnost toto těhotenství
ukončit.
Tím, že prenatální genetická diagnostika umožňuje zabránit narození postiženého
dítěte, stojí před lékařem noví právní odpovědnost. Musí informovat rodiče včas, odpovědně a správně o možnostech prenatální diagnostiky a prevence. Pokud by to lékař
pečující o rodinu, která je postižena takovýmto genetickým risikem, opomenul, může
být v budoucnu právně postižen pro zanedbání povinné léčebné preventivní péče.

I v Itálii existuje zákon o přerušení těhotenství. V mnohých bodech dovoluje ještě více než zákon československý. Pokud je mi známo a nedošlo-li
k podstatným právním změnám, v ČSSR obecně vzato žena může přerušit
těhotenství z jiných příčin negenetických jen do 3. měsíce těhotenství, o přerušení těhotenství rozhoduje lékařská komise. Těhotenství se smí přerušit
jen v nemocnicích (což je ovšem samozřejmé, protože v ČSSR privátní lékařská praxe byla zrušena). Kromě toho v ČSSR se stále mluví o rodině, zatímco
v Itálii hlavní rozhodnutí o potratu spočívá jen na ženě samotné. Tedy italský
zákon č. 194 z roku 1978 je daleko širší. Na druhé straně je však třeba přiznat,
že i v italském vysoce potratovém zákoně je pevný opěrný bod pro lékaře lékař může na základě objekce svědomí odepřít nejen potratový zákrok, ale
i lékařské nálezy a doporučení k potratu. Jedinou výjimkou z této objekce
svědomí je situace, která přímo a bezprostředně ohrožuje ne zdraví, ale život
matky. Bylo by žádoucí, kdyby se i do čs. zákona dostala alespoň tato objekce
svědomí. Nezapomeňme též na to, že v r. 1968 bylo silné hnutí i v CSSR
za omezení anebo úplné zrušení potratového zákona! Připomínám zde známou báseň Karla Kapouna Maminko, Ty mne nechceS.
Prenatální diagnostika má bezprostřední dosah nejenom na osud rodiny, ale i význam celospolečenský. Společenská návratnost investic vložených do prenatální diagnostiky je třicetidvounásobná. Nejvyšší efektivita z ekonomického hlediska je při
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prenatálním vyšetření žen starších než 38 let, rodin s různými typy chromosomáinícli
translokací, s risikem metabolických vad a chorob gonosomálně recesivnč dědičných.

Při chorobách gonosomálně recesivně dědičných se setkáváme s matkou,
která je »nosičkou « a postiženo je jen mužské pohlaví. Typickou představitelkou těchto chorob je hemofilie. Žena může být postižena jen tehdy, když
má partner hemofilii a má poměr s ženou » nosičkou«. Když z tohoto poměru se narodí dcera, bude též hemoíilní. Tento poměr je nepravděpodobný,
pokud se neuzavře poměr mezi pokrevními příbuznými. Známé jsou z dějin
tyto genetické aberace mezi šlechtickými rody, které se žení a vdávají jen
» mezi svými <<.
Psychická a sociální pomoc postiženým rodinám je nevyčíslitelná, rovněž tak jako
positivní selekce nepostižených dětí v rodinách s genetickým risikem.
Dosažené zkušenosti a výsledky ukazují na základní směry, jimiž se bude nutno
ubírat v organisaci léčebné preventivní péče na tomto úseku.
Základním požadavkem je vybudování středisek prenatální diagnostiky dostatečně
odborně, technicky a personálně vybavených, aby byla kryta celospolečenská poptávka.
Práce těchto středisek musí být odborně, metodicky vedena a kontrolována tak, aby
byl zajištěn maximální standard diagnostické úrovně. Tato střediska musí být pevně
organicky vázána na specialisované poradny, klinické a laboratorní služby.

Myslím, že zde je široké pole práce i pro církev. Ne ovšem ve smyslu
pražského genetického článku. V mnohých zemích katolická církev je na
výši a má své speciální poradny pro snoubence. Na základě pečlivých lékařsko-genetických vyšetření v mnohých případech lze skutečně početí předejít tím, že se risikový sňatek vymluví. Dále je též třeba plánovat a promyslet
věk snoubenců. Skutečně u žen starších (geneticky vzato) je pravděpodobnost
dítěte s Downovým syndromem (dítě mongoloidní) daleko větší než u žen
mladých. V žádném případě ovšem nemůžeme schvalovat tzv. eugenický potrat
či předčasné přerušení těhotenství na základě genetiky. Kromě důvodů etických, občanských, mravních a náboženských nesmíme zapomínat též na
zákon pokroku ve vědě a na naději, že i tzv. nevyléčitelné choroby mohou
a musí být poražené. Důležitá je též nepřítomnost blízkého příbuzenství
mezi snoubenci. Tato věc je dobře známá i z církevního zákonodárství. Zajímavý je též případ hemofilie u židovských chlapců. Jak víme ze Starého Zákona, každý žid (muž) musel se podrobit obřízce. Tomuto zákonu se nevyhnul
ani Ježíš Kristus. Staří Židé ovšem dobře pozorovali své novonarozené děti
a když tedy viděli, že dítě má nevysvětlitelné krvácení (dnes víme hemofilii),
bylo vyjmuto ze zákona obřízky. Tato výjimka se dostala i do Talmudu židovského rituálního zákonodárství.
Druhým základním požadavkem je vytvoření sítě krajských genetických pracovišť - oddělení, která se musí stát základními články ověřené registrace V W a chorob geneticky podmíněných. Z povinnosti hlášení a registrace je nutno vytvořit celostátní registr, který bude zdrojem populačně genetických analys a informací pro celostátní vyhledáván! geneticky risikových rodin a předsňatkové poradenství.
Třetím požadavkem je systematické a cílené vyhledávání nosičů dědičných chorob
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v rodinách s genetickým risikem a v populaci. J e nutné soustředit ho na novorozenecké údobí a na předsňatkové poradenství, které j e z hlediska prevence postižen!
potomstva nej účinnější.
Úspěšné uplatnění všech uvedených principů spočívá na systematické výchově
obyvatelstva v základních otázkách lékařské genetiky, aby odpadl zbytečný strach,
stud, pocit viny při zjištění genetické zátěže a bylo dosaženo aktivní spolupráce s genetickými poradnami při plánování manželství a rodiny. Jednou z nejúčinnějších forem
zdokonalené prevence V V V a chorob geneticky podmíněných j e výchova mládeže
na školách k porozumění principům lékařské genetiky, genetického poradenství,
a systematická výchova v předmanželských poradnách o možnostech diagnosy, prevence a léčby V V V a chorob geneticky podmíněných.
Touto cestou j e možno sladit zájmy rodiny se zájmy společnosti s nezadatelným
respektováním práva svobodného rozhodování o volbě partnera, plánování rodiny,
eventuálně o ukončení těhotenství plodu, jehož v ý v o j tělesný a duševní j e ohrožen.

Na zakončení této malé úvahy bych chtěl stručně vysvětlit několik fotografií z embrionálního vývoje dítěte. Jsem přesvědčen, že dnešní doba má
dobrou visuální paměť. Tyto obrázky mohou mluvit lépe než slova:
iS. den těhotenství
- matka ještě ani nevi, zda
j c těhotná či nikoliv, a již
j c vytvořeno malé srdce dítěte.
- v píitém týdnu se dají rozpoznat mnohé orgány: oko,
oční vička, nos, paže a
nožky.

- v sedmém týdnu j c možno
zaznamenat normálním clcktrocnccfalogramem mozkoví! vlny ještě nedonošeného
dítěte. Z e 4Í1 chroinosomů
se pomalu vyvinulo lidské
individuum zcela osobního,
přesného charakteru, jedinečné v dějinách lidstva,
které se již nikdy víckrát
nebude opakovat.
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- po osmém týdnu plod j e již
lidská bytost v miniatuře se
všemi svými orgány dokonale rozpoznatelnými.

- v io. týdnu plod m i již dokonce otisky
prstů, které si ponese po celý život.
V piti mísících j e možné, jak j i ž bylo
dokázáno, pokračovat ve v ý v o j i prostřednictvím speciálního inkubátoru mimo prostředí třla matky.
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lö. týden - podivuhodný v ý v o j započatý v okamžiku početí j e již u konce. 23 cliromosomů po
otci, 23 po matce j e spojeno a vytvořily zhruba 6.000.000 genetických informaci, které zaručily
do nejmenšíck detailů růst všech orgánů podle osobních, velmi přesných charakteristik.
Nejedná se o nahodilý v ý v o j . Není rozdílů mezi následujícími okamžiky, kdy ještř není lidská
bytost a k d y už tu je. Věda odhodila středověké plénky nevědomosti a ví, že: Clonili je 1 'idy (loutkem od svého pa'stí. E C C E H O M O .

Můžeme ukončit tuto úvahu s vážnými italskými pediatry: » Lékař, když
pozoruje novorozence, nesmí nikdy zapomenout, že narození neznačí začátek života. Značí spíše dovršení vnitroděložního života, údobí, které je
zvlášť důležité a skrývá v sobě i zárodky nemocí« (G. R. Burgio - G. Perinotto, Pediatria essenziale, ed. U T E T , 1978).
Dodávám jen starou a známou zásadu - primům non nocere - je tedy zcela
samozřejmé, že lékař je vždy na straně života a nikoliv na straně smrti.

T A J N Á CÍRKEV V ČESKOSLOVENSKU
Už nějakou dobu se československé jiřady snaží rozsáhlými policejními
akcemi rozbít tzv. »tajnou církev« v ČSSR. Tato »tajná církev« působí
režimu vzrůstající starosti, protože stále častěji se celé skupiny křesťanů,
snad právě z mladší generace, vyhýbají státnímu řízení církevního života a
zvláště už nechtějí přijímat omezení jen na kult.
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Režim počítá k »tajné církvi « nebo též k »podzemní církvi« nejen tajně
vysvěcené biskupy a kněze jakož i ony věřící, s nimiž jsou tito »ilegální«
duchovní v pastoračním styku; zahrnuje pod tento pojem i všechny kněze
a věřící, kteří se » proviňují « »ilegálními « aktivitami - jež sahají od biblických kroužků až po exercicie. » Tajná církev« podle logiky systému projevuje
svou činnost též, když stovky kněží, jimž nebyl udělen nebo byl opět odňat
předepsaný úřední souhlas k výkonu povolání duchovního, i jen soukromě
slouží mši, nemluvě už o pastoračních rozhovorech nebo » ilegálním « udílení
svátostí. K »tajné církvi « úřady dále počítají »ilegální « řádové komunity
jakož i katolické organizace a duchovní hnutí, existující v podzemí. Konečně
se »tajná církev« projevuje též v rozsáhlém podzemním katolickém písemnictví s tajnými tiskárnami a dobře fungujícím rozšiřujícím aparátem, v písemných (i když ne jmenovitě podepsaných) protestech proti proticírkevním
přehmatům úřadů jakož i v síti informátorů, kteří zpravují cizinu o dění
a nesnázích církve v ČSSR. Všechny tyto aktivity, jež v žádném právním
státě nejsou trestné, jsou československými úřady považovány za nezákonné
a pronásledovány policejně, případně soudně.
Různé zjevy církevního podzemí
V oblasti tohoto církevního »podzemí« jsou především čtyři zjevy, které
značně znepokojují režim:
X. Obrat rostoucího počtu mladých lidí k náboženství a jejich ochota
přes hrozící úřední sankce hledat společenství stejně smýšlejících jakož i spojení s knězem, jemuž důvěřují. Mnozí tito mladí lidé předávají své náboženské zkušenosti přátelům a probouzejí v nich často nový zájem o náboženské otázky a nezřídka i novou víru. Právě mladým lidem zajímajícím se
o náboženství nestačí církev redukovaná na kult. Hledají náboženské prohloubení a zároveň prožitek společenství, který mohou za současných poměrů v ČSSR nalézt pouze v »ilegálních« skupinách.
2. Silné misionářské působení, které vychází od mnoha set kněží a řeholníků, jimž byl uložen »zákaz povolání« a kteří působí v povoláních světských. Lidský a náboženský příklad těchto mužů a žen působí často na kolegy
v práci, kteří byli původně náboženští, a vyzývá je, aby se vypořádali s náboženstvím. Tak někdy vznikají v závodech náboženské buňky, jež zase samy
dále působí. Apoštolský úspěch těchto »dělnických« kněží (v některých
případech jde dokonce o » dělnické biskupy «) je mnohokrát větší, než mohou
dosáhnout oficiální farní duchovní při přísném omezení své činnosti.
3. Existence pozoruhodné sítě informací a komunikací, kterou úřady
nemohly rozbít přes několikaleté úsilí. To proto, že za každého » odhaleného «
informátora hned zaskočí někdo jiný. Efekt tohoto systému je jednak, že
»ilegální« náboženské skupiny se dozvědí o sobě navzájem a o dění v jiných
částech země, jednak že se i za hranicemi dozvídáme o tomto dění. Tak především na Slovensku je sotva okres, kde by se nějaký katolický laik nedal
do služeb této informační práce. Protože každý z nich je v osobním styku
jen s několika málo lidmi a protože neexistuje » centrála « této informační
sítě, je pro tajnou policii prakticky nemožné vypátrat někdy více než jen pár
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nitek této sítě. Mezinárodní prestiži československého režimu je ovšem velmi
na újmu, jestliže ve sdělovacích prostředcích v cizině je dokazován mechanismus náboženského útlaku v ČSSR na základě přesně doložených faktů
a jednotlivých případů.
4. Vznik jakéhosi náboženského hnutí za občanská práva, které už nechce
bez odporu dále snášet proticírkevní svévolné činy. Jednotlivci nebo skupiny
osob se obracejí stále častěji se stížnostmi a protesty na úřady republiky a
poukazují na konkrétní porušování ústavy a zákona proticírkevními opatřeními ze strany úřadů a funkcionářů. Dosud je to poměrně málo občanů,
kteří riskují takové stížnosti, ale právě zmíněnou informační sítí tyto případy
vcházejí ve známost a slouží jako příklad. Represálie proti stěžovatelům jsou
jen těžko možné, protože jdou úřední cestou a neproviňují se proti zákonu,
ba naopak domáhají se dodržování zákona. Stížnosti mají sice zřídka (ale
někdy přece) úspěch, přesto mají účinek: i jiní občané poznávají, že odpor
proti přehmatům je možný, ba může být zapotřebí.
Pátrání po tajné církvi vlastním policejním aparátem
Veškerá tato aktivita ponenáhlu vzrůstá ve velmi nepříjemný osten v těle
režimu. Protože politické vedení ČSSR je, jak se zdá, odhodláno na rozdíl
od snah v sousedních komunistických státech nestavět poměr církve a státu
ponenáhlu na positivnější základ, hledí patrně na policejní represe jako na
jedinou zbývající metodu, aby zabránilo šíření »tajné « církve. Jen tak si lze
vysvětlit, jaký obrovský aparát byl povolán v poslední době zejména na Slovensku k potlačení tajné církve. Na základě rozhodnutí slovenského ministerstva vnitra a zemského výboru tajné policie bylo nařízeno, že všechny
pátrací skupiny tajné policie v Bratislavě od října 1980 musí zaměřit svá
pozorování na podzemní církev a laický apoštolát. U městské bezpečnosti
byla zřízena skupina 30 odborníků, jejichž Dráče je podporována vždy 10 odborníky v každém ze 4 obvodů slovenského hlavního města. Jejich práci
koordinuje zvláštní operační štáb tajné policie.
Metody, jak vystopovat tajnou církev, sahají od špiclování a odposlouchávání telefonních rozhovorů až k velkým policejním akcím. Vedle kněží činných »legálně« nebo »ilegálně« - jsou to především mladí lidé, v jejichž
řadách tajná policie hledá stopy podzemní církve. Četní mladí lidé byli v poslední době podrobeni policejním výslechům, přičemž se snaží, aby jmenovali
jména, částečně výhrůžkami (např. zákaz studia), částečně sliby. Často se od
mladých lidí vyžadují udavačské služby pro tajnou policii, takovou ochotu
žádali i od kandidátů kněžství.
Tajné náboženské tiskárny
Další metoda, jíž chce policie vypátrat »tajnou církev«, jsou domovní
prohlídky. Ve většině případů spočívá » přitěžující materiál«, který přitom
padne policii do rukou, v náboženských spisech nebo textech papežských
dokumentů, které jinak nikde - ani v jiných komunistických státech - neplatí
za podvratné nebo protistátní. Podaří-li se policii skutečně někdy vypátrat
»tajnou náboženskou tiskárnu «, pak je to pro ni »velká ryba« - nehledě
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na skutečnost, že zabavené publikace stěží mohou být soudu předloženy jako
» protistátní materiál«. Většinou jde o náboženské spisy, jež se musí tisknout
v podzemí jen proto, že oficiálně dovolené církevní písemnictví je omezeno
na naprosto nedostačující minimum. Podobně je tomu při domovních prohlídkách domnělých řádových komunit. Kdyby řády - oficiálně nikoli zakázané - nebyly utiskovány a nebránilo se jim přijímat mladé kandidáty,
nebyly by vůbec žádné »tajné kláštery « a »ilegální vstupy do řádu «. To sám
systém produkuje podzemní církev, protože odsuzuje zcela normální církevní aktivity, které nejsou zakázány ani v jiných komunistických zemích.
Vatikán má » zakročit«
Celé to rozsáhlé nasazení proti »tajné církvi« nemohlo ovšem zabránit,
aby tato »tajná církev « dále existovala, aby v ČSSR dokonce zřetelně získávala půdu. Celostránkový článek ve slovenské Pravdě z 29. 12. 1980 o » podzemní církvi« ukazuje znepokojení režimu nad tímto jevem. Ještě zřetelněji
se tato starost projevila v požadavku československých vládních zástupců
při jejich jednání se Svatým Stolcem, že Vatikán a biskupové ČSSR by měli
ze své strany něco podniknout proti»tajné církvi«. Je nasnadě, že Sv. Stolec
nebo biskupové nemohou odsoudit církevní aktivity kněží, řeholníků a laiků,
které náležejí k základním právům církve i jednotlivého křesťana, jen protože nejsou vítané státu. Československý režim bude muset patrně i v budoucnosti žít s »tajnou církví« - alespoň tak dlouho, dokud bude upírat
církvi a křesťanům své země základní práva křesťanské existence.

Dokumentace
K SITUACI KATOLICKÉ CÍRKVE V MAĎARSKU
Mezinárodni katolická organisace Pomoc trpící církvi (německy Kirche in Not Ostpricstcrhilfc) se sídlem u Königsteinu, kterou založil premonstrátský kněz P. Wercnfried van Straatcn, je dnes takřka jediná, jež úlinně pomáhá - jak duchovně tak i hmotně pronásledované li trpící církvi v zemích východní Evropy, a{již jde o její ěinnost ve vlasti
li v exilu. Zakladatel tohoto díla - P. Werenfried, všeobecně známější pod přezdívkou » Špekpáter « - osobně rediguje bulletin Ozvěna lásky (Echo der Liebe), který vychází dvouměsilně v takřka milionovém nákladu v 6 rňzných jazycích. Odběratelé tohoto lasopisu jsou
především dobrodinci jeho díla, dík kterým dílo mohlo vykonat to, co se mu s Boží pomocí
až dosud podařilo. Jednotlivá lísla lasopisu obsahují vždy osobní dopis P. Werenfrieda o
nijaké aktuální otázce v církvi - v jednom z posledních lísel napsal např. dopis o antetátu
z 13. května ígSi na Svatého Otce. Časopis pak dále informuje o trpící resp. pronásledované
církvi v totalitních režimech a o ohrožené církvi v zemích - především třetího světa - kde
by snadno tnohlo dojít nebo už dochází k pronásledování.

.528

Ozvěna lásky každoročně přináší bilanci příjwň a výdajň díla za poslední kalendářní
rok - jak, pro jaké účely a kde byly dary dobrodinců díla použity. Spolu s touto bilancí vydává
vždy též delší pojednání o nějakém specifickém tématu; tím pak vznikají zvláštní čísla Ozvěny lásky. Ve 4. čísle z června roku ígSo spolu s roční bilancí roku 1979 vyšla zpráva o situaci církve v Maďarsku. Na titulní stránce tohoto čísla je fotografie kardinála Mindszentyho. I úvodní dopis P. Werenfrieda vzpomíná tuto velkou církevní osobnost 20. století s narážkou na titul, který byl dán »zprávě o umírající církvi v Maďarsku «: Jestliže pšeničné
zrno neodumře... Jeho dopis končí slovy: » Když myslím na Mindszentyho, myslím na
maďarské povstání z roku 1956. Bylo potlačeno v krvi. Desítky tisíců mladých hrdinů zaplatily životem svou horoucí touhu. Svět se snažil zapomenout a snil o uvolnění. Za dvanáct let sovětské tanky drtily Prahu. A znovu za dvanáct let tytéž tanky válcují Afganistan.
A svět stale sní o uvolněníl Avšak Boží zrna padají do země a umírají. To je naše jediná
naděje pro budoucnost.«
Někomu se může zdát, že jde o tvrdá slova; jsou to však slova diktovaná láskou, aby si
ti, kteří věř! v Krista, uvědomili, že vládce zla působí v tomto světě, a aby mu nenechávali
volné pole působnosti.
S laskavým svolením vydavatele Ozvěny lásky zde uveřejňujeme v českém překlttdě
zprávu o situaci katolické církve v Maďarsku, jež vyšla ve zmíněném čísle tohoto časopisu.

Kaplan na odpočinku
Byl mladý a plný zápalu. Myslel, že vyučování náboženství je nedílnou
součástí jeho poslání a nedbal skutečnosti, že k tomu potřebuje povolení
od Státního sekretariátu pro církevní záležitosti. Považoval též za nutné sloužit mši svatou i tam, kde nebyl kostel, třeba ve vesnické škole. Pro tyto důvody byl tento jednatřicetiletý kaplan » umístěn na odpočinek «. A to proto,
že žije v Maďarsku, kde horliví kaplani nedorostou ani do Kristových let alespoň ne jako kaplani! Nyní se svou předčasnou pensí má málo, aby mohl
žít, a moc, aby mohl umřít. Samozřejmě vám nemůžeme sdělit jeho jméno,
neboť dobře víme, jaký by mohl být osud jednatřicetiletého, který je bez
prostředků a nezaměstnaný v zemi, kde prakticky jediným zaměstnavatelem
je stát a kde je zakázáno žebrat.
Musí nést ještě další kříž: zásah proti němu neprovedl nějaký generál,
důstojník nebo policista, nýbrž jeho biskup, který se poddává nátlaku režimu.
Neblahá normalizace
Stačí tato skutečnost, aby ukázala ubohou situaci církve v zemi Mindszentyho. Nemůžeme se tedy divit, že 10. listopadu 1977 v Římě jeho přítel a obdivovatel kardinál Wyszyňski ostře kritizoval postoj maďarského episkopátu
vzhledem k ateistickému režimu. Připomněl, že různé dohody mezi Svatým
stolcem a některými komunistickými zeměmi nepřinesly zlepšení pro postavení církve, i když se tvrdí, že díky těmto se situace » normalizovala«. Zdůraznil, že jmenování nových biskupů je pouhá iluse, protože tito nemají skutečnou moc: » Moc je v rukou státu i v tom, co se týká vnitřních záležitostí
církve. Stavíme se proti takovéto normalizaci. «
Ostrá kritika
Kardinál Wyszyňski šel ještě dále. 26. srpna 1978 během generální kongregace kardinálů vytkl maďarskému primasovi jeho slabost. Vyslovil pře-

.529

svědčení, že v některých zemích východní Evropy by církev mohla dosáhnout
podstatně více, pokud by zásahy nejvyšších pastýřů byly pevnější. Podle
jeho úsudku kardinál opomenul hájit vyučování náboženství, které je pro
církev otázkou života a smrti.
2 e kritika vyslovená kardinálem Wyszyňskim není pouze jeho osobní
mínění, dokazuje dopis, který papež Jan Pavel II., dříve krakovský arcibiskup, zaslal 2. prosince 1978 maďarskému episkopátu. Papež připomíná
maďarským biskupům, že ve věrnosti dějinnému poslání církve mají přispět
k budoucímu obrazu své země a vydat apoštolské svědectví pro církev v jednotě s Petrovým nástupcem. Pro toho, kdo zná zákulisí, je zřejmé, že papež
činí narážky na mnohá vyznání věrnosti komunistickému státu, jež vyslovil
maďarský primas a jež s horlivostí opakují někteří biskupové. Papež žádá
více apoštolátu a méně socialistické politiky. Jeho jménem pak arcibiskup
Poggi - který doručil papežský list - vyzval maďarské biskupy a kněze, aby
žili příkladným evangelijním životem a sloužili jedině Bohu ...
Prázdná naděje
Z toho všeho se ukazuje, jak nepodložená byla naděje, kterou tehdejší
příznivci vatikánské » Ostpolitik « přes vážné výhrady jiných kladli do osoby
nástupce kardinála Mindszentyho. Program nového primase, zveřejněný
několik týdnů po jeho jmenování, se zdál vzbuzovat naději. V něm sliboval
kriticky prozkoumat maďarský katolicismus, nově organisovat a obnovit
farní život a vůbec apoštolát, rozšířit vyučování náboženství, revidovat neblahou dohodu z roku 1975, jež se týkala katechisování v kostelích, rozšířit
a dát větší možnosti osmi katolickým školám, nově organisovat biskupy,
aby tvořili jednotný sbor vhodný pro současnou dobu, formovat novou generaci kněží, jež by početně a duchovně byla na výši pro úkoly, jež ji čekají.
Bohužel se po čtyřech letech z tohoto pěkného programu nic neuskutečnilo. Kardinál se ukázal jako slabá osobnost, jež není schopná udávat linii
a není dostatečné nezávislá na ateistickém režimu, který se s železnou důsledností snaží vybudovat Maďarsko bez Boha. Není tak smutná kardinálova
neschopnost, mnohem více ještě však jeho optimismus, s jakým mluví o situaci církve, a jeho nekritičnost, s níž opakuje propagandistické slogany režimu. Vytýká se mu zvláště zkreslený obraz, který podal 11. dubna 1977
papeži Pavlu VI. o situaci církve v Maďarsku, a skutečnost, že se při té příležitosti - patrně podle instrukcí režimu - zcela negativně vyslovil o slibném
hnutí základových skupin.
Státní sekretariát pro církevní záležitosti
S naprostým rozporem s ústavou, jež zajišťuje nejen odluku církve od
státu, nýbrž i svobodu svědomí a náboženství, působí v Maďarsku Státní
sekretariát pro církevní záležitosti, který je přímo navázán na ministerstva,
tajnou policii a rozvědku. Vlastně vše, co se týká církve a náboženských společenství, řídí tento Státní sekretariát. Jeho president je člen ÚV K S a rozvědky. Má hodnost důstojníka a on je vlastně maďarským papežem, protože
všichni maďarští biskupové ho musejí poslouchat.
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Sekce »katolická církev« je rozdělena podle diecézí. Ředitel každé diecézní kanceláře - v církevní terminologii: generální vikář - musí alespoň
jednou měsíčně podat hlášení o všem, co se událo v diecézi, jak se chovají
jednotlivé osoby a co dělal biskup, co zamýšlí, jaký je jeho zdravotní stav,
denní program, kdo ho navštívil, o jeho korespondenci, o jeho vědeckých
pracích, koníčcích a osobních zájmech. Tentýž úkol má i sekretář biskupa,
který musí též podat hlášení o generálním vikáři. Jak generální vikář tak i
kancléř biskupské kurie jsou jmenováni Státním sekretariátem pro církevní
záležitosti. Biskup musí potvrdit jmenování a vzbuzovat dojem, že je svobodný ve volbě svých spolupracovníků.
Velmi často jsou i biskupové předvoláváni, aby se dostavili k tomuto
Státnímu sekretariátu, aby pak vyslechli výtky. Biskup prakticky nemůže
hnout prstem ve své diecézi bez výslovného svolení tohoto komunistického
úřadu, jehož úkolem je zničení církve. Tato naprostá kontrola biskupů je
nejzřejmější důkaz pronásledování, jehož první obětí jsou právě oni.
Ďábelský nástroj
Pro kněze platí totéž co pro biskupy. I oni jsou naprosto vydáni na pospas nižším funkcionářům Státního sekretariátu, kteří jsou od donašečů
informováni o všem, co se kněží týká: osobnost, rodina, činnost, hosté a návštěvníci, co si o nich lidé myslí, jaké pořady v radiu poslouchají nebo jaké
mají styky se Západem, jaké zprávy rozšiřují, co si myslí o vlastním biskupovi
a o Státním sekretariátu pro církevní záležitosti...
Agenti Státního sekretariátu se snaží vnutit slabším kněžím psychózu
strachu, což není obtížné, uváží-li se, jaké prostředky má totalitní režim
k použití. Vydíráním, sliby, svody (ženy) se snaží přeměnit kněze v poddajné
loutky režimu. Státní sekretariát pro církevní záležitosti je ďábelský nástroj,
který ateistická vláda využívá, aby nahlodala, zotročila a nakonec zcela zničila církev. Ne všichni biskupové a ne všichni kněží mají dar, aby dokázali
být hrdiny a mučedníky jako Mindszenty ... Nesuďme proto své trpící bratry,
ale modleme se vroucně za ně, aby mnozí našli odvahu sloužit Bohu a jen
Bohu.
Biskupové
Většina maďarských biskupů je od hlavy až po patu svázána s režimem.
Ani nejlepší členové z nich nemají možnost svobodně působit. Přes katastrofální nedostatek kněží jen výjimečně mohou svěřit nějaký apoštolský úkol
řeholníkům. Někteří z biskupů jsou » míroví kněží« a otevřeně spolupracují
s komunistickými pronásledovateli. Přes 90% kléru je v hnutí »mírových
kněží«, jehož odpovědní představitelé byÚ až do nedávná exkomunikováni.
Většina kněží spolupracuje pouze pasivním způsobem, avšak správa jedenácti
diecézí je z 80% v rukách aktivních členů tohoto hnutí, jež se neblaze podílí
na systematickém zničení maďarské církve.
Někteří biskupové došli až tak daleko, že překládají nebo dokonce propouštějí své nejlepší kněze podle přání Státního sekretariátu. S podobnými biskupy může stát takřka bez potíží prosazovat svou politiku úplného
zničení církve.
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Základové skupiny
Krise mezi biskupy způsobila, že odvážní kněží a věřící se rozhodli hlásat
evangelium, aniž by dostali pověření od biskupů, tím ovšem také bez státní
kontroly. Z toho se zrodily základové skupiny, jež bychom mohli nazývat
náboženskými buňkami nebo kvasem v těstě. Každá skupina má zhruba
čtyřicet členů obou pohlaví; mezi nimi jsou mnozí učitelé, lékaři, zaměstnanci
a studenti. Většinou skupinu vede laik. Jeden nebo dva kněží zajišťují duchovní asistenci. Některé skupiny žijí podle řehole svatého Benedikta přizpůsobené podmínkám. Velkou podporu představují řádové sestry, jež po zrušení řádů a kongregací žijí osamoceně jako světské osoby. Účel základových
skupin je zajistit přežití církve. Chybí jim náboženská literatura, diapositivy,
promítačky. Na tomto poli - a také jinak - se naše Dílo snaží jim pomoci,
nakolik je to možné.
Není známo, jaký je přesný počet základových skupin. Nemají centrální
vedení. Jejich zaměření není politické, nýbrž ryze náboženské. Chtějí být
částí církve, avšak považují biskupy za nesvobodné, a proto je nezatahují
do své činnosti. I když pravděpodobně v hloubi srdce se z nich mnozí biskupové radují, oficiálně představují základové skupiny zdroj starostí pro biskupy. Je zde cítit vliv tajné služby, jež je chce kontrolovat, jako již kontroluje
církev.
S překvapením a hořkostí se skupiny dozvěděly v prosinci 1976 a v lednu
1977, že je biskupové neschválili. »Neschválení pod nátlakem státu ...«
zněla odpověď: a pokračovali v činnosti. Z toho důvodu v pastýřském listě
z 29. ledna 1978 biskupové zapřísahají kněze, aby zachovali jednotu církve
a nevymaňovali apoštolát nebo liturgii z řízení hierarchie.
Je tedy nyní nejen nebezpečí rozdělení mezi klérem a vzpoury nejaktivnějších věřících vůči přizpůsobivým biskupům, nýbrž také trestajících sankcí
státu vzhledem k základovým skupinám pro jejich »ilegalitu «. Právě proto
snad se jeden biskup v lednu 1980 odvážil o nich konečně mluvit s jakousi
blahovůlí?
Kněží
Největší starost církve v Maďarsku je veliký nedostatek kněží a chybějící
nový kněžský dorost. Počet seminaristů, který ještě v roce 1949 byl 1.779,
se zmenšil počátkem akademického roku 1978-1979 na 312. Klérus zešedivěl - průměrný věk je 67 let - a rychle ubývá. Zatímco každý rok umírá
stovka kněží, počet novosvěcenců nepřesahuje čtyřicet. V roce 1945 bylo
ještě 5.534 diecézních a řeholních kněží, v roce 1978 jich bylo jen 3.095.
Z nich 54% překročilo 50 let, 23% bylo pod 40 let, zatímco pouze 6% bylo
mladší než 30 let. V témže roce 1978 v celé všeobecné církvi bylo 2 1 % kněží,
kteří byli pod 30 let!
Hlavní příčina tohoto neblahého vývoje tkví v tom, že postavy biskupů
a kněží nepůsobí na mládež jako kdysi, ať už je to pro ústupky mnohých
z nich vůči režimu, nebo pro sociální emarginaci kněží způsobenou státem.
Kromě toho nejen přijetí do semináře, nýbrž i vysvěcení na kněze závisí
především na svolení státu. Počet přijatých zájemců do semináře je uměle
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držen okolo dvou set. Často funkcionáři Státního sekretariátu vylučují nejlepší kandidáty. Z devatenácti mladíků, kteří se před několika roky přihlásili
do semináře v Ostřihomi, bylo přijato pouze pět.
Od roku 1968 seminaristé - na rozdíl od ostatních studentů - nejsou již
zbaveni vojenské služby pod záminkou, že teologie není věda a její studium
není vědecká formace. Presenční vojenská služba pro seminaristy se považuje za prostředek, jak je odvést od jejich povolání. Zkušenost však poučuje,
že po ukončení presenční služby se většina vrací do semináře.
Řeholníci
Řády byly rozpuštěny v roce 1950. To znamenalo potlačení 187 mužských
a 456 ženských klášterů, s celkovým počtem přes 11.000 členů. Pouze 150
kněží, příslušníků 3 řádů, a 50 školských sester dostali povolení vyučovat
v osmi školách a přijmout nanejvýš dva novice ročně. Z 2.582 kněží, kteří
byli postiženi zrušením řádů, pouze něco mezi 300 a 350 dostalo od Státního
sekretariátu povolení pracovat v pastoraci. Jiní pracovali jako kostelníci,
varhaníci, sekretáři na farách nebo jako » děvečky pro všechno « ve farních
domech. Bylo jim zakázáno provádět veškeré kněžské úkony. Jiní mají civilní
zaměstnání. Velký počet žije ve starobincích. Mnozí by mohli ještě pracovat
v církvi, nemají však povolení pro pastorační činnost.
Osm katolických škol, jež přežily, se dostalo do značných ekonomických
těžkostí. I když to byly nejlepší školy v zemi, jejich absolventi byli diskriminováni při přijímání na university nebo do povolání. Vyžaduje to velkou
oběť od rodičů dát své děti na tyto školy, protože tyto školy dostávají jen nepatrnou podporu od státu a skoro všechny výdaje musí být kryté výnosem
roční sbírky a poplatkem od žáků. Většina povolání v utlačeném Maďarsku
vychází z těchto škol, jež naše Dílo podporuje, podobně jako i 310 zestárlých
řeholníků, kteří v bídě a opuštěnosti čekají na smrt.
Nízká úroveň teologie
Od roku 1949 do roku 1964 byla maďarská církev zcela isolována. Nejlepší profesoři teologie byli propuštěni. 2ádný kněz nebo seminarista nemohl
studovat v zahraničí. Nátíak na církev byl takový, že vylučoval jakékoli hlubší
studium. Teologická formace budoucích kněží tím značně trpěla.
Od té doby existují jakési pokusy zvýšit vědeckou úroveň teologických
studií. Přesto zůstalo vydání manuálu teologie v šesti svazcích zbožným
přáním, protože nutné povolení k tisku ještě nebylo uděleno.
Pouze 15 až 18 duchovních knih může být vydáno během roku, a to s velmi omezeným počtem výtisků. V tomto počtu jsou zahrnuty životopisy svatých a modlitební knihy. Tyto knihy naprosto nemohou být » apologetické«
nebo kritické vůči marxistickému ateismu.
Církevní tisk
Situace církevního tisku není lepší. Pro klérus vychází desetkrát do roka
časopis Theologia s málo stránkami a v nákladu 4.000 výtisků. Čas od času
zveřejňuje některé články rázu teologického a církevně historického literární
.533

časopis Vigilia, který má náklad 12.000 výtisků. Pro věřící je určen týdeník
Uj Ember (Nový člověk) o šesti stránkách. Pro šest milionů katolíků nesmí
jeho náklad překročit 80.000 výtisků. Mnozí věřící jsou pohoršeni nad prorežimní propagandou, kterou - censurovaný - týdeník musí uveřejňovat.
Dvě maďarská vydavatelství a dva časopisy vydávané na Západě, jež již
mnohá léta naše Dílo podporuje, vypomáhají z části potřebě teologické a náboženské literatury. Tisíce a tisíce knih a časopisů, jež jsme díky této činnosti
mohli poslat vyhladovělému ovčinci Mindszentyho s menšími nebo většími
potížemi, s velkými náklady a s měnícím se štěstím, jsou však ve skutečností
pouze kapka vody v moři, přesto však daly mnohým útěchu, sílu a odvahu,
jež jsou nutné, aby bylo možno pokračovat v bitvě zdánlivě beznadějné.
Dálkové studium teologie
Na podzim roku 1978 Katolická teologická akademie v Budapešti zahájila
dálkové studium teologie pro laiky, aby umožnila zájemcům - mužům i ženám - dobroufilosofickoua teologickou průpravu. V několika týdnech došlo
600 zápisů. Většina však přihlášku rychle stáhla, protože Státní sekretariát
dal náhle jako podmínku k účasti na kursu souhlas zaměstnavatele. Vystavit
se tak otevřeně jako činní katolíci znamenalo nebezpečí velkých šikan nebo
dokonce ztrátu práce. Nakonec bylo připuštěno do kursu 145 osob. Dalších
sto muselo počkat, »aby vyučující nebyli přetíženi prací«.
Těchto 145 účastníků je ze všech věkových skupin a ze všech sociálních
vrstev. Většinu tvoří bývalé sestry (60% účastníků jsou ženy) a osoby v pensi,
o něž se » zaměstnavatel« méně zajímá. Objevily se však již případy diskriminace ...
Tvrdý úděl sester
Před zrušením řádů a kongregací bylo v Maďarsku zhruba 9.000 řeholních sester. V roce 1950 uprostřed noci a bez jakékoliv výjimky - včetně
osmdesátiletých a invalidních sester - byly vyhnány ze svých klášterů a přepraveny na neznámé místo. Mnohdy neměly ani čtvrt hodiny času, aby si
mohly vzít potřebné věci na cestu. Způsob, jak s nimi bylo nakládáno, jak
byly převáženy a ubydleny v internaci, urážel lidskou důstojnost a pocit
studu. Stát se naprosto nestaral o asistenci, výživu a nejzákladnější potřeby
těchto bezbranných žen. Musely se starat samy, jak přežít.
Některé z nich nalezly ubytování a práci na farách. Některým bylo dovoleno vyučovat ve státních školách. Převážná většina byla donucena zajistit
vlastní existenci prací v továrnách a na polích.
Je ještě jediná kongregace, která je povolená, má 40 až 50 sester, jež vyučují na dvou dívčích katolických gymnasiích. Mohou ročně přijímat dvě
novicky. I tyto sestry mají velké potíže a jsou nuceny vyučovat až do pozdního
věku. Přestárlé sestry a ty, jež jsou bez prostředků, jsou přinuceny bydlet
v pěti sešlých starobincích, jež jsou pod ochranou státu. Naše Dílo podporuje 270 takových sester, vymírající zbytek zástupu odvážných žen, jež zůstávají věrné církvi až do smrti.
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Konec vyučováni náboženství
Podmínky vyučování náboženství jsou skutečně žalostné. Ve školách bylo
prakticky zamezeno. V roce 1975 ze 735.000 žáků považovaných za katolíky
pouze 50.000 - což je 6,8% - mělo hodiny náboženství a jsou to skoro bez
výjimky děti od 7 do 12 let. Hlavní důvod je nátlak, jakým se již přes 30 let
působí na rodiče. Když přihlašují dítě na náboženství, musí udat zaměstnavatele. Seznam přihlášených je předán příslušnému faráři, ne však hned,
nýbrž až po desíti týdnech, krátce před začátkem školního roku. Ředitelství
školy má tak celý čas k tomu, aby informovalo zaměstnavatele, aby i tento
spolu s vedením školy mohl vykonávat nátlak na rodiče. Hlavní prostředky
jsou znevýhodnit rodiče v práci a ztížit dětem přístup k vyššímu vzdělání.
Učitel náboženství - kněz, protože laici nesmějí vyučovat náboženství potřebuje povolení od státu, jež musí obnovovat počátkem každého školního roku a jež je okamžitě odmítnuto, měl-li kněz velký úspěch.
Bez knih a bez poznámek
Pro vyučování náboženství v kostele musí kněz ve vhodném čase žádat
o povolení. Musí též předložit autoritám seznam posluchačů. Během katechismu nesmějí děti užívat knih, ba nesmějí si ani dělat poznámky. Knězi
není dovoleno dávat otázky a ani se jinak přesvědčit, zda děti pochopily jeho
výklad.
V tomto případě jde o povinnosti, jež na sebe vzali biskupové v jejich
dohodě se státem, již lze označit za pohromu. Podle této dohody lze vyučovat náboženství pouze dvěma skupinám, jež nepřesahují 40 dětí, a nanejvýš
dvě hodiny týdně pro farnost. Vzhledem k tomu, že 55% maďarských farností má přes 1.500 duší, tímto omezením je přes 435.000 katolických dětí
vyloučeno z vyučování náboženství v kostele. Tímto způsobem a v důsledku
mohutného nátlaku na rodiče došlo až k tomu, že v roce 1978 v jedné budapešťské farnosti, jež má 17.000 věřících, přijalo jediné dítě první svaté přijímání.
Vojákům, policistům, členům ozbrojených jednotek (včetně hasičů), učitelům všech stupňů a členům komunistické strany je úředně zakázáno přihlásit děti na vyučování náboženství. Prakticky tento zákaz platí pro každého,
kdo má nějaké řídící postavení. Docela i uklizečka v jeslích je považována
za součást pedagogického personálu a nemůže tedy přihlásit své dítě na náboženství.
Biskupové si přejí, aby počátek vyučování náboženství byl v rodině.
Z větší části však rodiče současných školáků sami neměli žádné vyučování
náboženství. Jak by tedy mohli vyučovat vlastní děti?
Naděje není ztracena
S vědomím skutečnosti, že - přes dobrou vůli a pastorační zápal některých isolovaných biskupů, přes obětavost velkého počtu horlivých kněží
a přes heroickou věrnost přemnohých věřících - se situace stále zhoršuje,
můžeme se ptát, zda lze zničení církve v Maďarsku ještě zabránit...
Z lidského hlediska jsme vedeni k negativní odpovědi, avšak očima víry
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můžeme důvěřovat, že tato církev povstane ze svého hlubokého ponížení,
bude-li to vůle Boží, bude-li mít malý zbytek sílu vytrvat, budeme-li bušit
k nebi modlitbami a bude-li konečně slyšeno učení kardinála Mindszentyho.
Chceme věřit, že zemřelý kardinál, toto vzácné maďarské pšeničné zrno,
jež padlo do Mariiny zahrady v Mariazell, nezůstane samo, nýbrž přinese
boháte plody. Protože » duše tohoto spravedlivého je v Boží ruce. Bůh ho
zkoušel a nalezl ho hodného sebe.«
Kardinálův kříž
Bůh ho zkoušel! Musel projít křížovou cestu, jakou snad žádný kardinál
před ním neprošel. Prošel ji v obdivuhodné věrnosti, bez nenávisti ke svým
pronásledovatelům, avšak nesešel také s cesty, kdyby mu kompromis nebo
útěk mohly ulehčit život. Věrně následoval Pána: » Protože tam, kde je Kristus,
musí být i jeho služebník. «
Zakusil příšerná utrpení. Nikdo z těch, kdo 5. února 1949 slyšeli jeho
hlas během radiového přenosu z procesu, který byl proti němu veden, nebude
moci nikdy zapomenout tón, jakým stále znovu říkal: » Igenis, igenis - ano,
ano, tak je to. « Nebyl to jeho pravý hlas, nýbrž ten zfalšovaný hlas Mindszentyho, z kterého hrůzná mučení udělala bezmocnou trosku: »> V očích pošetilých se zdál být mrtvý. « Ještě více trpěl, když v klimatu mírového soužití byla jeho zářící osoba tak systematicky zatemňována podvodem a pomluvami tak dalece, že Kristovy výčitky: » Jeruzaléme, Jeruzaléme, který vraždíš
proroky a kamenuješ ty, kteří jsou posláni k tobě, « by mohly platit i pro dnešní
církev: » Proto ztratil svůj život na světě, zachoval ho však pro věčnost.«
Ještě bolestnější byl kříž, který on sám označil za nejtěžší ve svém životě,
když musel opustit milovanou vlast: »Bůh ho zkoumal a nalezl ho hodného
sebe. «
Přesto den největšího ponížení měl ještě přijít. Nevýslovné utrpení se na
něho sneslo, když se Svatý Otec rozhodl zbavit ho jeho pověření: » Bůh ho
zkoušel jako zlato v tavícím kelímku, jako dokonalá oběť se mu zalíbil. «
Skutečnost, že kardinál Mindszenty nepodlehl pokušení se veřejně ospravedlnit, že naopak přijal kříž z té strany, odkud to nejméně čekal, lze považovat - vidíme-li očima víry - za korunu jeho úžasného života.
Jeho smutný osud nám připomíná, že veškeré úsilí o záchranu ohrožené
církve zůstane neplodné bez toku milosti svolávané od neznámých, kteří
se modlí, a bez tiché křížové cesty skrytých světců. Od nich církev čerpá
svou vitalitu. Díváme-li se na věc v tomto světle, co se stalo kardinálu Mindszentymu, se jednoho dne ukáže jako vítězství Svatého Kříže.
Poslední kázáni Mindszentyho
Skutečnost, že zvolil za místo odpočinku Mariánskou svatyni, je poslední
kázání tohoto pastýře duší maďarského lidu a poslední vyznání jeho přesvědčení, že v boji mezi Zenou a Drakem ohrožené Boží království může být
zachráněno pouze tehdy, obrátíme-li se v důvěře k té, jež zvítězila ve všech
bitvách pro Boha.
Ano, poslouchejte kardinála Mindszentyho. Není mrtev. Jeho duše je
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v Božích rokách chráněna od všeho utrpení. Káže stále, tak jako kázal ve své
první promluvě jako primas: »Nechť je náš národ lidem modlitby. Naučíme-li se znovu modlitbě, budeme mít nevyčerpatelný zdroj moci a důvěry.
Důvěřuji v modlitbu milionů věrných a v růženec své matky.«
Žije u Boha a opakuje, co napsal v jednom pastýřském listě: » V dějinách
vidíme prst Boží. I v bouři a nebezpečí neztrácíme naději. Vyzývám vás tedy,
abyste složili svůj osud s nezlomnou důvěrou skrze přímluvu Panny a Matky
do Božích rukou. Vraťme se ke Královně Uher, vraťme se k dávným pramenům života našeho maďarského národa! Nazývejme Marii znovu Královnou, aby opět vzala do rukou náš osud!«
Důvěřujme s ním v Pána, silného a mocného Boha, že se opře pohanům
a rozdrtí je jako křídové nádoby. Není to přemrštěné důvěřovat pouze v něho.
Musíme ho obměkčit svou dobrou vůlí a záplavou našich » Zdrávasů «, jež
s důvěrou šumí na březích jeho věčnosti. Staňme se lepšími, čiňme pokání
a prosme s kardinálem Mindszentym: »Maria Panno, jakékoliv utrpení musíme snášet, obětujeme to jako smírnou oběť. Kéž mohou vzdechy, slzy,
strach, beznaděj, tichý nářek maďarského národa a všechny potřeby světa
smazat naše hříchy! Bolestná Matko, jsme ochotni trpět tak dlouho, jak dlouho
to tvůj Syn uzná za vhodné pro naši spásu. Potom však pozdvihni náš národ
a ukaž nám, že zůstáváš naší Matkou. «
Italský katolický - spíše levicově orientovaný - časopis 11 R e g n o - Attualith, který
vychází v Bologni a vydává jej kongregace Dehoniánň, uveřejnil minulého roku tři interview s kardinály zemí východní Evropy:
Wyszyňskim, TomáŠketn a Lékaiem. Všechny
tyto tři rozhovory připravil Francesco Strazzari.
Ve svém rozhovoru s maďarským primasem kardinálem Lékaiem, který vyšel v čísle
20 roku 1980 s datem 15. listopadu 1980 na stranách 457-459, Francesco Strazzari ve svých
otázkách přímo naráží na zprávu o umírající církvi v Maďarsku publikovanou časopisem
Ozvěna lásky. Interview má titul Cesta malých kroků, dohod... o pod titulem stojí:
* V tomto interview, jež jistí vzbudí diskusi, se kardinál ospravedlňuje z některých obviněni,
jež proti němu byla vznesena, zvláště od hnutí • Špekpátera '. Je nutné rozlišení základových skupin. Není pravda, že hierarchie je v závěsu režimu. Není pravdivý jeho kontrast
s Wyszyňskim. V současné době prožívá maďarská církev kulturní a duchovní obnovu. «
V poznámce je uvedeno, že interview je plod dlouhého rozhovoru vedeného italsky mezi
spolupracovníkem časopisu II R e g n o - Attualitá a kardinálem, který se uskutečnil 1. listopadu.
Nechrne tedy zaznít i druhý hlas:

Ostřihom, listopad.
Nad zaměřením maďarské biskupské konference kardinála primase Laszlo
Lékaie se rozvířila polemika především v zemích německého jazyka. Kardinál
Lékai a tajemník strany Kadar jsou obviňováni, že jdou ruku v ruce. Biskupovi
v Pécs, Joszefovi Cserhatimu, se vytýká, že otevřel dveře konfrontaci mezi
křesťany a marxisty na úkor prvních. Wyszyňski prý pozvedl hlas proti maďarskému primasovi. Papež Wojtyla mu prý vytkl jeho přemrštěné obavy
vzhledem k těm základovým skupinám, jež žádají od hierarchie více odvahy
a větší nezávislost od strany. Zvláštní číslo Ozvěny lásky, časopisu redigovaného P. Werenfriedem van Straaten (Špekpáter), který vychází v Belgii s cír-
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kevním schválením a je všude v různých řečech rozšířen, napadlo maďarskou
hierarchii.
Ostřihom, kdysi trůn a pevnost kardinála Mindszentyho, je střed katolíků » odvahy a rizikaKardinál Lékai, křepký sedmdesátník, přestože je
nachlazen, mne přijímá ve svém skvostném historickém paláci, který leží
u Dunaje. Na druhé straně je Československo.
Ne pro církev v katakombách
REGNO: Vaše Eminence, i když to není poprvé, jsem v rozpacích s Vámi
mluvit. Ne že byste nebyl příjemný a srdečný. Právě naopak... U pražského
arcibiskupa Tomáška na mne zapůsobily známky utrpení a slova naděje;
u polského primase Wyszyňského, s nímž jsem se setkal po Gdaňské dohodě,
na mne zapůsobil úsměv, vzácný u takového člověka (nevím, usmívá-li se též
v těchto dnech...); u Vás na mne působí rozhodnost. Člověk má pocit, že
chcete dojít tam, kam jste si předsevzal.
Vaše Eminence, viděl jste zvláštní číslo časopisu Ozvěna lásky, podtitul
»Pomoc trpící církvi«, jehož redaktorem je Špekpáter? Co o tom soudíte?
L É K A I : Je to snůška lží.
R.: Vytýká se Vám tam především Vaše stanovisko k základovým skupinám, jež nepřijímají řízení hierarchie, protože tato je příliš svázaná s režimem. Biskupové s těmito skupinami nesouhlasili v prosinci 1976 a v lednu
1977. Někteří mluví o roztržce v maďarském katolickém světě, v každém
případě o velké obtíži. V poslední době však tyto skupiny zaslechly slova pochopení od biskupa z Pécs a prý také od Svatého Otce. Mohl byste mi vysvětlit otázku?
L.: Upřesňuji hned, že jsou dva druhy základových skupin. Na svátek
Seslání Ducha svatého tohoto roku jsem koncelebroval se 40 kněžími, kteří
sledují první druh základových skupin: těch, jež jsou úzce spjaty s hierarchií.
Měli jsme setkání a bylo tam přes tisíc mladých. Přijal jsem jejich návrh na
další setkání a slíbil jsem jim na tato setkání i v budoucnosti vždy přijít, protože není správné, aby tyto skupiny zůstaly samy.
R.: A druhý druh?
L.: Jsou to ty skupiny, jež nechtějí spolupracovat s hierarchií, protože
není odvážná a jefilokomunistická.Je jich zhruba 52. Jsou to skupiny po
13 osobách: 12 laiků a kněz, jako apoštolově a Kristus. Jejich vůdcem je
Bulanyi, skolopiánský kněz. Říkají a dělají beze sporu zajímavé věci. Čtou
a rozjímají bibli, účastní se liturgií, jež jsou hluboce prožívané, zastávají však
názory, jež jsou pro nás nepřijatelné.
R.: Například?
L.: Že katechismus udílený dětem je přebytečný. 2e by se měli katechisovat dospělí, zvláště rodiče, kteří by pak katechisovali své děti. Ptám se však:
Maji rodiče vždy čas? A pak: Ve svém dopise papež jasně říká, že všechny
složky křesťanské komunity mají být katechisovány ... Zastávají též názor,
že se má odmítat vojenská služba. Tři z nich jsou ve vězení.
R.: Po pravdě řečeno, nezdá se mi, že v tom, co říkají, by byli tak daleko
od pravdy...

.538

L.: Je toho více. Chtějí katakombální církev. Žádné farnosti, žádné farní
uspořádání, žádné velké kostely... Hned po válce k nám přišel nějaký kněz
z Jugoslávie, který začal rozšiřovat tuto myšlenku katakombální církve.
R.: Předpokládám, že s jasným politickým záměrem...
L.: Samozřejmě. Postavit se proti komunismu. Je zřejmé, že tyto skupiny
nepřijímají, že hierarchie vede dialog s komunisty.
R.: Nezdá se Vám, že chtějí bránit dialogu mezi církví a státem?
L.: Jsem o tom přesvědčen.
R.: Avšak podle vás, proč Špekpáter vykládá, jak vy říkáte »snůšku lží«?
L.: Aby zapůsobil na lidi a dostal od nich peníze. Jen proto, aby dostal
peníze.
R.: Přistupme k obvinění, jež se obrací na hierarchii a na Vás zvláště:
» Většina maďarských biskupů « - čtu v časopise - »je od hlavy až po patu
svázána s režimem. Někteří z biskupů jsou míroví kněží a otevřeně spolupracují s komunistickými pronásledovateli. Přes 90% kléru je v hnutí mírových kněží, jehož odpovědní představitelé byli až do nedávná exkomunikováni. Atd., atd. ...« Co odpovíte?
L.: Jsme v Maďarsku a ne v Československu. Mezi námi je Dunaj. Ano,
v prvních dobách byli biskupové a míroví kněží, nyní se však situace změnila,
zcela změnila. Ano, je pravda, že okolo roku 1956 vytvářeli skoro » nezávislý
organismus « od hierarchie, nyní však nikoli. »Míroví kněží« dělají mnoho,
mají velkou autoritu, jsou ctěni. V hnutí jsou i někteří biskupové, kteří zastupují hierarchii a udržují styk mezi biskupy a kněžími. Neexistuje kontrast
mezi hierarchií a hnutím. Ostatně je o tom informován i Svatý stolec.
R.: Je to však právě vatikánská diplomacie, na kterou tvrdě útočí jak
časopis Špekpátera tak neústupné kruhy. Dohoda z roku 1975 je označena
jako »neblahá«...
L.: Za časů Pavla VI. zvláště zásluhou Casaroliho jsme navrhli »maďarskou cestu« vztahů mezi státem a církví. Cestu malých kroků, dohod ...
a měli jsme před očima maďarskou situaci v jejím celku. Podle mne je to správná
cesta. Neříkám, že je jediná; neříkám, že maďarský model se dá užít i pro
ostatní východní státy: tvrdím však, že doposud přinesl dobré výsledky.
» Ostpolitik « Pavla VI. má pokračovat
R.: Jistě to není cesta Mindszentyho, kterého vatikánská diplomacie
obětovala, když ho vzdálila ze země ...
L.: Vždyť Mindszenty po událostech roku 1956 již nevládl. A v šedesátých letech se lidé ptali, co je třeba dělat, a věřící potřebovali vedení. Mindszenty si žil »svobodný « v jakémsi žaláři, na americkém vyslanectví. Tak jako
kdysi papež ve Vatikáně. Neměli jsme pastýřské listy, neměli jsme směrnice ...
Takhle jsme nemohli jít dále...
R.: O postavě Mindszentyho se mnoho mluví a diskutuje. Jistě ji nebudeme nyní rozebírat. Vytváří se však jakýsi mýtus tohoto uvězněného kardinála ...
L.: A cožpak nebyl i Kadár, tajemník strany, za Stalinových časů ve
vězení? Chtěl bych však pokračovat v rozhovoru o situaci Maďarska. Ptám
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se: Co jsme udělali my katolíci s encyklikou Pia XI. Quadragesima armo?
Musíme připustit, že ji uskutečnil marxismus. U nás v Maďarsku udělal
komunistický režim mnoho. Rolníci - naše země je převážně zemědělská se mají dobře. Zdravotní péče je bezplatná, i pro kněze. Vzpomínám si na
jednu událost: V roce 1930 jeden z mých kamarádů ze semináře onemocněl
tuberkulosou. Musel se léčit na vlastní útraty. Ani stát, ani církev mu nevyšly
vstříc. Všichni u nás dostávají pensi. A tedy? Můžeme říci, že se neudělalo
nic? Ne my církev jsme uskutečnili Quadragesimo anno. Marxismus ano ...
R.: Podle věrohodných pramenů jste měl být ostře napaden od kardinála Wyszyňského v roce 1978 během generální kongregace kardinálů v čase
konkláve, z něhož vyšel jako papež polský Wojtyla. Je to pravda?
L.: Věci se měly takto. Kardinál komoří žádal kardinály z východních
zemí, aby podali krátký přehled náboženské situace ve svých zemích. Pořadí
příspěvků bylo: Wyszyňski, Wojtyla, Lékai, Tomášek. Nikdo z nás nevěděl,
co řeknou druzí. Wyszyňski neznal můj příspěvek. Není tedy pravda, že napadl můj výklad. Když byl zvolen Wojtyla, po večeři se ke mně přiblížil
Wyszyňski a řekl mi: » Pomáhej novému papeži ve jménu polsko-madarského
přátelství. « Odpověděl jsem mu: » Dělám to ze srdce. « A podali jsme si ruku.
Někdo psal, že jsem omdlel. Ach, vůbec si nevzpomínám. Vzpomínám si
však dobře, že jsem slíbil pomáhat novému papeži.
R.: Nezdá se však, že by papež Wojtyla měl velké sympatie pro »maďarskou cestu
L.: Tím, že povolal Casaroliho za Státního sekretáře, dal najevo, že
» Ostpolitik « Pavla VI. má pokračovat.
R.: Když však byl Wojtyla krakovským arcibiskupem, nesouhlasil s ní.
L.: Nyní již však není krakovským arcibiskupem. Je římským biskupem
a z Říma se vidí věci jinak.
R.: Máte dojem, že chce rozšířit i na ostantí východní země »polský
systém «, tj. dohody na vrcholu jsou dobré, nesmí se však zapomínat na základnu ?
L.: Naprosto nemyslím.
R.: Mluvilo se mnoho o dopisech, jež papež Wojtyla poslal biskupům,
kněžím, řeholníkům a laikům. Vykládaly se jako výtka od papeže.
L.: Papežovy dopisy jsou otcovské a vyjadřují velkou náklonnost. Jistě
nejsou výtkou, jsou-li dobře chápány. Sám kardinál König, jemuž jsem je
ukázal, po pozorném přečtení sdílel můj názor. Jistě, musíme se víc snažit,
zlepšit svůj křesťanský život. Je to papežův úkol, aby říkal, že je třeba se zlepšit.
R.: Avšak v celku, postarala se tato hierarchie o prostor pro teologické
bádání? O teologii se například říká, že je »nízké úrovně«; že nejsou ani
teologové, ani filosofové, kteří by měli nějaké jméno ... 2e nebyla ani koncilní
obnova...
L.: Cože? ...To není pravda. Nyiri Tamás je filosof Teologické akademie v Budapešti. Váží si ho ateisté a je velmi ctěn i u posluchačů státní
university. Ferenc Gál je významný teolog, velký řečník, je členem mezinárodní teologické komise. V těchto posledních letech se vytiskly úžasné
teologické knihy z kristologie, patrologie, náboženského zkoumání. Elöd
István uveřejnil v roce 1978 Katolikus Dogmatica, svazek se skoro 800 stra-
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námi; arciopat z Pannonhalmy, Szennay András, knihu o dialogu mezi věřícími a nevěřícími; Vanyo László tři svazky patrologie; Koncz Laj os, Liptay
György a Rózsa Huba knihy o Ježíši Kristu. A pak tu jsou časopisy: Theologia
(4.000 výtisků), Vigilia (12.000 výtisků), týdeník Uj Ember. Celý koncil byl
přeložen a komentován. Nové a moderní jsou katechismus pro děti, knihy
pro první svaté přijímání a biřmování. Svazek Naše víra a náš život pro dospívající byl ateisty označen za » velmi nebezpečný «, tak dobře je udělán. To
že je teologie » nízké úrovně «? Ať se přijde Špekpátcr informovat, než začne
psát lži.
R.: To ještě není všechno. O Vás se čte, že jste se ukázal »jako slabá
osobnost, jež není schopná udávat linii a není dostatečně nezávislá na ateistickém režimu ... « Bráníte se?
L.: Určitě. Mohl bych toho říci mnoho. Připomenu pouze něco na svou
obranu: Na teologické fakultě v Budapešti, jež se obnovila, studuje 400 posluchačů; dálkový kurs teologie, který běží skutečně dobře; dům pro duchovní
cvičení a teologicko-pastorální kursy svěřený dvěma jesuitským kněžím;
starobinec pro 120 kněží v Budapešti, který bude brzy otevřen.
R.: A na závěr, jak se sám definujete?
L.: Realisticky optimistický kardinál.
Jak spolupracovník časopisu II R e g n o - Attualitá předvídal, interview - které by bylo
možno označit za nevhodné - vzbudilo diskusi. Bohužel časopis, který jc vydal, této diskusi
nedorostl a odmítl zveřejnit odpověď P. Werenfrieda van Straaten, který se - především
pro odpovědnost za svoje Dílo - pochopitelně cítil dotčen. Jeho odpověď ve formě otevřeného
dopisu vydal týdeník II Sabato, který vychází v Miláně, v čísle 15 svého IV. ročníku s datem
J I . dubna 1981 na straně p pod titulem Maďarská církev žádá pravdu.
Odpověď vyšla s touto redakční poznámkou časopisu II Sabato:» V interview s II R e g n o Attualitá z 15. listopadu 1980 kardinál Laszlo Lékai, nástupce kardinála Mindszentyho,
vyslovil těžká obvinění proti P. Werenfriedovi van Straaten O. Praem. a označil jeho zprávu
o církvi v Maďarsku (viz Ozvěna lásky, č. 4 - červen 1980) za ' snůšku lží'. Toto interview přejaly rňzné tiskové orgány, a to nejen italské, a proto se P. Werenfried van Straaten
cítil povinen odpovědět' otevřeným dopisem ', který následuje. Časopis II R e g n o po odkladu zveřejnění tohoto ' otevřeného dopisu ' posléze jeho zveřejnění odmítl. «
S laskavým svolením P. Werenfrieda zde publikujeme jeho » otevřený dopis « v plném
znění v českém překladu:

Ctěný pane kardinále,
byl bych se raději vyhnul tomu, abych s Vámi začal otevřenou diskusi pro
naši zprávu o umírající církvi v Maďarsku (Ozvěna lásky, červen 1980) a pro
Vaši reakci v II Regno - Attualitá z 15. listopadu 1980.
Nyní však, když tato Vaše odpověď, rozšířená v mnoha zemích, mate
naše prosté věřící, připravuje o důvěru Vaše pronásledované kněze, nezaslouženě vychvaluje Vaši marxistickou vládu, obviňuje mou osobu ze lži, domnívám se, že úcta k Vaší hodnosti musí ustoupit lásce jak k pravdě tak i k trpícímu stádci kardinála Mindszentyho.
i. Především Vás musím upozornit, že zpráva, kterou napadáte, byla
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napsána ne mnou, nýbrž jedním z Vašich kněží v Maďarsku. Ze svého tvrzení - » Je to snůška lží« - se budete tedy muset odpovídat:
á) onomu knězi, který, po pravdě řečeno, nebyl vyznamenán jako Vy
nejvyšším řádem komunistického státu, který však pro Krista trpěl a zůstal
mu věrný;
b) našim maďarským přátelům a poradcům, kteří před uveřejněním
zkontrolovali a potvrdili skutečnosti, jež zveřejňujeme;
c) stovkám Vašich kněží a věřících, kteří nás prosili, abychom v nezkrácené podobě uveřejnili tuto zprávu, nebo kteří nám po jejím uveřejnění
projevili vděčnost.
2. Vaše tvrzení, podle něhož bych vyprávěl snůšku lží, » abych zapůsobil
na lidi a dostal od nich peníze; jen proto, abych dostal peníze,« zasahuje
člověka, jenž - i když se více než ostatní musí chlubit svou slabostí - přesto
je nástrojem zvoleným od Boha, aby pomáhal trpící církvi. Z pověření a s požehnáním čtyř papežů hlásal lásku po celých 35 let. Byl přítelem Vašeho
předchůdce Mindszentyho a důvěřují mu - říkám to jako pošetilý - desítky
kardinálů, stovky biskupů, tisíce kněží a statisíce věřících. Miliony uprchlíků
a pronásledovaných jsou mu vděčni. A minulého roku - říkám to ještě jako
pošetilý - pomohl 2,264.043 dolary Maďarské církvi a Vašim synům, kteří
uprchli do ciziny, jak jste se mohl dočíst na straně 15 ve zprávě, kterou napadáte. Mohl byste svůj zhoubný úsudek o mé činnosti a mých úmyslech
potvrdit před maďarskými biskupy, před přestárlými kněžími, před řeholními sestrami vyhnanými z jejich klášterů, před diskriminovanými kněžími,
před věřícími, kteří se ne zřídka modlí ve zchátralých kostelích, před katolickými školami, které bojují o přežití ? Ti všichni prosí a s vděčností dostávají
naši pomoc.
3. Autor naší informace vyslovuje politování nad Vaším záporným vztahem
k základovým skupinám. Oproti tomu Vy tvrdíte, že základové skupiny oceňujete a že jste se dokonce 25. května 1980 (když naše zpráva již byla napsána
a vytištěna) účastnil jednoho jejich setkání. Jde zde o setkání v Nagymaros,
kde jste se podle našich informací pokoušel přivést pod kontrolu, a nepřímo
pod kontrolu státu, veškerou činnost základových skupin. Vaše rozdělení
mezi » dvěma druhy základových skupin« se jeví jako pokus rozdělit a zničit
hnutí.
Nepopíráte, že jste se snažil - bezpochyby na nátlak státu - aby biskupská
konference zavrhla základové skupiny a že jste je v roce 1977 představil papeži Pavlu VI. ve špatném světle. Vychvalujete skupinu z Nagymaros, ale
opětně odsuzujete ostatních 52 skupin, protože tyto podle Vašeho mínění
jsou kromě jiného antimilitaristické, vytvářejí katakombální církev a staví
se proti komunismu.
Ostatně Váš pravý názor na základové skupiny se jasně ukázal koncem
akademického roku 1979-80, když jste pro obvinění, že se účastnili setkání
těchto skupin, vyloučil nebo nechal vyloučit z Budapešťského semináře alespoň
šest studentů teologie, budoucích kněží, bez nichž se maďarská církev nemůže obejít.
Chápu dobře, že malé základové skupiny a mládež nemohou souhlasit
s Vaší politikou, kterou považují za příliš povolnou vůči komunistickému
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režimu. To Vám, pane kardinále, však nedává právo, abyste veřejně s vážnými
a nebezpečnými obviněními v souvislosti totalitárního režimu obžalovával
skupiny, jež se snaží uskutečnit prostor svobody pro víru, i když se někdy
mohou mýlit nebo někde přestřelit. Nikdy jste neměl pochybnosti vzhledem
ke kritice mládeže, zda Vaše pojetí je skutečně ono správné a platné pro budoucnost církve v Maďarsku?
4. Nepopíráte skutečnost, že hnutí » mírových kněží« má velký vliv a že
dokonce někteří biskupové jsou jeho členy. Rozlišujete ovšem mezi obdobím,
jež předcházelo maďarskému povstání (1956), kdy míroví kněží byli » nezávislí « na hierarchii - ve skutečnosti jejich vůdci byli odbojníci a byli exkomunikováni roku 1957 - a nynějším obdobím, kdy titíž kněží, nyní však
úzce svázáni s hierarchií, pokračují ve své činnosti.
Toto rozlišení odpovídá skutečnosti: ne že by se náčelníci mírových
kněží obrátili, protože se však změnil vztah hierarchie k nim. Od doby, kdy
biskupové opustili Mindszentyho cestu a míroví kněží jsou pod tlakem státu
svěceni na biskupy, obnovila se jednota mezi hierarchií a mírovými kněžími... bohužel na úrovni, na niž nikdo nemůže být hrdý.
5. Bráníte platnost » Ostpolitik« a jako důvod uvádíte povýšení kardinála
Casaroliho na Státního sekretáře. Velmi si vážím kardinála Casaroliho. Jsem
mu vděčný, že mi nečinil potíže přesto, že na vatikánskou » Ostpolitik « mám
jiný názor. Jsem přesvědčen, že pouze pro lásku k církvi a pro starostlivost
vůči našim pronásledovaným bratřím se odhodlal střetávat s nebezpečím
této politiky. Myslím si dokonce, že bylo jeho povinností chytit se této malé
možnosti, aby udušená církev na Východě mohla trochu vydechnout. Obdivuji
jeho odvahu. Nesouhlasím však s myšlenkou, kterou jste vyslovil Vy, když
vysvětlujete povýšení Casaroliho na Státního sekretáře jako důkaz toho, že
současný papež souhlasí s Vaším míněním, že » maďarská cesta malých kroků
a dohod « má pokračovat. Ostatně dnes zahraniční politiku Vatikánu řídí
nový » ministr zahraničí «, Möns. Silvestrini.
6. Ve svém rozhovoru odpovídáte také - poněkud vyhýbavě - na otázku,
jež se týkala uvězněného kardinála Mindszentyho, jehož sekretářem jste byl,
s nímž jste sdílel nacistické vězení a jehož cestu jste opustil - Bůh sám ví
pod jakým nátlakem. Neměl jste skutečně lepší odpověď než řečnickou otázku:
» A cožpak nebyl i Kadár, tajemník strany, za Stalinových časů ve vězení ? «
Může kardinál svaté římské církve, který sedí na Mindszentyho stolci, klást
rovnítko mezi svým předchůdcem mučedníkem a komunistou, který zradil
a poslal na šibenici své druhy z maďarského povstání a který nechává volnou
ruku Státnímu sekretariátu v jeho pokusu o zničení Kristovy církve?
7. Mluvíte též o dopisech, jež současný papež zaslal maďarským biskupům, kněžím, řeholníkům a věřícím. Vy v nich nevidíte kritiku hierarchie.
Nevím, na jaké dopisy přesně narážíte. Vím, že jasný velikonoční dopis z roku 1980 o palčivém problému vyučování náboženství byl nezkráceně uveřejněn v katolickém týdeníku Uj Ember. Vím, že náklad tohoto týdeníku,
přísně omezený režimem, je takový, že dojde jen k velmi malé části maďarských katolíků. A vím také, že znění, které jste Vy dal číst 1. června 1980
ve všech kostelích, bylo zmrzačené znění.
Celistvé znění v Uj Ember má 556 řádků. Z nich ve Vašem okružním
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listě farnostem zůstalo 177; 36 řádků jste shrnul svými slovy a 343 řádky
(61,7% papežova listu) byly od Vás vyškrtnuty.
Patrně byl tento zásah » estetické chirurgie « učiněn z pověření Státního
sekretariátu pro věci církevní, jemuž se podřizujete. Nemohu posuzovat,
jakým nátlakem na Vás mohou působit. Chci věřit, že jste nemohl zabránit
tomuto pohoršení. Avšak jak se v tak tragické situaci můžete představovat
jako propagátor komunistické vlády ? Jak můžete v rozhlasových a televisních
rozhovorech a v rozmluvách s evropskými biskupy tak překrucovat pravdu,
a tak svými nadmíru optimistickými tvrzeními přivádět do rozpaků ty, kteří
mají soucit s Vaší pronásledovanou církví?
8. Ve svých stále častějších oslavných řečech na maďarskou vládu zastáváte občas názor, že v Maďarsku ne církev, nýbrž marxismus uskutečnil
sociální učení církve: »Ne my církev jsme uskutečnili Quadragesimo anno.
Marxismus ano ...« Je-li to pravda, jak vysvětlíte katastrofální zmenšení
porodnosti ve své zemi? Jak vysvětlíte záplavu sebevražd, jež vynesla Maďarsko na přední místa světových statistik?
Sociální spravedlnost se neomezuje na to, aby zajistila jakýsi blahobyt
a bezplatnou zdravotní péči »i pro kněze«. Sociální spravedlnost vyžaduje
především úctu k osobnosti, důstojnost a svobodu - především svobodu
svědomí a náboženskou svobodu - člověka. Jak je to s těmito všemi v komunistickém Maďarsku? Jak může encykliku Quadragesimo anno uskutečnit
marxismus, je-li v ní tak ostře odsouzen?
Když Pius XI. v encyklice Quadragesimo anno vyslovil svůj zármutek
nad tím, že » nemálo našich dětí opustilo pole církve, aby přešly do řad socialismu « (Q. A., III), jistě nemohl předpokládat, že za pasdeát let Vy, pane
kardinále, budete na straně těch, kteří zmenšují svou Matku církev, vzdávají
se a pomáhají nepříteli tím, že mu vystavují osvědčení křesťanskosti větší
než to, jež přísluší církvi.
Tento dopis je strašný. Byl bych dal cokoli za to, abych jej nemusil psát.
Vy jste mě k tomu však donutil. Mrzí mě to. Cítím se jako kat, který má
setnout hlavu odsouzenci, prosí ho však před tím o odpuštění.
Odpusťte mi, ubohý pane kardinále, musím-li před Vašimi ústupky chránit Vaše kněze, Vaše věřící, Vaši potlačenou zemi a svatou církev Boží. Nejsem
Váš soudce. Nesoudím Vaše úmysly. Slíbil jsem však Vašemu předchůdci,
že udělám vše, abych pomohl jeho stádci.
Sloužím pronásledované církvi. Vy jste jedním z jejích nejtragičtějŠích
představitelů. V tomto okamžiku jste nejvýznamnější oběť pronásledování.
Modlím se za Vás každý den. Kéž Vám Bůh pomáhá ve Vašem soužení,
jež musí být veliké. Kéž Vám dopřeje sílu, abyste se rozhodl k činu nadlidského hrdinství. Přijďte sem, kde lze mluvit svobodně, drahý kardinále.
Vyhlašte zde ze střech plnou pravdu o tom, co jste prožil ve skrytu Vašeho
velkého maďarského vězení. Promluvte o pravé tváři těch, kteří pronásledují
církev, o ďábelských metodách, kterými ji rozbili. A pak se stáhněte do ticha. Sám s Bohem.
Nechť On Vám žehná a udělí Vám pokoj.
Königstein, 9. února 1981
Werenfried van Straaten, O. Praem.
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Časopis Ii R e g n o - Attualita, který polemiku rozvířil a pak odmítl uveřejnit tento
otevřený dopis, ač to byla podle platného tiskového zákona jeho povinnost, se zmohl pouze
na následující Sdělení čtenářům v íísle 8 z roku 1981 z 15. dubna ígSi na straně iSg podepsané odpovědným redaktorem P. Alfiem
Filippi:

P. Werenfried van Straaten, známý také jako » Špekpáter «, nám zaslal
» Otevřený dopis kardinálu Lékaiovi«, kde odpovídá na rozhovor s kardinálem, který jsme uveřejnili v čísle z 15. 11. 1980.
Tón otevřeného dopisu se mi zdál obzvlášť tvrdý vůči kardinálovi a takový, že nepomáhá maďarské církvi v její nesnadné situaci, kterou prožívá.
Z těchto důvodů a protože se Pater Werenfried van Straaten neodvolává
na platný tiskový zákon, nepovažuji za vhodné uveřejnit takový text.
Bologna, 5. dubna 1981
Ponecháváme čtenářům, aby se sami zamysleli nad problémem, který stoji 11 základů
této polemiky, a aby porovnali sami, jakým lánem byla vedena rozmluva a jakým tónem
byl napsán » otevřený dopis «.

(Přeložil a připravil Václav Steiner)

JAROSLAV PECHÁČEK ( N e w Y o r k )

MASARYK, BENEŠ, HRAD (V)
Dokumenty ze zajímavého archivu
V archivu dra Papátika je jeden zaláli zajímavý dokument: závěť Tomáše G. Masaryka.
Napsal ji vlastnoručně v Londýně dne 15. dubna 1917, bezprostředně před plánovaným
odjezdem do Ruska a odtud do Spojených států amerických. Byla to cesta spojená s krajním
nebezpečím. Od února 1917 zuřila znovu naplno ponorková válka a první cíl Masarykovy
cesty, Rusko, se nacházelo v revolučním kvasu. Měsíc před tím, dne 15. března, byl přinucen
k abdikaci car Mikuláš druhý. Provizorní občansko-liberální vláda však nebyla s to zajistit
v zemi klid a pořádek. Ostatně právě v těch dnech, kdy Masaryk končil poslední přípravy
k cestě, vracel se ze Švýcar s německou pomocí Lenin, aby se ujal příprav k bolševické revolucí.
V takové situaci musel Masaryk počítat s největšínt rizikem. Proto napsal poslední vlili,
odeslal ji do Paříže Benešovi se žádostí, aby byl jejím vykonavatelem, jestliže se Masaryk
nevrátí.
Opustil Londýn dne 18. dubna 1917. Měl odjet lodí z malého přístavu Amble hned následujícího dne, ale loď se neobjevila. Na cestě do přístavu byla potopena německou ponorkou.
Masaryk musel čekat skoro tři týdny, než mohl koneční vyplout z Aberdeenu do norského
Bergenu. Loď byla doprovázena dvěma torpedoborci. Bezmála narazila na nepřátelskou
minu; jen rychlým manévrem kapitánovým byla loda cestující zachráněni.
Závěi je zajímavá po mnoha stránkách. Dává nahlédnout do Masarykova soukromí
a do jeho majetkových poměrů. Zároveň je příspěvkem k dějinám prvního zahraničního
odboje, aspoň pokud jde o jeho financování.
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Milý příteli, odjížděje, prosím Vás, abyste se ujal mých záležitostí, kdybych se nevrátil.
Zanechávám, co mám, ženě; to jsou knihy a eventuální honoráře. Přátelé
se jinak o ni postarají - bez ní bych nebyl, co jsem a nebyl bych udělal, co
jsem udělal!
Postarejte se, aby moje knihovna Pražská a scripta od policie byla vydána.
Část knih a script je ve Vídni, Machar o nich ví (u řed. Schmídla, u něhož
jsem bydlel).
V MS je III. sv. mých ruských studií; je to z první vody, tak bych to
neuveřejnil.
Budou stenogramy mých různých přednášek a řečí - doufám, že se najde,
kdo to zkorriguje a sjednotí. Protimluvy a neshody nevadí, vyvíjel jsem se
do poslední chvíle. Začal jsem v mládí opatrně v politice, proto že jsem nebyl
hotov a nebyl jsem jasný, čim starší, tím radikálnější, hotovější jsem se stal.
Vydání pari. řečí p. Dubský už chystal. Kniha o Forgáchovi je připravena
pro II. vyd. německé - český překlad je velmi chatrný. Policie asi má upravený text.
Konkr. logika je částečně napsána pro 2. vyd. - chystal jsem důkladnější
zpracování.
Dluh v Záložně (p. Dubský, dr Veselý vědí) přátelé musejí zapravit,
jestli se nevrátím. —
V bance zde mám uloženo:
a) Pro Alice = 716 - 15 - O £
b) »> Olgu = 663 - 6 - 8 .
Pak dvě konta z fondu Am. (a j.)
1) na běžná vydání; dnes obnáší 8,457-6-1 £
2) Reservní fond na druhé konto = 7,578-17-0 £.
Z toho reservního fondu bych po případě byl část dal ženě, předpokládaje,
že by Am. souhlasili, kdyby eventualita nastala (já se nevrátil). O tom byste
se dohodl, až jak naše věc dopadne. Zatím se o ni starají doma naši přátelé.
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Jeníkovi jsem chtěl teď něco nastřádat, odpustí, že k tomu nedošlo; vrátím-li
se, jak věřím a chci, ještě něco vypíšu pro něho. Pamatoval jsem na něho
neméně než na Alice a Olgu.
Mějte se dobře! Pozdravujte svoji ženu!
Váš T. G. Masaryk.
Na prvním místě pamatuje Masaryk na svou ženu, která zůstala v Praze. Do zahraničí
odjela s otcem jen dcera Olga, ostatní členové rodiny, kromě paní Masarykové dcera Alice
a syn Jan, museli na setkání s manželem a otcem čekat přes šest let. Své ženě neměl Masaryk
co odkázat, kromě knih a eventuálních honorářů. V ostatním spoléhal na pomoc svých přátel.
U Masaryků nebyl nikdy nadbytek. Když se Masaryk ženil, živil se kondicemi, to jc privátním vyučováním bohatších studentů. Netajil se tím, že měl starosti o chleba. Ani v cizině
v odboji neměl nadbytek. » Plat z londýnské univerzity (Masarykovi nabídla po jeho příchodu
do Londýna King's College profesuru pro slovanské věci) byl malý, za to jsem dostával značnější částky za své články, k tomu osobní příspěvky svých přátel Američanů, takže jsem
byl zaopatřen,« píše ve Světové revoluci.
V Praze zanechal při svém odchodu do zahraničí ještě nějaké dluhy v záložně. Spoléhá
na to, že nevrátí-li se, zaplatí je jeho přátelé.
Při zmínce o své ženě Masaryk nezapomíná znovu připomenout, že byla jeho velkou
oporou v jeho neklidném, někdy bouřlivém životě. Masaryk sám osobně byl, jak připomíná
například profesor Odložilík, »neklidná a výbušná povaha«. Tím víc potřeboval jako průvodkyni životem ženu, jakou mu byla Charlotta Gariguová. » Bez ní bych nebyl, co jsem,
a nebyl udělal, co jsem udělal, « osvědčuje v testamentu a v Hovorech v obměně opakuje:
o Celé naše manželství bylo spoluprací, pomáhala mně v mých bojích politických a v celé
mé politické činnosti. « A své svědectví doplňuje ještě tímto závěrem: »Žena, to bylo její
přesvědčení, nežije jen pro muže a muž pro ženu; oba mají hledat zákony Boží a je uskutečňovat. «
O jaká » scripta od policie « jde, se pisatel těchto poznámek zatím nedopátral. » Třetí
svazek ruských studií, z první vody, tak zatím neuveřejnit« jsou zřejmě rukopisy třetího
dílu stěžejního díla Rusko a Evropa. Jako prezident se Masaryk už k rukopisům dlouho
nevracel. Teprve r. 1930 dal souhlas k tomu, aby se rukopisy přeložily z němčiny do češtiny
a trochu se jimi znovu zabýval. Ale teprve ve Spojených státech vyšel třetí díl anglicky pod
titulem The Spirit of Russia, zásluhou Masaryk Publication Trust za redakce profesora
George Gibiana a profesora Roberta Basse.
Zajímává je Masarykova kritika a názor k obsahu zanechaných rukopisů: » Protimluvy
a neshody nevadí - vyvíjel jsem se do poslední chvíle. Začal jsem v mládí opatrně v politice,
protože jsem nebyl hotov a nebyl jsem přesný, čím starší, tím radikálnější a hotovější jsem se
stal. « Obvykle se říká, že mládí je radikální a teprve, když je člověk starší a zralejší (Masaryk říká » hotovější«), bojovnost ochabuje. U Masaryka to bylo podle jeho vlastního svědectví jinak. Ostatně řada dokumentů v tomto seriálu to potvrzuje ...
Pokud jde o výši odkazů oběma dcerám, Alici a Olze, je autoru těchto poznámek dost
nesnadno udělat si srovnání. Anglická libra byla v té době asi 4 dolary. Bylo by to tedy u
Alice něco přes 3.000 dolarů, u Olgy necelé 3.000. Ovšem tehdejší dolar a dolar dnešní se
dají těžko sorvnávat. Na Jeníka zatím nezbylo. Otec mu chtěl teprve něco nastřádat, » něco
pro něho ještě vypsat«.
Ten, kdo se zajímal nebo zajímá o historii prvního odboje, si jistě povšimne výše obou
kont z Am(erického) fondu a j(iných). V dolarech to v té době bylo 60.000 až 65.000. Z toho,
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že byly fondy uloženy v Londýně, vyplývá, že je obhospodařoval Masaryk, patrně sám.
Beneš byl natrvalo v Paříži a Štefánik střídavě v Paříži a v jiných zemích a kontinentech.
Masaryk odcházel do zahraničí bez prostředků. Na začátku vypomohl dr. Beneš a američtí přátelé. Na financování odboje bylo ovšem třeba mnohem více peněz a hlavně oddělených
od soukromých potřeb a vydání. Masaryk spoléhal nejprve na to, že dostane finanční prostředky od starosty Sokola dra Scheinera. Ale když plán selhal, obrátil se na Scheinerovu
radu na předsedu Československého pomocného výboru v Chicagu Štěpinu.
O financování odboje píše Masaryk ve Světové revoluci: » Vědomě jsme my tři, Beneš,
Štefánik a já, byli nezávislí na americkém fondě. Plat z londýnské univerzity byl malý,
za to jsem dostával značnější částky za své články, k tomu osobní příspěvky svých přátel
Američanů, takže jsem byl zaopatřen. Dr. Beneš hned z počátku přinesl do našeho ' podniku ' peníze, a měl pro sebe také dost. Štefánik měl své příjmy - tato nezávislost dobře
působila na naše lidi... Nám platilo: málo peněz, mnoho muziky - pracovali jsme všichni
s přesvědčením a rádi a proto jsme stačili s málem. Udělali jsme za krejcar více, než rakouští
a němečtí diplomati za statisíce: tak laciné zahraniční propagandy revoluční nebylo snad
nikdy...
Zde účet toho, co jsem z Ameriky na akci dostal:
1914-15
1916
1917 (do konce dubna)
1918 (od května)

37-871
71-185
82.391
483-438

dol.
»
»
»

674.885

dol.

Za mého pobytu v Rusku přijímal peníze dr. Beneš, odltaduju je asi na 500.000 dol.,
takže celá akce nestála ani 1 milion dolarů. Dolar tenkrát dlouho měl svou předválečnou cenu
(4.50 kor.). Z uvedených údajů vidno, že se americké příspěvky zvýšily teprve po vyhlášeni
války Amerikou.
Peníze jsou od kolonistů českých, od slovenských za války byly příspěvky docela nepatrné;
teprve jako president jsem dostal 200.000 dol. od amerických Slováků a v tom byla část od
mých známých Američanů. Tyto peníze a zbytky revolučního fondu českého jsem vydal
jako president rozličnými dary a příspěvky, zúčtovanými veřejně.«
Není pochyby, že mezi příspěvky do revolučního fondu byly také dary určené více méně
Masarykovi osobně. Svědčí o tom zmínka v závěti, že by dal něco z reservního fondu ženě,
kdyby se nevrátil. Dodává ovšem, že by k tomu byl nutný souhlas dárai.
Zabýváme se financováním Masarykova zahraničního odboje sbírkami mezi americkými
krajany obšírněji především proto, že tato otázka byla později předmětem prudkých bojů
1/ domácí politice mezi » Hradem « a hradní opozici.
Útoky začaly brzy po návratu dra Beneše z pařížské mírové konference v záři
1919.
V té době už dávno vyprchalo opojeni z nabyté svobody a duch národní jednoty ustoupil
ovzduší nervozity a podezříváni. Ve stranických půtkách se stále častěji objevovaly nejprve
náznaky a potom přímé útoky na dra Beneše v souvislosti s hospodařením s penězi určenými
pro odboj. Tehdy se například hodně psalo a mluvilo o incidentu na schůzi předsedů klubů
v Národním shromáždění. Předseda lidové strany Šrámek se vytasil s výzvou, že by bylo
» v zájmu pánů, aby veřejně vyúčtovali zahraniční sbírky, protože koluje mnoho divokých
pověsti a. Na to mu odpověděl tehdejší ministerský předseda Tusar: » Monsignore, je dosti
známo, že revoluce se nedělají podle zásad dvojitého účetnictví. «
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Beuel se musel dokonce,'jak připomíná Peroutka v Budování státu, bránit proti útokům
v otázce sbírek v parlamentě. Nakonec se touto otázkou zabýval i soud, když Benci pomlouvaěe zažaloval. Při jednom přelíčení v listopadu 1920 se létlo svědectví, které o spravování
revolučních fondů vydal Masaryk. Stálo v nim:
» 1. Disposice penězi náležela mně. Dr. Beneš vedl z Paříže naši akci na kontinentě,
já jsem si podržel akci jen v Anglii a Americe. Dr. Beneš obdržel ode mne čas od času tolik,
kolik potřeboval. Když jsem odejel na Rus v květnu 1917, odevzdal jsem tnu správu celého
fondu. Po návratu svém do Ameriky zase jsem se finanlní správy ujal sám. Připomínám,
že dr. Beneš měl peníze své vlastni. On první financoval naše hnutí ze svého a dal mně peníze na cestu do ciziny. Dr. Beneš se ve skutečnosti vydržoval za hranicemi z vlastních prostředků.
2. O nesprávnostech finančních mluvit v souvislosti s prací dra Beneše je veliká hrubost.
Kdo tak jako dr. Beneš život zasvětil veliké myšlence a pracoval ve stínu smrti, tomu peníze
byly jen nutným prostředkem k svému cíli.
3. Zvláštního honoráře a vůbec hnoráře dr. Beneš nedostával a dostávat nemohl.
4. Dr. Beneš neměl žádného příspěvku na representaci. Representace v obvyklém smyslu
vůbec nebyla, až na konec, když jsme prohlásili zahraniční Zatimní vládu, a ta representace
lišila se od ustálených forem, jsouc jen součástí naši zahraniční akce vůbec.
5. Dr. Beneš žil v cizině skromně, pracuje úsilně dny a noci; nezbyto mu ani času k representačním okázalostem a podobným formám starého režimu.
T. G.
Masaryk.«
* *

*

Patnáct let později dělal Masaryk nový odkaz, jiného druhu, za jiných okolností a s jiným
určením. Založil Ústav T. G. Masaryka. Jedním z členů kuratoria byl dr. Beneš.

V Praze dne 6. dubna 1933
Panu dru Edvardu B e n e š o v i ,
ministru zahraničních věcí
v Praze.
Jmenoval jsem Vás členem kuratoria nadání Ústav T. G. Masaryka v Praze. Vaše jméno je uvedeno v § 19 věnovací listiny, kterou jsem nadání zřídil.
T. G. Masaryk.
Text nadalní listiny poslal Masaryk, jako jiné letné dokumenty dru Benešovi už předem:

Osnova
NADAČNÍ LISTINA

My podepsaní členové kuratoria nadání » Ústav T. G. Masaryka « v Praze v politickém okresu Praha v republice Československé stvrzujeme a doznáváme ve jméně svém a svých nástupců, že pan dr T. G. Masaryk, president republiky Československé v Praze, založil podle včnovacího listu ze dne
23. července 1932 nadání »Ústav T. G. Masaryka « v Praze, darovav k tomuto účelu:
1) svou soukromou knihovnu která měla ke dni 31. prosince 1931 70.000
svazků;
2) svůj soukromý archiv;
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3) své soukromé museum, t.j. sbírku rozličných darů mu věnovaných;
4) cenné papíry, uložené v Zemské bance v Praze v depositu číslo B 23975/
10987, označeném zatím jménem Masarykova knihovna v Praze, a to:
Kč 1,024.000.- 4% % státní prémiové půjčky s kup. 1./8. 32
» 1,000.000.- 6 % státní moučné půjčky s kup. 1./9. 32
»
997-5 00 - - 6 % IV. státní půjčky s kup. 1./1. 33
» 1,000.500.- $y 2 % IV. státní půjčky s kup. 1./1. 33
)> 501.000.- 4% % IV. státní půjčky s kup. 1./1. 33
»
200.000.- 5 % státní půjčky z r. 1928 s kup. 1./10. 32
» x,000.000.- 5 % státní investiční půjčky z r. 1931 s kup. 1./8. 32
»
260.000.- 6 % půjčky města Brna s kup. 1./8. 32
»
297.000.- 6 % půjčky města Opavy s kup. 1./1. 33
»
500.000.- 4 % komunální dlužní úpisy Zemské banky s kup. 1./11. 32
» 1,200.000.- 4'/2 % komunální dlužní úpisy Zemské banky s kup. 1./10. 32
»
520.000.- 4 % komunální dlužní úpisy Zemské banky - slovenská
emise s kup. 1./12. 32
»
200.000.- 4V2 % zást. listy Slezského pozemkového a komunálního
úvěrního ústavu 52leté s kup. 1./10. 32
»
300.000.- 4Y2 % komunální dlužní úpisy Hypoteční a zemědělské banky moravské s kup. 1./10. 32
»
500.000.- 6 % státní investiční půjčky z r. 1923 s kup. 1./10. 32
»
500.000.- 6 % státní investiční půjčky dopravní z r. 1921 s kup. 1./9. 32
celkem
Kč 10,000.000.- t.j. slovy korun čsl. desetmilionů jmenovité hodnoty, těmito slovy:
>> Přání, aby má soukromá knihovna, archiv a museum tvořily i nadále
samostatný celek a pracovní středisko v oborech, v nichž jsem sám pracoval,
vedlo mě k rozhodnutí založit nadání, které by pro budoucnost zajišťovalo
existenci a funkci těchto objektů v samostatném kulturním ústavu. Zřizuji
tedy touto listinou nadání a určuji v ní jeho jméno, sídlo, věcný základ (jmění), účel a zásady správy. Doufám, že dalšími dary budu moci ještě sám rozmnožit jeho základní jmění a že v případě potřeby učiní tak i moji přátelé
domácí i zahraniční.
I. Jméno a sídlo
— § i. Jméno nadání je Ústav T. G. Masaryka (v dalším Ústav).
— § 2. Sidlem nadání a Ústavu je Praha.
II. Základ věcný
— § 3. Nadání (Ústavu) věnuji:
1) svou soukromou knihovnu, která měla ke dni 31. prosince 1931
70.000 svazků a kterou stále rozšiřuji;
2) svůj soukromý archiv;
3) své soukromé museum, to jest sbírku rozličných darů mně věnovaných;
kuratorium (§ 5) nadání (Ústavu) má právo celé museum nebo jeho část
bezplatně postoupit jiné právnické osobnosti nebo úřadu, který by na sebe
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vzal závazek musejní předměty vhodně instalovat a učinit přístupnými veřejnosti;
4) cenné papíry uložené v Zemské bance v depositu číslo B 23975/10987
označeném zatím jménem »Masarykova knihovna v Praze «, jež jsem již
věnoval pro účely tohoto nadání, a běžný účet v téže bance stejným jménem
označený, na který se ukládají výnosy právě uvedených cenných papírů (viz
přílohu).
III. Účel
— § 4. Účelem nadání je zřídit a udržovat ve vlastní budově Ústav jako
pracovní středisko, které má:
1) uchovávat a soustavně doplňovat knihovnu a archiv v dosavadním
směru, daném mou praxí, eventuálně podle určitých směrnic, vypracovaných
kuratoriem v dorozumění se mnou;
2) interně zpracovávat materiál mnou svěřený i později získaný a vhodné
části připravovat k publikaci; podle možnosti pořádat také přednášky, kursy,
extense a podobně využívat výsledků studia;
3) pokračovat v redigování a vydávání mých vlastních spisů;
4) umožňovat vědeckým pracovníkům externím studium a vědeckou práci
v rámci pracovního řádu knihovny a archivu, který v dorozumění se mnou
určí kuratorium; svou povahou je knihovna i archiv presenční;
5) vydávat nebo přispívat k vydání výsledků této práce externí i publikací
jiných, pokud mají příbuzný předmět a tendenci podle uvážení kuratoria;
6) pokud se týče musea - uchovávat památky mně věnované a umožňovat
k nim veřejnosti přístup podle zásad, které určí kuratorium.
IV. Správa nadání
— § 5. Nadání bude spravováno kuratoriem pětičlenným (výjimku stanoví
§ 17), které zastupuje Ustav právně a stará se, aby Ústav sloužil určenému
účelu, aby základního jmění a jeho výnosu správně bylo používáno, určuje
počet a postavení (§ 20) zaměstnanců Ústavu.
Kuratorium bude mít dva náhradníky, Předseda nebo jeho zástupce ( § 6
a § 8) povolává je k výkonu funkce člena kuratoria při schůzich, k nimž některý z členů kuratoria se omluvil. Na prvém místě povolá se vždy první
náhradník.
— § 6. Kuratorium nadání spravující bude se doplňovat kooptací. Počet
členů kuratoria nebudiž menší ani větší pěti (krom případu uvedeného v § 17).
Kuratorium volí svého předsedu, místopředsedu a jednatele.
Úřad předsedy (místopředsedy) trvá šest let; odstupující může být vždy
zvolen znova.
Úřad členů kuratoria trvá doživotně, nenastane-li některý z případů
zmíněných v § 9.
— § 7. Členství kuratoria je funkcí čestnou. Vyplývá z něho jen nárok na
náhradu hotových výloh (na příklad cestovních), funkcí vznikajících.
— § 8. Kuratorium se schází nejméně čtyřikrát do roka. Schůze svolává
předseda nebo jeho zástupce. Předseda (zástupce) je povinen svolat schůzi,
požádají-Ii o to aspoň dva členové. O schůzích budiž veden protokol; zaznamenávají se i jednání, prohlášená výslovně za důvěrná.
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V případě, že by kuratorium úmrtím nebo z jiné příčiny nemělo ani předsedy ani místopředsedy, svolává a řídí schůzi člen kuratoria funkcí nejstarší.
— § 9. Členem (náhradníkem) kuratoria přestane být, kdo:
a) zemře, b) vzdá se, c) pozbude československého státního občanství,
d) pozbude svéprávnosti, é) komu se dokáží skutky nečestné nebo smýšlení,
které by bylo v odporu s účelem nadání. K vyloučení stačí usnesení ostatních
členů kuratoria většinou prostou. / ) Bez řádné omluvy nezúčastní se čtyř
schůzí po sobě jdoucích.
— § xo. Členové kuratoria se doplňují z náhradníků. Uprázdní-li se některé
místo v kuratoriu, nastoupí na ně první náhradník. Druhý náhradník se stane
náhradníkem prvním. Za nového (druhého) náhradníka zvolí kuratorium
osobu, která jak mravně tak i smýšlením zaručuje, že bude ve své funkci
postupovat v intencích zakladatelových, a to nejpozději do půlroku po uprázdnění místa.
— § 11. Kuratorium jedná a platně se usnáší jen za přítomnosti předsedy
nebo jeho náměstka a nejméně dvou členů (výjimku viz v § 8). Usnáší se většinou hlasů; při rovnosti hlasů platí mínění, pro které hlasoval předseda nebo
zastupující místopředseda. Předseda (místopředseda) hlasuje vždy s sebou.
Podrobnosti stanoví jednací řád kuratoria, na němž se usnese kuratorium
po svém jmenování.
— § 12. Kuratorium vypracuje řád knihovní a archivní a statut služební,
svůj jednací řád i jiné směrnice, pokud bude třeba je specifikovat, a předloží
mi je k schválení.
— § 13. Prohlášení určená veřejnosti, smlouvy a listiny, jimiž Ústav se
zavazuje nebo jimiž nabývá, podepisuje platně předseda (nebo zastupující
místopředseda) a jeden člen kuratoria.
— § 14. Kuratorium podává veřejnosti každoročně zprávu o stavu a činnosti Ústavu.
V. Zvláštní ustanovení
— § I 5- Vyhrazuji si plné užívání knihovny a archivu doživotně.
— § 16. Ze základního kapitálu lze postavit resp. zakoupit a upravit budovu
pro Ústav, avšak nesmí k tomu účelu být použito více než jedné třetiny kapitálu, tvořícího základ nadání í§ 3 bod 4). Nestačí-li k tomu cíli částka věnovaná, nutno vyčkat, až tato částka úroky neb jinými dary vzroste tak, aby
nejen budova, ale i zdárný provoz knihovny po stránce nákupu knih i po
stránce personální byl zajištěn.
K nákupu publikací a k úhradě nákladů osobních a věcných lze použít
jen výnosu jmění nadání.
Budovu stavebně rozšířit možno v budoucnosti jen tehdy, vzroste-li základní jmění tak, že jeho výnos převýší potřebný náklad udržovací a provozní, nebo budc-li k tomu účelu věnován zvláštní dar. ^
— § 17. Poklesne-li z důvodů nepředvídaných jmění Ústavu tak, že zdárný
provoz bude ohrožen, vynasnaží se kuratorium, aby vhodným způsobem
jmění fondu bylo rozmnoženo bez újmy nezávislosti Ústavu a jeho kuratoria.
Eventuálně podle potřeby může kuratorium sjednat zvláštní smlouvu
o součinnosti s některou veřejnou institucí, zejména státní, za těchto podmínek:
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a) další trvání a funkce kuratoria Ústavu s plnými právy podle stanov
bude zaručena; b) kuratorium může být rozmnoženo o dalšího člena, vyslaného druhou smluvní stranou a akceptovaného kuratoriem; c) druhá smluvní
strana zabezpečí subvencí finančně provoz Ústavu podle stanov; ď) smlouva
je platná jen na dobu, pokud druhá smluvní strana poskytuje Ústavu subvenci.
— § 18. Zda je zdárný provoz Ústavu ohrožen, přísluší posoudit toliko kuratoriu.
— § 19. Členy prvního kuratoria jmenuji tyto dámy a pány: dr Alici Masarykovou, dra Edvarda Beneše, knihovníka dra Oskara Odstrčila, Vasila Škracha,
dra Františka Veselého v Benešově; náhradníky: dra Emanuela Rádla, dra Antonína Schenka.
— § 20. Zaměstnance, potřebné k provozu Ústavu, vezme kuratorium především ze zaměstnanců dosavadního Soukromého archivu a knihovny presidenta republiky. Jejich služební poměr upraví tak, aby pokud možno jejich
povinnosti a platy byly obdobné právům, povinnostem a platům státních
zaměstnanců stejné kategorie. «
K této věnovací listině učinil pan president dne 10. června 1933 tento
dodatek:
» Věnovací listinu nadání ' Ústav T. G. Masaryka' ze dne 23. července
1932 doplňuji takto:
Pověřuji členy kuratoria dra Oskara Odstrčila, Vasila K. Škracha a
dra Františka Veselého, aby provedli přípravné práce, spojené s realisacl
Ústavu T. G. Masaryka, to jest
1) ustavení nadání jako osoby právnické (převzetí a uložení nadačního jmění,
schválení nadační listiny a opatření s tím souvisící);
2) splnění úkolů zmíněných v § 12 věnovací listiny (vypracování řádu knihovního a archivního, statutu služebního, jednacího řádu kuratoria a jiných směrnic, pokud bude třeba je specifikovat);
3) získání stavebního místa, stavbu a zařízení ústavní budovy, respective
získání a úpravu vhodné budovy;
4) úkony potřebné k provedení § 20 věnovací listiny (věci personální).
Podepisovat prohlášení, určená veřejnosti, smlouvy a listiny, jimiž Ústav
se zavazuje a jimiž nabývá, přísluší, pokud jde o věci tímto dodatkem specifikované, dvěma ze shora jmenovaných tří členů kuratoria.
Přestal-li by jeden z pověřených členů kuratoria být členem kuratoria,
přísluší zbývajícím dvěma členům všechna práva tímto dodatkem stanovená.
Kdyby odpadl týmž způsobem další z těchto tří členů, zaniká pověření zbývajícího třetího a nastává plná působnost kuratoria podle věnovací listiny. «
Z uvedených cenných papírů ubylo slosováním od 23. července 1932
do 14. října 1933:
i./III. 33 6 % moučná půjčka nom.
20.000 Kč
»
6 % invest, půjčka dopravní
9.000 »
»
4V2 % prémiová půjčka
29.200 »
i./VII. 33 6 % půjčka města Opavy
5.000 »
celkem 63.200 Kč.
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Proti tomu přibyly koupí:
i./III. 33 4% % komun. dl. úpisy Zemské banky
31./III. 33 5 % státní půjčka práce

22.400 Kč
300.000 »
celkem 322.400 Kč,
takže celkové jméní v cenných papírech činilo dne 14. října 1933 nominale
10,259.200 Kč.
Zmíněné cenné papíry byly členům kuratoria, pověřeným dodatkem k věnovací listině ze dne 10. června 1933, odevzdány dne 14. října 1933 a zřízeno
nové depositum u Zemské banky číslo 26280 fol. 6942, a toto nové depositum
vinkulováno jako celek na jméno: Kuratorium Ústavu T. G. Masaryka jménem nadání »Ústav T. G. Masaryka« v Praze.
Inkasované částky za kupony splatné od 23. července 1932 do 14. října
1933 s připočtením slosovací hodnoty shora uvedených cenných papírů v celkové jmenovité hodnotě Kč 63.200.- a po srážce kupní hodnoty cenných
papírů v mezidobí pro nadání přikoupených v celkové jmenovité hodnotě
Kč 322.400 a po srážce výloh a poplatků, činí dle přiloženého výpisu Zemské
banky Kč 382.238.45, jež jsou uloženy na běžném účtu u Zemské banky.
Ježto zůstatek tohoto účtu vznikl z výnosů nadačního jmění, bylo upuštěno
od vinkulace tohoto běžného účtu.
Nadační jmění tvoří tedy nyní:
1) Soukromá knihovna pana presidenta dra T. G. Masaryka, která ke dni 31.
prosince 1931 měla 70.000 svazků (ke dni 31. prosince 1933 má 90.000 svazků);
2) jeho soukromý archiv;
3) jeho soukromé museum, t.j. sbírka rozličných darů mu věnovaných;
4) tyto cenné papíry:
nomin. Kč 994.800.- 4'/2 % státní prémiové půjčky s kup. 1./2. 34
»
980.000.- 6 % státní moučné půjčky s kup. 1./3. 34
»
997.500.- 6 % IV. státní půjčky s kup. 1./1. 34
» 1,000.500.- 5'/2 % IV. státní půjčky s kup. x./i. 34
»
501.000.- 4l/2 % IV. státní půjčky s kup. 1./1. 34
1)
200.000.- 5 % státní půjčky z r. 1928 s kup. 1./4. 34
» 1,000.000.- 5 % státní investiční půjčky z r. 1931 s kup. 1./2. 34
»
260.000.- 6 % půjčky města Brna s kup. 1./2. 34
»
292.000.- 6 % půjčky města Opavy s kup. 1./1. 34
»
500.000.- 4 % komun. dl. úpisy Zemské banky s kup. 1./11. 33
i) 1,222.400.- 4Ý2 % komun. dl. úpisy Zemské banky s kup. 1./4. 34
»
520.000.- 4V2 % komun. dl. úpisy Zemské banky - slovenská
emise - s kup. 1./12. 33
»
200.000.- 4l/2 % zást. listy Slezského pozemk. a komun. úvěr.
ústavu 52leté s kup. 1./4. 34
»
300.000.- 4y 2 % komun. dl. úpisy Hypoteční a zemědělské
banky moravské s kup. 1./4. 34
»
500.000.- 6 % státní invest, půjčky z r. 1923 s kup. 1./4. 34
»
491.000.- 6 % státní invest, půjčky dopravní z r. 1921 s kup.
I-/3-34
»
300.000.- 5 % státní půjčky práce s kup. 1./12. 33
celkem Kč 10,259.200.-
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Podotýkáme, že vytčené cenné papíry jsou pro nadání toto řádně vinkulovány. Vinkulum těchto papírů zní: Kuratorium Ústavu T. G. Masaryka
jménem nadání » Ústav T. G. Masaryka « v Praze.
Jelikož tedy jmění nadační jest podle platných předpisů zajištěno, v Zemské bance v Praze řádně uloženo a dává užitek, jehož možno upotřebiti k účelu
zakladatelem nadace stanovenému, přijímáme jako členové kuratoria, jmenovaní zakladatelem panem presidentem drem T. G. Masarykem, toto nadání
a zavazujeme sebe i nástupce v úřadě, že chceme o to pečovati, aby se od roku
1937 užívalo ročních důchodů ze jmění nadačního, jež nyní činí 443.6S2.90 Kč,
k účelu nadačnímu.
Nadání vejde ve skutek v roce 1936. Důchodů jmění nadačního, vzešlých
od 23. července 1932 až do konce roku 1936 bude užito k zaplacení eventuálních poplatků a k úhradě nákladů spojených se stavbou vhodné budovy a
účelnému bibliografickému zpracování knihovny a archivu.
Výlohy, vzešlé sepsáním listu nadačního, budou uhrazeny z důchodů
nadačních na hotovosti.
My podepsaní slibujeme a zavazujeme sebe i nástupce, že budeme, seč
jsme, pečovati o zachování nadace a o jistotu jmění nadačního a že neprovedeme se jměním nadačním bez schválení zemského úřadu jako úřadu nadačního žádné změny, že toho budeme dbáti, aby důchody z jmění nadačního
docházely včas a užívalo se jich jen k účelu v tomto nadačním Listě ustanovenému a že vůbec budeme všechna zde uvedená nařízení pilně a svědomitě
plniti.
Na důkaz toho byla tato nadační listina sepsána ve čtyřech stejnopisech,
všestranně podepsána, dvěma svědky ověřena, a bude jeden stejnopis uložen
u zemského úřadu v Praze, druhý u magistrátu v Praze, třetí v Zemské bance
v safesu číslo 2905 a čtvrtý v domácím archivu Ústavu T. G. Masaryka v Praze.
(.Pokračování)
*

*

*

Dosavadní pokračování seriálů z archivu dra Papánka se setkala s velkým zájmem čtenářů. Autor poznámek děkuje pisatelům dopisů a připomínek, zejména dru Schwarzenbergovi, dru Cvachovcovi, dru Rozehnalovi, profesoru Mamateyovi, inž. Palečkovi, inž. Blahovi a dalším, za upozornění, rady a pomocné materiály a prameny. Bude vděčný všem, kdo
mu podobná upozornění a odkazy pošlou. Při bohužel omezených a kusých pramenech v cizině
je každá pomoc toho druhu zvláší vítaná. Na doporučení některých přátel a čtenářů chystáme
vydat s drem Papánkem jeho archivní materiál knižně. Tím naléhavější je každá pomoc zájemců.
Adresa: Jaroslav Pecháček
84-09 6oth Road
Elmhurst, N. Y.
11373
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Překlady

ANTONÍN KRATOCHVIL (Mnichov)

VÝVOJ A SOUČASNÁ SITUACE K Ř E S Ť A N S K É
EXILOVÉ L I T E R A T U R Y (*)
Co je pravda ? Takto se ptal zástupce Římské říše Poncius Pilatus falešně
obžalovaného Ježíše Krista. Pilát však na odpověď nečekal, rychlým krokem
se vzdálil do komnat svého paláce.
Otázka po pravdě zaznívala staletími a slyšíme ji i dnes a slyšíme ji výrazně. V totalitních policejních režimech se na tuto otázku překroucené odpovídá tiskovými stranickými orgány od Moskvy až třeba po Plzeň a všechny
se jmenují »Pravda« a reprodukují proměnlivou skutečnost marxistickoleninské teorie a praxe o diktatuře proletariátu. Podle té je totiž pravda manipulovatelná, v každém případě pravda každodenní politiky. Pro nás křesťany
je však pravda neměnná.
Pro křesťansky orientovaného autora není slovo pravda ideologickou zaklinači formulí, pro něho je hledání pravdy hluboký vnitřní prožitek života
Ježíše Krista. A proto zachází se slovem a s pojmem » pravda « šetrně. Pro
křesťanského autora znamená pravda stále ještě soulad myšlení a skutečnosti.
Metafysická pravda je pak soulad věcí s idejemi, jak to myslí Bůh. Jen tak
pochopíme Kristovu odpověď: Já jsem pravda.
Prožitek křesťanského života a jeho základních pravd jako výchozí bod
křesťanské literatury byl v jednotlivých myšlenkově se větvících textech zabarven konfesionálně. To platilo - a v určité míře ještě dnes platí - jak pro
díla teologů, tak pro díla filosofů a spisovatelů. Od konce druhé světové války
lze však pozorovat stále rostoucí a sílící vliv nově chápaného ekumenismu:
na jedné straně křesťanská literatura ztrácí svéráznosti, jež jsou vlastní jednotlivým vyznáním, na druhé straně však získává nové tvůrčí obsahy díky duchu
nového ekumenismu. Tento stav je obzvlášť významný pro situaci křesťanské
exilové literatury po roce 1945, neboť se v ní zrcadlí spojení jednotlivých
vyznání v odporu proti pronásledování odpovídajících církví ve vlastí. (Tím
by mělo být sdostatek zdůvodněno, že se nenaráiží na žádné sporné dogmatické otázky.)
Zároveň mnohdy sloužily za východisko nového křesťansky-literárního
zaměření v poválečné době studie a knihy Jacques Maritaina, jež byly též
(*) Přednáška, kterou zde uveřejňujeme, byla proslovena německy na velkcm mezinárodním
kongresu Christliche Exilliteratur und Marxismus-Leninismus, který v roce 1980 uspořádala
v Mnichovi druhá nqjvřtši německá spisovatelská organisace Freier Deutscher Autorenverband (FDA) - Svaz svobodných némechých autorň. V čele tohoto svazu stojí přátelé Československa jako např. Hubert princ Löwenstein, Otto Zicrer, Margaretu Buber-Ncumann,
Luis Trenker, Mikuláš Lobkowicz a další.

.556

přeloženy do slovanských jazyků. Uvědomuji si, jak mě v roce 1947 zaujaly
Maritainovy základní studie Integrální humanismus a Lidská práva a přirozený zákon. Byl jsem tehdy posluchačemfilosofickéfakulty Masarykovy university v Brně. Maritainův Integrální humanismus vyšel česky s názvem Křesťanský humanismus a znamenal pro mne vlastně integrální křesťanství. Vytvořil
se zájmový kroužek, který studoval Maritaina. Pak však sotva po roce přišel
únorový převrat, komunističtí censoři dali díla Jacques Maritaina na index
zakázaných knih a Masarykova universita byla přejmenována na Půrkyňovu
universitu.
Pro zákaz Maritaina v politicky nově zabarveném Československu bylo
brzy nutné jeho díla nově přeložit a vydat v československém exilu, vydavatelský čin, jehož se nakonec ujala římská Křesťanská akademie. Zachování
literárně kulturní kontinuity národa v exilu vyžaduje mnohé oběti.
Krásná literatura prvních poválečných let byla silně ovlivněna z německého jazykového prostředí románem Nezhasitelná pečeť Elisabeth Langässerové; souhlasím s Wernerem Rossem, který tento román pro »odvážnost
koncepce a formálních prostředků « počítá k nejvýznamnějším obohacením
křesťanské literatury: »Byl to pokus o mystérium v románové formě a záměrem autorky samé byl počátek nové literární epochy.« Do této náleží
i Franz Werfel (Píseň o Bernadette), Gertrud von Le Fort, Sigrid Undset,
Bruce Marshall, Sören Kierkegaard, Julien Green, T. S. Elliot, Reinhold
Schneider, Romano Guardini, Evelyn Haugh, Paul Claudel, Georges Bcrnanos a Giovanni Papini (1). Noví samozvaní rudí censoři upřeli těmto autorům, aby byli publikováni, takže exilová vydavatelství musela znovu a opětovně zaskakovat - a učinila to tak dokonale, že tato exilová vydání brzy našla
cesty a stezky zpět do Československa. Někdy jen velmi málo exemplářů
jednoho titulu, přesto však se značným dopadem, neboť byly za ostnatým
drátem a minovými poli velice pozorně pročítány, kolovaly s nejvřelejším
doporučením z ruky do ruky, nebo se dokonce dočkaly samizdatového rozmnožení tím, že byly opisovány na soukromých psacích strojích. Zde se ostatně
otevírá zcela nové pole působnosti pro budoucí literární historiky, jež zasluhuje
pozornost: Jak lze zachovat kontinuitu literatury i přes zákaz knih a » železnou
oponu«? Proč tutéž knihu čtou lidé jinak na jedné a na druhé straně umělých hranic? Proč živěji působí kniha, jež byla ilegálně dopravena přes hranice, než ta, jež legálně vyšla?
I když křesťanská literatura ve východní Evropě - a bohužel i v některých
zemích třetího světa - představuje literaturu zakázanou a katakombální,
i když se tam nemůže svobodně vyjadřovat proti bojovému marxistickoleninistickému ateismu, i když musí vycházet v samizdatu nebo v zahraničí,
nevyčerpává se přesto v reakci na ateistické akce, nýbrž vyvíjí a rozvíjí aktivně
vlastní myšlenky. Dává zcela vlastní přínos současnému »duchu literatury «
a i při rostoucím pronásledování ve vlastní zemi bude určovat obraz této
země ve světě. V takové situaci mají křesťanská exilová vydavatelství jako
nosné části křesťanské literatury za úkol uspokojivě vyřešit především tři
(1) Letošní rok 1981 j e jubilejním rokem Giovanni Papiniho. Připomínáme si totiž letos xoo let
od jeho narození a zároveň i 25 let od jeho smrti. - Pozn. přckl.
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závazky: x) Vydávání originálních prací autorů křesťanského exilu (u jednotlivých národních literatur, např. u exilové slovenské, dosahují křesťansky
orientovaní autoři asi 70%); 2) Zajistit překlady a vydání nových interpretací
duchovních » světel« moderního křesťanského myšlení (při zběžné prohlídce
edičních programů se tam vedle jmen Guardini, Claudel nebo Maritain
objeví i jméno kardinála Ratzingera); 3) Starost o vydávání křesťanských
autorů vnitřního exilu, kteří doma mají pouze možnost samizdatového rozmnožení nebo vůbec žádnou. Všechna křesťanská exilová vydavatelství zavádějí
pro další specifické úkoly oddělené ediční řady - např. pro jednotlivé národnosti nebo pro uvězněné spisovatele - a tak slouží navíc zachování křesťanské literární kontinuity.
Samozřejmě takový nový nástup křesťanské literatury se nelibí současnému režimu v ČSSR, a proto neudivuje, když pražský Průvodce po dějinách
české literatury z roku 1976 pokrytecky uvádí: » Spiritualistické tendence
našly výraz u katolických básníků, jejichž tvorba je dnes již odumřelá.« Vedlejší věta by přesněji měla znít: jejichž tvorba však byla násilně přivedena
k odumření!
Jestliže pojednávám o daném tématu na modelu Československa, není to
proto, v každém případě ne především proto, že pocházím z Brna na Moravě.
ČSSR zaujímá ve vývoji poslední doby a v současné situaci vzhledem k otázce
křesťanského života ve státech východní Evropy v jistém smyslu středové
postavení. Zatímco v Albánii jsou jakékoliv projevy náboženství zákonem
zakázány, má náboženská činnost v Polsku - a v poslední době zčásti i v Maďarsku - určitou svobodu, byť i ohraničenou. To se však může velmi rychle
změnit. Existuje mnoho důkazů, že neostalinismus je na postupu. Takzvané
východní režimy přitahují nebo povolují šroub svobody podle pomyslných
hospodářských nutností; zde je třeba připomenout Memoáry maďarského
primase kardinála Mindszentyho. Hodnocení církevního života v ČSSR jako
středového v lidově demokratické resp. socialistické východní Evropě naprosto neznamená, že by křesťané v Československu, a mezi [nimi obzvláště
katolíci, měli snadný život. Západní sdělovací prostředky musí až příliš často přinášet zprávy o pronásledování církví ve státě, který je nejbližším
východním sousedem Bavorska. Není to tak dávno, co jsme se dozvěděli,
že jednání mezi Vatikánem a Prahou lze až do příštích považovat za neúspěšná. A to pro otázky neobsazených biskupských stolců, vyučování náboženství
a církevního tisku, jak vysvětlil kardinál Tomášek v rozhovoru v jednom italském časopise (2). Pronásledováni jsou nejen kněží, nýbrž i laici. Pouhé
přihlášení dětí na vyučování náboženství může mít dvojí následek: rodiče
ztratí zaměstnání a děti se nedostanou na vyšší školy. Taková je praxe, jež
nyní zasahuje příslušníky všech církví, dokonce i dlouho chráněné, protože
malé, židovské komunity.
Přesto se v českém a slovenském národě vytvořila živná duchovní půda,
z níž vyrůstá silně křesťansky inspirovaná literatura. K tomu několik jmen,
(2) J d e o interview, které uveřejnil časopis II Regno - Altualitil v čísle z 15. 4. 1980. Nejdůležitčjši
řást rozhovoru vyšla v českem překladu v našem časopise Studie 69 (III-1980), str. 302-304;
úplný text rozhovoru v českém přckladč přinesl časopis Nové obzory 1 - 1 9 8 1 , str. 27-32. Pozn. přckl.
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jež jsou již na Západě poněkud známá: historik Zdeněk Kalis ta, filosof Dominik Pecka, lyrický básník Zdeněk Rotrekl, historická a profesorka klasické
archeologie Růžena Vacková, teolog Josef Zvěřina, vězněný filosof a matematik Václav Benda. I jejich díla mohou vycházet pouze v exilu.
Jen na okraj zde můžeme poznamenat, co v rychle rostoucím náboženském
samizdatu naprosto není jen okrajové: satira, anekdota, vtip; ty se projevují
v boji o lepší život pod režimem, který utlačuje, jako zbraň, jež je po ruce.
Převládají anekdoty o rabínech, které se však dají převést na duchovní všech
náboženských společností. Melancholicky humoristický příklad: Starý moskevský rabín zemřel, je třeba najít nástupce. Zhotoví se seznam kandidátů.
Ředitel státního sekretariátu pro církevní záležitosti pročítá seznam a oboří
se na toho, kdo mu ho přinesl: » Co si vůbec představujete? Vy mi sem přinesete seznam více než dvaceti lidí - a jsou to samí Židé! Copak nejsou v Moskvě žádní jiní kandidáti?«
O autorech a vydavatelstvích křesťanské literatury jiných národů a národnostních skupin východní a jihovýchodní Evropy zde jistě ještě promluví
povolanější. Pro českou oblast bych se zde chtěl zmínit jako o modelu v modelu
o ediční činnosti již zmíněné Křesťanské akademie-, vydala již přes tři sta
nových knih, jež vycházejí ve čtyřech samostatně vedených edičních řadách:
v edici Vigilie vychází krásná literatura, za jejího hlavního autora lze považovat Jana Čepa, od něhož vyšly výbory povídek i v ostatních evropských
jazycích; v řadě Sůl země vycházejí monografické práce o jednotlivých svatých
a velikánech duchovních dějin, jako příklad uveďme knihu o českém zemském a mnichovském městském patronu Janu Nepomuckém a knihu kardinála
Berana o blahoslavené přemyslovně Anežce; v Náboženské edici vycházejí
náboženská, poučná a pedagogická díla, např. Nový zákon v novém překladě,
Následování Krista Tomáše Kempenského nebo Pedagogika Tomáše Malého;
v edici Studium vycházejí ve vydavatelském vedení profesora Karla Vrány,
rektora římské papežské koleje Nepomucenum, důležitá vědecká díla. Kromě
knih vydává Křesťanská akademie v Římě, jež letos slaví dvacet pět let od
založení, také časopisy: kulturně náboženský měsíčník a dvouměsíčník pro
filosofii, teologii, vědu a politiku.
Dlouhou dobu se zdálo, že vývoj křesťanské exilové literatury k sémantickému oživení tradice, k novému pochopení starých základních pravd,
k posilnění naděje a lásky z Kristova zjevení je jakoby svázaný - pohled do
stalinistické východní Evropy ukazoval hrůzný obraz. Pomohla však víra
v Krista, víra ve vzkříšení. Navíc všeobecně známé nedostatky na a v uskutečněném - reálném - socialismu vyžadovaly od křesťanů nové zamyšlení
a novou formaci. Víra vyzbrojila křesťanské exilové autory k novému vyznání
věčných Božích pravd před vlastním národem, a nejen před vlastním. Křesťanští autoři východoevropského exilu jsou neoddělitelnou součástí vlastní
národní literatury, patří však také podle Goethovy definice k světové literatuře, a také se k ní výslovně hlásí. Přitom je jim lhostejné, zda jejich díla
vznikla ještě za hranicí ostnatého drátu a minových polí či již na této straně,
nebo zda jsou více čteni na jedné nebo na druhé straně ostnatých drátů a minových polí. Vnitřní a vnější exil jdou ruku v ruce. Tak křesťanská exilová
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literatura chce a může svou situaci považovat za situaci s mnoha otevřenými
možnostmi. Nevadí jí příliš, že na své trnité cestě dalšího vývoje ji očekávají
další těžké zkoušky.
Co dnes křesťanská literatura potřebuje, je více občanské odvahy!
(Přeložil Václav Steiner)

Svědectví

KARDINÁL TOMÁŠEK CENSUROVÁN?
Až 14. června 1981 uveřejnily Katolické noviny list Otce kardinála, který poslal
po atentátu na Svatého Otce. List byl uveřejněn ve zkráceném zněni. Bylo to snad
pro nedostatek místa? Sotva. Uvádíme vynechané pasáže v plném znění. (Vypuštěný text je proložen.)
Prosazujte všude úctu k důstojnosti člověka a respektováni všech základních lidských
práv. Je to nynější papež Jan Pavel II., který pravě to znovu a znovu zdůrazňuje ve
všech svých projevech a na všech svých cestách. Přitom poukazuje zároveň na to, že
zárukou respektováni víech lidských práv je především respektování práva na svobodu náboženskou. Ano, je tomu tak, jak v průvodě v Římě na jedné standartě to vyjádřili mladí
lidé: » O CRISTO,
O MORTEl«
- » Bud Kristus, nebo smrt!* Bud Kristus, život a
záchrana, záchrana důstojnosti llověka, manželství, rodiny, národa a celého lidského společenství, nebo zkáza, smrt.

V dalším odstavci bylo vynecháno:
Jen Kristus nám může říci: » Přišel jsem, aby všichni měli život, a to v největší
JJIUUSLI . . . « (Dukuiiüi; vadil 1 C1L.1L) . V J D JUNI
ÍLSIII,
YMVTLA
A JUVUI.
«
A ještě jeden odstavec: » Proto každý z vás ať upevní své sjednoceni s Kristem v životě
veřejném, v manželství, v rodině, na pracovišti, v denním styku s lidmi, a to vždy a všude\ «

SDĚLENÍ VONS Č. 257 - TRESTNÍ STÍHANÍ KATOLICKÝCH KNĚŽÍ
J. DUKY A F. LÍZNY
V denním tisku byla uveřejněna krátká zpráva, že dne 4.. 8. 81 byli z ČSSR vyhoštěni dva občané BRD R. Englisch a R. Grill, kteří shromažďovali materiály hanobící naši republiku. Jedná se o katolické duchovní, kteří dne 24. 7. 81 byli zadrženi
v severních Čechách a byla na ně uvalena vazba, aniž by o tom naše státní orgány
vyrozuměly velvyslanectví BRD v Praze. Při své cestě navštívili též katolické kněze
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Jaroslava D u k u a Františka Líznu. V důsledku toho provedla StB v Plzni se souhlaseni
krajského prokurátora dne 24. 7. Sr domovní prohlídku u Patera Jaroslava Dominika
D u k y , duchovního bez státního souhlasu, člena dominikánského řádu. Prohlídka
začala v 18.00 hod. večer a skončila v e 3.00 hodiny ráno. S t B při ní zabavila velké
množství teologické literatury v češtině a v jiných jazycích (např. náboženské knihy
vydané v ÍLímě a došlé sem poštou, oficiálně vydaná skripta teologické fakulty v Litoměřicích, samizdatové materiály s náboženskou tématikou, rcgule dominikánského
řádu apod.). Jaroslav Duka byl obviněn podle § 1 1 2 - poškozování zájmů republiky
v zahraničí - a vzat do vazby v Plzni-Borecli. Podezření, že předal knčžíni z B R D
materiál hanobící republiku a socialistické spojence, se nepodařilo prokázat, proto
bylo jeho obvinění překvalifikováno na § 178 tr. z. - maření státního dozoru nad
církvemi a náboženskými společnostmi - s odůvodněním, že umožnil oběma německým kněžím při jejich návštěvě sloužit mši svatou a sám sloužil bohoslužby za
účasti více osob. Pater Jaroslav Dominik Duka, vysvěcený 27. 6. 1970 působil naposledy v duchovní správě v N o v ý c h Mitrovicích, kde mu byl v roce 197Ó odebrán
státní souhlas z důvodu, že nosil veřejně řeholní hábit. O d roku 1976 až do svého
zatčení pracoval j a k o dělník v plzeňské Škodovce. V e volném čase se intenzivně v ě noval studiu a návštěvám věřících, kteří za ním přicházeli, což StB velice pečlivě
sledovala. Návštěva německých kněží se stala příhodnou záminkou, j a k 11111 znemožnit
jeho naprosto legální působení. Z á k o n y 218-223/49 Sb. o hospodářském zabezpečení
církví, na jejichž základě se aplikuje § 178 tr. z., se vztahují na dozor státu nad hospodařením církví a j e tudíž závazný jen pro duchovní v e veřejné službě, tj. duchovní,
kteří pobírají od státu plat. Státní orgány se ovšem snaží rozšiřovat dohled a uplatňují
jej i na soukromou činnost kněží, j i m ž j e veřejná činnost znemožněna, ačkoliv ti přece
uvedeným zákonným ustanovením vůbec nepodléhají. P o domovní prohlídce u
J . D u k y byli zadrženi po 48 hod. Petr R a k o v s k ý , u něhož byla též provedena domovní
prohlídka, a 75letý D r . Artur Pavelka.
Dne 27. 7. 81 b y l v Praze na svém pracovišti zadržen Pater František Lízna, jezuita,
signatář Charty 77, nar. 1 1 . 8. 4 1 , bytem v Jevíčku, okr. Svitavy. 29. 7. byla 11a něho
uvalena v Litoměřicích vazba krajským prokurátorem v Ústí nad Labem. J e obviněn
z pokusu o poškozování zájmů republiky v zahraničí (§ 8 u § 1 1 2 tr. z.) s odůvodněním, že se setkal s oběma německými kněžími a předal j i m určité písemnosti, údajně
hanobící čs. společenské a státní zřízení a nepravdivě o něm informující, přičemž
jeho úmyslem bylo poškodit pověst čs. republiky v zahraničí. V souvislosti s tím
vykonali nadporučík Kadeřábek a major Lukáš z S t B v Praze 3 1 . 7. 81 v bytě A n n y
Schwarzové, Koulova 14, Praha 6 domovní prohlídku. B y l a odůvodněna podezřením, že se v uvedeném bytě nacházejí písemnosti související s údajnou trestnou činností
obviněného, a nařídilo j i K S S N B , odbor vyšetřování StB v Ústí nad Labem pod
jednacím číslem 260/81. B y l o zabaveno 1 4 položek, převážně soukromé dopisy a pohlednice o d Františka Lízny. D o m o v n í prohlídka se konala bez přítomnosti majitelky bytu, která v té době byla mimo své bydliště. Přítomná byla pouze známá A n n y
Schwarzové, která tam v té době pobývala a nezúčastněná osoba Simona V o l m o v á
(Vormová?), pracovnice O N V v Praze 6. Pater František Lízna, vysvěcený v roce
r974 nikdy neobdržel státní souhlas k v ý k o n u duchovenské činnosti. Pracoval několik let v e Fakultní nemocnici v Olomouci a poslední rok j a k o sanitář ve fakultní
nemocnici v Praze na Karlově náměstí. V roce 1979 byl zatčen a obviněn podle § 1 1 8 ,
tr. z. - nedovolené podnikání, v souvislosti s vydáváním neoficiálního náboženského
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samizdatu (viz Sděleni V O N S 135 a 159). Strávil 4 mésíce vc vazbě v Ostravě a vlednu
1980 byl propuštěn a dále stíhán na svobodě. V červenci pro tutéž údajnou trestnou
činnost obžalován a očekával hlavní líčení. B y l vystaven zvýšené pozornosti StB
a dvakrát zadržen na 48 hodin. Trestní stíhání Františka Lízny flagrantně odporuje
článku 19 mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který zaručuje
svobodnou výměnu informací.
Zatčení J . D u k y a Františka Lízny názorně ukazuje v poslední době zostřený a
mnohdy nevybíravý postup StB proti neoficiální činnosti katolických kněží i věřících,
která se jakýmkoliv způsobem vymyká oficiální linii státních orgánů. Tato linie směřuje bohužel totiž k tomu, aby bylo tvrdé likvidováno všechno, co neodsuzuje katolickou církev v Č S S R k pouhému přežití a postupnému vymírání.
27. 8. 81

V O N S , Čs. liga pro lidská práva, člen Mez. ligy pro lidská práva

ŠEST M O R A V S K Ý C H K Ř E S Ť A N Ů P i t E D

SOUDEM

Prliběh solidního jednání konaný ve dnech 28. a 29. září 1981 v Olomouci
Proces začal v 8.30 hod., byl ohlášen jako proces veřejný, což podle platných
právničil předpisů by mělo znamenat, žc může být přítomen, kdo chce. Předvolaní
měli pozvánku do jednací síně většího rozsahu č. 7. Kromě obžalovaných bylo přítomno kolem 33 osob, někteří čekali v soudní síni už od 7 hodin. V posledních minutách bylo oznámeno, žc se mění číslo jednací síně a proces se bude konat v síni č. 3
zcela malých rozměrů. Byli vpuštěni jen někteří členové rodin v počtu 5 osob s odůvodněním, žc v síni není dostatek místa. Všem přítomným byl zcela zřejmý úmysl:
žc totiž není žádoucí, aby 11a tzv. » veřejný proces« kdokoliv mohl přijít. Ostatních
28 osob trpělivě čekalo přede dveřmi jednací síně až do ukončení jednání. Vpuštění
příbuzní byli upozorněni, žc si v žádném případě nesmějí dělat poznámky.
Po přečtení obžaloby byl zahájen výslech Jana Krunipholce, ostatní obžalovaní
byli odvedeni do vedlejší místnosti. Na otázku soudce, zda obžalovaný provozoval
svoji činnost z důvodů obohacování, tento jednoznačně odpověděl, že jediným motivem jeho jednání byla snaha vyrovnat naprostý nedostatek náboženské literatury
11 nás. Vzhledem k tomu, žc v obžalobě měl uvedenu položku výdělku 29.000 Kčs,
byl nucen poukázat na skutečnost psychického nátlaku, který byl 11a něho činěn
v průběhu vyšetřování, neboť samotným vyšetřovatelem byl postaven před dilema:
bud si přizná výdělečnou činnost v rámci § 1 1 8 , nebo bude tato činnost překvalifikována 11a § 98 (podvracení republiky) s větší trestní sazbou. Vzhledem k tomu, že
Jan Kťumpholc přistoupil 11a první možnost zůstat u § 1 1 8 , vypověděl nyní u soudu,
že těchto 29.000 Kčs nemohl nikdy získat svou údajně trestní čimiostí, neboť ze svých
vlastních prostředků platil mnoho věcí potřebných k tisku. Součet těchto výdajů
dělal asi 23.S00 Kčs. Dále byl dotazován 11a způsob příjmu papíru, získání 2 cyklostylů, 11a nichž byl tisk prováděn, průběh tištění a distribuci vytištěných publikací.
Jako druhý byl vyslýchán Josef Vlček, jenž stejně jako Jan Krumpholc označil
za motiv svého jednán! výhradně své náboženské přesvědčení a snahu aspoň částečně

.562

nahradit křesťanům nedostatek náboženské literatur)', v žádném případě neslo o obohacení. Dále byl Josef Vlček dotazován na technické záležitosti spojené s tiskem náboženských publikací jako je přísun papíru, distribuce apod. Následovala přestávka
od i o do 10.15 hod.
Jako třetí předstoupil před soud katolický kněz Rudolf Smahel, jenž podle obžaloby dodával převážnou část originálů publikací, radil a určoval, co se bude tisknout
atd. Dotazy předsedy senátu se týkaly návštěv Rudolfa Smahela 11 Jana Krumpholce
a způsobu vykalkulování cen jednotlivých publikací. Rudolf Smahel j c též souzen
pro ohrožení devizového hospodářství, neboť v červenci 1979 přijal od občana N S R
Joachima Witta částku D M 5000 a nenabídl uvedené peníze čsl. bance. Rudolf Smahel
uvedl, že mu nebyla známa lhůta 14 dní, do níž j e nutno ohlášení učinit, a že počítal
s použitím peněz k církevním účelům, konkrétně k zavedení aparatury v chrámu
Páně. Rudolf Smahel zdůraznil, že neměl v úmyslu uvedené valuty prodat pokoutně.
Jan Odstrčil byl dotazován pouze 11a dodávky papíru k tisku, jenž získával z olomoucké konzistoře, kde byl zaměstnán. Množství redukovaného papíru konzistoře
nahrazoval stejně kvalitními odřezky z větších formátů.
Po Janu Odstrčilovi předvedl předseda senátu Josefa Adámka, obviněného, že
připravil k tisku nejrozsáhlejší publikaci nazvanou Jan Pavel II. a některé další. Josef
Adámek stejně jako spoluobžalování prohlásil, » že jediným smyslem jeho činnosti
bylo šířit křesťanskou knihu a tím křesťanskou myšlenku. Prohlašuji, že se nedlím vinen.
J á se zde ještě opírám o to, že v průběhu vyšetřování v Brně mi sdělil vedoucí v y šetřování, že se skutečně prokázalo, že jsem si nevydělával, a proto mi chtěli § 1 1 8
zrušit a vyšetřovat mě podle § 178 (maření dozoru nad církvemi). Ukázalo se však,
že tento § se týká jen kněží v církevní službě. « Dále měl Josef Adámek připraven
průkazný materiál, dosvědčující, že skutečně se nejen neobohatil, ale sám ze svých
prostředků dodával 11a tisk, nehledě k tomu, že soud vůbec nezapočítává výdaje jako
jsou jízdy autem, opravy textů, dotisk vadných kusů apod. Předseda senátu Judr. J o sef Horník však toto všechno odbyl mávnutím rukou a slovy: »Dobře, tak jste se
tedy ncobohacoval« a neměl zájem a nedal ani možnost obžalovanému Josefu Adámkovi tento materiál předložit. Proto Josef Adámek i ostatní obžalovaní nabyli dojmu,
že tresty nebudou vysoké, že budou tak těsně za hranicí 4 měsíců, které již absolvovali
ve vazbě. Po skončení výpovědi Josef Adámek řekl: »Pane předsedo, když vidím,
že s námi tak docela lidsky jednáte, obracím se k Vám s prosbou.« » Tak prosím, co
to má být, když nás tady tak chválíte? « Odpověď: » Prosil bych Vás, abyste mocí
svého úřadu zařídil, aby byl propuštěn z vazby můj přítel kněz František Lízna « (který
dosud nebyl v soudní síni přítomen). Předseda odpověděl: » T o v mé moci absolutně
není, neboť to spadá pod Krajský národní výbor v Ústí nad Labem. « Následovala
polední přestávka od 1 2 . 1 5 do 13 hod.
Odpoledne byl v poutech předveden kněz František Lízna. Procházel řadou svých
přátel, ozývaly se hlasité výkřiky radosti, že ho mohou vidět, zdravili ho. Rukama
sevřenýma v poutech j i m žehnal. Zjistilo se, že František Lízna, který vůbec až dosucl
nebyl přítomen, nemohl slyšet ani vidět obžalované, do poslední chvíle vůbec nevěděl, že se bude soud konat, že bude vyslýchán. Jeho obhájce nebyl přítomen, a proto
nebylo vůbec jisto, zda k jeho výslechu dojde. Přítomná matka obžalovaného Marie
Líznová požádala, aby mu byl tedy přidělen jiný obhájce. B y l mu přidělen obhájce
ex ofFo. J e nutno zdůraznit, že Františkovi Líznovi nebyla vůbec přečtena obžaloba.
František Lízna j e t. č. vězněn v Litoměřicích pro obvinění z trestného činu § 1 1 2
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(poškozování zájmů republiky v zahraničí). František j e obviněn, že konspiratívním
způsobem vedl činnost tiskárny. Zpochybnil tvrzení obžaloby, podle něhož dodal
jeden ze dvou cyklostylů Radíkovské tiskárně. Výslech byl omezen na celkem bezvýznamné detaily. Jednání skončilo po 14 hod.
Druhého dne 29. září bylo jednání u soudu slušné. Předseda nešel při výslechu
svědků do zbytečných podrobností, většina svědeckých výpovědí se četla v krátkém
výtahu. Někteří příbuzní se zřekli výpovědí. Předseda se ptal, zda svědci trvají na
svědecké výpovědi. Protože uplynula už řada měsíců, většinou 2 roky, nepamatovali
se svědci ani 11a to, co vypovídali, ani na podrobnosti ze skutečnosti. Žádným svědkem
nebyla prokázána vina - snaha obohatit se či vytvářet zisk.
Následovalo čtení posudku úřadů: Ministerstvo kultury prohlašuje za trestné
jakékoliv rozšiřování náboženské literatury prováděné bez souhlasu Sekretariátu pro
věci církevní, a ten samozřejmě souhlas k tisku nedá. Ž e j e nedostatek této literatury,
uznal ochotně i předseda. Následovalo čtení posudků a pověsti: vesměs dobré, dokonce
vynikající. Jen u p. Adámka posudek uličního výboru se zmínil, že se stýká s » kriminálními živly «. Proti tomuto obžalovaný Josef Adámek protestoval a prohlásil,
že j e to urážka přátel, kteří I10 navštěvují.
V závěrečných projevech advokáti vesměs navrhovali zproštění viny. Prokurátor
vc své závěrečné řeči vyzvedl obsah obžaloby. Zdůraznil společenskou nebezpečnost
trestných činů obžalovaných. Současně navrhl vyšší hranici trestů, což obžalované
šokovalo. Určitá naděje svitla po řeči obhájců, kteří mluvili velmi dobře v jejich
prospěch, zvláště obhájce P. Rudolfa Smahcla, což bylo jistým překvapením pozitivním. Vzdor této naději po obhnjovacích řečech pronesli své poslední slovo obžalovaní vc stínu prokurátorova návrhu, a proto nebyli dostatečně schopni vyjádřit
se všichni tak, jak by snad chtěli. Závěrečné projevy obžalovaných, pokud bylo možno,
jsou v co nejpřesnějším znění:
Jan Kcumpholc: » Znovu ještě jednou opakuji, nedělali jsme to pro zisk. K d y b y chom byli lidmi, kterým jde o peníze, vydělávali bychom si jinou činností, bez rizika.
Nebyli bychom si v r. 1978 adoptovali dvě opuštěné děti již jako padesátiletí. Přál
bych si, aby lidé v budoucnu nemuseli být za podobnou činnost odsuzováni, aby
podobná literatura, o niž nám šlo a kterou jsme rozšiřovali, byla volně k dostání v Charitě nebo někde jinde. O to by se měli přičinit naši ordináři. «
Josef Vlček: » P ř i včerejších slavnostních bohoslužbách k oslavě našeho národního
patrona svatého Václava v dómě řekl v ho mílii Otec biskup mimo jiné: J e třeba katccheze rodičů ... V c mně vyvstal hořký pocit, když jsem si uvědomil, že za to, že jsem
v intencích této v ý z v y našeho bsikupa na přání p. faráře Nováka rozmnožil pomůcky
ke katechezi (dva tituly měly přímo tento název Katcchczc), když už léta a léta j e není
možno sehnat pro naprosto nedostatečný příděl papíru tzv. Katolické Charitě - žc
za to jsem nyní 11a lavici obžalovaných. A tato hořkost zesílila a vmísila se do radosti,
se kterou jsem viděl živou účast věřících a kněží 11a mém osudu, projevovanou slzami
i slovy, jimiž nás ujišťovali svými modlitbami... J e třeba tak rozjitřovat naše věřící?
Toto vše mě utvrzuje v přesvědčení, žc jsem se žádné trestné činnosti nedopustil,
neboť šlo přece o zájem společnosti - a naši věřící tvoř! podstatnou část této společnosti a mají pliiá práva 11a své náboženské vyžití. Zcela odmítám tvrzení obžaloby
o jakémkoliv osobním prospěchu, naopak nejméně 2.000 Kčs jsem doplatil ze svého
platu varhaníka pro šíření slova Božího. V dokladu, který jsem soudu předložil, jsou
průkazná čísla, která vyvracejí vykonstruované cifry vyšetřovatele. Všechno jsem
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dělal v souladu se svým svědomím, z touhy po apoštolátu a seznámení věřících s publikacemi, které nejsou u nás k dostání. Dělal jsem to pro čest a slávu B o ž í . «
R u d o l f Smahel: »Především jako knězi mi záleželo na tom, aby věřící měli náboženskou literaturu. Jelikož nebylo možno zajistit j i jinak, volil jsem tento způsob.
Kdybych cizí valuty chtěl zatajit, nebyl bych se k nim přiznal a v y byste j e nebyli
nalezli, protože jsem j e neměl doma. N i k d y jsem neměl jiný zájem a jiný cíl než s celou váhou odpovědnosti i rizika dělat to, co j e m ý m posláním: obětovat všechno pro
růst věncích, pro jejich vzdělávání a přiblížení království Božímu. «
František Lízna: »Děkuji svým spolubratřím obviněným za to, že vydávali svědectví Kristu tím, že šířili evangelium pro čest a slávu Boží. Také děkuji všem, kdo se
zúčastnili u soudu a podpořili nás svým projevem přátelství. Děkuji také panu předsedovi senátu, že řízení vedl taktním způsobem. Kristus j e s námi, radujme se! «
Jan Odstrčil nepatřil mezi 5 křesťanských aktivistů; j e nutno přiznat, že jim v mnohém směru pomáhal, aby mohli realizovat své záměry. V závěrečné řeči se nijak neprojevil.
Jako poslední byl vyzván ke své závěrečné řeči Josef Adámek. B y l o nutno, aby
se také obhájil, neboť neměl žádného obhájce. Jmenovaný řekl: » Ztotožňuji se s tím,
co na naši obhajobu pronesli zde obhájci. T o znamená, že jsme neměli úmysly výdělečné, a m ý m jediným cílem - a také ostatních obviněných - jediným programem
a smyslem práce bylo rozmnožovat křesťanskou literaturu, jak jsem již uvedl včera
na počátku výpovědi. K d y b y nám skutečně šlo o vlastní prospěch, nepouštěli bychom se do tak rizikového podnikání, které nám přinášelo řadu obtíží a problémů.
Mohl jsem pracovat jako důchodce a ostatní přibrat vedlejší zaměstnání. Dále ještě
cituji ze závěru vyšetřovacího protokolu: ' Náboženský tisk j e v Č S S R tak omezen,
že pro nejméně 3 milionovou organizaci křesťanskou, kterou církev je, nebo církve
jsou, připadá jen nepatrný počet oficielně vydávaných publikací. Snažil jsem se alespoň
částečně tento nepříznivý stav vylepšit neoficielním vydáváním náboženského tiskli.
N a své práci jsem nezískal žádné finanční výhody a drobné příspěvky, které jsem za
publikace dostal, sotva pokrývaly výrobní náklady.' Dovoluji si vyslovit ještě toto
své prohlášení: J e jistě v rozporu s právem, když j e nám, křesťanům, upírána možnost
seberealizace, a to v tak důležité oblasti jako j e tisk. Jeví se mi to tak, jako by nás někdo
chtěl zničit.
Dříve uvedené důvody naší snmovydavatclské činnosti opírám o zákon 120/76 Sb. nebo také o vyhlášku 128, která tuto činnost dovoluje nebo připouští, i když nebyla
zatím vtělena do našeho právního řádu, což se má brzy uskutečnit. Náboženská víra
a její šíření j c jedním z hlavních svobodných projevů člověka a želeje také její nesporný
a velký klad, protože vede člověka k dobru.
Svoboda náboženství j e především zaručena ústavou a zmíněný zákon nám ještě
více otevírá možnost svobodného šíření křesťanství, které ma pozitivní vliv na celou
společnost, přináší hodnoty nepopiratelné a nemůžeme se proto jeho dalšího šíření
vzdát, neboť by to bylo provinění proti vlastnímu svědomí. Naproti tomu mě těší,
že náš stát přijal Helsinské dohody a prezident republiky potvrdil jejich platnost pro
naši republiku, a když bude tato vyhláška vtělena do našeho státního práva, může
to znamenat velký pokrok v realizaci lidských práv v naší zemi.
Na závěr se ještě obracím k Vám všem a přeji Vám, abyste i V y poznali velikou
lásku Ježíše Krista a krásu jeho učení. «
Po řeči obžalovaných se soudní porota vzdálila na necelou půlhodinu a obžalo-
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váným bylo přislíbeno, že na vynesení rozsudku budou vpuštěni i ti přátelé, kteří
2 dny strávili na chodbě před dveřmi soudní síně. Předseda vyslovil přání, aby se
chovali tiše a ukázněně. Soudní síň se zcela zaplnila, neboť mezi příbuzné a přátele
se vmísili četní jak uniformovaní tak tajní zaměstnanci policie.
Předseda pochválil průběh celého jednání, které podle jeho slov » mělo úroveň
odpovídající postavení obžalovaných «. Dále podpořil řeč prokurátora o nezákonném
rozšiřování náboženské Literatury a zdůraznil, že obvinění jsou trestáni podle § ri8
za nedovolené podnikání. Vyčíslil částky, jimiž se údajně obohatili (ačkoliv při hlavním
přelíčení nemohl upřesnit výši obohacení ani u jednoho obžalovaného). Vyzvedl
osobní bezúhonnost všech obžalovaných. Potom vynesl výši trestů: Jan Krumpholc 3 roky, Rudolf Smahel - 2 roky, Josef Adámek, František Lízna, Josef Vlček - po
20 měsících, Jan Odstrčil - 10 měsíců. Bylo to šokující j a k pro obhájce a obžalované,
tak pro ostatní přítomné. Ač už řeč prokurátorova naznačovala, že tento demonstrativní proces j e prostředkem pro zastrašení věřících, přece nikdo nevěřil, že výše trestu
bude tak nepřiměřená. Tento tvrdý rozsudek naprosto neodpovídal ústnímu řízení.
Obohacení prokázáno nebylo, a přesto soud s ním počítal jako se skutečností. Je to
jen další doklad, že úsilí našich úřadů směřuje k naprosté likvidaci náboženství a k tomu
má sloužit soudní aparát, aby jiným způsobem, pod záminkou obohacování, potrestal
a zastrašil aktivní věřící křesťany, kteří se snaží zabrzdit ateizaci v naší vlasti. Proti 50.
létům se mění jen metoda, není to boj otevřený, ale skrytý. Cíl j e však stejný.
Když bylo vše skončeno a všielmi vyšli ze soudní síně, začali přítomní přátelé
zpívat: » Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz z hrobu vstal. « Policisté se pokoušeli přítomné, většinou mladé lidi strkat a všemožně umlčet, ale neohrožené mládí
zpívalo dále, dokud kněz František, přítel a bratr v Kristu, se neocitnul za zavřenými
dveřmi. Byl to zvláštní osvobozující pocit. Přes tvrdost rozsudků a neomezenou
moc těch, kteří vládnou, cítili jsme se silnější a hrdi na to, že jsme křesťané. Jako by
se 11a nás snesla radost celého nebe a z hloubi našich myslí nám zřetelně vytanula slova
našeho Spasitele: » Blahoslavení jste, když pro mé jméno vás budou tupit a pronásledovat. Radujte se a veselte se, neboť odplata vaše hojná j e v nebesích. «
Obžaloba
Okresní prokurátor v Olomouci podává obžalobu 11a
1. Jana Kriinipholcc, nar. 3. ó. 1927 v Radíkově okr. Olomouc, dělníka Č S A D
Ostrava, závod Olomouc, bytem v Radíkově čp. 43, okres Olomouc,
2. Františka Líznu, nar. 1 1 . 7. 1941 v Jevíčku okres Svitavy, sanitáře Fakultní
nemocnice v Praze, Karlovo nám., bytem v Praze Koulova 14,
3. Josefa Vlčka, nar. 6. 6. 1920 v Kaňovicích okr. Frýdek-Místek, vedoucího skladníka národního podniku Tcplotechna Olomouc, bytem v Olomouci Černochova 7,
4. Rudolfa Smahela, nar. 1 1 . 5. 1950 v Olomouci, dělníka n. p. Strojobal Olomouc,
bytem v Olomouci Janáčkova 4,
5. Josefa Adtímka, nar. 27. 8. 1914 ve Višňové okres Znojmo, důchodce, bytem
v Brně nám. Míru 2,
6. Jann Odstrčila, nar. ió. 1. 1924 v Olomouci, vedoucího střediska n. p. K o v o dřevo v Olomouci, bytem v Olomouci Dělnická 43,
že
1. Jan Krumpholc, František Lízna, Josef Vlček, Rudolf Smahel a Josef Adámek od
podzimu 1977 do 10. 9. 1979 v Radíkově, okres Olomouc, ve vzájemném dorozum-
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není, společným jednáním a v dohodé s dalšími osobami bez povolení a ve značném
rozsahu za použití dvou cyklostylů umístěných ve sklepě obytného domu Jana Krumpholce rozmnožovali náboženské a jiné písemnosti, pro provoz rozmnožovny opatřovali papír, potřeby pro rozmnožování a texty, které po rozmnožení převážně za
úplatu a se ziskem rozšiřovali, přičemž
Jan Kminpholc rozmnožil nejméně 55 titulů v celkovém nákladu asi 8.000 kusů,
vykalkuloval jejich cenu za účelem dosažení zisku tak, aby převyšovala provozní
náklady až o 1 0 0 % a prodejem rozmnožených textů získal pro sebe částku nejméně
29.752 Kčs,
Rudolf Smahel na podzim 1977 opatřil od Josefa Vlčka pro rozmnožovnu cyklostyl
a do 3 1 . 1 1 . 1977 provoz rozmnožovny řídil, pro její provoz opatřoval texty určené
k rozmnožení a papír, obstarával psaní textů 11a rozmnožovací blány, rozhodoval
o tom, které texty a v jakém nákladu se budou rozmnožovat a souhlasil s jejich rozprodáváním za vykalkulované ceny.
František Lízna od prosince 1977 do září 1979 řídil konspirativnim způsobem
provoz rozmnožovny, na podzim roku 1978 obstaral od Josefa Vlčka cyklostyl, zajišťoval dodávky papíru a dalšího materiálu, obstarával texty k rozmnožení a rozprodával za vykalkulované ceny, prováděl vyúčtování za provedené práce sJanem Krumpholcem a za dodávky papíru s Josefem Vlčkem,
Josef Vlček na podzim 1977 dodal pro rozmnožovnu v Radíkově první cyklostyl
a 11a podzim 1978 druhý cyklostyl, pro rozmnožování dodal postupně 600-900 rozmnožovacích blan, 60 kg cyklostylové barvy a 450-500 balíků papíru formátu A4,
z čehož 230-240 balíků papíru a dalších 1000-1300 archů fasciklového kartonu formátu A4 získal od Jana Odstrčila, kterému za to zaplatil 5.000 Kčs, a prodejem papíru
Františku Líznovi získal osobní prospěch v částce nejméně 1.000-1.250 Kčs, pro rozmnožovnu zajišťoval psaní textů na rozmnožovací blány a proplácel odměny, rozmnožené tituly prodával a kromě toho od roku 1976 do poloivny rokli 1978 v Olomouci
ve svém bytě ilegálně rozmnožil na dvou cyklostylech nejméně 20 titulů náboženské
literatury v celkovém nákladu nejméně 1300 výtisků, jejichž prodejem získal pro sebe
částku 5.082 Kčs.
Josef Adámek od září 1978 do září 1979 v Brně a v Radíkově opatřoval pro rozmnožovnu papír, dodal k rozmnožení blány s textem Jan Panel II. a Teologický sborník
č. i a č. 2, zajišťoval kompletaci rozmnožených textů a za ně zaplatil Janu Krumpholcovi částku 2.900 Kčs, dohodl se s Josefem Vlčkem, žc Teologické sborníky budou prodávány po 10 Kčs, ačkoliv pořizovací cena činila jen 5,33 Kčs, takže prodejem nejméně 400 les získal 1.868 Kčs,
tedy: neoprávněně provozovali ve větším rozsahu soukromé výrobní nebo jiné
výdělečné podnikání a Jan Krumpholc získal takovým činem značný prospěch.
II. Jan Odstrčil od dubna 1978 do června 1979 v Olomouci jako vedoucí provozovny Kovo-dřevo krátil dodávky předsádkového papíru pro arcibiskupskou konzistoř a takto získaný papír v množství 230-240 balíků formátu A4 po 500 listech
a 1000-1300 archů fasciklového kartonu prodal za 5.000 Kčs Josefu Vlčkovi pro rozmnožovnu v Radíkově, čímž způsobil arcibiskupské konzistoři v Olomouci, dotované
ze státních prostředků, škodu ve výši 17.850-18.500 Kčs,
tedy: majetek, který j e v socialistickém vlastnictví, rozkrádal tak, že si přivlastnil
věc z takového majetku, která mu byla svěřena,
III. Rudolf Smahel v červenci 1979 v Uherském Brodě přijal od státního přísluš-
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nika N S R Joachima Witta částku 5.000 D M , tyto valuty v zákonem stanovené lhůtě
nenabídl Státní bance československé a uschoval j e u svého otce, čímž způsobil čs. dovozovému hospodářství škodu ve výši 13.950 Kčs,
tedy: způsobil dovozovému hospodářství větší škodu tím, že jednal proti předpisům o devizovém hospodářství,
čímž spáchali
ad I. Jan Krumphotc, František Lfzna, Josef Vlíek, Rsidolf Sntahel a Josef Adámek
trestný čin nedovoleného podnikání podle § 1 1 8 odst. 1 tr. z.; Jan Krumpholc též
podle odst. 2 písm. b tr. z.,
ad II. Jan Odstrčil trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle
§ 1 3 2 odst. i písm. b tr. z.,
ad III. Rudolf Smahel trestný čin ohrožení devizového hospodářství podle § 146
odst. i tr. z.
Navrhuji: Při hlavním líčení provést tyto důkazy:
1 . vyslechnout obžalované, konstatovat jejich osobní výkazy a životopisy,
2. vyslechnout svědky Rudolfa Kopeckého, Ludmilu Piňosovou, Marii K r u m p holcovou, Pavla Dvořáka, Tomáše Kvapila, Svatopluka Krumpholce,
3. za podmínek § 1 1 1 odst. 1 tr. ř. přečíst výpovědi svědků ze svazků č. 1 0 - 1 3 ,
4. konstatovat obsah spisu, zejména protokoly o provedení domovních prohlídek
(svazek č. 3), znalecké posudky a odborná vyjádření, vyhodnocení rozmnožených
tiskovin, odborná vyjádření, fotodokumentaci, poštovní podací lístky, vyjádření
ministerstva financí.
Odůvodnění:
Na podzim roku 1977 zřídil obž. Krumpholc na radu Bohumila Kováře ve sklepě
svého rodinného domu v Radíkově č. 43, okres Olomouc, tajnou rozmnožovnu
náboženských a jiných textů. Řízení rozmnožovny se ujal obž. R u d o l f Smahel, který
pro tento účel opatřil od obž. Josefa Vlčka první cyklostyl. Rozmnožovnu řídil do
30. l i . 1977, kdy odešel do Uherského Brodu, aby tam vykonával činnost kooperátora na farním úřadě. Po něm se ujal řízení rozmnožovny obž. František Lízna. Bezprostředně po svém příchodu učinil některá organizační opatření ke zlepšení provozu
rozmnožovny jako i utajení její činnosti. Dohodl s obž. Krumpholccm způsob rozmnožování a prodávání textů, na podzim roku 1978 obstaral od obž. Vlčka pro tiskárnu
v Radíkově druhý cyklostyl, zabezpečoval dodávky papíru a dalšího provozního
materiálu, obstarával texty, které se měly rozmnožit a podílel se na jejich prodeji.
Rozmnožené materiály byly prodávány za ceny, které značně převyšovaly vynaložené náklady, takže zajišťovaly provozní zisk. K provozu rozmnožovny nebylo
dáno povolení ve smyslu § 3 zákona o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných
neperiodických publikací č. 94/1949 Sb. a obžalovaní neměli ani povolení k rozšiřování tiskovin ve smyslu § 6 citovaného zákona. Obž. Lízna zavedl proto konspirativní metody práce. Jedním z jeho opatření v tomto směru bylo rozhodnutí, aby obž.
Krumpholc nezapojoval do provozu osoby, které nebyly příslušníky jeho rodiny.
Z clůvodu utajení zavedl obž. Lízna při styku s obž. Vlčkem k dorozumívání kody
a hesla, kterými si vyřizovali vzkazy při zajišťování dodávek papíru a jiných potřeb
pro radíkovskou rozmnožovnu. Např. heslo » dodávka jablek « znamenalo dodávku
materiálu pro rozmnožovnu.
Mezi obžalovanými Líznou, Smahclem a Krumpholcem bylo dohodnuto, že
každá předloha bude ohodnocena určitým počtem bodů, podle kterých se bude řídit
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poradí při jejich rozmnožování. V praxi tato dohoda nebyla v ž d y dodržována a obž.
K r u m p h o l c řadil texty podle vlastního uvážení, při čemž přednostně vyřizoval objedn á v k y obž. Lízny.
T e x t y určené pro rozmnožování a prodej byly dodávány obžalovanými Smahelem, Líznou, V l č k e m a A d á m k e m . Obž. Smahel dodával j a k o předlohy k r o z m n o žování své studijní texty z bohoslovecké fakulty, texty získané od studentů bohosloví
a kněží, některé texty překládal ze zahraničních publikací. Z e zahrauičí pochází také
text j í m dodaný, nazvaný Dopisy z Taizé. R a d u textů dodal k rozmnožení obž. Lízna.
Jednalo se o encykliku Jana Pavla II., kterou na blány nechal rozepsat obž. Vlček.
Rozmnoženina byla prodávána po 1 2 Kčs. V Praze jednal s D r Z v ě ř i n o u o r o z m n o žení Teologických sborníků. Přesto, žc k tomu neobdržel souhlas, rozmnožil obž. K r u m p holc za p o m o c i obž. Vlčka a A d á m k a Teologický sborník 1 a 2. Vedle textů s náboženským obsahem obstarával obž. Lízna texty nepřátelsky zaměřené proti socialistickému a státnímu zřízení republiky, dával j e rozmnožovat a prodávat. V červnu 197p
získal text Historie církve římskokatolické v Čechách a na Moravě od roku 194S do rokli
1978, po určitých úpravách předal text obž. V l č k o v i , aby I10 přepsal 11a blány. B l á n y
potom předal obž. K r u m p h o l c o v i k vyhotovení 100 kusů. Obž. K r u m p h o l c uvedený
počet překročil, ale k distribuci nedošlo proto, že obžalovaní byli zadrženi orgány
S N B . V průběhu roku 1978 získal obž. Lízna cmigrantský časopis Svědectví, v němž
b y l vytištěn článek nazvaný » N o č n í h o v o r y se S m r k o v s k ý m «. Obž. Lízna předal
číánek obž. K r u m p h o l c o v i k rozmnožení a text byl prodáván po 7 Kčs. Z dalšího
čísla časopisu Svědectví dal obž. Lízna rozmnožit článek »Ještě k české povaze«, jehož
text byl prodáván rovněž po 7 Kčs. V roce 1978 opatřil obž. Lízna text od Ladislava
Hejdánka Dopisy příteli, který předal obž. K r u m p h o l c o v i , aby j e j rozmnožil v m a x i málním množství. Vzhledem k obsáhlosti předlohy stačil obž. K r u m p h o l c napsat 11a
blány j e n část textu. Počátkem roku obž. Lízna obstaral text od Solženicyna Nežit
se lží, text nechal rozmnožit a prodávat po 3 Kčs.
M i m o j i ž zmíněných titulů dodal obž. Lízna k příležitostnému rozmnožení řadu
dalších titulů z okruhu tzv. Charty 77, např. od Václava Havla Moc bezmocných, od
Petra Ulila Dvě tendence (s. hnutí obránců lidských práv a další.
Obž. Lízna rozšiřoval a prodával tituly rozmnožené v R a d í k o v ě , např. Boha
nelze vyhnat od L u d k a Pachmana p o 25 Kčs, Harvardskou přednášku od Solženicyna po
3 Kčs, od téhož autora Přednášku k odborům, fíeí o pravdě. Projev při udělení Nobelovy
ceny, Konverzi p o 25 Kčs, Besedy s Otcem Diníitrijem po 4 Kčs, Žádost Hlenů křesťanských
církvi SSSR, Muten pro Krista po 1 5 Kčs, Deník Ivana Mojsejeva, Dopis Jana Pavla II.
k Zelenému ětvrtku 1979 po 3 Kčs. P r o olomouckou diecézi zprostředkoval distribuci
titulu Odvaha být církví od doktora Z v ě ř i n y a Teologických sborníků 1 - 2 .
V rozmnožovně v R a d í k o v ě b y l y dále v y r o b e n y a rozprodány tituly uvedené
na č. i . 1 7 2 0 - 1 7 2 4 / 1 4 spisu.
Obž. Lízna měl v y b u d o v á n u distribuční síť mezi kněžími, kteří texty rozmnožené
v R a d í k o v ě dále rozšiřovali. S á m dodával rozmnožené texty osobám z řad katolických
laiků, zejména katolické mládeže a příznivcům » Charty 77«. Z a účelem dalšího rozšíření okruhu odběratelů podnikl s obž. K r u m p h o l c e m koncem prosince 1977 třídeiuií
cestu na Slovensko a po jižní M o r a v ě a texty nabízel k prodeji a trvalému odběru.
D o d á v k y papíru a j i n ý c h potřeb pro rozmnožovnu dohodl obž. Lízna s obž.
V l č k e m . Z konspirativních d ů v o d ů nedodával obž. Vlček tyto potřeby přímo do
R a d í k o v a , ale nechával j e v bytě Aloise Kleina v Olomouci, odkud j e obžalovaný
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Lízna vc svém aute odvážel do Radíkova. Obz. Vlček kromě uvedených dvou cyklostylů dodal do P^adíkova celkem 450-500 balíků papíru formátu A4, 600-900 nepoužitých rozmnožovacích blan a asi 70 plechovek cyklostylové barvy o celkové hmotnosti asi 60 kg. Z tohoto množství papíru byla část dodána od obž. Odstrčila.
Obž. Lízna platil při odběru papíru obž. Vlčkovi zajeden list 1 0 hal., zatímco obž.
Vlček poskytoval obž. Odstrčilovi zajeden list 4-5 hal., takže jeho zisk činil na jednom
listě 5-6 haléřů. Při prodeji 230-240 balíků papíru po 500 kusech při zisku 5 haléřů
za jeden list získal obž. Vlček majetkový prospěch ve výši nejméně 1000-1250 Kčs.
Kromě toho obž. Vlček dodal do Radíkova prostřednictvím obž. Lízny 1000-1300
archů fasciklového papíru formátu A4, které získal od obž. Odstrčila za částku 250 Kčs.
Obž. Vlček zajišťoval podle požadavků obž. Lízny psaní textů na rozmnožovací
blány. Psaní prováděly písařky, kterým obž. Vlček proplácel se souhlasem obž. Lízny
honoráře ve výši 5 Kčs za napsání jedné blány a v případě, že šlo o tzv. » rychlovku
činil honorář 7 Kčs za jednu blánu.
Obž. Vlček odebíral z Radíkova většinu rozmnožených titulů, z nichž část si
ponechával pro svoji potřebu a větší část rozprodával za stanovené ceny.
Kromě účasti 11a činnosti rozmnožovny v Radíkově prováděl obž. Vlček vlastní
rozmnožovací činnost vc svém bytě v Olomouci. Tuto činnost prováděl v době od
roku 197Ó clo poloviny roku 1978, kdy ji přerušil v důsledku své domněnky, že tato
činnost byla odhalena. K rozmnožování textů používal dvou cyklostylů, které byly
jeho vlastnictvím. V roce 1977 a 1978 předal tyto cyklostyly do Radíkova.
Na uvedených cyklostylech obž. Vlček rozmnožil nejméně 20 náboženských
titulů, které z větší části se ziskem rozprodal. Výdělečnost této činnosti j e zřejmá
z toho, že obž. Vlček prodával texty za vyšší ceny, než byla jejich pořizovací hodnota.
U Katecheze pro děti rozmnožené vc 150 kusech činila pořizovací hodnota 6,6o Kčs,
prodejní cena 9 nebo to Kčs, 11 Modlitby nemocných rozmnožené vc 150 kusech byla
pořizovací hodnota 3,30 Kčs, prodejní cena 5 Kčs, u titulu Gicrek 11 papeže Pavla VI.
rozmnoženého vc 250 kusech činila pořizovací hodnota 0,50 Kčs, prodejní cena 1 Kčs.
Na prodeji Manželského slabikáře obžalovaný Vlček získal 600 Kčs. Vlček prodejní
ceny kalkuloval tak, že k provozním nákladům a k ceně použitého materiálu připočítával 25-30%, které představovaly jeho zisk. Z prodeje textů, které obžalovaný
Vlček rozmnožil vc svém bytě, činil jeho celkový zisk 5.082 Kčs, které obž. Vlček
použil pro svou osobní spotřebu.
V září 1978 navštívil obž. Krumpholc na doporučení obž. Lízny obž. Josefa Adámka v jeho bytě v Drně, o němž věděl, že rovněž rozmnožuje a rozšiřuje náboženskou
literaturu. Domluvili se, že obž. Adámek bude pro rozmnožovnu v Radíkově dodávat papír, blány a texty k rozmnožení. Od té doby obž. Adámek pravidelně měsíčně dojížděl do Radíkova s texty určenými k rozmnožení. Obž. Krumpholc a obž.
Lízna koncem roku [978 navštívili obž. Adámka, který j i m obstaral v Brně větší
množství papíru pro rozmnožovnu. Obž. Adámek zajistil v roce 1979 napsání textu
Jan Pavel II. 11a blány, které předal obž. Krumpholcovi, rozmnožené texty za pomoci dalších osob zkompletoval a 200 kusů uložil u Ladislava Suchomela v Brně
s tím, že si pro ně přijde někdo ze Slovenska. Později 50 kusů vyzvedl a rozeslal. Prodejní cenu určil 11a 30 Kčs. Obž. Adámek poskytl dále blány s textem Teologický sborník č. i a č. 2 a požádal obž. Krumpholce, aby vyhotovil od každého titulu 100 kusů.
Za rozmnožení Teologických sborníků a textu Jan Pavel II. zaplatil obž. Krumpholcovi
celkem 2.900 Kčs.
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Obž. Adámek se podílel také na nelegálním rozmnožování textů, které samostatně prováděl obž. Vlček. V květnu 197S předal obž. Vlčkovi strojopis pojednávající o 5. biskupském synodu a požádal o vyhotovení 400 kusů. V červnu 197S obž.
Vlček přivezl obž. Adámkovi 250 požadovaných rozmnoženin zkompletovaných
a zbytek v jednotlivých statích. Obž. Adámek platil obž. Vlčkovi 6-7 Kčs za jeden
zkompletovaný titul. V téže době předal obž. Adámek obž. Vlčkovi texty Teologických sborníků č. 1 a č. 2, aby j e přepsal 11a blány a rozmnožil. Od každého titulu
bylo vyhotoveno 200 kusů a obž. Adámek se dohodl s obž. Vlčkem, že titul budou
prodávat po 10 Kčs, i když věděli, že provozní náklady činily něco přes 5 Kčs. Za
dodané sborníky zaplatil obž. Adámek Vlčkovi 2.400 Kčs. Prodejem 400 výtisků
při zisku 4,67 Kčs na jednom výtisku získal obž. Adámek částku 1.868 Kčs.
Obž. Jan Odstrčil jako vedoucí střediska Kovo-dřevo v Olomouci zajišťoval dodávky papíru pro arcibiskupskou konzistoř v Olomouci a při této příležitosti poznal
obž. Vlčka jako zaměstnance arcibiskupské konzistoře. V roce 1977 se na něho obž.
Vlček obrátil se žádostí o zajištění soukromé dodávky papíru, údajně pro potřebu
bohoslovců. Ve skutečnosti měl být papír použit pro ilegální rozmnožovnu. Obž.
Vlček současně navrhl, aby papír byl získán krácením dodávek pto arcibiskupskou
konzistoř. Obž. Odstrčil začal papír dodávat v dubnu 1978 a do září 1979 dodal celkem 230-240 balíků po 500 listech formátu A4 a 1000-1300 fascikolvých kartonů,
které byly prostřednictvím obžalovaných Vlčka a Lízny dodány do Radíkova. Obž.
Odstrčil dostával od obž. Vlčka za balík papíru 18-20 Kčs, zatímco maloobchodní
cena činila 30-35 Kčs. Obž. Odstrčil přijal od obž. Vlčka celkem za papír a karton
částku 5.000 Kčs. Odcizením papíru a kartonu vznikla arcibiskupské konzistoři v Olomouci škoda ve výši 17.850-18.500 Kčs.
Vlastní rozmnožování textů v Radíkově prováděl za součinnosti ostatních obžalovaných obž. Jan Krumpholc. V době od podzimu T 9 7 7 do 1 0 . 9 . 1 9 7 9 , kdy byl
zadržen pro podezření z trestné činnosti, rozmnožil podle pokynů obž. Smahcla a obž.
Lízny, popř. obž. Adámka celkem 55 titulů náboženského a jiného obsahu v celkovém nákladu asi 8 . 0 0 0 kusů. V některých případech vyrobil více rozmnoženin, než
bylo požadováno, a ve vlastní režii je rozprodával. Při výpočtu prodejní ceny vycházel
z nákladů vynaložených 11a papír a další materiál, připočítal určitou částku na úhradu
zmetkovitých rozmnoženin a k takto stanovené ceně režijní připočítal 100% za práci
a riziko. Prodejem textů obž. Krumpholc získal pro sebe nejméně 2 9 . 7 6 2 Kčs, které
použil k nákupu psacího stroje zn. Optima za 3 . 0 0 0 Kčs, magnetofonu zn. Tesla B 9 0
za 3 . 0 7 0 Kčs, kazetového magnetofonu zn. Grundig za 2 . 1 0 0 Kčs, radiopřijímače
za 1.205 Kčs a zbytek použil k osobním a rodinným účelům.
V roce 1969 se obž. Smahel seznámil v N S R s řeholníkem Joachimcm Wittern,
státním příslušníkem N S R . V červenci přijel Witt do Č S S R a při té příležitosti navštívil v Uherském Brodě obž. Smahela. Witt sdělil obž. Smahelovi, že z bankovního
konta, které bylo pro obž. Smahela založeno v N S R , vyzvedl částku 5 . 0 0 0 D M ,
tuto částku mu předal a obž. Smahel si j i nechal pro pozdější použití. Obž. Smahel
částku předal v zalepené obálce do úschovy svému otci, který j i 29. 10. 1979 v průběhu vyšetřování vydal. Nesplněním zákonné nabídkové povinnosti obž. Smahel
způsobil čs. devizovému hospodářství škodu ve výši 1 3 . 9 5 0 Kčs.
Po skutkové stránce se obžalovaní k trestné činnosti doznali. Obž. Jan Krumpholc
doznal, že trestnou činnost prováděl pro zisk, protože má stavební půjčku, kterou
splácí. Doznal, že z prodeje rozmnožených písemností měl zisk asi 2 5 . 0 0 0 Kčs.
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Obž. František Lízna uvedl, žc se dohodl s obž. Smahelem a obž. Krumpholcem,
že cenu titulů bude určovat obž. Krumpholc se zřetelem k nákladům na materiál,
provedenou práci a riziko s tím spojené. N a svoji obhajobu uvedl, že s prodejem
tiskovin neměl žádný osobní majetkový prospěch a činnost že prováděl jen z ideologických důvodů za účelem šíření náboženské literatury. B y l si vědom, že z hlediska
platných zákonů byla jeho činnost protizákonná.
Obž. Josef Vlček doznal, žc platil obž. Odstrčilovi za jeden list papíru 4-5 haléřů,
zatímco dostával od obž. Lízny 10 haléřů za jeden list. Rozdíl si ponechával. Doznal,
žc z prodeje titulů, které vytiskl ve svém bytě, měl zisk ve výši 5.082 Kčs.
Obž. R u d o l f Smahel uvedl ke své obhajobě, žc nesledoval zištné cíle, ale měl
11a mysli šíření víry. B y l si vědom, že k rozmnožování a k rozšiřování textů měl mít
souhlas státních orgánů. Valuty přijaté od cizího státního příslušníka údajně chtěl
nabídnout Státní bance československé, protože věděl, že se na něho vztahuje nabídková povinnost.
Obž. Josef Adámek uvedl jako motiv své činnosti snahu opatřit věřícím náboženskou literaturu. Uvedl dále, že z trestné činnosti neměl žádný osobní zisk a že
finanční příspěvky, které obdržel, použil na krytí provozních nákladů, nebo z nich
podporoval přátele, kteří byli ve finanční tísni.
Obž. Jan Odstrčil doznal, žc odcizoval papír při vyřizování objednávek arcibiskupské konzistoře a takto získaný papír předával obž. Vlčkovi, od kterého za to obdržel
celkem 5.000 Kčs. Motivem k páchání trestné činnosti byla jeho svízelná situace rodinná a nedostatek finančních prostředků.
Trestná činnost j e dokázána nejen výpověďmi obžalovaných, kteří se navzájem
usvědčují, ale již svědeckými výpověďmi. Svědek R u d o l f Kopecký uvedl, že od
podzimu 1977 mu bylo známo, žc se v Radíkově ilegálně rozmnožuje náboženská
literatura. Na žádost obž. Krumpholce psal texty na rozmnožovací blány, které potom předával obž. Krumpholcovi. Prováděl také kompletizaci těchto textů. Svědek
Anton Srholcc uvedl, žc I10 obžalovaní Krumpholc a Lízna navštívili, předali několik titulů z radíkovské rozmnožovny a potom mu zasílali další tituly. V létě 1979
svědek navštívil v Radíkově obž. Krumpholce, který mu při této příležitosti sdělil,
že ve svém domku rozmnožuje náboženskou literaturu. Z výpovědi Maric Krumpholcové, Svatopluka Krumpholce a Tomáše Kvapila j e zjištěno, že obž. Vlček dodal
pro rozmnožovnu dva cyklostyly. Svědkyně Maric Krumpholcová dále uvedla, žc
pro rozmnožovnu pro její potřebu dodávali papír obžalovaní Smahel, Lízna a Adámek. Ludmila Piňosová uvedla, žc byla svědkem jednání obžalovaných Vlčka a O d strčila o dodávkách papíru a potvrdila, že se obžalovaní dohodli o způsobu, jak získávat papír 11a úkor dodávek pro arcibiskupskou konzistoř. Svědkyně dále uvedla,
že obž. Vlček vyjednával knihařské práce pro ilegálně rozmnožené texty s Anežkou
Spáčilovou a sama pomáhala také při jejich kompletaci. Anežka Spáčilová potvrdila,
že na žádost obž. Vlčka prováděla tzv. » snášení «, tj. rovnání rozmnožených stránek
podle čísel. Dále byly vyslechnuty osoby, které pomáhaly při psaní textů na blány
nebo při kompletaci rozmnoženin, mezi nimi Jiřina Bílková, Eva Poskočilová, Věra
Kmentová, Dagmar Hlavsová. Svědek Pavel Dvořák uvedl, že obžalovaný Odstrčil
dodal obž. Vlčkovi předsádkový papír a karton z dodávek určených pro arcibiskupskou konzistoř. Další způsob dodávek potvrdil Emil Toman, který dovážel obž.
Adámka do Radíkova autem, když obž. Adámek vozil do rozmnožovny papír.
Účast 11a ilegálním rozmnožování textů u obž. Lízny potvrdila Anna Schwarzová,
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která na jaře 1979 s obž. Líznou navštívila v Radíkově obž. Krumpholce a při tom
se dověděla, žc tam j e rozmnožovna textů, které j í před tím ukazoval obž. Lízna.
O vybavení rozmnožovny rozmnožovacími stroji a o zásobách papíru a dalšího
materiálu svědčí fotodokumentace, která byla pořízena v průběhu vyšetřování. Rozsah
rozmnožovacích prad j e patrný z výsledků domovních prohlídek provedených 11 obžalovaných. Při domovních prohlídkách u obžalovaných a dalších osob byly odňaty
tituly ilegálně vytištěné v Radíkově a v Olomouci, psací stroje, 11a kterých byly
psány texty, rozmnožovací stroje a zásob)' papíru a dalších potřeb.
Trestná činnost obž. Smahela spočívala v nezákonném přechovávání částky 5.000
D M . J e dokázána protokolem o vydání uvedených valut otcem obžalovaného. Z protokolu j e patrno, žc obž. Smahel požádal svého otce, aby valuty uschoval.
Vyšetřováním bylo prokázáno, že rozmnožovací činnost v Radíkově a v bytě
obž. Vlčka byla provozována ve větším rosahu a že měla charakter soukromého nebo
jiného výdělečného podnikání. Obžalovaní Krumpholc a Vlček jednali v přímém
úmyslu obohacovat se z této činnosti, ostatní obžalovaní j i m k tomu formou spolupachatelství pomáhali. Jednalo se o činnost prováděnou bez povolení státních orgánů,
tedy o ilegální činnost. Jednání obžalovaných má znaky trestného činu nedovoleného
podnikání podle § 1 1 8 odst. 1 tr. z. u obž. Jana Krumpholce též podle odst. 2 písni, b
tr. z., neboř činem získal částku přesahující 20.000 Kčs, která j e podle ustálené judikatury značným prospěchem.
Obž. Odstrčil zneužil k páchání trestné činnosti svého postavení vedoucího střediska Kovo-dřevo a krácením dodávek papíru pro arcibiskupskou konzistoř způsobil škodu na majetku církve ve výši 17.850-18.500 Kčs. Vzhledem k zákonu o hospodářském zabezpečení církve římsko-katolické č. 218/1949 Sb. j e to škoda na majetku
v socialistickém vlastnictví. Jednání obžalovaného Odstrčila naplňuje skutkovou podstatu trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 1 3 2 odst. 1
písm. b tr. z.
Obž. Smahel přechovával valuty, aniž by splnil nabídkovou povinnost, kterou
mu ukládalo ustanovení § 15 odst. r písm. b zákona o devizovém hospodářství č. 142/
1970 Sb. Způsobil tak čs. devizovému hospodářství větší škodu a naplnil zákonné
znaky trestného činu ohrožení devizového hospodářství podle § 146 odst. 1 tr. z.
Společenská nebezpečnost trestné činnosti spočívá v tom, žc se obžalovaní nezákonně obohacovali nebo k tomu pomáhali, že trestnou činnost páchali organizovaně
a po delší dobu formou soukromé výdělečné činnosti, která j e v rozporu se socialistickým společenským zřízením. V průběhu vyšetřování byly opatřeny důkazy, že
obžalovaní zamýšleli provést opatření, která by nebezpečnost trestného činu dále
zvýšila. Obž. Adámek napsal dopis jistému Vojtěchu Hrubému do Říma, kde ho
žádal o zaslání tiskařských strojů. I když dopis nebyl odeslán, svědčí o tom, žc obžalovaní zamýšleli trestnou činnost dále rozšířit. K utajení rozmnožovny zamýšlel obž.
Krumpholc provést stavební úpravy domku, aby se do rozmnožovny chodilo zadem
a nebyly spatřeny osoby, které do rozmnožovny docházely. Vyplývá to z výpovědi
obž. Lízny, který dále uvedl, že obž. Krumpholc začal již na přestavbě pracovat.
J e nutné vzít také v úvahu, žc v rozmnožovně byly rozmnožovány vedle náboženských textů i tiskoviny nepřátelsky zaměřené proti socialistickému společenskému
zřízení republiky.
Z e všech těchto důvodů j e podezření ze žalovaných trestných činů dostatečně
zdůvodněno.
Okresní prokurátor Judr Vladimír Valoušek
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KDO JE FRANTIŠEK LÍZNA

K d o chce porozumět a ocenit tohoto kněze, musí nejprve nahlédnout alespoň
částečně do situace církve v Československu. J e známo, že v naší zemi není skoro
žádná náboženská svoboda, že práva kněží jsou stále více omezována, že stateční jsou
vězněni a ostatní většinou udržováni v pasivitě a strachu z odnětí státního souhlasu
k vykonávání kněžské funkce, že jistá skupina kněží pod nátlakem spolupracuje se
státem. Tito kněží působí jako vykonavatelé a zprostředkovatelé úmyslů státní moci.
Bohužel i mezi kněžími se našli lidé ochotní zrazovat své povolání. Strach j e metlou,
která třídí a tříbí charaktery.
V tomto prostředí konal se vší statečností a odpovědností své poslání kněz a služebník Boží František Lízna, S . J . Známe ho j a k o jednoho z nejpokomějších lidí.
Protože nesnáší lež a polopravdy, jednal přímočaře vždy a za všech okolností. Proto
nikdy nezískal státní souhlas po svém vysvěcení a řadu let pracoval j a k o dělník v těžkých provozech a v posledních 4 letech jako sanitář v nemocnici. Protože j e nedostatek
lidí, kteří by tuto namáhavou a nijak zvlášť placenou práci chtěli dělat, pracuje často
za jiné mnoho hodin bez odpočinku. Jeho laskavost a trpělivost j e známa všem. Stýká
se sc všemi pronásledovanými, poníženými, vidí svůj úkol v solidaritě s vyvrženými,
s lidmi na okraji establishments Nebojí se podat ruku těm, jimž se z opatrnosti mnozí
vyhýbají. Má živý zájem o to, co se děje kolem. Dochází k soudu, bývá svědkem
rozsudků proti nespravedlivě postihovaným. J i ž v prvních měsících sám podepsal
Chartu 77. Samozřejmě tím vším riskuje svoji svobodu a stává se trnem v oku státní
policie. Přesně podle slov Páně: »Budete ode všech nenáviděni pro mé j m é n o «
(Mí 10, 22). A b y byla zpochybněna jeho čest člověka i kněze, rozšiřuje o něm státní
bezpečnost ty nejhorší pomluvy, jako např.: J e to výtržník, zdemoloval pracoviště,
za mlada postřelil svého bratra a kdo ví, jak j e to s jeho celibátem atd. Jak j e to vlastně
doopravdy? Začneme s posledním tvrzením: Ve věku asi 1 7 let si oba bratři Líznové
vyrobili domácí » bouchačku « a nešťastnou náhodou byl František zasažen do nohy
tak tragicky, že měl roztříštěnou stehenní kost a ležel několik měsíců (skoro rok)
v nemocnici v sádře. N e tedy bratr, ale sám František byl zraněn. Pokud se týká pomluv o zdemolování pracoviště, skutečnost j e taková: Jeden z Františkových spolupracovníků v nemocnici, těžký alkoholik, se mu v opilosti přiznal, že byl dříve příslušníkem bezpečnosti, dokonale vyškoleným v karate. Svěřil se mu, že byl pověřen
úkolem Františka špehovat a donášet 11a něj. Jako důkaz, že karate skutečně bezvadně
ovládá, začal rozbíjet holou rukou několik kusů nábytku na pracovišti a nebylo možno
ho zadržet. Jediné » provinění« patera Františka spočívalo v tom, že za něj odsloužil
noční směnu a nešel ho udat. T o j e jen malá ukázka toho, j a k naše úřední místa zacházejí s pravdou a se ctí člověka.
Jak ho známe my, jeho přátelé? J e to křesťan, hořící láskou k Pánu, do hloubky
bytosti vděčný za dar kněžství, za svou příslušnost k Tovaryšstvu Ježíšovu. Chcete
slyšet, jak oslavil jedno z výročí svých řeholních slibů? Odjel sám na místo, kde j e
skládal a tam, pod širým nebem, probděl noc pod sousoším Kalvarie na křížové cestě
a pak sc opět vrátil přímo na směnu. J e nesmírně obětavý. Ať ho kdokoliv o cokoliv
požádá, vždycky se snaží vyhovět a to do té míry, že mu nikdy nestačí čas na to, co
by bylo též užitečné, jako studium nebo spánek. Jen na jedno si vždycky najde čas:
na modlitbu. Modlí se nejméně 2 hodiny denně, i kdyby to bylo na úkor spánku.
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Výborně si rozumí s děcmi, miluje zvířata - podle svého patrona sv. Františka z Assisi. Stejně jako on si zamiloval chudobu. Má - či vlastně měl jediného koníčka stařičkého červeného V W » brouka «. Měl k němu dojemný vztah asi jako kluk k nejmilejší hračce a přesto je nikdy nepovažoval za své vlastnictví, ochotně je komukoliv
půjčoval a nikdy, i při největší časové tísni, neodmítnul jediného stopaře. Nadto dal
vůz cele do služeb své činnosti a když konečně byl za to postižen odebráním řidičského průkazu, přijal to bez jediného projevu lítosti.
Nepochybujeme o tom, že se stejnou vyrovnaností přijal své zatčení dne 27. Července 1981. Přijeli pro něj do práce a vedli ho v poutech jako největšího zločince.
Z jeho dopisů je patrno, žc tento vnitřní klid ho neopouští ani ve vyšetřovací vazbě.
Je obviněn z § S/i k § 112 tr. zákona, pokus poškozování zájmů republiky.
Tento »trestný čin « spočíval v tom, že svěřil dvěma západoněmeckým kněžím
dopis adresovaný své sestře v Anglii, v němž jí podrobně popisoval podmínky, v nichž
žije a kněžsky působí. Mimoto jí poslal také znění obžaloby okresního soudu v Olomouci, kde bude ve dnech 28.-30. září 1981 souzen se skupinou, která se snažila všemi
prostředky nahradit zoufalý nedostatek náboženské literatury šířením tzv. »samizdatů «.
Skupina křesfanů se spojila v modlitbě a dvoudenním naprostém postu za všechny
vězněné a pronásledované pro jméno Kristovo. Prosíme Vás, abyste se k nám připojili.
Praha, září 1981

BÍLÁ KNIHA VE VÉCI JOSEFA B Á R T Y
Uvádíme » Bílou knihu « P. Josefa Bárty OFM. Činíme tak 1) pro informaci, 2) pro
poučení, jak jednat v podobné situaci, 3) » 1 mistr tesař se nikdy utne* - P.Josef Bárta nevyužil všech možností, což je pochopitelné a lidské. Uvádíme proto, abychom nemalomyslněli,
nejsme-li schopni využít všech daných možností - nemáme ještě praxi. 4) Abychom ukázali
na nutnost seznamovat se se souvisejícími právními předpisy.
Dáno v den svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka, roku 1981
BÍLÁ KNIHA o případu, který není jen informativně zajímavý - ale: kéž by
byl i poučný a získávající pro život proti umírání.
10. září 1979
Těsně před osmou hodinou ráno u nás
před domem stojí asi 4 auta se SPZ: CB,
následující usnesení a žádají, abych vydal
kterou v bytě mám.
Krajská správa SNB, Odbor vyšetř. StB,

zvoní zvonek. Otevíráme. 7 pánů od StB,
UL, LB. Domovní prohlídka. Předkládají
dobrovolně všeclinu »ilegální literaturu «,
370 74 Č. Budějovice, ČVS 23/79
České Budějovice dne 27. 8. 1979

Usnesen!
Podle § 83 odst. I. tr.z. nařizuji domovní prohlídku u Dr. Josefa Bárty, nar. 18. 3.
1921, bydliště Liberec 4, Na Pernštýně 15.
Domovní prohlídka bude provedena v obytných místnostech a přísl. Prohlídku
povede vyšetřovatel StB a vyhledaní orgánové StB.
Důvody:
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Usnesením vyšetřovatele StB v Českých Budějovicích ze dne 18. 4. 1979 bylo
zahájeno trestní stíhání pro tr. čin maření dozoru nad církevními a náboženskými
společnostmi podle § 178 tr.z.
V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že na trestné činnosti, z které j e důvodně
podezřelý František Šilhán, podílel se i Josef Bárta, a to tím, že společně vypracovali
písemnosti, které jsou v rozporu s ustanovením zákona č. 218/49 Sb. o hospodářském
zabezpečení církví a náboženských společností.
Protože j c důvodné podezření, že písemnosti a tiskoviny obdobného charakteru,
jaké byly nalezeny u Fr. Šilhana, má v držení i shora jmenovaný (svědčí o tom v ý p o věď podezřelého Šilhana ze dne 24. 5. 1979), bylo rozhodnuto o provedení domovní
prohlídky.
Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustná stížnost, kterou j e možno podat do
3 dnů od doručení usnesení u vyšetřovatele. Stížnost nemá odkladný účinek.
Vyšetřovatel StB kpt. J U D r . Kopecký Z d .
Předchozí souhlas prokurátora: Souhlasím
Č . Budějovice, 27. 8. 1979
Krajský prokurátor v zast. Dr. Pilný
(Kulaté razítko Kp)
Krajská správa S N B , Odbor vyšetřování StB, Ústí n/L
V Liberci 10. 9. 1979
Protokol o provaleni domovní prohlídky
Dnešního dne byla provedena na základě usnesení vyšetřovatele StB ze dne 27. 8.
1979 čj. 23/79 domovní prohlídka u dr. Josefa Bárty naroz. 18. 3. 1921 v Příbrami,
bydliště Liberec 4, Na Pernštýně 15.
Předchozí výslech podle § 84 tr.z. byl proveden. Osoba, u níž má být prohlídka
provedena, vypovídá: Nemám ve svém držení věci, mající vztah k trestnému činu.
Prohlídka byla provedena v celém domě na uvedené adrese s výjimkou místností
nájemníků (pozn. toto » s výjimkou ... « pak mjr. Nedvěd škrd a provedli prohlídku
i 11 nájemníků).
Prohlídku provedl vyšetřovatel StB a orgány K S S N B Ústí n/Lab. Poučeni podle
§ 85 odst. I. tr. ř. bylo dáno a prohlídce byli přítomni dr. Josef Bárta a Alžběta Bolješíková - na žádost jmenovaného.
Prolilídce podle § 83 odst. 2 tr. ř. byla přítomna nezúčastněná osoba Jaroslav
Bavor - velitel závodní stráže.
Usnesení o prolilídce bylo předloženo. Po poučení nebyla podána stížnost. S prohlídkou započato v 8 hodin.
Podle seznamu zabavených věcí, který j e přiložen k protokolu o domovní prolilídce, bylo zabaveno 57 položek, z nichž některá obsahovala až 7 strojopisů.
Protokol končí takto:
»Jiných věcí ani písemností nebylo při domovní prohlídce zajištěno. Nic nebylo
poškozeno. Místa, kde byly písemnosti nalezeny, byla fotografována. Skončeno
ve 1 4 . 1 0 hod.«
Podpisy: mjr. Nedvěd, vyšetřovatel StB, orgány M V : por. Dlouhý, kpt. (nečitelné)
Ilmcd po prolilídce mne naložili do auta a ve 14.30 už jsme byli u StB na Pastýřské.
Vyšetřován jsem byl do 22.30 - už k některým skriptům. Asi ve 22.45 mne dovezli zpět domů s tím, abych se za dva dny dostavil k dalšímu vyšetřování.
Těchto vyšetřování, víceméně celodenních, bylo asi 5 do ledna 1980. Vedl j e
výlučně zmíněný mjr. Nedvěd.
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Diskutovalo se samozřejmě i o řeholích obecně, když ze zabavených materiálů
zjistili, že se jedná i o mladé řeholní křesťany.
V kostce jsem řekl asi to to: Ano, snažíme se žít podle ideálu sv. Otce Františka;
patříme k františkánské rodině, jako řeholní křesťané jsme náboženskou skupinou,
která j e integrální částí katolické církve. R . 1950 bylo u nás asi 13.500 řeholních křesťanů, bratří a sester. Po administrativních opatřeních (vystěhování z klášterů, zbavení
svobody bez právoplatného soudního rozsudku až na 10 let, umísťování 11a přikázaných místech pobytu a jen v přikázaných pracovištích, po letech jen v ústavech pro
debilní děti a v D D ) a po přísném zákazu přijímat dorost začaly řády vymírat. Počátkem
r. 1968, který pro řehole znamenal jakýsi obrat k lespšímu, nežila už ani polovina
řeholních křesťanů z padesátých let. Většina členů řeholí se v této době vyjadřovala
v tom smyslu, že se souhrn těchto administrativních zásahů za minulých 18 let nebezpečně blíží trestnému činu podle § 159: Kdo v úmyslu zničit některou náboženskou skupinu uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek,
které mají přivodit jejich úplné nebo částečné zničení...
V r. 1968 dovolilo ministerstvo školství a kultury přijímat dorost. Během pár
roků vstoupilo do řeholí několik set mladých žen a mužů. Konference představených
založila Sekretariát pro řehole, který měl několik úkolů: pracovat o plnou legalitu
řeholí, organizovat vzájemné služby a usilovat dohnat, co jsme za 18 let persckuce
jako řehole zanedbali.
R . 1969 vydala Gen. prokuratura prohlášení, že neexistuje zákon, jímž u nás byly
řehole zrušeny: že tedy mohou v rámci právního řádu existovat dál.
Koncem r. 1970, když dr. Hrůza rušil ústně Sekretariát (za přítomnosti sestry
Elišky, P. Šilhana a mne), doslova řekl: » Řeholní sliby jsou soukromými závazky
některých věřících katolíků; tolerujeme j e . «
20. září 1979

V Liberci 20. 9. 1979

Věc: Stížnost Josefa Bárty na některé skutečnosti při domovní prohlídce, které
se mu nejeví zákonné.
Krajské prokuratuře v Ústí n/Labem
Dne 10. 9. 1979 začali u mne v 8 hodin ráno příslušníci Krajské správy S N B Ústí
n/Labem konat domovní prohlídku na základě » usnesení vyšetřovatele StB «.
1 . U ž při předběžném výslechu před započetím prohlídky byl cíl prohlídky formulován velmi mlhavě: » Nemáte ve svém držení věci, mající vztah k trestnému
činu? « Když jsem se tázal k jakému trestnému činu a jaké, odpověděl mi vyšetřovatel:
»ilegální tiskoviny «.
Dodnes jsem v celém trestním zákoníku i jen na pojem » ilegální tiskoviny « nenarazil. Tedy ani na trestnost jejich » držení «.
Při prohlídce jsem pak zjistil, že sem orgány StB počítají všechno možné: od
cyklostylovaného letáčku přes nedokončenou vědeckou práci z teologie (morálku)
až po vlastnoruční, úplně osobní poznámky podnájemníků.
J e zákonné tyto věci odebírat, když se o nich v trestním zákoníku nikde nemluví?
2. Přesto, že jsem před svědky protestoval proti prolilídce bytů: a) spolumajitelky
domu, h) podnájemníků, jejichž jména na usnesení nebyla uvedena, orgány mých
protestů nedbaly, v jejich nepřítomnosti i jejich osobní věci prohlédly a odebraly
j i m např. i osobní, vlastnoruční poznámky, diářky s osobními záznamy apod.
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Protože tu j d e o zásah do nedotknutelnosti osoby (čl. 30 Ú s t a v y ) a jejího obydlí
(čl. 3 1 Ústavy), j e v í se mi postup orgánů i v tomto bodě nezákonný.
Podrobnosti o tom, co bylo odňato napr. podnájemnici Vinklárkové, jsem zjistil
teprve včera, k d y se vrátila ze žňové brigády - z protokolu j s e m si rozsah konkrétně
neuměl představit.
3. Také jsem zjistil, žc oba moji podnájemníci byli hned při začátku domovní
prohlídky bez písemného předvolání a bez toho, že by j i m bylo sděleno, j a k ý trestný
čin se vyšetřuje - tedy naslepo - dopraveni autem na S t B (podnájemník Burian ze
svého bytu v domě a podnájemník D a m b r o w s k i z pracoviště) a zde byli asi 6 hodin
vyslýchání. D a m b r o w s k é m u orgány prý slibovaly náhradu ušlého zisku a nenahradily.
Mrzí mne, žc sc s nimi jednalo takto j e n proto, žc u mne bydlí - a postup orgánů
i v tomto bodě pokládám za nezákonný.
Prosím o odpověď na svou stížnost a o nápravu, shledá-li i prokuratura, že se
nejednalo podle zákona.
Vyšetřovateli, p. mjr. N e d v ě d o v i , jsem slíbil, že k zabaveným u mne věcem podám vysvětlení. Odmítám nyní v té věci vypovídat do té doby, než dojde vyřízení
této stížnosti od Vás. Zasílám j i přes něho a prosím ho, a b y : 1 . originál dodal V á m ;
z. opis přiložil k m ý m spisům.
Josef Bárta, N a Perštýně 1 5 , 4 6 0 0 1 Liberec 4
20. fljna

1979

V ě c : Dodatek ke stížnosti Josefa Bárty z 2 0 . 9 . 1979, Krajské prokuratuře v Ústí
n/Lahem
Přes p. majora Nedvěda z Krajské správy S N B , odbor vyšetřování S t B v Ostí
n/Labem jsem Vaší prokuratuře dne 20. 9. t.r. poslal stížnost, jejíž přijetí Vámi nemám
clo dnešního dne ani potvrzené. Proto si dovoluji, mčsíc po podání, přiložit opis stížnosti pro případ, že by Krajská prokuratura originál dodnes nedostala.
K bodům, které jsem v e stížnosti uvedl, dodávám:
All 1.
a) Žádám o vrácení příkazu k domovní prohlídce, který mi orgány StB před
prohlídkou na okamžik půjčily přečíst a hned si odebraly zpět. Následkem toho při
svých podáních prokuratuře nemohu uvádět přesně ani datum, ani čj., ani přesně
citovat důvod prohlídky. D o m n í v á m se také, žc mi měl být příkaz ponechán, abych
se mohl odvolávat, i kdybych se z překvapení a úleku neodvolal hned.
/)) Žádám o vrácení
aa) tiskovin, které byly legálně tištěny v létech 1 9 6 8 - 7 1 ,
bb) svých vědeckých prací ve strojopisech, protože:
- žádným zákonem není zakázáno soukromě studovat či vědecky pracovat a v ý sledky svých prací jednou i v y d á v a t ;
- nic z mých strojopisů nebylo při veřejných bohoslužbách rozšiřováno, aby
snad se činnost dotýkala § 178 tr.z.,
- práce nebyly prodávány ani darovány, zájemci o problém jsem byl ochoten
exemplář nejvýše zapůjčit;
- práce se týkaly »vnitřní potřeby« některých řeholních společností, které mají
z příkazu koncilu nové teologické věci studovat, aby např. řeholní sestry mohly
ještě svědomitěji a odpovědněji vykonávat své práce v Ú S P ;
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- téměř všechny tyto práce jsou z let před r. 1976, tedy promlčené, i kdyby
někdo chtěl použít § 17S tr.z.
Ad II.
Mám vážné podezření, že prohlídka sledovala jiný cíl, než dovoluje zákon. Toto
podezření zesilují tyto skutečnosti:
- svévolné rozšířeni prohlídky i na byt spolumajitelky domu a podnájemníků,
jak vysvítá z protokolů o provedení domovní prohlídky ze dne 10. 9. 1979 čvs 23/79
Krajskou správou S N B v Ústí n/Labem: » Prohlídka byla provedena v celém domě
na uvedené adrese s výjimkou místnosti nájemníků. « Ono »s výjimkou místosti nájemníků « j e škrtnuto s poznámkou: »opravil mjr. Nedvěd«;
- fakta, která ve stížnosti uvádím pod bodem 3 a k nimž dodávám, že při zmíněných výsleších byly oběma podnájemníkům sňaty otisky prstů jako nejméně obviněným. R á d bych poznal zákonnou normu, podle níž to je za zmíněných okolností
možné.
V Liberci dne 20. 10. 1979
Josef Bárta
29. října 1979
Došlo toto usnesení krajského prokurátora:
Krajská prokuratura v Ústí n/Labem, P S Č 400 85, 3 KPt 10/79
Usnesení
Krajský prokurátor v Ústí n/Labem rozhodl o stížnosti dr. Josefa Bárty, nar. 18. 3.
1921 v Příbrami, české národnosti, čs. státní příslušnosti, svobodného, býv. řeholního
kněze, nyní invalidního důchodce, trvale bytem v Liberci 4, Na Perštýně čp. 15,
proti usnesení vyšetřovatele K S S N B odboru vyšetřování StB v Č. Budějovicích
ze dne 27. 8. 1979 Č V S 23/79 takto:
Podle § 148 odst. písni. B tr. ř. zamítám stížnost, neboť byla podána opožděně.
Odůvodnění
Na základě shora uvedeného usnesení vyšetřovatele StB v Č. Budějovicích byla
provedena dne 10. 9. 1979 dožadovaným vyšetřovatelem K S S N B odboru vyšetřování StB v Ústí n/Labem domovní prohlídka v domě dr. Josefa Bárty. Předchozí
souhlas ke konání prohlídky (domovní) byl dán krajským prokurátorem v Č. Budějovicích dne 27. 8. 1979. Dr. Bárta po poučení, že má právo podat si proti usnesení
stížnost, prohlásil do protokolu o provedení domovní prolilídky, žc si stížnost nepodává. Dodatečně pak dne 20. 9. 1979 podal stížnost. Vzlilcdcm k tomu, žc byla podána opožděně, bylo rozhodnuto, jak shora uvedeno.
(Dále se opakují důvody z 1. usnesení) ... Domovní prohlídka byla provedena,
jak to vyplývá z protokolu v danem rozsahu.
Pokud nebylo doručeno usnesení o nařízení domovní prolilídky a obsah byl jen
vyhlášen, stalo se tak proto, že dožádaný vyšetřovatel neměl usnesení v dostatečném
počtu. B y l mu dán pokyn, aby usnesení dodatečně doručil.
Poučení: Proti tomuto usnesení není další stížnost přípustná podle tr. ř. § 141/2 tr.ř.
Krajský prokurátor v zast. Dr. Hermanová v. r.
V Ústí n/Labem dne 29. října 1979
20. listopadu 1979
Věc: Žádost Jos. Bárty o vrácení tiskovin a vědeckých prací, které u něho byly
zabaveny při domovní prolilídce 10. 9. 1979.
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Krajské prokuratuře v Ústí n/Labem.
Žádám o vrácení
- tiskovin, které byly legálně tištěny v letech 1968-71,
- svých vědeckých prací ve strojopisech, které byly u mne zabaveny při domovní
prohlídce 10. 9. 1979.
Zdůvodnění:
1. Žádným zákonem není zakázáno soukromě studovat či vědecky pracovat
a výsledky svých vědeckých prací jednou snad i vydávat.
2. V žádné z mých prací nejsou protistátní texty.
3. Písemnostmi, které u mne byly nalezeny, nelze porušit § 178 rr.z., protože
tento zákon odkazuje na zákony 218-220/49 Sb. o hospodářském zabezpečení církví,
jehož subjektem jsou ti, kdo jsou ustanoveni na státem řízených místech v církvích
a státem jsou i placeni: objektem těchto zákonů j e veřejná činnost těchto osob. Osobní
a soukromá, tím méně vědecká činnost nemůže být skutkovou podstatou přestoupení § 178 tr.z.
4. Nic z těchto prací nebylo při veřejných bohoslužbách ani čteno ani rozšiřováno, aby snad mohly mít nějaký vztah k § 178 tr.z.
5. Práce nebyly ani prodávány ani rozdávány.
6. Morální teologii chci podat buď 11a fakultu jako svou vědeckou práci, nebo
až j i dopíši, pokusit se vydat přes Charitu.
7. Všechny tyto práce děkují za svůj vztah době, kdy legálně pracoval Sekretariát řeholních společností (1968-71); později byly jen v detailech dodělávány či podle
novější literatury zdokonalovány, aby formulace nezastaraly.
S úctou Josef Bárta, N a Perštýně 14, 460 01 Liberec 4
V Liberci dne 20. 1 1 . 1979
3. ledna 1980
Krajská správa S N B , odbor vyšetřování StB, Ústí n/Labem V S - Č V S 23/79
Usneseni
V Litoměřicích 3. 1. 1980
Podle § 80 odst. I. tr. ř. v trestní věci pro trestný čin maření dozoru nad církvemi
a náboženskými společnostmi podle § 178 tr.z. se vrací:
Josefu Bártovi, nar. 18. 3. 1 9 2 1 v Příbrami, bytem Liberec ... tyto odňaté věci,
uvedené v protokole o domovní prohlídce ze dne 10. 9. 1979.
A pak následuje podrobné rozepsání. Zkráceně: Z 57 položek zabavených věcí
se vrací vcelku 55 položek, ze zbývajících pak vždy aspoň část.
Odůvodnění:
Shora uvedené věci byly dne 10. 9. 1979 odňaty Josefu Bártovi při domovní prohlídce. Protože jich pro další řízení není třeba a nepřichází v úvahu jejich propadnutí
nebo zabrání, bylo rozhodnuto o jejich vrácení vc smyslu § 73 tr. zákona.
Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustná stížnost, kterou j c možno podat u
vyšetřovatele do 3 dnů od vyhlášení doručení usnesení. Stížnost má odkladný účinek.
Vyšetřovatel StB mjr. Nedvěd VI.
Z usnesení lze tedy zjistit, že nebylo vráceno: z č. 29: Svatá linnost - juniorát 2.
R . O/l 4; z č. 3 1 : P. Ambrož, Katecheze o liturgii, rozpis plánu 74-75, psychologie
juniorátu 2. r.; rámcový plán jun. I. r.; z č. 34: seznam domů naší činnosti; statuta
prov. bl. Anežky; výnosy prov. kapituly pro r. 77; prov. směrnice; řehole reg. 3. ř.
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sv. Františka; z č. 38: liturgie hodin kazat. řádu (slavnost); mešní text; z č. 39; 5 1 :
Odvaha být církví.
A pak se zdálo, že j e klid.
15. dubna 1980
B y l jsem pozván na OS S N B v Liberci a zde mi byla dána výstraha ve smyslu
§ i odst. 2 zákona o S N B , abych nepokračoval v organizování studia bohosloví v Liberci a nesloužil pro nikoho bez státního souhlasu mši svatou.
Hájil jsem se tím, žc studium bohosloví neorganizuji, ale že jsem ochoten při
soukromém studiu vypomáhat nepravidelně tomu, kdo mne požádá, ani že pro lid
necelebruji; že slavím mši sv. vždy ve svém bytě a za zavřenými dveřmi.
18. listopadu 1980
Po 9. hodině přišla k nám řada pánů od StB a doručili následující usnesení o domovní prohlídce:
Okresní správa S N B , oddělení vyšetřování V B , 460 74 Liberec, Č V S : VV-483/80
Usneseni
V Liberci dne 18. 1 1 . 1980
Podle § 83 odst. I. tr. ř. nařizuji domovní prohlídku u Josefa Bárty, nar. 18. 3. 1921
Příbram, byt. Liberec, Na Perštýnš 2 4 3 / i j .
Domovní prohlídka bude vykonána v celém domě v Liberci na Pcrštýně 15,
včetně místností obývaných podnájemníky Alenou Janošíkovou, Květou Vinklárkovou a Antonínem Dambrowskim, protože j e podezření, že se zde nachází důležitá
věc pro trestní stíhání.
Prohlídku vykoná vyšetřovatel V B por. Fcjfar.
Odůvodnění.
Dne 18. 1 1 . 1980 usnesením Č S V : V V 483/80 bylo u OS S N B oddělení vyšetřování V S v Liberci proti Josefu Bártovi zahájeno trestní stíhání pro trestný čin maření
dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr. z. pro podezření,
že připravuje učební texty a osnovy pro nelegální studium teologie a koná vc svém
bydlišti náboženské obřady, aniž má k těmto duchovenským činnostem státní souhlas
podle zákona č. 218/49 Sb.
Protože j e důvodné podezření, žc v domě, obývaném Josefem Bártou, se nacházejí
jím připravované učební texty, učební pomůcky, předměty potřebné k provádění
církevních obřadů a ostatní podobné věci důležité pro trestní stíhání, rozhodl jsem
podle § 83/1 tr. ř. nařídit provedení domovní prohlídky.
Pouleni: Proti tomuto usnesení j e přípustná stížnost, kterou lze podat u vyšetřovatele do 3 dnů od vyhlášení doručení. Stížnost nemá odkladný účinek.
Souhlasím
Vyšetřovatel V B : npor. Ježek Lub.
Dne 18. 1 1 . 1980, okr. prokurátor v Liberci, nečitel. podpis, razítko
Současně s tímto usnesením bylo doručeno, ještě
usnesení:
Okresní správa S N B , Oddělení vyšetřování V B , 460
Usnesení
Podle § 160 tr. ř. zahajuji trestní stíhání a současně
i . Bárta Josef, nar. 18. 3. 1921 Příbram, invalidní
Perštýně 243/15;

před prohlídkou, následující
74 Liberec, Č S V : VV-483/80
V Liberci dne 18. 1 1 . 1980
podle § 163 stihám:
důchodce, byt. Liberec, Na
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2. Mudr. Trojan Ladislav, nar. 27. 6. 1 9 1 2 Krásná Hora, důchodce, byt Liberec,
Vrchlického 328/81;
j a k o obviněné z trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými
společnostmi podle § 178 tr. z., neboť na podkladě dosud zjištěných skutečností j e
dostatečně odůvodněn závěr, žc bez státního souhlasu organizují v Liberci studium
bohosloví a provádějí církevní obřady, čímž porušují zákon č. 2x8/49 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.
Odůvodním
Na základě výsledků šetření orgánů S N B jsem zjistil, že Josef Bárta již několik
let připravuje učební texty a osnovy pro studium bohosloví mimo legální bohoslovecké fakulty, provádí zkoušky z některých teologických předmětů a provádí církevní obřady v kapli ve svém bydlišti. Na jeho činnosti se významně podílí Mudr.
Ladislav Trojan. Oba tedy provádějí duchovenskou činnost, při čemž Josef Bárta měl
státní souhlas podle § 16 z č. 218/49 Sb. do 3 1 . 12. 1976, později jej neobdržel a Mudr.
Ladislav Trojan státní souhlas k provádění duchovenské činnosti nikdy neměl. Josefu
Bártovi byla pro uvedené jednání dne 15. 4. 1980 vyhlášena výstraha ve smyslu § 1
odst. 2 zákona o S N B , a přesto v něm pokračuje.
Protože je dostatečně odůvodněno podezření, žc Josef Bárta a Mudr. Ladislav
Trojan se dopustili tr. činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi
podle § 178 tr. zákona, rozhodl jsem se proti nim pro tento tr. čin zahájit tr. stíhání.
Poulení: Proti tomuto usnesení j e přípustná stížnost, kterou lze podat u vyšetřovatele do 3 dnů od vyhlášení doručení. Stížnost nemá odkladný účinek.
kulaté razítko
Vyšetřovatel V B npor. ježek Lub.
Pak začala domovní prohlídka, která trvala od 9.30 do 15.30 hod. Po ní byl sepsán
následující protokol:
Okresní správa S N B , oddělení vyšetřování V B , 460 74 Liberec, Č S V : VV-483/S0
Protokol o provedení domovní prohlídky
V Liberci dne 18. 1 1 . 1980
Dnešního dne byla provedena na základě usnesení vyšetřovatele V B npor. Ježka
ze dne 1 8 . 1 1 . 1 9 8 0 čj. Č S V : V V - 4 8 3 / 8 0 domovní prohlídka u: Josef Bárta, nar. 1 8 . 3 .
J 9 2 1 , Alena Janošíkova, Květa Vinklárková a Antonín Dambrowski, bydliště Liberec,
Na

Perštýně

243/r5.

Předchozí výslech podle § 8a rr. ř. iirhyl provoděn
Prohlídka byla provedena v celém domě, včetně místností obývaných podnájemníky, a půdního prostoru.
Prohlídku provedl por. HeHcr, por. Fejfar, npor. Hummel.
Poučení podle § 85 odst. I tr. ř. bylo dáno a prolilídce byli přítomni Josef Bárta,
Alena Janošíkova, Antonín Dambrowski a Květa Vinklárková. Prohlídce podle § 85
odst. 2 tr. ř. byla přítomna nezúčastněná osoba Odlřich Čejka, nar. 1919, zaměstnanec
M ě N V Liberec.
Usnesení o prohlídce bylo doručeno. Po poučení nebyla podána stížnost. S prohlídkou bylo započato v 9.30.
Následuje seznam 79 věcí, které byly zabaveny. Jsou mezi nimi např. vlastnoruční výpisky z knih, úvody do liturgie, seznam diapozitivů, několik neodeslaných
dopisů, materiály juniorátu, úvod do pastorální teologie ...
Prohlídka byla skončena v 15.30.
ihned po prohlídce jsem byl dopraven 11a StB v Pastýřské ulici. Při krátkém v y -
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šetřování jsem v protokole uvedl, že odmítám obvinění podle § 17S, a dodal jsem,
že to, co jsem konal j e v souladu se zákonem o základních lidských právech,
č. 120/76 Sb.
Vyšetřovatel nine dal do kolusní vazby v liberecké věznici, abych » neovlivňoval
svědky «, dodal, že mi tedy trestnou činnost dokáže.
21. listopadu 1980
Odpoledne toho dne mne ve věznici navštívil pan prokurátor, doručil mi následující spis - a tím na mne uvalil vazbu:
Okresní prokuratura v Liberci, P S Č 460 79, pošt. sehr. 41, Pv-II 30/80-29.
Usnesení
Okresní prokurátor v Liberci rozhodl dne 21. 1 1 . 1980 v trestní věci proti obv.
Josefu Bártovi, nar. 18. 3. 1 9 2 1 , t. č. ve věznici M S Liberec, takto:
Podle § 148 odst. I písm. c tr. ř. zamítá se stížnost obviněného Josefa Bárty, podaná
proti usnesení vyšetřovatele V B Liberec ze dne 18. 1 1 . 1980 Č V S : W-483/S0 o vznesení obvinění pro trestný čin maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými
společnostmi podle § 178 tr.z. jako nedůvodná.
Odůvodnění
Usnesením vyšetřovatele V B Liberec ze dne 18. 1 1 . 1980 pod Č S V : VV-483/80
bylo vzneseno obvinění proti Josefu Bártovi pro trestný čin podle § 178 tr. z. jako
důvodně podezřelému, že bez stámího souhlasu k duchovenské činnosti organizuje
studium bohosloví jakož i provádí církevní obřady v rozporu se zákonem č. 218/49
o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.
Proti tomuto usnesení podal obviněný včas stížnost s tím, že stíhané trestné činnosti se nedopustil, neboť pokud prováděl nějaké bohoslužebné úkony, tak tyto prováděl sám pro sebe.
Na základě stížnosti obviněného přezkoumal prokurátor důvodnost postupu
vyšetřovatele při vznesení obvinění, při čemž bylo shledáno, že obvinění bylo vzneseno na základě okolností, vyplývajících z dosud opatřených výslechů v návaznosti
na výsledek domovní prohlídky, při čemž z takto zjištěných okolností vyvstává důvodné podezření, že trestný čin, pro který j e obviněný stíhán, byl spáchán.
Za tohoto stavu věci nezbylo než stížnost obviněného jako nedůvodnou zamítnout.
Poulení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Liberci dne 21. 1 1 . 1980
Okr. prokurátor Josef Čech
kulaté razítko
v. z. nečit, podpis
Pak jsme však asi '/2 hodiny k věci hovořili. Pravil, že někteří z našich vypovídají,
že se tu a tam mé mše zúčastnili.
Dále jsme mluvili k otázce organizování studia teologie. V kostce jsem řekl asi
toto: Přišlo za mnou postupně několik mladých mužů, kteří i několikrát žádali o přijetí
na bohosloví. Byli odmítnuti. Tázali se, co mají dělat, když Bolui sloužit celý život
chtějí a ženit se nebudou. Navrhl jsem j i m , aby se Bohu zasvětili - to j e sliby cvangelních rad kdykoliv možné - aby soukromě studovali teologii, vždyť znám z minulosti sto podobných případů, a když budou potřebovat, že jsem ochoten pomoci.
K d y b y to někdy byla Boží vůle, aby se stali kněžími, když budou mít dobré výpisky
ze skript, leccos budou mít dobře nastudováno, mohou vkrátku udělat na fakultě
formální zkoušky a dojít svého cíle.
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25- listopadu 1980
Do cely mi byl doručen následující, list:
Obv. Josef Bárta, nar. 18. 3. 1 9 2 1 , věznice Liberec
čj. pres. 385/80
Věc: ustanovení obhájce
Obviněný Josef Bárta musí mít podle § 36 tr. ř. obhájce. Vzhledem k tomu,
že dosud obhájce nemá a sám si obhájce nezvolil, ustanovuji mu podle § 36 tr. ř.
obhájce J U D r . Vladimíra Škrétu, advokáta advokátní poradny v Liberci, který j m e novaného bude obhajovat po dobu trestního stíhání na jeho náklad, pokud nebude
osvědčeno, že nemá dostatečných prostředků k úhradě nákladů obhajoby.
Vedoucí advokátní poradny J U D r . Vladimír Škrčta
V Liberci dne 25. 1 1 . 1980
v zast. J U D r . Mucha
15. prosince 1980
Za pár dní budu ve vazbě už měsíc a vůbec se nic neděje. M i m o tu a tam na
krátkou vycházku po dvoře nevytáhneme z cely nohu.
Protože mi § 167 tr. ř. dává možnost žádat prokurátora o přezkoumání, zda při
vyšetřování nedochází k průtahům, a podle § 72 tr. ř., zda nepominuly důvody vazby
a nelze propustit na svobodu, krátce jsem požádal.
22. prosince 1980
Došel vánoční dárek od prokuratury:
Okresní prokuratura v Liberci, P S Č 460/79 pošt. sehr. 41, P V II 30/80-47
Usnesení
Okresní prokurátor v Liberci rozhodl dne 22. prosince 1980 v trestní věci obv.
Josefa Bárty a spol. pro trestný čin podle § 178 tr. z. o žádosti obviněného Josefa
Bárty o propuštění z vazby 11a svobodu takto:
Podle § 72 odst. 2 tr. ř. se žádost zamítá.
Odůvodnění
Obv. Josef Bárta j e stíhán usnesením vyšetřovatele V B v Liberci zc dne 18. 1 1 .
1980 sp. zn. 483/80 jako obviněný z trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr.z. V souvislosti s trestním stíháním byl obv.
Josef Bárta vzat okresním prokurátorem do vazby, která začala 18. 1 1 . 1980 v 16 hodin.
O vazbě bylo rozhodnuto z důvodů § 67 písm. b, c tr. ř.
Písemným podáním zc dne 15. 12. 1980, které bylo doručeno okresní prokuratuře
v Liberci dne 17. 12. 1980, požádal obv. Bárta o přezkoumání, zda nedochází k průtahům ve vyšetřování, a dále aby bylo rozhodnuto o jeho propuštění z vazby. O b viněný se v této souvislosti odvolává i na svůj zdravotní stav.
Okresní prokurátor přezkoumal stav vyšetřování a současně, zda ještě trvají důvody vazby. Zjistil především, žc vyšetřování pokračuje bez průtahů, vyšetřovatelem
jsou konány úkony podle předem stanoveného plánu vyšetřování, zejména jsou vyslýcháni svědci, jejichž výpovědí j e nezbytně třeba k posouzení celé věci. Dalšími výslechy
svědků jsou odstraňovány rozpory vc výpovědích. Vyšetřování j e komplikováno
okolnostmi, žc některé vyšetřovací úkony j e nutno provádět mimo okres Liberec.
Nebylo proto zjištěno, žc by došlo k takovým průtahům vyšetřování, které by bylo
nutno odstraňovat vc smyslu § 167 tr. ř.
Z již uvedených důvodů se také nezměnily podmínky, které vedly k rozhodnutí
o vazbě obv. Josefa Bárty. Vzhledem k tomu, že by obviněný na svobodě působil
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na svědky, popř. i na spoluobviněnélio Mudr. Ladislava Trojana, vůči němuž v y šetřování rovněž nebylo dosud ukončeno, jsou tedy i nadále dány důvody vazby
podle § 67 písm. b tr. ř.
Okresní prokurátor v e smyslu § 72 odst. I tr. ř. sleduje, zda důvody vazby ještě
trvají, a jakmile důvody vazby pominou, bude obviněný ihned propuštěn na svobodu.
Pokud j d e o zdravotní stav obviněného, j e třeba uvést, žc zdravotní péče j e vc
věznici M S Liberec dostatečně zajištěna a o zdravotní stav obviněného j e pečováno.
Z uvedených důvodů byla žádost obviněného zamítnuta.
Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustná stížnost, kterou j e možno podat prostřednictvím okresního prokurátora okresnímu soudu v Liberci do 3 dnů od doručení tohoto usnesení.
V Liberci dne 22. prosince 1980
kulaté razítko
Okresní prokurátor Josef Čech
A pak jsem si, vnitřně v klidu - navenek změnit situaci nebylo však v lidských
silách - začal dělat v e vazbě třicetidenní duchovní cvičení. A mohu říci, přes vnější
těžkosti, že byly požehnané.
Mezitím jsme » slavili« vánoce 1980 uvařeným kouskem fdé s bramborem a jednou
kávěnkou. Zapili jsme j i pak čistou vodou z vodovodu.
Daleko větší pozornosti ve vazbě držených se těšil Silvestr.
9. ledna 1981
Dostal jsem po 1 5 dnech od napsání přes ccnsuru dopis od P. K o s m y (Trojana),
v němž píše, žc j e opět na srdce nemocen a má zakázánu jakoukoli tělesnou a duševní
námahu. Začal jsem dobu vyšetřování vidět opět černě. A protože se blížil opět konec
dalšího měsíce vazby, napsal jsem prokuratuře.
13. ledna 1981
Obv. Josef Bárta..., k čj. Pv. II 30/80-47
Liberec 13. ledna 1981
Okresní prokuratuře v Liberci
Chtěl bych Vás dnes, pane prokurátore, požádat o dvě věci:
1. Z a několik dní budu ve vazbě plné dva měsíce. Nemohu dobře věřit, žc by ty
dvě maličkosti, z nichž jsem obviňován, nebylo lze v zákonné lhůtě už došetřit, kdyby
nedocházelo k průtahům. Prosím proto, zda byste stav vyšetřování nemohl podle
§ 167 tr. ř. přezkoumat a příp. podle § 72 tr. ř. rozhodnout.
9. ledna odpoledne jsem např. dostal dopis, který přikládám. Ode dne, kdy byl
censurován, šel do mých rukou plných 16 dní. Protože byl dr. Trojan stejně nemoccn
předloni a léčba trvala asi 4 měsíce, uvědomil jsem si asi totéž, co vyšetřovatel. Píšeme
odtud jednou za 1 4 dní. V termínu psaní ( n . 1.) jsem ho požádal, aby po dohodě
s vyšetřovatelem ze své strany sám vyšetřování pomohl. Kdybych býval dostal list
už 29. 12., kdy jsme rovněž mohli psát, dalo se vyšetřování napomoci už před 14 dny.
2. Č í m déle zde o svém obvinění přemýšlím, tím více dospívám k důvodnému
přesvědčení, že to, z čeho jsem obviňován, nepatří pod sankci § 178 tr. z., nýbrž
jednoznačně pod zákon o základních lidských právech - čl. 120/76 Sb., čl. myslím 18.
Musím tedy v e svědomí trvat na výpovědi z prvního dne vazby, že odmítám
obvinění na základě § 178 tr. z.
S úctou Josef Bárta
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16. ledna icßi
Do vazby mí došlo následující prodloužení vazby:
3 KPt i rrt/8o
Ústí n/Labem 16. ledna 198 r
Usnesení
Krajský prokurátor v Ústí n/Labem rozhodl dnešního dne v trestní věci vedené
u okresní prokuratury v Liberci pod sp. zn. Pv 1130/80 proti obv. Josefu Bártovi...,
nyní ve vazbě okresního prokurátora v Liberci ve věznici M S v Liberci, stíhanému
pro trestný čin podle § 178 tr.z. takto:
Podle § 71 odst. i tr. ř. z důvodů uvedených v § 67 písni, b, c tr. ř. prodlužuji
trvání vazby obviněného do 18. února 1981.
Odůvodnění
Usnesením okresního prokurátora v Liberci ze dne 21. 1 1 . 1980 sp. zn. Pv. 1130/80
byl vzat obv, Josef Bárta ve shora uvedené trestní věci podle § 68 tr. ř. z důvodů
uvedených v § 67 písm. b, c tr. ř. do vazby. Počátek vazby byl stanoven dnem 18. 1 1 .
1980 v 16 hodin.
V zákonné dvouměsíční lhůtě se nepodařilo vyšetřování skončit, jelikož je třeba
provést potřebné vyšetřovací úkony, jako výslechy dalších svědků, získat vyjádření
k odborným otázkám vc věcech církevních, vyhodnotit zajištěné materiály a rozhodnout o nich.
Bez provedení těchto úkonů nelze vyšetřování ukončit a trestní věc objektivně
posoudit.
Z těchto důvodů bylo nutno též přezkoumat důvodnost dalšího trvání vazby.
Z předloženého vyšetřovacího spisu bylo zjištěno, že u obviněného trvají důvody
vazby ve smyslil § 67 písm. b, c tr. ř. i nadále, neboť jc zde obava, že kdyby byl v y šetřován na svobodě, mohl by ovlivnit svědky, a konečně že by v trestném jednání
mohl pokračovat, neboť trestné činnosti nezanechal, i když byl na to příslušnými
orgány upozorněn.
Vzhledem k uvedeným důvodům bylo nutno přiměřeně prodloužit lhůtu trvání
vazby.
Poulení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná (§ 141 tr. ř.).
kulaté razítko
Krajský prokurátor nečit, podpis
A pak se opět dále nic nedělo: dni ubíhaly monotónně a šedivě jako dosud: týž
denní pořádek táž strava, titíž spoluvyšetřovaní 11a cele, vc dne v noci totéž světlo
v cele ...
29. ledna 1981
Ihned po obědě jsem byl doveden k vyšetřovateli. Neviděli jsme se od 21. 1 1 . 1980,
kdy mi clonesl slíbenou invalidní hůl a hygienické potřeby. Konečně prý začneme
i my zde vyšetřování. A začali jsme. Měl jsem se vyjadřovat k jednotlivým zabaveným věcem. Došli jsme snad k položce 30, když se vytasil s těmito listinami. Bylo
prý třeba dokončit nedokončenou domovní prohlídku (proto byl můj byt od 19. 1 1 .
1980 až do 27. i. 1981 zapečetěn):
Okresní správa S N B , . . .
Usnesení

V Liberci dne 27. 1. 1981

Podle § 83 odst. i tr. ř. nařizuji domovní prohlídku u obv. J. Bárty ... v pracovně
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obv. J . Bárty, přcdpokoji pracovny a vc společných prostorách domu, protože j e
podezření že se tu nalézá věc důležitá pro trestní řízení. Prohlídku provede vyšetřovatel kpt. Ježek Lub.
Odůvodnění
Dne iS. l i . 1980 usnesením Č V S V V 4S3/S0 bylo 11 OS S N B oddělení vyšetřování V B v Liberci proti Josefu Bártovi zahájeno trestní stíhání pro tr. čin maření dozoru nad církvemi a nábož. společnostmi podle § 17s tr. z. pro podezření, že připravuje učební texty a osnov)' pro nelegální studium teologie a koná ve svém bydlišti
náboženské obřady, aniž má k těmto duchovenským činnostem státní souhlas podle
z. č. 248/49 Sb. Téhož dne byla na základě usnesení Č V S V V 483/80 ze dne 18. 1 1 .
1980 v bydlišti obv. Bárty podle § 83/1 tr. ř. provedena domovní prohlídka, při níž
byly zajištěny různé věci důležité pro trestní řízení. Domovní prohlídku v pracovně,
přcdpokoji pracovny obviněného a ve společných prostorách se nepodařilo z časových důvodů dokončit, proto v těchto místnostech ještě zůstaly další věci důležité
pro vedení trestního řízení.
Protože i nadále trvá důvodné podezření, žc v uvedených částech domu, obývaného obv. Bártou, se nacházejí věci důležité pro tr. řízení, rozhodl jsem se opětovně
podle § 83/1 tr. ř. nařídit provedení domovní prohlídky.
Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou lze podat u vyšetřovatele do 3 dnů od vyhlášení - doručení. Stížnost nemá odkladný účinek.
Souhlasím:
28. l i . 1980 okr. prokurátor v Liberci (podpis nečit).
kulaté razítko
Vyšetřovatel V B kpt. Ježek Lub.
Dodatečně mi dal podepsat také následující protokol o provedení domovní proliiídky, který má obvyklý text. Pokračuje seznam 41 dalších položek zabavených
věcí. Mimo mnoha skript a vlastnoručních poznámek byly také zabaveny 2 mešní
kalichy, 2 obětní misky, konvičky na víno a vodu a 4 různobarevné ornáty.
Nakonec mi zdůrazňoval, že vc vazbě nejsem proto, žc žijeme vc společenství
řeholní život, ale kvůli konání kněžských funkcí bez státního souhlasu.
Poprvé se také zmínil o tom, že mého případu zneužily západní rozhlasové stanice
ke štvavé kampani proti našemu státu.
Pak řekl, že přijde a budeme pokračovat ve vyšetřování.
13. 1 'mora 1981
Protože se mi v posledních dnech silněji ozývala angina pectoris a špatně se mi spalo,
začal jsem si v noci, když bylo na cele ticho, připravovat to, co bych asi při vyšetřování uvedl na svou obhajobu do protokolu.
Tužkou jsem si načrtl na zadní stranu usnesení krajského prokurátora o prodloužení vazby toto:
Ke své obhajobě bych sc pokusil zdůvodněně analyzovat § 178 tr. z., protože
o tento paragraf se opírá to, z čeho jsem obviňován.
Už staré římské právo znalo zásadu: pozdější zákon deroguje i abroguje dřívější
zákony - mohly by totiž být starými zákony prakticky rušeny, a nadto by nebylo
lze právní řád zdokonalovat. V případě tohoto zákona však jde o něco ještě zásadnějšího: zda vůbec může positivní, sekundární právo omezovat či dokonce anulovat práva základní.
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Toto vyšetřování se tak stává i proti naší vůli jakýmsi kritériem, j a k a nakolik
u nás zákon o základních lidských právech platí.
Myslím, žc jsem analýzou ukázal, že ne úplné jasné normy i nejednotná praxe
podle nich nemohu být dostatečným důvodem jasného a jistého trestu.
15. února 1981
Opčt přišel vyšetřovatel na návštěvu do věznice. Pokračovali jsme ve výpovědích
do protokolu:
- nejprve několik výpovědí k jednotlivým zabaveným věcem,
- pak co řeknu ke dvěma citacím z protokolu našich domácích (z asi 14 vyšetřovaných) ;
- nakonec mi vyšetřovatel sdělil, že mě ve středu 18. 2. propustí z vazby, vyšetřování však žc bude pokračovat;
- protože j e venku klouzačka, zařídím, aby pro vás k věznici přijeli vaši.
18. února 1981
Do 15 hodiny odpoledne jsem ještě netušil, zda dnes nebudu dále spát v cele. Krátce
po i j hodině se objevil službu konající a řekl, abych si sbalil všechny svoje věci.
Převlékání, formality. Krátce před 16 hodinou mi dali do rukou následující list:
Okresní prokuratura v Liberci, P S Č 4Ó0/79 pošt. prihr. 41, P v . 1130/80-180
Usnesen!
Okresní prokurátor v Liberci rozhodl dne 18. 2. 1981 v trestní věci proti obv.
Josefu Bártovi a spol. stíhanému pro trestný čin maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr. z. takto:
Podle § 72 odst. i tr. ř. se obviněný Josef Bárta, nar. 18. 3. 1921, propouští z vazby
na svobodu.
Oilňťoflnčn!
Usnesením okresního prokurátora v Liberci ze dne 2 1 . 1 1 . 1980 sp. zn. Pv 1130/80
obv. Josef Bárta, stíháný pro shora uvedený trestný čin, vzat do vazby z důvodů § 67
písm. b, c tr. ř. Vzhledem k zadržen! byl počátek vazby stanoven dnem 18. 1 1 . 1980
v 16 hodin.
Usnesením krajského prokurátora v Ústí n/L ze dne 16. ledna 1981 sp. zn. 3 K P t 1
16/80 byla lhůta obv. Bárty prodloužena do 18. 2. 1981, neboť v zákonné dvouměsíční lhůtě se nepodařilo vyšetřování skončit, zejména nebyly provedeny výslechy
všech svědků a nepodařilo se provést ani další potřebné vyšetřovací úkony. V uplynulé clobě byly opatřeny další potřebné doklady. Přestože se vyšetřování dosud nepodařilo skončit a bude nutno ještě vyhodnotit zajištěné materiály a rozhodnout o nich,
dále provést i některé další úkony před skončením vyšetřování, lze učinit závěr, žc
již netrvají důvody vazby vc smyslu § 67 písm. b, tr. z., neboť koluzní důvod vazby
je již splněn. Vzhledem ke skutečnosti, že byly zajištěny věci, které sloužily k trestné
činnosti, j e již v podstatě zamezeno, aby obviněný Bárta pokračoval v trestné činnosti,
pro kterou je stíhán.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze učinit závěr, že dnešním dnem pominuly důvody vazby, a proto bylo rozhodnuto, aby obv. byl ihned propuštěn na svobodu.
Poulení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou j e nutno podat do 3
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dnů od doručeni k okresnímu soudu prostřednictvím okresního prokurátora v Liberci. Stížnost nemá odkladného účinku.
V Liberci dne 18. 2. 19S1
kulaté razítko
Okresní prokurátor Josef Čech
Když jsem se už mimo mříže přivítal s blízkými, dozvěděl jsem se, žc se mám
dostavit ještě k vyšetřovateli. Ten mi dal
- 15 zadržených dopisů od blízkých,
- žádal podpis a příslib, že se po dobu vyšetřování nebudu - bez jeho vědomí vzdalovat z Liberce, abych nezdržoval vyšetřování.

T R E S T N Í ÍUZENÍ P R O T I JOSEFU K O R D Í K O V I
28. 9. 1981 se konalo v severočeském městě Louny trestní řízení proti 34-lctému
katolickému duchovnímu Josefu Kordíkovi. Byl obviněn z porušení § 178, tj. z maření státního dozoru nad církvemi. Střed nevelkého města Louny byl doslova přeplněn
uniformovanými i neuniforniovanými policisty. Přátele pátera Kordíka se tohoto
veřejného soudního líčení nesměli zúčastnit, ačkoli se k soudu obrátil svým dopisem
František kardinál Tomášek, arcibiskup metropolita pražský, který napsal doslova,
že »páter Kordík jednal v plném souladu s požadavky zákona a jeho jednán! nebylo
narušením státního dozoru nad církvemi «. Josef Kordík byl odsouzen k jednomu
roku podmíněně na dva roky. Uvádíme nám dostupnou dokumentaci jeho případu.
Josef Kordík požádal dne 26. 4. 1981 Sekretariát pro věci církevní, aby mu sdělil
důvody odnětí státního souhlasu pro vykonávání duchovenské služby:
Ministerstvo kultury České socialistické republiky
V Libčcvsi 26. 4. 1981
Sekretariát pro věci církevní, Praha
Věc: Žádost o sdělení důvodů odnětí státního soulilasu
Žádám o konkrétní uvedení důvodů, proč mi byl odňat státní souhlas. Formulace
pana krajského tajemníka: »nesplňujete podmínky všeobecné způsobilosti« a Vaši
»když jste tak závažným způsobem porušoval duchovenské povinnosti« nemohu
přijmout. Kdybych se s tím smířil, snížil bych se na úroveň nevolníka, jemuž feudální
pán uemusí nic vysvětlovat. Jako svobodný člověk se proti těmto formulacím musím
vzepřít.
Nesplnil jsem snad podmínky nebo jsem porušil duchovenské povinnosti tím,
že jsem kázal podle přesvědčení? Jsem ochoten každé slovo hájit. Nebo snad proto,
že jsem převážně vlastnoručně, bez nároku na odměnu opravoval všech sedm svěřených objektů? Nebo snad proto, žc jsem s » undergroundem « uvedl divadelní liru?
Nebo snad pro jiný důvod?
Nebudu svoji žádost Vaší žádnou nebo negativní odpovědí považovat za skončenou (viz Vaše rozhodnutí č. 18 902-VII, které se poněkud lišilo od rozhodnutí prokurátora).
K této žádosti mě kromě jiného inspirovala věta M. L. Kinga: » Utlačovaný nesmí
nikdy dopustit, aby svědomí utlačovatele usnulo.«
Jsem si vědom, že na Vás žádám něco, co je v naprostém rozporu s Vaší podsta-
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tou. Kdybyste totiž uvedli důvody, otevřeně byste tím přiznali, že postihujete ty
kněze, kteří pevné stojí na pozicích církve.
Zatím jsem se nedoslechl, že jste někomu z těch desítek stejně postižených kněží
odnětí souhlasu zdůvodnili.
Přeji Vám, abyste i V y poznali svobodu dětí Božích.
Josef Kordík
Na svou žádost dostal odpověď datovanou 20. 5. 1 9 8 1 :
Ministerstvo kultury Č S R , k čís. j . 8 300/8 i-VH.
Pan Josef Kordík, farní úřad, Libčeves č. 9
Věc: Sdělení - P. Josef Kordík
Vyřizuje: rcf. J U D r . Jaroslav Hájek, tel. 513, 1.269
K Vašemu dopisu sdělujeme, že Vaše osobní záležitost byla pečlivě přezkoumána.
Pro případ, že by Vám na žádost příslušného ordináře byl v budoucnu znovu udělen
státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, což j e právně možné, upozorňujeme
Vás zvláště na nutnost dodržování povinností vyplývajících duchovním z ustanovení
2 vl. nař. č. 278/1949 Sb.: věci hospodářské, finanční, majetkoprávní jednání, věci
stavební, rozpočtové, úvěrové a plánovací nelze zařizovat svémocně, nýbrž na základě předchozího projednání s příslušnými orgány státní správy.
ředitel pro věci církevní František Jelínek v. r.
Za správnost: Švehlová
Rozhodnutím Okresní správy S N B v Lounech ze dne 14. j . 1981 bylo proti P . J o sefu Kordíkovi zahájeno trestní stíhání:
Okresní správa S N B , oddělení vyšetřování V B , 440 53 Louny
Č V S : VV-j3/i98r
V Lounech dne 14. 5. 81
Usneseni
Podle § itío/l tr. řádu zahajuji trestní stíhání a současně podle § 163/1 tr. ř. stíhám:
Josef Kordík, narozen 1. srpna 1948 v Jilemnici, svobodný, české národnosti, trvale
bytem Nová Ves 11. Popelkou č. 32, okres Semily, přechodně bytem Libčeves č. 9,
okr. Louny, duchovní říin. katolické církve, t. č. bez duchovní činnosti, jako obviněného z trestného činu maření dozoru nad církevními a náboženskými společnostmi
podle § 178 tr. zákona, neboť 11a podkladě zjištěných skutečností j e dostatečně odůvodněn závěr, že ve dnech 1., 3., 29. 3. a 5. 4. 1981 prováděl v obci Libčeves a Kozly
okr. Louny, dále pak v obci Měrunicc okr. Teplice církevní obřady, ačkoliv k tomu
nebyl oprávněn, neboť rozhodnutím Severočeského krajského národního výboru
v Ústí nad Labem z 23. 2. 1981 čj. cirk. 16-DI/81 mu byl ve smyslu ustanovení
2 zákona č. 218/49 Sb. odňat souhlas k výkonu duchovenské činnosti.
Odůvodnění
Na základě vlastního šetření, dále zjištěním dle rozhodnutí Severočeského krajského
národního výboru Úst! nad Labem z 25. 2. 81 čj. církv. 16-DI/81 a sdělením O N V
Louny, tajemníka pro věci církevní, bylo zjištěno, že obviněný Josef Kordík, duchovní
řím. kat. církve, provádí v obcích patřících do farnosti farního úřadu Libčeves církevní obřady, ačkoliv k tomu nebyl již oprávněn, neboť rozhodnutím S K N V Ústí
n/Labem podle shora uvedeného rozhodnutí mu byl odňat souhlas k vykonávání
výkonu této čiímosti.
Obviněný Josef Kordík nedbal tohoto rozhodnutí a tuto duchovenskou činnost
prováděl dále tím, že vykonával bohoslužby i po tomto rozhodnutí v obci Libčeves,
Kozly, okr. Louny a v obci Měrunicc, okr. Teplice.
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Vzhledem k tomu jsem se rozhodl podle § 160/1 tr. řádu zahájit tr. stíhání a současně podle § 163/1 tr. řádu stíhaní proti obviněnému Josefu Kortiíkovi pro trestný
čin maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 17S tr. zákona.
Poučení: Proci tomuto usnesení j e přípustná stížnost, kterou j e možno podat 11 v y šetřovatele do tří dnů od doručení nebo vyhlášení usnesení. Stížnost nemá odkladný
účinek.
Vyšetřovatel V B kpt. Tesař Miroslav
Okresní správa S N B , oddělení vyšetřování V B , 440 53 Louny
ČVS: W-53/19S1
V Praze dne 20. května 19S1
Obviněný Josef Kordík, nar. 1. 8. 1948, přechodně bytem Libčeves č. 9 podává
stížnost o usnesení Okresní správy S N B , oddělení vyšetřování V B v Lounech, v y šetřovatele V B kapitána Tesaře Miroslava ze dne 14. května 1981 čj. Č V S : V V - 5 3 / 1 9 8 1 .
K předání usnesení a následujícímu výslechu jsem nebyl řádně předvolán. Byl jsem
předvolán k projednávání dopravního přestupku. Toto jednání bylo skončeno m ý m
tvrzením, žc jsem na místě, kde jsem se měl přestupku údajně dopustit, v uvedenou
dobu nebyl.
Část obvinění se týká mší zc dne 1. 3. 1981. Tehdy jsem ještě neměl ani tušení
o odnětí státního souhlasu. Protože jsem nebyl 2. 3. doma, rozhodnutí o odnětí jsem
si vyzvedl až 3. 3. na poště.
Jak jsem uvedl u výslechu, rozhodnutí o odnětí souhlasu nabylo právní moci
až 26. 3. 1981 potvrzením rozhodnutí ministerstvem kultury dnem jeho doručení
26. 3. 1981. V rozhodnutí K N V totiž bylo nedostatečné poučení o odkladu účinnosti
odvolání.
Kdybyste nerespektovali to, žc mne církev odvolala až 9. 4. 1981, znamenalo
by to, že považujete církevní úřady, konsistoř a Ordinariat za zbytečné, s tím, žc by
jejich funkci mohl hravě nahradit krajský tajemník pro věci církevní. Jsem v pracovním poměru církve. Církevní tajemník není mým zaměstnavatelem ani představeným. Mou povinností j e poslouchat pokyny církevního úřadu. Pokud nejsem zastoupen nebo odvolán, musím vykonávat nezbytné úkony církevní správy. Kdybych
opustil bez odvolání církevního úřadu své místo, vydal bych se stíhání podle církevního práva. K tomu j e třeba ještě brát zřetel 11a nutnost zabezpečení náboženských
potřeb věřících.
Všimněte si schizofrenie našeho právního řádu. Konkrétně porovnejte zákony
o hospodářském zabezpečení církví a § 178 tr. z. s vyhláškou 120/76. Tato vyhláška
dovoluje každému soukromě i veřejně se shromažďovat za náboženskými potřebami.
O státním souhlasu v této vylilášce není ani slovo. Kromě toho si uvědomte, žc k podstatě § 178 tr. z. patří úmysl mařit dozor nad církvemi. Jak jsein mohl mít úmysl
mařit dozor, když jsem nic neskrýval a výslovně jsem říkal jak církevnímu tajemníku
na O N V v Lounech, tak svému církevnímu představenému, že budu pokračovat
ve výkonu duchovenské činnosti tak dlouho, dokud nebudu odvolán nebo zastoupen. Mše jsem sloužil veřejně v kostelích a nikomu jsem dozor nemařil.
Absolutně se necítím vinen. Nadále se budu dostavovat na Vaše předvolání, ale
nebudu se vyjadřovat k ničemu, co j e v rozporu s vyhláškou 120/76 Sb.
Dříve, než zamítnete tuto stížnost s odůvodněním § 140 odst. 1 písm. bb tr. ř.,
podotýkám, že jsem na kopii usneseni vyšetřovateli napsal, že stížnost nepodávám.
Tato formulace j e psána v přítomném čase a nevylučuje možnost podání stížnosti
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později, v zákonné lhůtě. Dále podotýkám, že jsem o § 140, odst. 1, písm. b, bb
nebyl vyšetřovatelem poučen.
Josef Kordík
Dne 20. května 1981 podal P. Josef Kordík také stížnost proti domovní prohlídce:
Stížnost proti domovní prohlídce provedené okresní správou S N B , oddělením
vyšetřování V B v Lounech dne 18. května 1981 v mém bytě na faře v Libčevsi.
Vůbec jsem nepostřehl, že do protokolu píšete, že proti usnesení k prohlídce nebyla podána stížnost. Vzpomínám si, že jste se mne ptal, zda proti prohlídce protestuji, v době, kdy jsem ještě neměl tušení, žc prohlídku svévolně rozšíříte i na písemnosti, které nesouvisejí s obviněním. Připomínám, žc jsem písemnosti týkající se
obvinění (tři kázání) vydal dobrovolně, jak j e ostatně uvedeno v protokolu o prohlídce. K pokračování prohlídky jste tedy neměli oprávnění.
Celá prohlídka j e v naprostém rozporu s vyhláškou 120/76.
Zabavili jste mi pouze literaturu náboženského charakteru a písemnosti týkající
se náboženských iniciativ za prosazování lidských práv.
Z jednoho důvodu vítám, žejste mi tyto písemnosti zabavili, protože jejich četba
Vám prospěje ke spáse. Ale k tomu účelu Vám stačí jedna kopie od každé tiskoviny.
Proto Vás žádám, abyste mi navrátili ty tiskoviny, které máte vc více kopiích. Ž á dám Vás také, abyste mi okamžitě vrátili ty tiskoviny, které jste zabavili při jiných
domovních prohlídkách u jiných osob a máte j e přečtené, a proto moje exempláře
už nepotřebujete.
Ostatní tiskoviny, které jste mi zabavili, pokud j e budete potřebovat ke své náboženské formaci, Vám zatím půjčuji.
O Božích mlýnech a o trestající ruce Boží Vám psát nebudu. T o jste si přečetli
v zabavených tiskovinách z dopisu P. Aleše Zlámala. Jen Vám to připomínám. Připomínám Vám i své modlitby za Vás a za Vaše rodiny.
A po přečtení obhajoby P. Formánka, též v zabavených tiskovinách, si už nedělejte iluzi, žc Vaše dosavadní stíhání, které j e v rozporu s vyhláškou 120/76 Sb., je
legální.
Přeji Vám vše dobré, ale především, abyste brzo dostali odvahu konat dobro.
Josef Kordík
P S : Ještě připomínám, že protokol o domovní prohlídce postrádá křestní jména
osob, jak to žádá trestní řád.
Dne 2. 6. 1981 se obrátil P. Josef Kordík na okresního prokurátora v Lounech:
Věc: Žádost o prozkoumání rozhodnutí vyšetřovatele.
Žádost o přezkoumání postupu vyšetřovatele.
Žádám o přezkoumání odmítnutí vyšetřovatele nahlédnout do protokolu o v ý slechu z 18. 5. 1981 a odmítnutí možnosti udělat si výpisky.
Jsem obviněn z toho, že jsem plnil povinnosti zaměstnance. Proto žádám o okamžité zastavení stíhání.
Toto podivné stíhání j e doprovázeno šikanováním věřících v Libčevsi. Všichni,
kteří byli ve vesnici přítomni 14. 4., byli vyzváni dvěma vyšetřovateli StB z Ústí
nad Labem, aby ilincd přišli na obvodní oddělení S N B v Libčevsi, žc se jich musí
na něco zeptat.
T o se opakovalo 28. 5., ale vyšetřovatelem byl kpt. Tesař z V B Louny. Výslech
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byl v podstatě opakován, což podle tr. řádu není nutné. T o chápu jako zastrašování
věncích v e snaze odradit j e od návštěvy kostela, dále znechutit j e a přimět k v ý p o vědím podle přání vyšetřovatele. Sám kpt. Tesař mi řekl, že věřící vypovídají o věcech, které nesouvisejí s obviněním.
Stíhání j e též v rozporu s vyhláškou X20/76 Sb. R o v n ě ž zabrání písemností při
domovní prohlídce.
Divím se, j a k j e možné vést takovéto stíhání, které porušuje naše právní normy.
Sami posuďte, j a k ý názor si mám udělat o orgánech, které mají být činné v trestním
řízení.
Stiháním j e porušen účel tr. z. a tr. ř. vychovávat k socialistické zákonnosti. Mně
osobně znovu opět utvrzuje v nutnosti usilovat o prosazování lidských práv a ostatním
účastníkům ukazuje, jak jsou u nás postihováni ti, kteří usilují o svobodnější budoucnost.
Takovéto jednání nemůže přispět radostné budoucnosti naší společnosti.
Žádám proto o zastavení stíhání a brzké navrácení zbývajících věcí zabavených
při domovní prohlídce.
Dne 21. 5. 1981 jsem odeslal stížnost proti usnesení vyšetřovatele o stíhání a obvinění a o provedení domovní prolilídky. Protože jsem dodnes nedostal žádné v y r o zumění, posílám Vám též přímo průklep této žádosti. Originál dám vyšetřovateli.
Upozorňuji Vás, že na usnesení o nařízení domovní prohlídky j e nečitelný podpis prokurátora bez razítka, což se mi zdá dost podivné.
Josef Kordík
Dne 3 . 6 . 1 9 8 1 poslal P.Josef Kordík další stížnost okresnímu prokurátoru v Lounech.
Věc: Stížnost na postup vyšetřovatele.
Dne i . 6. mne vyšetřovatel kpt. Tesař vyzval, abych byl 3. 6. v 10 hodin doma,
že mne navštíví.
K d y ž přišel, oznámil mi, žc udělají vzorky typů mých psacích strojů. Ptal jsem
se ho, zda se o tom sepíše protokol. Ř.ekl, žc ne. Upozornil jsem ho, žc protokol j c
nutný podle § 55 odst. 1 tr. ř. Přesto protokol o tomto úkonu nenapsal.
Přítomný technik mi odmítl sdělit jméno a ukázat služební průkaz. Kpt. Tesař
o něm řekl, že j e to poručík Mar z okresního oddělení.
Domnívám se, že mi měl být ukázán jeho průkaz a o všem sepsán protokol.
Josef Kordík
Dne 23. 7. i98r došla Okresnímu soudu v Lounech obžaloba Okresní prokuratury:
Obžaloba:
Okresní prokurátor v Lounech podává podle § 176 odst. 1 tr. ř. obžalobu na Josefa
Kordíka, nar. 1. 8. 1948 v Jilemnici okr. Semily, administrátora římsko-katolické
církve, trvale bytem N o v á Ves nad Popelkou, okr. Semily, přechodně bytem Libčeves č. p. 9, okr. Louny, že ve dnech 1., 3., 29. 3. a 5. 4. t. r. prováděl v obcích Libčeves a Kozly v okrese Louny a dále pak v obci Měrunice, okr. Teplice, církevní obřady,
ačkoliv rozhodnutím Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem
z 25. února 1981 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Tedy,
v úmyslu mařit nebo ztěžovat v ý k o n státního dozoru nad církví, porušil ustanovení
zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností, čímž spáchal
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trestný čin maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu
ustanovení § 178 tr. z.
Navrhují: U hlavního líčení:
1. Ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 písm. c tr. z. navrhnout zabrání závadných
tiskovin, zajištěných při domovní prohlídce a nacházejících se u orgánů bezpečnosti.
2. Slyšetí svědky Jaroslava Pečka č. 1, 16-17, Josefa Hcndrycha č. 1 , 18-20, Josefa
Svatka č. 1 , 21-22.
3. Čisti svědecké výpovědi Josefa Buriana č. 1, 23-24, Julie Ďurišové č. 1 , 25-26,
Antonie Reicherové č. 1, 27-28, Antonie Kučerové č. 1, 29-30, Margity Vrbanovč
č. i , 31-32, Anny Korschiiterové č. 1 , 33-34, Josefa Vlčka č. 1 , 35-36, Růženy Vlčkové
č. i , 37-38, Kateřiny Mokrýšové č. 1 , 39-40, Berty Záhoncové č. 1, 41, Karoliny
Thálové č. i , 42-43.
4. Čisti písemnosti č. 1, 3-12, rozhodnutí státní správy č. 1 , 44-50, připiš min.
kultury a vyjádření cirk. nakladatelství č. 1 , 51-57, protokol č. 1 , 58, zápis č. 1, 59,
charakteristiky č. 1 , 60-64, spis výpis R T č. 1 , 65, závěrečnou zprávu č. 1 , 66-68.
Odůvodnění: Orgány V B v Lounech bylo zahájeno trestní stíhání duchovního
římsko-katolickě církve Josefa Kordíka z Libčevse pro podezření ze spáchaného trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr. z.
K tomuto vyšetřování došlo proto, žc obviněný Kordík, který vykonával na farním
úřadě v Libčevsi, okr. Louny, funkci administrátora, vykonával duchovenskou činnost, tedy bohoslužby v kostelech a kaplích, i poté, kdy mu byl odňat souhlas k duchovenské činnosti. Provedeným vyšetřováním bylo obvinění potvrzeno a zjištěno, že
rozhodnutím Severočeského krajského nár. výboru v Ústí nad Labem z 25. 2. 81
mu byl odňat souhlas k duchovenské činnosti, neboť k jeho bohoslovecké činnosti
byly značné připomínky pro neplnění povinností jak v rámci církevní, tak společenské odpovědnosti. Přestože mu bylo známo a doručeno rozhodnutí státní správy,
toto obviněný nerespektoval a v měsíci březnu a sice 1. a 29. a v měsíci dubnu 8t
v kostelech a kaplích prováděl bohoslužby. Bylo konkrétně zjištěno, žc se tak stalo
v obcích Libčevcs a Kozly v okrese Louny a obci Měrunice, okr. Teplice. Z vyšetřování vyplývá, že obviněný tyto bohoslužby konal, ačkoliv mu byl znám zákaz v ý konu činnosti a na tuto skutečnost byl upozorňován. Ve své výpovědi obviněný
uvedl, žc i po vydání tohoto zákazu souhlasu činnost vykonával, a obhajoval se tím,
žc nebyl odvolán církevními úřady. Obhajoba obviněného Kordíka j e zcela jednoznačně vyvrácena na základě provedených důkazů, jak písemných, tak i svědeckých.
Z výpovědi svědků, především církevních hodnostářů, tedy nadřízených obviněného, vyplývá, žc obviněný měl rozhodnutí státních orgánů plně respektovat, neboť
nebylo nutné v takovém případě vydávat ještě další rozhodnutí církevní. Tato skutečnost vyplývá především ze svědecké výpovědi Josefa Hcndrycha, Jana Svatka
a Jaroslava Pečky. V průběhu šetření činnosti obviněného byly zjištěny při domovní
prohlídce některé tiskoviny, které nejsou v souladu se zájmem socialistické společnosti, a proto j e navrhováno zabrání těchto tiskovin. Realizované vyšetřování v této
trestní věci plně prokazuje trestné jednání obviněného Kordíka, jež naplňuje znaky
skutkové podstaty tr. činu vc značce obžaloby uvedeném. Závadnost tohoto jednání
spočívá v tom, žc obviněný vědomě porušoval jednu ze základních zásad součinnosti
církve a štítu.
Obviněný Kordík pochází z rodiny drobného živnostníka, který od r. 52 pracuje
v J Z D . Obviněný po ukončení školní docházky absolvoval průmyslovou textilní
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školu, poté vykonával základní vojenskou službu a po jejím ukončení začal studovat
na Vysoké škole textilní. V e studiu však nepokračoval a od r. 70 začal studovat na
bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V r. 75 byl vysvícen na kněze a téhož roku
začal jako kněz působit v Severočeském kraji. Nejprve v Dejně (?) a od roku 1977
jako administrátor na farním úřadě v Libčevsi. Z osobního hodnocení a charakteristiky vyplývá, že j d e o občana, který má záporný postoj k socialistickému státnímu
zřízení. J e členem strany lidové. Trestán dosud nebyl.
V Lounech 22. července 19ST
Okresní prokurátor Milan Mendík, promovaný právník

MARIE R Ú T

KŘÍŽKOVÁ (Praha)

(*)

V Ý Z V A K MODLITBĚ ZA VÉZNĚNÉ
Moji přátelé,
žijeme vc znamení tragických událostí, které pociťujeme jako přímé ohrožení j e to především pokus o vraždu Svatého Otce a nebezpečí hrozící Polsku.
Není se tedy co divit, že současně takřka bez povšimnutí proběhla nová, zatím
nejrozsáhlejší vlna zatýkání v Praze, Brně a Bratislavě. Skutečně to vypadá tak, že
se nás tyto nejnovější represe přímo netýkají: mezi těmi, 11a něž byla uvalena vyšetřovací vazba, není tentokrát žádný křesťan. Možná, že si někteří z nás i trochu oddychli.
Já však jsem vážně znepokojena. Vím toho z vlastní zkušenosti dost, abych si uvědomovala, že nejde o spravedlivý trest, ale ani o náhodu.
Nemělo by význam domýšlet se, j a k ý j e smysl a poslání této zvláštní akce, která
nemá obdoby, a co z ní pro nás vyplyne. Měli bychom si však s naléhavostí - jak to
vážnost situace žádá - položit otázku: co máme udělat právě v této chvíli?
Já sama bych se chtěla sjednotit s těmi, kteří za nás trpí vc věznicích, sjednotit se
s nimi tak dokonale, aby zůstávali v mém srdci, když se pokouším přiblížit k Bohu.
Namítnete možná, že církev se odjakživa modlí za vězněné. Ano, ale sama přece
zakouším, jak často se modlíme pouze ústy, zatímco srdce zůstává chladné. T i , za
něž se modlíme, by se měli stát tepem našeho srdce, tak, abychom v nich dovedli
vidět své nejdražší. Mám asi výhodu: mohla jsem bezprostředně vnímat lásku muže,
kterému uvěznili ženu a který za jediný den zešedivěl; byla jsem svědkem tichého
zoufalství ženy, které uvěznili muže i syna. Pro mne j e tedy snadnější žít v sjednocení
s nimi.
Přes všechny obtíže vás, moji přátelé, prosím s úpěnlivou naléhavostí, jako by šlo
o moje vlastní děti: modlete se za ně spolu se mnou. Věřte, že naše modlitby potřebují. Jsou strašlivě sami: byli vyrváni z kruhu svých rodin - a Boha mnozí z nich
neznají. Žili však mezi námi, důvěřují nám a spoléhají na naši pomoc.
Jsou to: Eva Kantůrková, Jiřina Šiklová, Jiří R u m l , Jan R u m l , Karel Kyncl, Milan
Šimečka, Jaromír Hořec, Jan Mlynárik (z poslední vlny zatýkání). V e vyšetřovací
(*) Vychází bez vědomí

autora.
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vazbě rovněž jsou a na soud čekají: Rudolf Battěk a Jan Litomiský. Ve vězení jsou
stále ještě členové V O N S , kteří byli odsouzeni v říjnu 1979: Václav Benda, Václav
Havel, Jiří Díenstbier a Petr Uhl. Věznění jsou rovněž Alfréd Černý a Jiří Gruntorád.
Tento výčet asi není úplný. A řada dalších j e vyšetřována na svobodě.
Obracím se také na Vás, naši duchovní otcové doma i v zahraničí: prosím Vás
o vzpomínku při slavení eucharistie, tak aby opravdu celá naše církev v jednotě prosila za ty, kteří jsou u nás vězněni pro své přesvědčení.
V Praze 15. června 1981

DOPIS G E N E R Á L N Í M U P R O K U R Á T O R O V I

ČSSR

Generální prokurátor Č S S R Dr. Ján Feješ
Generální prokuratura, Náměstí hrdinů 1.300, Praha 4
Pane generální prokurátore,
dne 9. 7. 1981 byl Městským soudem v Praze odsouzen podle § 98 tr. z. na 4
roky odnětí svobody signatář Charty 77 Jiří Gruntorád. Z hlavního líčení a vynesení
rozsudku byla naprosto vyloučena veřejnost, což j e v rozporu s § 199/1 a § 200/2
tr. řádu. Skutkovou podstatu trestního činu měl Jiří Gruntorád naplnit tím, žc » z nepřátelství vůči socialistickému společenství •« se dopouštěl nejrůznější trestné činnosti,
směřující proti zájmům Č S S R a žc spolupracoval s Výborem 11a obranu nespravedlivě
stíhaných (VONS). Jeho tzv. nepřátelství nebylo při hlavním líčení vůbec prokázáno, natož pak prokázána údajná » závadnost« tiskovin, které nehodnotili znalci,
ale byly prohlášeny závadnými již vyšetřovateli StB. Je rovněž absurdní, že by činnost Jiřího Gruntoráda v údajném spojení s V O N S byla jakkoliv protizákonná, neboť
již sama ústava Č S S R v článku 17 ukládá všem československým občanům povinnost
dbát a zasazovat se o plné uplatňování socialistické zákonnosti v životě společnosti
a rovněž i v usnesení Federálního shromáždění z 5. 4. 1977 se praví, žc péče o upevňování socialistické zákonnosti, rozhodné vyvozování závěrů z jejího porušování a soustavné prohlubování ochrany práv občanů má být trvalým úkolem překonávání
občanské netečnosti a lhostejnosti k porušování zákonnosti. Z obsahu ústavního článku 28 o svobodě projevu zcela jasně vysv'tá, že právem každé občanské iniciativy
j e nejen upozorňovat orgány našeho státu, ale i širší veřejnost na případy, které podle
jejich názoru znamenají porušení občanských práv. Jsme přesvědčeni, že podle litery
i smyslu československých zákonů j e Jiří Gruntorád nevinen.
Pane generální prokurátore, obracíme se na Vás se žádostí, abyste použil všech
práv svého úřadu a zasadil se o zrušení původního rozsudku Městského soudu a aby
bylo zastaveno trestní stíhání Jiřího Gruntoráda.
Podepsáni: Edmund Bauer, Jan Bednář, Jiří Bednář, Luděk Bednář, Marie Benetková, Jarmila Bělíková, Antonie Boková, Pavel Bok, Vratislav Brabcnec, Petr Cibulka, Zuzana Dienstbicrová, ing. Jindřich Dohnal, Jana Dostálová, Petr Formánek,
Karel Freund, Zina Frcundová, Luisa Gcisslerová, Jiří Hájek, Zbyněk Hejda, Oleg
Hejuyš, Jana Hcjnyšová, Ladislav Hejdánck, Jiřina Hrábková, Maric Hromádková,
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ing. Oldřich Hromádka, Jaroslav Hromádka, Martin Hýbler, Ivanka Hýblerová,
Václav Hyndrák, Jarmila Johnová, Jiří Kantůrek, Petr Káš, Josef Kordík, Vendelín
Komeda, Marie R u t h Křížková, Zdeněk Kvítek, Ladislav Lis, Jaroslav Litera, Jan
Lopatka, Klement Lukeš, Václav Malý, Ivan Maňásek, František Maštcra, Anna Marvanová, Michal Macenauer, Marie Macenaurová, Pavel Myslín, Jiří Němec, Věra
Novotná, Petra Parkánová, Viktor Parkán, Dr. Bedřich Placák, Miloš Rejchrt, Jakob
R u m l , ing. Zdena Řeháková, Vladimír Řiha, Dr. Marie Říhová, Gctruda Sckaninová-Čakrtová, Vladimír Seidl, Ivan Smrěka, David Souček, Hana Součková, Maric
Soukupová, Karel Soukup, Václav Soukup, Zuzana Skočovská, Andrej Stankovič,
Josef Stehlík, Jana Šteniová, Vladimír Štern, Anna Šabatová ml., Jaroslav Šabata,
Libuše Šilhánová, Věnek Šilhán, Ivan Štern, Jan Štern, Petruška Šustrová, Jan T o mášek, Alena Toulcová, Tomáš Toulec, Jakub Trojan, Vlastimil Třešňák, Iva V o drážková, Miroslav Vodrážka, Přemysl Vondra, Věra Vránová, Jan Viinš, Marian
Zajíček, Jan Zvěřina, Zorka Zvěřinová.
Praha 25. 8. 1981
Z a správnost podpisů: Pavel Myslín, Hvězdoslavova

KNĚZ COUFAL NALEZEN

9, Praha 10

MRTEV

26. února 1981 byl ve svém bytě v Bratislavě, Zúbckova 21, nalezen mrtev 49-lctý
dvojnásobný inženýr Přemysl Coufal, hlavní specialista pro statiku a stavební fyziku
v středisku oborového vývoje, zaměstnanec Polnohospodárského projekčního ústavu
v Bratislavě, Vajnorská 2 1 , CSc., rodem Moravan od Prostějova. Státní bezpečnosti
se stal podezřelým proto, že j e kněz a činný v neoficiální církvi. Koncem sprna 1980,
při nástupu cesty do západních států, byl podroben v e vlaku osobní prohlídce, stejně
na něj čekali i při návratu. P o svém návratu z ciziny zjistil, že mu z bytu zmizely
osobní poznámky a adresář. Obojí bylo po několika dnech zase na svém místě v bytě.
Krátce po návratu z ciziny byl několikrát sebrán na ulici Bratislavy Státní bezpečností - bez úředního předvolání - alespoň jednou byl podroben osobní prohlídce.
B y l nucen k mnohahodinovým výslechům, byla mu nabídnuta spolupráce s StB,
což rázně odmítl. Výslechy byly zaznamenány 11a magnetofon, bez písemných protokolů. B y l y mu předkládány fotografie, které někdo zhotovil při jeho poslední
cestě na Západ, např. ve Vídni, na nichž měl identifikovat lidi, s nimiž byl 11a fotografii. Bylo 11a něj aplikováno důsledné sledování, takže musel přerušit všechny své,
i jen přátelské styky. Několik dní před tragickou smrtí se svěřil, že dostal vzkaz, žc
když složí 20.000 Kčs, celá záležitost utichne. V pondělí 23. 2. 1981 vedl pracovní
poradu bez jakékoliv známky nervozity, neklidu. Večer téhož dne, když se vrátil
domů, zjistil, žc mu v bytě nesvítí elektrické osvětlení. B y l to oznámit údržbářovi,
který odmítl závadu odstranit. Po třech dnech nepřítomnosti v práci byl nalezen
mrtev v tratolišti krve. B y t otevřel výše zmíněný údržbář a jen on byl bezpečností
vpuštěn dovnitř. Dle pitvy smrt nastala j i ž 24. února a úředně diagnostikována jako
sebevražda. O této diagnóze lékaři mluvili, že to není diagnóza tak jednoznačná.
Při pohřbu ing. Coufala, řeholního kněze, 5. 3. 1981 v Hrubčicích u Prostějova, byla
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na chvilku otevřena rakev. Naprosto věrohodní svědkové zjistili, že přes posmrtnou
kosmetiku bylo viditelné zhmoždění čela a kořenu nosu, natržené ucho a v jeho bezprostřední blízkosti rána na hlavě. Na krku a hrudi škrábance. Dle svědectví očitých
svědků, po odvezení mrtvého z bytu, byl byt zapečetěn, ale přesto se v něm dlouho
do nocí svítilo a byl prohledáván, jak tomu svědčilo viditelné otevírání skříní a pohyby stínů.
Na Slovensku j e všeobecné přesvědčení, že fingovaná sebevražda j e nejpraktičtější
likvidace nepohodlných kněží, nebof obyčejně bydlí osamoceni. J e to j i ž několik
podobných případů v posledních letech. Počítá se s tím, že katolíci, než by přiznali
jen možnost sebevraždy u kněze, raději budou mlčet. Řeholní kněz, ing. Coufal několikrát žádal své přátele, kdyby se s ním něco podobného stalo, aby se to publikovalo,
aby viníci ztratili jistotu své anonymity a beztrestnosti.

BISKUP OTČENÁŠEK JEDNÁ S K R A J S K Ý M TAJEMNÍKEM
Ztlpis zjednání, které se konalo 25. 6. 1981 v budově S K N V v Ústí n. L. mezi
Karlem Ollcntíškem, administrátorem farního obvodu Ústí n. L. - Trmicc a tajemníkem pro věci církevní S K N V Karlem Dlabalem.
Předmětem jednání byly poměrně časté cesty K . Otčenáška do různých míst mimo Ústí nad Labem a to bez požádái.í a souhlasu nadřízených církevmch míst, bez
udělení dovolené a jejím nahlášení taj. pro věci církevní O N V v Ústí 11. L.
Hlavním předmětem jednání pak byla cesta K . Otčenáška do P L R , kde se zúčastnil pohřbu kardinála Wyšinského. K této cestě neměl dovolení a vykonal j i bez
souhlasu jak církevních úřadů tak státní správy.
V rozhovoru potvrdil p. Otčenášek, že do P L R neměl potřebný souhlas a že cestu
do P L R a účast 11a pohřbu vykonal sám o své vůli. B y l o mu vysvětleno, že jakéko-li
vzdálení mimo své bydliště a pracoviště - působiště trvající déle než den, musí být
podloženo dovolenou, nebo státním souhlasem jednáli se o vzdálení služební mimo
oblast své působnosti pro kterou má státní souhlas. R o v n ě ž byla rozebrána jeho cesta
do P L R a udělena 11111 důtka.
V závěru jednání byl informován o tom, že j c nežádoucí jeho účast 11a světccní,
které se bude konat vc dnech 26. 27. a 28. 6. 1981 v Litoměřicích Praze a Hradci Králové. Současně byl informován, že v případě nododržování nařízených nutností,
předpisů a zvyklostí, by musela státní správa přistoupit k účinným opatřením.
Jednání, které byla započato v 8,45 hod. bylo ukončeno v 1 0 , 1 0 hod.
Přečteno a podepsáno:
Zápis vyhotovil: K . Dlabal v. r.
Karel Otčenášek v. r.
(Pravopisné chyby souhlasí s originálem)
Sekretariátu pro věci cirk. při M K Č S S R
K rukám pana předsedy Jelínka, Praha
Výtky, které mi byly činěny v souhlase s Vámi dne 25. 6. t. r. panem K C T Karlem Dlabalem, z nichž většina j e zaznamenána v » Zápise « a proti nimž jsem se nesta-
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čil hlavně pro nedostatek času ihned ubránit, pocituji jako křivdu a jsou i objektivní
nesprávné, a proto je nemohu přijmout.
Snahám zlepšit vztahy mezi státem a církví jsem i nadále ochoten pomáhat.
S pozdravem
K. Otčenášek v. r.
V Ústí n. L. dne 9. 7. 1981.

DOPIS PŘEDSEDOVI SEVEROČESKÉHO KNV
Pan předseda SvČ KNV, Rada SvČ KNV, Ústí nad Labem
V České Lípé 8. 7. 1981
Vážený pane předsedo!
Obracím se na Vás s prosbou, abyste přcšetřil rozhodnutí pana K C T Dlabala,
která vedla k tomu, žc v loňském roce byl odebrán státní soulilas pro výkon duchovenské služby vikáři ČCE v Chotiněvsi, Zdeňku Bártovi, a v letošním roce se taktéž
stalo katolickému duchovnímu v Libčcvsi, panu kaplanovi Josefu Kordfkovi. Oba
dva výše jmenovaní duchovni jsou mými kolegy a považuji za svou morální povinnost
solidarizovat s nimi a udělat vše pro to, aby opět mohli vykonávat své náležité povolání.
Oba spolubratry ve víře znám velice dobře a jejich práce 11a poli církve jsem si
vždy velmi vážil. Sloužili na svých sborech obětavě a čestně plnili svou úlohu duchovních a vím také, že věřící ve sborech, kde oba zmínění pracovali, byli s nimi
vždy spokojeni a přijímali jejich službu s vděčností. Pokud je mi známo, ani jeden
se nikdy neprovinil proti zákonům naší republiky - naopak stáli oba v předních řadách těch, kteří se snaží o to, aby zákony u nás byly vždy bedlivě dodržovány a každý
občan naší země byl posuzován podle těch ncjspravedlivějších měřítek.
Protože znám tyto jejich zmíněné vlastnosti, o to více mne překvapilo rozhodnutí
pana K C T Dlabala. S odebráním souhlasu pro výkon duchovenské činnosti oběma
spolukolegům zásadně nesouhlasím a žádám Vás, pane předsedo, abyste se zasadil
celou svou kompetencí o to, aby rozhodnutí pana K C T Dlabala bylo revidováno
a změněno ve prospěch dobra, které přinese do vztahů mezi církví a státem více světla
a pomůže vytvořit lepší mezilidské vztahy i v srdcích ncjprostších členů církve, kteří
chtějí věřit, žc spravedlnost v socialistické zemi nakonec vždy zvítězí. Prosím Vás,
abyste s tímto mým dopisem seznámil také členy Rady KNV.
Svou prosbu píši 11a základě práva, které vyplývá ze znění Ústavy ČSSR (čl. 29),
a doufám, žc mne v brzké době budete informovat o tom, jaké kroky jste podnikl
v celé záležitosti. Pevně věřím, žc Vaše rozhodování bude vedeno pravou moudrostí
a smyslem pro spravedlnost a pravdu.
S přáním všeho dobrého
Miloslav Vašina, vikář ČCE (bez st. souhlasu), nyní dělník v lomu

SDĚLENÍ VONS Č. 264 Z 20. Z Á Ř Í 1981
Již po dobu nejméně jednoho roku sledujeme progresivní zesilování justiční i
mimojustiční represe vůči občanům aktivním v různých oblastech nekonformní
činnosti. Spektrum postižených je nezvykle široké, zasahuje všechny okruhy. V této
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souvislosti připomínáme, že od května j e obviněno 1 5 občanů, z toho osm ve v y šetřovací vazbě, pro podvracení republiky, kterým hrozí trest mezi třemi až deseti
lety. V červenci byl odsouzen Jiří Gruntorád na 4 roky a R u d o l f Battěk na 7 a půl
roku. Koncem měsíce (září 1981) budou souzeni katolický kněz Josef Kordík a skupina šesti moravských katolíků. Dále čekají ve vazbě na soud: Jan Litomiský, František Lízna a Jaroslav Duka. V těchto kauzách se vesměs projevuje trend k naprosté
justiční svévoli. Trestně činy a příslušné paragrafy trestního zákona » rozpracovaným
osobám « jsou přiřazovány zcela ad hoc. Množí se případy brutálního fyzického násilí
při výsleších, naprosto svévolného vtrhávání do bytů, opakovaného bezdůvodného
zavírání 11a 48 hod., zadržování korespondence, systematického sledování jednotlivých občanu skupinami ncuniformovaných policistů. Připomínáme několik nejdrastičtejíích případů. Opakované bití a škrcení až do bezvědomí Zbyňka Bcníška, mučení Vlastimila Třešňáka, rovněž až do bezvědomí (bití a pálení zapalovačem), trojnásobné bití Petra Pospíchala z podzimu 80, surové zbití Václava Malého z prosince
minulého roku. Minulý týden byl při výslechu surově zbit Karel Freund. Tento týden
zadrželi policisté ve východních Čechách Karla Soukupa a katolického kněze Andreje
Lukáška. Karla Soukupa 4 hodiny systematicky bili a mučili způsobem, který se zcela
vymyká všemu, s čím jsme se dosud setkali. Kromě toho víme o celé řadě lidí, kteří
byli při výslechu zmláceni a z pochopitelných důvodů se obávají tuto svou zkušenost
zveřejnit. Svévolné porušování domovní svobody a předvádění osob zadržených
v bytech, event, jejich zadržování na 48 hodin se v poslední době stalo natolik častým,
že pro angažovaného občana není možné pozvat si bez rizika několik přátel. Takové
vtrhnutí do bytu bývá spojeno s nezákonnou domovní prohlídkou a odebíráním
věcí. Proti tomuto jednání není v současné době obrany. Naopak každý poukaz na
nezákonnost takového počínání se setkává s cynickým výsměchem. Důvodně se
obáváme, že násilí a svévole policistů se nezastaví ani před krajnostnii. V současné
době je ve výkonu trestu nebo vc vazbě nebo v trestním stíhání na svobodě 15 členů
V O N S u . Dalších 8 členů žije v emigraci. Aktuálně j e pro nás v nastávající situaci
takřka nemožné uskutečnit schůzky zbývajících členů V O N S u . Za těchto okolností
nevíme, zda a jak dlouho bude pro nás vůbec možné v naší činnosti pokračovat.

PETR

MONTANUS

CESTOU V POLSKU
Konečně 11a krakovském nástupišti; v drobném dešti a takřka ještě vc tmě. Jsou
čtyři hodiny ráno a nádraží působí zanedbaným dojmem, jako vždycky. Marné světlo
prozrazuje nádražní bufet stejné špinavě okrové barvy jako celé nádraží. Začínají
prodávat a mají jen polskou bylinnou herbatu a zelňačku s kouskem klobásy, k tomu
chleba nebo bulku. Cena oficielním přepočtem j e přijatelná, ale není cukr. Poměrů
znalí domorodci jej nosí pohotově v papírku v kapse, jako jsme kdysi 11a vojně nosili
pro všechny případy uniatlanou lžičku. Fronta j e ještě přijatelně krátká, do patřičných
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místních dimenzí naroste postupně během další hodiny, kdy končí kdesi na druhém
konci nástupiště. T o už j e fronta i u úschovny zavazadel, obou otevřených pokladen
bez obsluhy, která j a k o na povel zmizela kdesi vzadu za plentou. Začíná se tvořit
neforemný dav u dveří ven z nádraží. Venku prší a tak se nikomu nechce do trpělivé
řady, čekající na zřejmě neexistující taxíky v neutuchajícím šumění stále sílícího deště.
T a k é u kiosku j e řada a ačkoliv j e kiosk otevřen, řada nepostupuje. Dovídám se, že
se čeká nikoliv na Tygodiiik powszechuy, ani ne na mimořádnou dodávku subversivních tiskovin Solidamoszci, ale na obyčejnou Trybumi Indu. T o h o rána musela dojít
hodně pozdě, protože v půl deváté odjíždím směrem k Jasné Hoře a letmým pohledem se ujišťuji, že na počátku tiskové fronty stále ještě stojí tentýž stařík s ruksakem
na zádech. Fronty a fotografie Jana Pavla II. jsou nejobvyklejšíin průvodním j e v e m
polského všedního dne v Krakově, ale také v Gdaňsku a v Čenstochové.
D o Čenstochové, na Jasnou Horu proudí d a v y zc všech koutů země už několik
dnů, protože na pořádnou pouť se putuje, pěkně pěšky a s korouhvemi. T o ovšem
trvá - tři, čtyři, sedm dní i více. O d severu j d o u devět dní. Aspoň j e netíží naše starosti s dopravou. V kapse sice máme kupóny na benzín, ale varování prodavače v automotoklubu v Mnichově nebylo plané: benzin není a tak necháváme auta v c Vratislavi,
aby to nebylo tak daleko zpět. Vlak j e navíc podstatně levnější.
T i , kteří stále ještě s korouhvemi přicházejí středem prostranství pod Jasnou H o rou pěšky, jsou sice unavení, ale také radostně vážní u vědomí místa, na které po
tolika dnech konečně vstupují, a doby, která j e všemi chápána jako historický okamžik moderních dějin Polska. M á m pocit, že m y , kteří jsme přijeli via kom, j s m e k polednímu unaveni p o u h ý m stáním více než oni. Asi j e trochu také podpírá hrdost,
se kterou nám v přestávce vyprávějí, jak dokonale j e všcclino zorganizováno za pochodu i v místě každodenního nočního odpočinku, od sanitní služby přes zásobování
až po noclehy. Z p ě v za pochodu a modlitbu samozřejmě v Polsku nikdo dopředu
plánovat nemusí.
Zatímco přicházejí další a další procesí, pokračuje přednáška P. Wolynowicze,
jejíž začátek j s m e sice nestihli, za to j s m e však mohli při příchodu vidět, j a k pozorně
jsou do jeho slov zaposlouchaní všichni přítomní. T r v á cclkcm dvě hodiny, ve kterých
j e pěkně po pořádku probrána celá polská společnost a její současné neduhy. Po vcelku
klasicky znějící úvaze nad (nejen polským) moderním dilematem » další dítě - anebo
nové auto «, v tomto konkrétním případě značky ' P o l o n c z ' , přichází 11a řadu téma
mnohem méně o b v y k l é : j a k to vypadá v Polsku s v e p ř o v ý m ? R a d u přesných čísel
o cenách výrobních, výkupních, velkoobchodních a maloobchodních uzavírá jasně
formulovaná otázka na přesnou adresu hodně v y s o k o na politickém žebříčku země:
» Z a kterou z nich a kde kupujete váš v e p ř o v ý řízek v y ? « Potlesk, dávající P . W o l y nowiczovi chvilku oddechu, j e o poznání silnější než před chvílí. Jistě to není jen
důsledek rostoucího davu, odhadovaného na pět set tisíc až jeden milión.
Tradičně náboženská témata se střídají s kritikou mocných uvnitř i vně Polska,
vždy s čitelnou adresou. V e l k ý aplaus sklízí historická pasáž, připomínající války,
které v Evropě začaly rozdrcením Polska a končily kapitulací původního agresora.
Nelze pochybovat o tom, že patnáctý srpen j e letos 11a Jasné Hoře pro Polsko historickým okamžikem, j a k o j e ostatně historický celý rok, který předcházel.
V poledne se zástup nerozchází. Každý se posadí v trávě víceméně tam, kde právě
stojí. Oběd j e poutničky skromný, z donesených zásob. Salám a maso vůbec nejsou
takřka vidět. N a místě jsou k dostání j e n rychlokvašcné okurky, preclíky a obarvená
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voda, jakou si pamatujeme ješté z Velehradu i odjinud z doby těsné po válce. Obrovský
shluk lidí na pokraji parku označuje místo, kde se prodává zmrzlina, kterou j e tu
a tam vidět v rukou détí. Ale jinak j e dav ukázněně klidný a autorita řeholníků v bílých sutanách, jaké nosí Paulini z Jasné Hory, j e absolutní. Větší výpravy, zvláště
mladých a jmenovitě polští skauti, mají sebou jakési polní kuchyně. V dlouhém domě
podél kláštera se prodává polský bylinný čaj a uvnitř kláštera jede naplno obrovská
vyvařovna pro hosty řeholní komunity, mezi kterými se to míhá červenou a fialovou
barvou prelátů ze všech koutů Evropy. Atmosféra ve všech jazycích vedených rozhovorů je srdečná, navazování kontaktů snadné. Jen řady lidí připomínají, žc jsme stále
v Polsku: řada před černou čenstochovskou Madonou, řady u zpovědnic a řady u
okének, kde se zamlouvají a platí mše svaté na důležité úmysly, důstojné místa a doby.
O měsíc později, na svátek Sedmibolestné Panny Marie, patronky Slovenska,
jsou mé dojmy stále ještě velmi silné. Stále mi ještě zní v uších věta či spíše zvolání
P. Wolynowicze, kterému lidé na Jasné Hoře tleskali snad nejvíce:
» Korupce se u nás vzmáhá, máme nedostatek všeho. Mnozí už začínají trpět hladem a my všichni si jsme dobře vědomi, žc budeme muset přinést osobní oběti. J s m e
k nim připraveni - za předpokladu, žc se neztratí v propasti neschopnosti jako už
tolikrát. Někteří už pociťují matericlně hlad a mnozí jej zřejmě brzy zakusí - ale
největší hlad, který už sužuje celou naši společnost a který cítíme každý, j e hlad po
pravdčl«

SVOBODA V Y Z N Á N Í V ČESKOSLOVENSKU
Několik příkladů z protináboženského boje
Dne 22. července 1979 vyšla v Bratislavském velerníku krátká zpráva, která citovala asi toto:
Dne 2 1 . července 1979 spadl na stavbě obytného domu na Budišínské ulici z 10.
poschodí pracovník a 11a místě se zabil (citováno v českém jazyku přibližně).
Běžný čtenář si však ani neuvědomuje, co tato zpráva znamenala. Totiž ten pracovník byl kněz římskokatolické církve P. Milan Gono, který byl odsouzen na dva
roky nepodmíněně za to, žc sloužil mše svaté bez státního souhlasu.
P. Milan Gono (řeholním jménem Filip) se narodil v r. 1947 v Piešťanoch a bydlel
se svými rodiči v Trebaticích u Piešťan, okres Trnava. Po vystudování gymnázia byl
přijat 11a bohosloveckou fakultu v Bratislavě, po 2. ročníku mu však bylo rektorem
fakulty oznámeno, žc není způsobilý pro další studium za svůj postoj v létech 1968-70,
kdy pořádal s mládeží - chlapci a děvčaty okolního kraje - výlety na poutní mariánská místa naší vlasti, divadla apod. Samozřejmě, žc j e jasné, žc za tímto se skrývaly
státní úřady. Milan Gono se tedy pokusil o přijetí a pokračování ve studiu na bohoslovecké teologické fakultě v Litoměřicích, kde však ovšem jeho žádost byla vyřízena
negativně. Proto nastoupil v říjnu základní vojenskou službu, po jejím vykonání
se vrátil do svého rodiště a pracoval jako referent nákupu v lázních Piešťany. Pokračoval v individuálním studiu a byl pak vysvěcen bez vědomí československých státních úřadů. V roce 1979 byl pro svou činnost několikráte čs. úřady vyslýchán, v březnu
1979 zatčen a odsouzen po několikaměsíčním vyšetřování na dva roky nepodmí-
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něně za to, že sloužil mše svaté bez povolení st. úřadů a bylo mu též vytýkáno a bezpochyby se to projevilo i na výši trestu přijímání peněz za mše sv. Výše uvedený se proti
rozsudku odvolal a 6. den po výnosu, kdy rozsudek pro důvod odvolání nenabyl
právní moci, se stala výše uvedená tragedie. Jmenovanému byly zabaveny knihy,
bohoslužebná roucha, vlastní ošacení (zčásti), a ještě dodnes jeho otec nedostal zaplacenou úhradu všech zabavených věcí, i když poplatek dávno zaplatil. Ž e tento případ
neměl jenom tohoto jednoho člověka na svědomí, svědčí i to, že za 6 měsíců od jeho
smrti na následky celkové duševní i tělesné vyčerpanosti zemřela i jeho matka. Ta,
společně se svým manželem byla svědkem toho, jak její syn vypadal po tragické události. Bylo j í totiž telegramem oznámeno, aby si pro tělo svého syna přijela do Bratislavy na oddělení soudních pitev. Jak sami rodiče dosvědčili, tělo - zejména obličej - jejich syna Milana neslo stopy tělesného násilí, měl přeražený nos, natržené
ucho, vyražené zuby, na temeni lilavy byla tržná rána. Toto vše nasvědčuje tomu,
že jistě by takto nevypadal člověk, který spadl z 10. poschodí, tj. přibližně 30 metrů,
a ještě po hlavě, jak rodičům sdělil dozorce stavby vězňů.
•

*

*

Do ústavu sociální péče pro duševně narušená děvčata přijelo v červnu 1980 osobní
auto st. pozn. značky okresu Povážská Bystrica a ti, kteří přijeli, žádali 11a vedení ústavu, aby mohli hovořit se sestrou, která měla zrovna v ten den službu, za účelem
svědectví havárie, která se udála asi před dvěma lety a které byla výše uvedená nejmenovaná sestra svědkem. Jedná se totiž o osobu, která je nyní ve vyšetřovací vazbě.
Jaká je skutečnost, či jaká byla? Auto vezlo členy státní policie z Pov. Bystrice a jelo
vyšetřit či přesněji vyjádřeno vynutit svědectví na této sestře proti jistému knězi, který
je nyní vyslýchán za to, že přemlouvá mladé chlapce a děvčata ke vstupu do řádu.
Sestru, která j e členkou řádu sv. Františka, ovšem též bez vědomí čs. st. úřadů, odvezli tito příslušníci na policii do Ryclmova 11/K, ústav je totiž v Čcrníkovicích okres
Ryclinov^n/K, tam ji několik hodin vyslýchali, při výslechu použili tělesného násilí do
té míry, žc výše uvedené způsobili nalomení ruky. Jak sama dosvědčila své představené, která netušila, kam se její svěřenkyně ztratila, jeden člen vyslýchající, když
poslal svého kolegu do auta pro jisté materiály, j í (beze svédků i ze své strany) několikrát udeřd do obličeje, do zad apod.
Svědectví, pro které vážili cestu nejméně 600 km se však nedočkali, protože sestra
j i m mluvila stále a jenom pravdu, kterou ovšem nechtěli slyšet: nikdo j í do řádu
» neverbuje a vstup do řádu je záležitostí čistě a jenom její« (příklad plnění článku
32 o církevní a náboženské svobodě občanů Čs. státní ústavy).
* * *

V Bánské Bystrici je nyní již 1 měsíc vc vyšetřovací vazbě kněz jménem Jozef
Labuda - duchovní správce v Němčiňanoch, okres Nitra, za to, že společně s třemi
svými kolegy se zúčastnili soukromých duchovních cvičení - doklad toho, jak
vše musí řídit stát - i kněžské exercicic.
* *

*

Není to nic nového, žc ve škole j e přímo řečeno žákům, kteří chtějí studovat na
vysoké škole, že pro své náboženské přesvědčení nejsou způsobilí pro přijetí. Taktéž
není nic nového, když učitel přinese do školy žákům, kteří navštěvují 2., 3. či 5., 6.
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třídu základní školy, oběžník, který musí dítč ve škole vyplnit a lined odevzdat a na
kterém j e uvedeno, zda se jeho rodiče a i všichni v domě modlí, koho navštěvují,
zda a kam chodí do kostela apod. - příklad m a x . znásilnění děstké upřímnosti a i celého dítěte.
Není myslím nutné připomínat, žc na náboženství děti musí nejdříve přihlášku
předložit do určeného data řediteli školy podepsanou oběma rodiči - to b y ještě nic
neznamenalo a neznamená - ale žc podle počtu přihlášených se určí hodiny náboženství tzn.: jestliže jsou např. dvě děti: I hod. za měsíc; do 1 0 dětí: jedna za 14. dní,
nad 10: r za týden apod. - to j e již zamyšlení hodné.
* *

*

Vzájemná celková nedůvěra mezi kněžími, organizovanost v Pacem in tenis, znamená typický klín do řad kněží, rozdělení a snahu o rozvrácení zevnitř. T ě m t o kněžím, kteří jsou organizováni a politicky činní v e výše uv. org., jsou poskytovány st.
úřady různé v ý h o d y j a k o např.: finanční přilepšení na oblek, na jiné věci apod. S poctiv ý m i a s těmi, kteří navenek nějakým způsobem vyjadřují svůj nesouhlas, j e nakládáno typicky stranicky: zapadlé farnosti, snaha komproinitovat, sledování apod.
Vyjednávání mezi státem a Vatikánem za současných podmínech, kdy ze strany
státu nejsou dodržovány ani ty základní ú m l u v y , nemá cenu. Kompromisní řešení
j e spíše na škodu celé věci. Vyučování 11a teologických učilištích j e v e snaze snížit
celkovou úroveň duchovního i objektivně vědeckého života a v ý c h o v y na stupeň
potřebnosti ideologie a zájmu státu. Profesorský sbor j e oslaben, dobří profesoři zbaveni svých kateder a vyhozeni. Nasazují se členové státní policie přímo do řad posluchačů.
* * *

Kontrola státních úřadů nad členy různých řádů, nad kněžími, kteří jsou zbaveni
státního souhlasu, j e velmi pečlivá. Není výjimka, že tito lidé mají mnohdy d o m o v n í
prohlídky, výslechy na pracovištích, jsou zvláště sledováni a běda, mají-li nějaké větší
styky s cizinou, zejména se západem, to si pak mohou být jisti, že všechny dopisy
jsou kontrolovány, pošta z ostatních států zabavována apod.
* * *

Dne 15. 8. 1979 byl pozván 11a oddělení S t B P. Josef Norbert Zeman, duchovní
správce farnosti Všestary, za účelem jistých nedopatření vc vedení finančního deníku.
Hlavním důvodem však bylo přemluvení pro spolupráci s S t B . Po stálém odmítání
ze strany výše uvedeného byl celkem ještě 8x pozván na výslech. V měsíci září 1980
byl proveden proces - peněžní pokuta 2.000 Kčs za maření dozoru nad církvemi.
* *

*

Při pravidelných a v poslední době stále se množících výsleších na S t B v Praze
byl katolický kněz Václav M a l ý , mluvčí Charty 77, příslušníky S t B upozorňován,
» aby raději nejezdil autem, že by třeba mohlo dojít k nehodě «. V e středu 16. září
1981 stál V . M a l ý za nákladním autem a v tom okamžiku do jeho vozu prudce narazil j i n ý vůz ze zadu. Přední i zadní část vozu V . Malého b y l y zničeny. O n sám j e n
náhodou nebyl vážně zraněn.
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N a soud čeká katolický duchovní v důchodu Gabriel Povala, narozený 18. 10.
1 9 1 7 v Puchově, bytem v Žilině. Klade se mu za vinu, žc od roku 1969 do současně
doby na Slovensku získával do třetího řádu Panny Marie Karmelské osoby různých
sociálních a věkových kategorií, a tím se provinil proti zákonu č. 218/49 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností.
* * *

Anton Zlatohlavý, nar. 28. 1. 1951 v Prešově, administrátor farního úřadu R a doma, okr. Svidník, byl v dubnu 19S1 odsouzen podle § 17S a § 101 tr. z. - maření
dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi a zneužívání náboženské funkce na dva roky nepodmíněně. J e ve výkonu trestu v Ilavě. Žaloba mu klade za vinu,
že za pomoci farníků postavil v Radomi novou faru bez povolení stavebního úřadu
a ztěžoval žatevní práce tím, že přes zákaz okresního církevního tajemníka konal
o žních poutní slavnost v Radomi v 11.00 hodin.
V některých oblastech na Slovensku totiž tito tajemníci njřizují konat bohoslužby
pouze v ranních a večerních hodinách (po dobu žní). A . Zlatolilavý napsal vedení
družstev dopis, ve kterém j i m sděloval, žc věřící v Radomi stejně nepůjdou na pole,
protože se budou věnovat svým hostům, i kdyby konal bohoslužby ráno a večer,
a aby si včas zajistili sklizeň pracovníky z jiných vesnic. Ten den se skutečně kombajny sklízelo.
A . Zlatolilavý byl souzen u Městského a Krajského soudu v Košicích. Obhájce
ho spíše obviňoval, než hájil. K 1. 12. 80 mu byl odňat státní souhlas. A. Zlatohlavý
se odvolal a sloužil mše dál. 22. 12. 80 by vzat do vyšetřovací vazby.

Zprávy a recense
ANTONÍN KRATOCHVIL

(Mnichov)

»PŘ.ÍPAD B A B I C E « - P O T Í U C E T I L E T E C H
Letos uplynulo třicet let od jednoho z ncjspcktakulárnějších politických monstrprocesů padesátých let, který vyvolal velkou odezvu nejen v Československu, nýbrž
i v zahraničí. Odezvu způsobil proces především svou manipulací, režií i inscenací
a v neposlední řadě počtem poprav. Mezi popravenými byli poprvé od komunistického puče v únoru 1948 i dva katoličtí duchovní, z nichž dr. Pařil patřil k výrazným
teologům a filozofům. Proces v análech komunistické justice jc znám jako Pfípad
Babice.
C o se událo v červenci 1951 v Babicích, malé vesničce na Českomoravské vysočině? Obec se stala dějištěm likvidace funkcionářů M N V , kteří prý zemřeli kulkami,
které vystřelil údajný agent Malý, blíže neurčené západní centrály, který byl ovšem
také později zastřelen.
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Podle zprávy ministerstva vnitra » díky podpoře obyvatelstva « byl během 24 hodin bezpečností vypátrán úkryt teroristů. Dva z nich byli při přestřelce zastřeleni,
ostatní se prý vzdali. (Jejich počet však nebyl v žádné úřední zprávě o dopadení » teroristů « uveden - to j e už poněkud podivné.)
Na pohřbu členů národního výboru v Moravských Budějovicích byl za Ú V K S Č
Václav Kopecký. Pohřeb se konal 6. července 1 9 5 1 .
Proces proti čtrnáctičlenné skupině tzv. teroristů byl zahájen ve čtvrtek 12. července 1951 v Jihlavě. Podle obžaloby byl strůjcem vraždy Ladislav Malý, který prý
v roce 1949 uprchl na Západ, » karíčrista a notorický alkoholik «. Mezi obžalovanými
byli i dva katoličtí kněží: František Pařil, farář v Horním Újezdě, a Václav Drbola,
administrátor v Babicích. Drbola se např. před soudem » přiznal «, že nabádal Malého,
aby likvidoval funkcionáře K S Č a lidové správy. Rozsudek byl vynesen 14. července
a potvrzen Ncjvyšším soudem 1. srpna 1951. Sedm obžalovaných bylo osdouzeno
k trestu smrti, mezi nimi i kněží Pařil a Drbola. Oba byli také popraveni. V tisku bylo
kromě toho zveřejněno, žc » příslušné instance « oba faráře » degradovaly « a » zbavily kněžského povolání«. K tomu j e nutno podotknout, že kněžského povolání
ovšem nelze zbavit a nebylo také uvedeno, které to církevní instance byly. (Je možno
sice odebrat soulilas k pastorační činnosti, což režim v současné době značně uskutečňuje,
ale neexistuje posmrtně zbavit někoho jeho kněžského povolání.)
Případ Babice byl jeden z ncjotřcsnějších politických procesů v Československu,
jak píše znalec padesátých let dr. Ströbinger. Agent Státní bezpečnosti Ladislav Malý
s dalšími důstojníky StB vytvořil podle přesných instrukcí o likvidaci třídních nepřátel na vesnici ilegální skupinu, která byla vmanévrována tak, aby mohla StB působit jako zastrašující element. Atmosféra padesátých let byla nejlepším důkazem,
jaký strach mělo obyvatelstvo před terorem tajné politické policie. Na začátku padesátých let byl tento teror zaměřen především na venkov v rámci kolektivizace a
na oblast církevní a kulturně náboženskou.
Svědectví významných pracovníků obrodného procesu a žurnalistů ukazují, jak
právě pozadí případu Babice bylo uměle zatajováno a materiály byly nedostupné,
neboli jejich odhalení by znamenalo rozdrcení jakéhokoli kreditu komunistické strany
u nestraníků, případně i ve světové veřejnosti. Již v září 1951 charakterizoval jeden
z mála tehdy existujících ilegálních časopisů a letáků, jak se samy označovaly (dnes
bychom řekli opozičních časopisů), žc » celý tragický případ v Babicích byl v y p r o vokován a řízen agenty StB«. A v roce 1955 čteme v jednom ilegálním letáku, že
» tato ilegální skupina byla uměle vytvořena agentem StB Malým ... «
Masová kampaň kolem Babic měla neobyčejně rozšířenou základnu. D o této
zastrašovací kampaně vedle rozhlasu a celostátních deníků byly především zapojeny
všechny krajské moravské deníky, filmové týdeníky v kinech i odborné časopisy.
Tato inscenace nesla jasně rukopis sovětských poradců. V pozdějších letech - ve
srovnání např. se Slánského procesem - byla » Babická tragedie « zatlačena do pozadí
na obou stranách ostnatého drátu. Jen málo víme o celkovém pozadí Babic v rámci
kolektivizace a boje proti náboženství. C o víme o dlouhé řadě poprav - byli mezi nimi
dělníci, představitelé inteligence i dva duchovní, z nichž jeden byl vynikajícím teologem. Soudu nad » 14 člennou velczrádnou gangsterskou dupou« ( Č T K 12. 7. 51)
předsedal Vojtěch R u d ý , žalobu zastupovali náměstek státního prokurátora, dělnický
prokurátor' Emil Eichler a prokurátor Josef Handl. Podobně jako v dalších procesech
padesátých let byla i tentokrát vybičována masová psychóza, do které se povinně
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a » s nadšením « musely zapojit školy, zemědělská družstva, fabriky, vědecké ústavy
i tz v. vlastenečtí kněží. Všichni ve svých přípisech straně i Rudému právu žádali nejvyšší tresty. Celá kampaň byla tak rozvětvená, žc nebylo ani tak velkým překvapením, že byli zlikvidováni nejen přímí svědci - dva agenti StB: Malý a druhý, který
nikdy nebyl uveden jménem - nýbrž i funkcionáři MNV, kteří byli podezřelí z titoismu. (Učitel Tomáš Kuchtík s nadšením navštívil buď v roce 1946 či 47 zemi velkého Tita. V roce 1951 byli však již titoisté charakterizováni režimním tiskem jako:
Fašistická Titova klika, fašističtí hrdlořezi, zaprodanci imperialistů atd. - termíny
z Rudého práva a Práce.) Režie z nich pak udělala mučedníky.
Tento scénář byl ovšem přijat i pro články připomínající 30 let od případu Babice.
Facit procesu po třiceti letech: Soudní tragedie byla vykonstruována Státní bezpečnosti od A až do Z ; likvidace byla důslednější a některá akta již od 60. let nebyla dostupná a ztratila se. Nezapomínejme, že na začátku obrodného procesu, jak tehdy
informovala Mladá fronta, byly na ministerstvu spravedlnosti spáleny některé spisy.
Patřily k nim i Babice.
Proces je pro historika stalinismu v Československu charakteristický i tím, že
byl přípravou a předehrou násilné kolektivizace venkova a přípravou dvou procesů
proti tzv. Zelené internacionále, kde bylo odsouzeno 11a 30 representantů opoziční
inteligence - mezi nimi i spisovatelé jako Josef Knap, Václav Prokůpck, František
Křelina, Zdeněk Kalista, Václav Renč a ostatní representanti ruralistického a spiritualistického směru v české literatuře. Konečně i popravení kněží z babického procesu,
především farář dr. Václav Drbola, byli spolupracovníky literárních orgánů českých
rural istů.
K atmosféře padesátých let je nutno ještě poznamenat, že nejvyšší tresty (smrt)
pro obžalované představitele opozice žádali i pozdější tzv. národní umělci jako Jarmila Glazarová či Josef Rybák.

T O M Á Š ŠPIDLÍK

(Řím)

SKALICKÉHO FUNDAMENTÁLNÍ TEOLOGIE
Carlo Skalický, Teologia fondamentale, Ř í m 1980.
Teologické studium, jak se ustálilo za poslední století, začínalo teologickým traktátem o víře a o zjevení. Nejznámější autoři se tu blýskali svými znalostmi a hlavně
svou schopností přesně rozlišovat mezi přirozeným a nadpřirozeným a dovedností
všechno zařadit do pojmů a thesí. Kdo prostudoval P. Garrigou-Lagrange, nemusel
se ve světě, klanícímu se vědecké precisnosti, stydět za to, že jako věřící přijímá kromě
přímé zkušenosti za pramen poznání také » mluvícího Bolu ve zjevení «. Vždyt i sama
skutečnost zjevení se logicky a organicky zařazuje do toho, co náš rozum poznává,
otvírá jeho obzory, obohacuje ho.
Ale už před II. vatikánským koncilem toto oslnění z brilantní apologetiky začalo
ochabovat. Studenti se divili, proč se nemilosrdně tepají adversáři, kteří už vymřeli,
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profesoři se cítili unaveni školní povinností vtěsná vat do rozumových kategorií to,
co j e podstatně převyšuje. I pastorální cena apologetíky ochabla. Ti, kdo mají styk
s dnešním světem, už vícekrát prohlásili, že j e důležité, aby se dnešnímu tzv. vědeckému a pseudovědeckcmu inteligentu ukázaly nové dálky, aby objevil svět, o kterém
neví. J e to daleko podstatnější, než aby se ta neznámá skutečnost vtahovala do jeho
úzkých obzorů a aby se méřila jeho zredukovanými ztechnisovanými způsoby poznání.
V poslední době jsme se stali svědky toho, že se klasické apologetické traktáty
o víře a zjevení buď scvrkly na jakýsi neživý pozůstatek minulosti, často se vynechávaly, nebo se improvisovaly vc formě několika povrchně vybraných problémů. Ale
současně začíná svítat naděje na nové oživení traktátu. Studium teologie nutně musí
začít konfrontací mezi tím, co učí a učila po staletí křesťanská tradice, a způsobem
myšlení, cítění, jednání dnešního světa. Cílem nemusí být přímé obrácení jiných,
ale především sebe sama. Vždyť i my stále podléháme nebezpečí přijímat Boží zjevení
způsobem » světa « a jistým způsobem » věříce nevěříme «, měříme Boží pravdu měřítky člověka.
V této situaci přebrali katedru tradiční apologetiky na lateránské universitě v Ř i m ě
postupně dva Češi. První byl VI. Boublík. Začal v době přcdkoncilové v prostředí
typicky tradičním. Ale prožil koncil, který zblízka sledoval. Pokusil se tedy napsat
příručku podle nových požadavků (Incontro con Cristo, R í m 1968; Teologia dciie
religioni, R í m 1973; česky vydala Křesťanská akademie jeho Setkání s Kristem a
komentář ke koncilové konstituci o církvi Boží lid). Boublíkovy manuály měly
mezi jeho studenty teologie úspěch. Otvíraly ponenáhlu nové obzory. Dálo se to nenápadně, opatrně, ohled na okolí musel být velký. Po náhlé Boublíkovc smrti převzal
jeho katedru Skalický. Dal se do práce už systematicky. Zůstává v rámci školní příručky. Ale prozrazuje, žc má daleko větší sčctlost, než j i dokumentuje citovaná literatura. Přitom neodbočuje od hlavního cíle: uvést studenty do problematiky, se kterou se v dnešním světě setkává hlásání Božího zjevení, víra v božství Kristovo, v historicitu evangelií. Vyvážený j e jeho postoj k metodám spojeným s velkými j m é n y :
R . Garrigou-Lagrange, P. de Broglic, M. Blondel, Teilhard de Chardin, J . B. Metz,
R . Bultmann ...
Bezesporu však iicjzdařilejší j c kapitola mluvíc! o historičnosti a apologetické
ceně faktu zmrtvýchvstání Ježíšova. J e psána navenek prostě, jakoby úvaha. Ale za
řádky se skrývá rozsáhlá znalost moderních diskusí. Snaž! se pochopit potíže těch,
kdo pochybují, neskrývá teologické slabosti těch, kdo věří, ale ne zrovna vhodně
dokazují. Přitom ukáže krásu a důležitost křesťanské víry ve vzkříšení Kristovo vc
své čistotě. J d e tu o vrcholné zjevení. Přijetí zjevení pak předpokládá duchovní vidění, které se nedá nahradit nějakým » fyzickým důkazem «, pouhou konstatací prázdného hrobu, ani rozborem dokumentů, které podle principů historické vědy svědčí o
faktu vědecky zaručeném. Ale nedostane vzkříšení duchovní smysl ani tím, žc se tyto
důkazy popírají nebo oslabují. Skalický tu vědomě a rozvážně rozvede to, oč má
usilovat apologetika: umět konfrontovat druhy poznání: empirického, racionálního
a duchovního, respektovat jejich kompetence a hledat v nich ty hodnoty, které mohou
poskytnout.
Školní příručky musejí být napsány dřív, než některé problémy uzrají. Profesor
sám si mnoho vyjasní tím, žc přednáší a odpovídá 11a dotazy a námitky. Skalický
jistě časem svou knihu doplní a zlepší. Ostatně už sám cítí, že dnes nestačí najít
křesťanskému poselství místo vedle vědy a filosofie, ale také vedle jiných nábožen-

<5o8

scví, zvláště těch, jejichž prameny sahají do hloubky dějin lidstva. V tomto oboru
zatím v y d a l j e n cyklostylovaná skripta nabitá posbíraným materiálem. Přejeme m u ,
aby se této práci mohl cele věnovat a slibné začátky rozvinul.

JOSEF BENÁČEK ( R í m )
K

OSMDESÁTINÁM

JAROSLAVA

SEIFERTA

R o k u 1966 vyšly dvě Seifertovy básnické sbírky: Maminka a útlá knížka s 13
básněmi s titulem Prsten třeboňské Madoně. N a d nimi se 11 příležitosti osmdesáti let
(23. září 1 9 8 1 ) Jaroslava Seiferta krátce zamyslíme.
Zpěvnost a lehkost Seifertových veršů připomíná Ovidia a Verlaina: jmenuji
tyto dva básníky zástupně pro schopnost či dar proměnit život - i tíhu života - vc
zpěv. » V zpěv zdvíhám tvou líbeznost «, napsal J a n Zahradníček v básni, v níž vyznává
svou lásku k rodné zemi (Vyznání vc sbírce Korouhve). T o j c prapůvodní básnické
gesto: proměňovat ve zpěv všechno krásné i těžké, z čeho j e setkán lidský život, a
Jaroslav Seifert dostal tento dar štědře.
Podmanivé jsou i Seifertovy r ý m y ; neotřené, vyplývající s okouzlující samozřejmostí z vnitřního pohybu verše. R ý m se netěší v současné poesii přílišné oblibě. J e
podezříván, že navozuje falešný dojem souladu, ucelenosti, toho, co N ě m c i nazývají
die heile Welt; že v básních zdánlivě smiřuje, co j e ve skutečnosti protikladnc a tedy
nesmiřitelné. Ž i v o t j e rozerván tisíci protiklady a poesie j e nesmí zastírat. Myslím
však, že j e sotva možno psát o některých tématech - a k nim patří jistě téma matky
a Panny Maric - bez nostalgie po oné prvotní nerozpolcenosti bytí, která nás provází
j a k o tichá melodie po celý život. Matka a Panna Maria zůstávají i v krutém, znetvořeném světě, v tomto » slzavém údolí« světlým znamením čistoty, nenarušenosti
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a dobroty. A jak j e možno vzpomínat na dětství, třebas prožité v nuzných poměrech,
je-li prohřáto blaživou přítomností a starostlivostí maminky, bez lítostí, že jsme s ním
ztratili něco, co básníci a filosofové staví odedávna do blízkosti nenarušenosti, celistvosti, a co se v bibli jmenuje ráj ? Tato ztráta j e však zároveň plodná, protože se stává
nevyčerpátelným zdrojem básnické inspirace. Básník j e muž-dítě, člověk, který se
dívá na svět dětsky žasnoucíma očima.
Tak se dívá Seifert na svět očima chlapce v knize Maminka. V básních této sbírky
zaznívá máchovský motiv ztraceného, ale neustále přítomného dětství. Tento M á chův » ztracený lidstva ráj « žije v Seifertově vzpomínce takto:
T y prosté věci, jež jsem miloval,
toužil jsem míti věrně kolem sebe.
A byl to ráj a já se o něj bál
a věděl jsem, žc ztratím v nich kus nebe. (Domov)
Máchovy známé, životně-cxistcnciálně či dokonce metafysicky zabarvené metafory » dalekého tragického dětinství« jsou v Seifertových verších jaksi rozdrobeny
do denní, všední zkušenosti:
At už to bylo klubko,
pletací drát a míč,
ať už to byly housle,
hodiny, lampa, klíč,
po jezu vody sklouzla
a všechno j e to pryč. (Píseň)
Nad věcmi dětských dnů a nad dětskými léty září však postava matky. Maminka
dává věcem a dnům barvu a chuť.
Když bylo dobře mamince,
bylo i pěkně v našem bytě.
Hmoždíř, který stál na skřínce,
zatřpytil se a okamžitě
skla oken, po nichž před chvilkou
plakalo ještě bílé jíní,
svítila opět po kuchyni,
kde vonělo to vanilkou.
K d y ž zpívala, lined vesele
spustili ptáci před okny nám.
Měla-li mráček na čele,
odletěli hned ptáci jinam.
Zmlkli jsme rázem, ztichl smích.
I černé kotě, které tlapkou
dohrávalo si se skořápkou,
dívalo se j í po očích. (Večerní píseň)
Seicfertova maminka nemá vznešeně asketické rysy Březinovy matky, která jako
» kajícnicc smutná « » na vlhký mramor chrámů klekávala v snění«. A není v ní ani
011a » štědrost července jak slaví památku své matky Zahradníček metaforami plodnosti a štědrosti přírody (» Kde pohádkově dávati z ošatek bez dna vám svěřil vládce
žní « - Matce ve sbírce Korouhve). Seifertova maminka má sice něco z obou, jak březi-
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novsky odříkavý rys tak zahradníčkovskou • pohádkovou štědrost«, avšak obojí j c
zdumené a zároveň naplněno konkrétním obsahem života chudé rodiny v domě
pražského předměstí.
Vlak jede a kouř v chomáči
padá na okna pavlačí. (Vlaky)
Dunění kol vlaků j e přítomno ve více básních; několikrát se též vrací neútěšný
obraz pavlače, na příklad v básni Vfcrln! den:
A vždycky dvakrát měsíčně
od rána prala na pavlači.
A její ruce nesličně
bývaly potom hebké k pláči.
Svět Seifertova mládí je zabydlen věcmi a lidmi, jakých je na světě kdekoliv bezpočet: hodiny na stěně, zrcadlo, kamna, konev, krabice na čaj; dědeček, učitelka,
slečna ve čtvrtém poschodí. Věci mluví k mamince a o mamince a osudy - většinou
neradostné - sousedů jsou viděny a líčeny jaksi její nevyslovenou účastí. Mezi věcmi
v bytě j e též kříž, Seifert se o něm zmiňuje dvakrát v poslední básni. Ten kříž mluví
podobně jako jiné předměty, jako okno, jako hodiny, přece však jinak:
Okno mi řeklo: Jen se rozhlédni,
až odejdeš, už cizí budu tobě.
Kyvadlo řeklo: Jdi, j e k poledni.
A křížek na zdi: Sejdeme se v hrobě.
Tak mluvily věci před odchodem z domova. A po dlouhých letech, po návratu,
kdy j e »za dveřmi ticho, nikdo neotvírá«:
Okno j e kalné, prohnil jeho rám,
už netkví pevně v starém, vetchém zdivě.
Kyvadlo stojí, neví kudy kam.
Jen křížek na zdi čeká trpělivě.
* *

•

Z kouzelně krásných veršů věnovaných Třeboňské Madoně, z těchto stránek
prosycených osobním vyznáním, ocitujeme 7. strofu, v níž Seifert, vždy citilvý pro
půvab ženy, odkrývá v ženské kráse odlesk tváře Mariiny.
Tu tvář jsem I1led.1l dlouhý čas
pod kloboučky ze žluté slámy,
nebylo také, není as
takové krásy mezi námi.
Život j i nedal na pospas,
a proto stále uniká mi,
pod kloboučky zc žluté slámy
tu tvář jsem hledal dlouhý čas.
Zůstala asi nad hvězdami
a ty se řítí mimo nás,
když oklamáni vteřinami,
octnem se náhle v světě sami.
T u tvář jsem hledal dlouhý čas.
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Zaznívá zde Platonova myšlenka o nesouměrnosti omezených jevů a ryzího ideálu,
promítnutá do nadzemské krásy Panny Marie. Seifert tuto krásu zahlédl, pak na ni
zapomněl, nyní se však k ní vrací. Vrací se k Madoně podobně, jako se vrací k mamince, či spíše nepřestává je hledat. Přejeme Jaroslavu Seifertovi, aby jeho hledání
nezůstalo jen básnickým gestem, ale skončilo jednou setkáním » tváří v tvář «

JAROSLAV SNNI:NT

ČESKÝ BETLEM
Hvězdice zlatá se svým chvostem,
co sc to stalo pod strání?
Spasitel světa je tu hostem,
a prosím - takhle v ústraní.
První byl anděl - jaká záře,
a za ním přišel chudý lid.
Nečekáš přece na statkáře,
žc by T ě přišli pozdravit.
Legenda stará! Lásky pojem
dává nám tato návštěva.
V chlévě to páchne ovšem hnojem,
kdo z pánů lez by do chléva.
Chudáci, kterým dáno málo,
či nic, ti nejsou bez vděku,
ti, jimž jsi, dítě, tolik přálo,
mají dnes nejdál k člověku.
No, nevadí, bud vítán v zemi,
každého život naučí.
Jdcm k Tobě znovu s nadějemi
a s otevřenou náručí.
Ta sláva, o níž anděl zpívá,
ať kol tvých skrání plápolá,
nám dej ten mír, hic, připozdívá
se kolem nás už dokola.
J e svatý večer v Betlehemě,
krajina v tichu usíná,
spi sladce, dobrá česká země!
Josef dal ruce do klína.
Na hrstce slámy Maria Panna
v roušku se úže zahalí.
Říkáte, žc j e uplakaná ?
Všichni tři u nás plakali.
Z e sbírky Jaro, sbohem; Mclantrich 1937. V dalších vydáních už báseň nevyšla.
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JAN JAR. RREJČÍ (Mnichov)
V E Č E R N Í R O Z H O V O R Y S LUISEM T R E N K R E M
Na okraj nové knihy dr. Antonína Kratochvíla
N o v á Kratochvílova kniha, která právě přišla na knihkupecký trh, j e věnována
legendární postavě evropského filmu, horolezci a spisovateli Luis Trenkrovi. J e to
sice drobná, ale svým obsahem neobvyklá kniha. Jmenuje sc Abendgesprfiche mit Luis
Treiiker (Večerní rozhovory s Lttisem Tretikrcm). Českému čtenáři bude kniha zvláště
blízká Trenkrovými vzpomínkami na Prahu » toto překrásné, kouzelné gotické a barokní město « a jeho angažovaným bojem za lidská práva.
Význam knihy spočívá v tom, jak český literární historik brilantně pronikl do
současné západoněmecke, značně nepřehledné, literární problematiky, jak dokázal
»vystopovat« např. kausalitu mezi slovanským, speciálně českým literárním ruralismem a jeho západoevropskou, literárně těžko definovatelnou podobou. Ruralismus
j e něco víc než venkovský či horalský román, j e v něm hluboce zakořeněna víra v Doha,
pokora a křesťanská světonázorová ideologie, j a k j i v české literatuře formulovali
Knap, Křelina, Prokůpek či kritik Bedřich Fučík.
Kratochvil si vzal za úkol ukázat, žc vedle fenoménu Trcnkra filmaře a alpinisty
exituje i mnohdy úmyslně opomíjená kapitola Trcnkra autora řady románů historických i románů ze života horalů či lyrických próz oslavujících horské velikány především Alpy a Dolomity. Jsou to knihy, ke kterým se nyní vrací nejen starší generace,
ale především i mládež. I když mezi autorem a mladými čtenáři leží několik generací.
Trenkrovi bude příští rok 90 let!
Kratochvílova kniha není ovšem jen literární analýzou - její základ tvoří živý
dynamický » večerní rozhovor « s Trcnkrcm plný angažovaných osobních postřehů,
zamyšlení i úsměvů, jak Trenkra známe a jak k nám mluví z filmového plátna či
televizní obrazovky. V c Večerních rozhovorech vystupuje do popředí snad jen ještě
vícc jeho humanita a láska k drobnému člověku.
Kratochvil v této knize odhaluje novou, namnoze neznámou tvář Luise Trcnkra
jako spisovatele, osobitého myslitele, tvůrce tzv. filosofie hor jeho jihotyrolského
lidu pod brennerským pasem. Kratochvil konkrétně analyzuje, žc automatické katalogizování Trcnkra jako autora » rodné domoviny « (Heimatliteratur) zdaleka nevyčerpává bohatou Trenkrovu literární paletu, která sahá od historických románů,
především z napoleonských válek a z doby první světové války, která patří j i ž do
historie, až po současnou stále živou dobu exulantů a bezdomovců. Trenkcr j c světoběžník se srdcem připoutaným k zasněženým či sluncem pozlaceným vrcholkům
Dolomit. Kratochvílův pohled 11a Trenkra j e zaostřen také na jeho humanismus a jeho
angažovaný boj za lidská práva i slovanských národů, dále na jeho vzácný altruismus,
jeho kreativní sílu, ve které se dokázal oprostit od apriorní zkušenosti a přitiskl své
ucho k živému tepu lidského života nejen horalů, ale i vykořeněných intelektuálů
dneška i včerejška. Literárně - více než ve filmech - se odklonil Trenkcr od všeho
formalismu a frázovitého » sociál-kriticismu « a přitiskl horoucí duši k svému bližnímu, člověku prostému a pokořenému, ve kterém dokázal vycítit jiskru Boží. Kratochvílova kniha Večerních rozhovorů zaplňuje velkou mezeru, která dosud v Trenkrových životopisech chyběla, a přináší řadu neznámých dokladů a faktů, především
z období druhé světové války a politické postřehy do nedávné tragické minulosti
i do dneška.
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Mnohým z nás zc starší generace připomene úspěchy Trenkrových knih Hrdinové
hor, Hory a sníh, Lyže brázdí sníh a předvším filmů: Rebel, Hory v plamenech, Syn
bez domova. Císař z Kalifornie a slavný film brněnského Lloydfilmu Posvátné tři studné.
Luis Trenker, rodák z jihotyrolského St. Ulrichu, se dožije příští rok devadesátin.

BOHUMÍR B U N Ž A

(New

York)

DR. JAROSLAV PECHÁČEK

SEDMDESÁTNÍKEM

Dne 4. září 1981 se dožil v plném zdraví a duševní svěžesti sedmdesáti let Dr. Jaroslav Pecháček. Dr. Pccháčka známe jako výborného novináře, bystrého politického
komentátora a odborníka v české politické historii, ale abychom ho poznali blíže,
j e třeba znát také jeho životní historii.
Jaroslav sc narodil v Dolní Dobrouči, okres Ústí nad Orlicí. Jeho rodiče byli malozcmědělci. Gymnázium navštěvoval v Praze a ve Vysokém Mýtě, kde maturoval
v roce 1932. Práva studoval na Karlově univerzitě v Praze a v roce 1937 promoval.
Již během studií a pak po promoci byl zaměstnán na Ministerstvu veřejných prací.
Při tom se věnoval též pilně veřejné činnosti. B y l spoluzakladatelem a též předsedou
Klubu lidových akademiků a členem předsednictva České ligy akademické. V českém
křídle lidové strany, vedené Möns. Staškem, byl za mládež ve výkonném výboru
a v roce 1938 byl zvolen II. místopředsedou ústředního výboru strany. Za tuto svou
veřejnou činnost a politickou angažovanost si odtrpěl své za německé okupace. V letech 1940 až 1943 byl vězněn v Terezíně a pak ve Waldheimu v Německu. Po válce
se však znovu zapojuje do politického a kulturního života. Möns. Šrámek, tehdy
náměstek ministerského předsedy, si Dra Pecháčka vzal do svého kabinetu jako tajemníka a pak šéfa kabinetu. Současně je též zvolen sekretářem okresní organizace lidové
strany v Praze, jejíž předsedou byl ministr Dr. Adolf Procházka. Po komunistickém
puči, již 19. března byl nucen rychle uprchnout za hranice. Po krátkém pobytu v Belgii emigruje do Spojených států a v roce 1951 nastupuje místo jako politický redaktor
v Radiu Svobodná Evropa v Mnichově. V roce 1965 se stává ředitelem čs. oddělení
a zůstává jím až do roku 1975, kdy odcliází do pense. Nějaký čas se zdržuje v Mnichově a pak definitivně se usazuje v N e w Yorku.
K této stručné životní historii je nutno ještě vzpomenout, že Jaroslav a jeho paní
Jcnka prchali za liranice za velmi obtížných okolností. Neměli čas ani možnost vzít
sebou jejich tři malé děti, Pavla Janu a Jaroslava. Děti zůstaly u babičky a tety, matky
a sestry paní Jcnky, které sc o ně mateřsky staraly až do roku 1968, kdy se j i m konečně podařilo dostat se ven za rodiči. Bolest rodičů odloučených od dětí byla částečně
zmírněna, když se jim v N e w Yorku narodila dcera Marunka. Dnes jsou všechny
děti velmi úspěšně zapojeny do života ve Spojených státech.
Jaroslav, i když je na tzv. odpočinku, neodpočívá. Ještě v Mnichově se zapojil
plně do exilového politického a kulturního života. Spolu s Möns. dr. A. Heidlercm,
s nímž ho pojilo úzké přátelství, založili mnichovskou odbočku římské Křesťanské
akademie. Zúčastňuje se jako přednášející nebo předsedající různých kulturních a politicko-liistorických symposií v Německu, Švýcarsku a Itálii. S drem Karlem Skalickým
spolupracuje v kulturní, náboženské a filozofické revui Studie, vydávané Křesťanskou
akademií v Římě. Jeho obor j e hlavně československá politická a sociální historie.
Z posledních prací j e třeba se zmínit o seriálu velmi zajímavých studií o Masarykovi
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jako politikovi. Vycházejí ve Studiích pod názvem Masaryk, Beneš, Hrad. Podkladem jsou dokumenty z archivu Dr. Jana Papánka, býv. čs. velvyslance u Spojených národů. Ani v N e w Yorku Jaroslav Pccháček neodpočívá. Zapojuje se do
práce v S V U , dva roky rediguje úspěšně oficiální bulletin S V U Zprdvy a j e předsedou newyorské skupiny S V U , která pod jeho vedením vyvíjí bohatou kulturní činnost. J e také členem výkonného výboru R a d y svob. Československa.
Jaroslav Pecháček j e stále stejný. Přátelsky otevřený, společenský, dobrosrdečný
a vždy ochotný pomoci každému potřebnému bez ohledu na politickou barvu nebo
jinou rozdílnost. Pccháčkův dům j c známý svou upřímnou a spontánní pohostinností.
Přestože j e tak zaměstnán studiem, psaním a společenskou činností, Jaroslav najde
ještě dost času, aby spolu se svou manželkou několikrát do roka navštívil svoji početnou rodinu, rozptýlenou po Americe, a potěšil se se svými sedmi vnoučaty. O jeho
osobní a rodinnou pohodu má velké zásluhy jeho paní Jenka, která též v září tohoto
roku se dožila vc zdraví a dobré náladě sedmdesátky.
Přejeme manželům Pccháčkovým, aby j e Pán Bůh opatroval ještě mnoho dalších let pro jejich děti a vnoučata a pro nás všechny.

KAREL HRUBÝ
PROFESOR

(Basilej)
J.

M.

LOCHMAN

R E K T O R E M

UNIVERSITY

V

BASILEJI

V listopadu 1981 nastoupil úřad rektora basilejské university profesor systematické
teologie Jan Milíč Lochman, rodák z Nového Města nad Metují. Slavnostní instalace
se konala v rámci tradičního dies acadeinicus 17. listopadu v kostele sv. Martina, do
posledního místa zaplněného členy university, vládní representací a četnými hosty.
Okolnost, žc teolog české reformované církve byl povolán do čela university
v Basileji, j e nejen osobním úspěchem prof. Lochmana, ale i symptomem velké historické změny, j í m ž soužití různých křesťanských denominací v posledním půltisíciletí
prošlo. Před 550 lety se právě v Basileji scházel církevní koncil, 11a jehož pořadu bylo
kromě jiného i jednání s českými husity o uzavření válečného konfliktu a dlouholetého sporu, který následoval po odsouzení Jana Husa. Když tehdejší české poselstvo
vedené Prokopem Holým a Janem Rokycanou přicházelo do Basileje, tu podle kronikářského záznamu obyvatelstvo města zaplnilo ulice, aby vidělo ty, kterým slovník
doby vtiskl pečeť » kacířů «. Dnes basilejská universita, sama zrozená z ducha tehdejšího koncilu, svěřuje rektorský úřad teologovi, který se svým životním dílem nesmlouvavě lilásí nejen k reformním náboženským kořenům své země, ale i k velké myšlence
ekumenické spolupráce církví.
Rektorská přednáška byla věnována vztahu mezi horlivě vyznávanou pravdou
a tolerancí. Prof. Lochman učinil východiskem dva momenty z českých náboženských
dějin: horlivost pro pravdu, jak j i vyznal Jan Hus ve svém výkladu víry, a vydání
tolerančního patentu Josefem II., kterým se na podzim r. 1 7 8 1 - tedy právě před
200 lety - otvírala možnost veřejného náboženského života i reformovaným církvím
ve střední Evropě.
Prof. Lochman poukázal na nebezpečí, které hrozí z obou pólů tohoto komplikovaného vztahu. J e horlivost, která popírá toleranci; historie poskytuje mnoho
důkazů o zelotickém, militantním zápalu pro pravdu ve smyslu fiat Veritas, pereal
tmmdus. Ale 11a druhé straně se tolerance často zaměňuje s nevírou: tomu, kdo v nic
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nevěří, j e leliké být tolerantní. Mezi skeptiky, zásadními relativisty či dokonce nihilísty se s takovým pojetím setkáváme až příliš často. Nechybějí hlasy, které místo
spojovacího » a « se přiklánějí spíše k tomu, užívat spojky rozlučovací: horlivost pravdy
» anebo « tolerance. Avšak napětí, které j e mezi oběma póly, nemá být zrušeno, nýbrž
zpracováno a pokud možno překonáno. Nejde tu o žádný vzájemně ochromující,
nýbrž potenciálně a aktuálně kreativní vztah. Pro toto pojetí mluví podle Lochmana
také positivní aspekty dějin naší civilizace, v níž toto napětí mezi oběma póly j e hluboce zakotveno. Fysiognomie evropské kultury j e sotva myslitelná bez misionářského
zápalti pro pravdu stejně jako bez úsilí o více tolerance a komunikace s těmi, kdož
smýšlejí odlišně. Z těchto dějin není možno prostě vystoupit, aniž ztratíme svou duchovní identitu. A třebaže není pochyb, že i křesťanský Západ má své deficity, které
volají po vyrovnání, hledání rovnovážného vztahu mezi horlivostí k pravdě a tolerancí zůstává trvalým úkolem a živou výzvou i do budoucnosti.
K svobodě v křesťanském pojetí náleží nenásilná, trpělivá tolerance a ochota k rozhovoru i vůči » zlobným « současníkům; avšak k této svobodě náleží zároveň i horlivost
pravdy, s kterou impulsy »dobré zvěsti« jsou přinášeny do dobových poměrů. C í r kev a společnost potřebují k svému kvasnému procesu sůl pravdy, konkrétně: sůl
Ježíšovu.
Prof. Lochman vzpomněl v závěru svého projevu také svých dvou vynikajících
basilejských učitelů, Karla Bartha a Karla Jaspcrse, jejichž posluchačem byl v letech
1947/48. Oba 11111 svým učením pomáhali zejména v následujícím období stalinské
nesvobody a netolerantního tlaku ideologie, nárokující pro sebe absolutní pravdivost,
překonávat obtíže kritických situací, do kterých jsou křesťané v marxisticko-leninském
systému zatlačováni. I uprostřed oficiálně ateistického prostředí bylo možno s pomocí
barthovské teologie nadále budovat křesťanskou obec. A stále aktuelní zůstávala i
Jaspersova analysa syndromu výlučnosti, která nabádala k tomu, vyhnout se nejen
Scyllc nezávaznosti v otázce pravdy, ale současně i Charybdě netolcrance. Na této
úžině mezi oběma útesy j e třeba obezřele řídit bárku teologie a církve.
Prof. Lochman j e významným učitelem a neúnavným pracovníkem na ekumenickém poli; v letech 1968-1975 byl členem výboru a exekutivy R a d y církví a má
zásluhy i na intcnsifikaci ekumenických vztahů mezi Čechy a Slováky. K jeho učitelskému působení na universitách v Praze, N . Yorku a Basileji, provázenému závažnou publikační činností, j e třeba přičíst i osobně angažovanou práci v našem kulturním exilu. K povolání do vysokého universitního úřadu mu srdečně blahopřejeme.

SDĚLENÍ

REDAKCE

N a dotazy některých čtenářů našeho časopisu, týkajících se tvrzení obsaženém vc
studii vězněného Václava Bendy Papež Karol Wojtyla, katolická církev a svít (č.
67/1980, str. 7), podle něhož došlo během biskupského synodu v Ř í m ě k rozhovoru mezi tehdy ještě kardinálem Wojtylou a pražským arcibiskupem, odpovídáme, žc, j a k jsme mohli dodatečně zjistit, toto tvrzení nemůže odpovídat
pravdě, jelikož otec kardinál Tomášek nebyl na všeobecném zasedání synodu nikdy přítomen. Československý cpiskopát na synodu zastupuje trnavský apoštolský
administrátor otec biskup Julius Gábriš.
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