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STUDIE

" Pravda

vás

osvobodí"
(Jan 8,32)

VI/1982

Studie

JOSEF ZVĚŘINA

(Praha)

(*)

LISTY O VÍŘE
DOMINIKU

PECKOVI

v e vzpomínce na j e h o podobné práce
v úctě a přátelství

i . Čas od času se mne ptáš na mou víru. Někdy T e to zajímá,
jindy dráždí.
Někdy se na mne díváš s úžasem, jindy s nedobře zatajeným pohrdáním. Několikrát ses rozběhl, ale pak ses vrátil. Abych tedy měl pokoj
s Tebou i se sebou, rozhodl jsem se, že T i budu psát. Poznáš, že budu
psát se zaujetím - o víře, pro víru. Byl bych však nerad, kdybys myslel,
že na Tebe provozuji nátlak, že dělám ideologickou propagandu.
Ne, nemusíš číst, co Ti píši. Čti jen tehdy, když budeš mít skutečný
zájem, jinak bys dělal zbytečnou věc. Ale T y se ptáš, ptají se i mnozí
jiní. Chtěl bych tedy dát objektivní odpověď, nějakou souhrnnou
informaci.
Bude-li to prostoupeno osobním přesvědčením, nemusí T i to vadit. Kdo nemiluje třeba fysiku, umění, sport, motory, člověka - ať
o tom nepíše. Vlastně ani psát nemůže. Aspoň já - já určitě bych psát
nemohl... Ale zdá se mi, že Ti mohu být trochu platný, když budu
mluvit také z vlastní zkušenosti. Jsou přece věci, za kterými stojíme
celou svou bytostí, že?
2. Věřit či nevěřit?
Asi čekáš, že Ti budu uvádět důvody, abys věřil v Boha. Ale zkusme
něco jiného. C o bys řekl, kdybych prohlásil: »Zakazuji Ti věřit, ná(*) Vychází bez vědomí autora.
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boženská víra není dovolena. « A ť už věříš či ne, něco takového by
T ě pobouřilo.
Proč? Byla by to zdravá a logická reakce na obranu svobody.
Možná, že namítneš: » A l e mnohdy se bouříme, když se zakazuje cokoliv, i něco špatného. « T o j e pravda. Ale doufám, že T i nemusím
dokazovat, že víra v Boha není nic špatného.
V té obraně svobody jde ještě o nějakou jinou věc. Hájíš tím nějaké
místo, které patří člověku a k člověku. Jen člověk má schopnost věřit
nebo nevěřit - podle svého rozhodnutí.
Proč jsem se rozhodl já věřit? Víš, o tom rád nemluvím, protože
to není lehké a nikdy se mi nezdá, že jsem řekl všechno.
Věřím prostě proto, že mi víra dává více smyslu života, že mě v y zývá k dobrodružnějším výpravám ducha a naplňuje hlubšími důvody mou činnost.
Honem však dodávám tři poznámky.
První j e ta, že to není nejvážnější důvod - dá-li se tu o důvodu
mluvit. T o hlavní bych právě teď skutečně nerad říkal.
Druhá poznámka se týká těch, kdo nevěří. Když říkám, že věřím
já, nechci j e tím snižovat, neurážím je.
Konečně bych rád zdůraznil, že rád přijímám každou pravdu,
kterou objeví věda, i » věda bez Boha «. Některé vědy tím, že si zakázaly rychlé odvolání na Boha, že se plně zaujaly člověkem a přírodou,
řekly mnoho znamenitých věcí. Jenže jejich cena je v objevu vědy ne nevěry.
3. Co je

víra?

Když T i řeknu, že T i věřím, to je víra. Podobně věříme, že věda
jednou najde lék proti rakovině, že lidstvo dozraje natolik, že nebude
řešit své spory válkami. J e to víra, dobrá a krásná, ba nutná, protože
bez ní by byl život lidský ochuzen o fantazii a perspektivy.
Ovšem to, v co věříme, nemůžeme si ověřit tak jak to, co je zřejmé
a jisté. J e mnoho lidských věcí, kde nám toto ověření bude chybět —
a přece je člověk musí přijmout, nechce-li žít jako omezený pedant.
Ovšem i taková víra se zakládá na určitých předpokladech, pro které
j e přijatelná. Nejsme naivní, nemůžeme věřit prostě všemu, že?
Ale jistě cítíš, že to není ta víra, o které jsme začali svůj rozhovor.
Ta, o kterou nám jde, j e víra náboženská, víra v Boha, víra v Boží
skutečnosti.
510

Oběma těmto druhům víry j e společné, že nemají stejnou zřejmost
jako třeba věc, kterou vidíš, jako fysikální pokus, jako matematický
důkaz. B y l o by velikou chybou něco takového očekávat, protože
omezit skutečnost na věci viditelné a hmatatelné by bylo velkou omezeností; a fyzika j e fyzika, matematika je matematika a víra je víra.
Oba druhy víry se však také mezi sebou liší. Jak a čím? Zatím
T ě upozorňuji na předmět, ke kterému se vztahují. Lidská víra se
tyká lidských skutečností, náboženská víra vzniká přijetím skutečností
Božích.
Záměrně T i nepodávám definici náboženské víry. Asi by Ti moc
neřekla. Obraz a dojem o ní vznikne lépe postupným procesem hledání.
Řekl jsem Ti, že lidská víra musí mít určité předpoklady, aby byla
rozumná. M á také nějaké předpoklady víra náboženská?
4. Předpoklady

viry

Ani netušíš, jak je těžko psát o této věci. Prostě z toho důvodu,
že cesty k víře jsou tak rozdílné, to vím z vlastní i cizí zkušenosti. Ale
přesto se mi zdá, že je možno najít ve všech zkušenostech nějaký společný jmenovatel, třeba i v jednotlivých případech vůbec neuvědomělý,
ale pro vnějšího pozorovatele něco jako objektivní předpoklad víry.
Takový základní prvek je důvěra člověka v život a jeho smysl.
Důvěra v možnost pravdy a dobra. Jistě T i nedá mnoho přemýšlení,
abys poznal, že kde by tato důvěra nebyla, nebyl by možný přístup
k žádné víře, ani náboženské. Základní důvěra v pravdu, možnost
dobra, smysl života, by vylučovala společenství s Bohem a lidmi.
Druhým předpokladem se mi zdá zkušenost, že člověk není tím
nejvyšším a posledním činitelem; všude naráží na svou konečnost.
Ale zároveň j e rysem člověka tuto konečnost překonávat. Všimni si,
jak všechen pokrok, neutuchající činnost lidí na všech polích, tuto
hranici překonává. Lze stanovit hranici, kde už definitivně člověk
končí, za kterou nesmí jít? Nemůže člověk jít nad sebe? Nemůže
vystoupit za sebe, překonat sebe? Filosofie tuto možnost člověka nazvala transcendentní. Vykládá ji ovšem různě. Ale není ani jednoho
rozumného důvodu popřít takovou zásadní, radikální transcendenci,
kterou se člověk otvírá Bohu. A ještě bych rád dodal třetí zkušenost,
která je mi zvlášť blízká, a myslím, že něco takového cítíš i T y . U ž
dávno se mi zdálo přímo odporným zůstat trčet kdesi v nějaké prostřednosti, konvenci, nezájmu a lhostejnosti. Bolestně pociťuji svou
nehotovost, neúplnost, nedostatečnost. Těším se z umění, vědy, sportu,
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z dobrých lidí - a j á v í m z čeho ještě. Přece přijdou chvíle, kdy toto
vše nestačí. A to je chvíle, kdy člověk hledá Boha.
5. Obtíže

víry

Jsem sice skoro jist, že máš více námitek a obtíží vůči víře než kladných předpokladů. Nějaké obtíže má každý, i když uvěří - mám j e
i já. Víra totiž není nikdy hotová, není to nehybná věc, ale hledání,
zápas, tázání, ba někdy bolest - a smutek; jsme bezradní, nebe jako
by bylo prázdné a v nás tma. Ale i tato zkušenost patří k víře. Není
nic zadarmo. Udělat toho můžeme jistě málo, ale to málo udělat musíme. Obtíže jsou k tomu, abychom j e překonávali a zráli. Jinak B o žího daru - víry - nejsme hodni.
Začnu tou nejčastější námitkou, vlastně výtkou. Jsou to právě
věřící. Slyšíš jejich hrozný slovník, vidíš rozpor mezi jejich vírou a
skutky, odsuzuješ jejich omezenost a fanatismus, pohrdáš jejich neschopností. Znáš mnoho nevěřících, kteří jsou zdatnější a statečnější. N a č
tedy víra je, když nedělá lidi lepší? N a č to pobožnůstkářství, obřadnictví, církevnictví ?
N i c T i z toho nebudu vyvracet, takovou víru nemohu, nechci
a nesmím hájit. Nenávidím pokrytectví, fráze, prázdné formy. Chápu
pohoršení a rozhořčení, chápu, že do takového spolku bys nikdy nevstoupil.
Jenže tvrdím, že tato pravda není celá pravda, že j e to dost jednostranné vidění. Sám jsem se s tím musel vyrovnávat a ještě musím
znovu vyrovnávat. Myslím, že to musí podstoupit každý, ať vychází
z úplné nevěry nebo z nějaké víry neuvědomělé, nezralé, nezkušené.
Jednou, nevím již, v kterou tu zlou chvíli, jsem si však řekl: ale
vždyť to vlastně není víra! T o je karikatura víry, selhání! A nadto:
jsou to vlastně lidé, kteří selhali, ne víra! Jsou vlastně nevěrci, ba stojí
pod nimi, protože něco předstírají, něco ústy vyznávají, ale podle
toho nežijí.
Ale za nejzávažnější poznání pokládám to, že se toto vše týká právě
lidí, ne víry, Boha, náboženských skutečností. Můžeš přece v Boha
věřit hluboce, i když vedle Tebe bude slabý nevěřící. Víra se mi od
té doby jeví jako něco tak velikého, bohatého a důležitého, že všechna
lidská slabost a selhání v této věci jsou s ní nesouměřitelné.
Takto se ptám, zda věřím dost, zda nejsem svou slabou vírou na
pohoršení. Odtud jsem dostal i jiný vztah k těm, kdo té výše nedosáhli.
N e , že b y bylo možno slevovat z velikosti víry a jejích bezpodmíneč512

ných požadavků. Ale soucit s lidskou slabostí mi doporučuje trpělivost
a moudrost. Nebyli by ještě horší, kdyby neměli ani tuto slabou víru?
Nevzpamatují se někdy, občas, neprožijí někdy konverzi? V jejich
slabosti vidím náznak velikého neštěstí lidstva, kdyby víra zemřela.
Víra j e absolutní vyzvou: nezaniká žádným selháním.
Víra j e stálým úkolem, ne strnulým stavem.
Víra je nesmírnou záležitostí mezi člověkem a Bohem.
Nedivím se tedy T v ý m rozpakům, když vidíš, že někdo není na
výši této velké věci. Ale ani T y se nediv jim. A ještě něco: vidíš dobře,
když vidíš jen zápory? Nebyli a nejsou i velcí věřící? A nenajdeš v tom
prostředí věřících nic jiného než hanebnost?
6. Veda a víra
J e tu další obtíž: spor vědy a víry. O tom již bylo napsáno tolik,
že to chci jen rychle pominout, leda že by T ě to moc trápilo. Naznačím několik základních odpovědí.
»Věda a víra si odporují.« Toto řešení vychází z nesprávných
předpokladů, z nejasných pojmů o vědě, víře. Začneme vědami přírodními. T y mají svůj určitý předmět, své metody. Protože předmět
j e přírodní a hlavní metodou je pokus, nemůže žádná z přírodních
věd jednat o víře, zasahovat do teologie - a také naopak. Spor tedy
vzniknout zásadně nemůže, vzniká jen tehdy, když jedna nebo druhá
strana překračuje své meze nebo se vzájemně neznají.
» Věda a víra nemají nic společného. « Pokud bychom zůstali u věd
přírodních, j e tato odpověď zčásti pravdivá, zčásti nepravdivá. Víra se
vztahuje nejen k Bohu, ale vidí svým způsobem i člověka a přírodu,
tedy předmět, který svým způsobem nazírají i vědy přírodní. Je tu
tedy rozdíl úhlu vidění. Tady se má víra a věda asi tak, že pohled víry
na stvoření nemůže odporovat tomu, co o něm pravdivě a bezpečně
zjistila věda. Musí tedy víra, pokud ke konfrontaci s vědou přistoupí,
brát velmi vážně poznání vědy.
Přírodní vědy nejsou však jedinou vědou. Jsou i vědy duchovní
(tzv. společenské) a dovolíš-li, je tu i teologie. T u však necháme zatím
stranou a pro zjednodušení se zabývejme stručně filosofií.
Filosofie překračuje meze jednotlivých přírodních věd, hledá obecné
zákonitosti a vztahy bytí. Tato její činnost je víře bližší než činnost
věd přírodních. V tomto nejširším rozhledu staví se před filosofu
i otázka víry jako lidského fenoménu, otázka interpretace světa z hlediska víry, otázka Boha.
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Některé filosofie si věc zjednodušují a odmítají o těchto otázkách
jednat. T o je postoj zásadně nevědecký, pochází z předsudku nebo
ideologického nátlaku.
»Věda dokazuje víru. <f Jistě vidíš, že toto tvrzení je zcela opačné
než ta předchozí. Nesdílím však jeho optimismus. Přírodní a humánní
vědy, jakmile usilují o obecné závěry, přecházejí ve filosofii. Tento
přestup vlastního předmětu nemůžeme beze všeho uznat: spokojíme
se, když se tyto vědy neuzavřou samy do sebe a zůstanou otevřeny.
Tento požadavek je správný i pro filosofii. Filosofie otevřená může
dojít k rozumovému poznání Boha a některých poznatků, které jsou
společným majetkem s vírou. Jde tedy o jakýsi postup.
I když nebudeme rozlišovat »boha filosofů« a Boha víry, přece
jen Ti musím zdůraznit, žc toto poznání Boha je právě jen rozumové
poznání a ne víra. Bůh není výsledkem našeho usuzování, není v řadě
příčin to první nebo poslední, ale je nade všemi příčinami. Víra není
závěrem našeho uvažování, ale něco mnohem širšího: předchází a nedá
se vymezit naScmi definicemi! Je stále víc, než můžeme říci a myslit.
Z toho plyne, že žádná věda nemůže produkovat víru. A naopak
nemůžeme chtít, aby se víra představovala jako věda.
Možná, že Ti napadne: ale je tu teologie - k čemu je? Ani pro
teologii není Bůh » vědeckým předmětem«, jako mají jiné vědy svůj
předmět. Teologie je vědecký výklad víry už existující: ani teologie
nepiodí víru. Je rozumovým ospravedlněním toho zvláštního úkazu,
který nazýváme vírou. Bůh, o němž jedná teologie, není vyvozen
z naší rozumové činností, teologie ho přijímá jako danost
V c své interpretaci víry používá především filosofie a musí také
přihlížet k poznatkům vědy, pokud mluví ze svého hlediska o člověku a přírodě. I ona musí být otevřená a ctít každou pravdu. Víra
sama teologii nutně nepotřebuje. Ale má-li o víře smysl úplně mluvit,
je teologie nutná.
Tak se dostávají vědy i víra ve vzájemný vztah, jistě složitý, ale
krásný a hluboký, plodný a nevyčerpatelný.
7, Smysl nebo nesmysl života
Musím se vrátit k dvěma předchozím listům, kde jsem se zmínil,
že věřím proto, že víra dává mému životu víc smyslu (2), a k dopisu,
kde jsem Ti psal, že předpokladem víry je důvěra ve smysl života (4).
Namítl jsi: jaký smysl má život? Otázka je tak široká, že na ni
lze dát jen obecnou odpověď. Ale právě obecná odpověď nemá pro
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mne význam. Ostatně, není to s tím smyslem podvod? Není v životě víc nesmyslu než smyslu? Neštěstí, války, nemoc, smrt? Komedie
plná omylů! Namítl jsi, že smysl života (nebo jeho nesmysl) přece
dělám já! Jak to může být předpokladem víry v Boha? Nakonec jsi
odkazoval na Mor od Camuse a odkud jsi vytáhl slovo Littrého: »Pro č
pátráte tvrdošíjně po tom, odkud přicházíte nebo kam jdete? Nikdy
se o tom nedovíte ani to nejmenšL Tyto problémy jsou chorobou.
Vyléčit se z ní znamená nemyslet na ně. «
Rozumím: smysl života - to se Ti zdá velké slovo - a T y nemáš
rád velká slova. Smysl života - T y o něm pochybuješ? Konečně, jak
může smysl života odkazovat k Bohu?
Dobrá, nemluvme o smyslu života. A přece je fakt, že čas od času
Ti napadne: Nechci žít nadarmo! Bylo by zbabělé život promarnit.
A tak o něco usiluješ, plánuješ, po něčem toužíš, něco chceš. Máš
pravdu, tento smysl života si sám vytváříš. Jenže za těmi jednotlivými
drobnými a konkrétními cíli j e společný jmenovatel. Nazvi ho, jak
chceš: třeba klad, hodnota života. Kdybys o nic neusiloval, o všem
pochyboval - to by byl mor. Ano, jsou stiženi morem - nejen tělesným,
ale nejsou přece všichni moroví. Mor je výjimka, zdraví je normál.
Starý Littré si věc naivně zjednodušil, otázku si ani vážně nepoložil,
jen ji rychle odbyl. Jenže tyto otázky byly, jsou a budou. Nemyslet
na ne znamená útěk, ne léčení, A že by člověk skutečně ani co nejmcnSí
se nedověděl? Vypadá to silácký, ale vyhlašuje se tu oficiální slabost
ducha. A to se mi vůbec nelíbí. Tobě ano?
Mnozí si v takovém postoji libují, vyhovuje jejich pohodlnosti.
Ničemu se nevázat, nic si neukládat, podle libosti improvizovat. Možná,
že většina to tak dělá. Ale zase: musí mít tato líná, lhostejná, tupá
většina pravdu? Mohou být tvůrci života, nějakých pořádných hodnot?
A tak si nechám svou tvrdošíjnost a budu se ptát.
U ž vidím, jak se teď ježíš. Čekáš, že teď do toho přijde Bůh jako
Dens ex machina. Čekáš obchvat, že si připravuji místo, kam Tě položit.
Mýlíš se. Takových prostředků se štítím. Deus ex machina není
Bůh. Běží jen o jednu velice prostou věc: nechci se ničemu předem
uzavřít, čili jde i o naprostou otevřenost životu. Chci hledat, chci se
ptát. Nechci předem žádnou hotovou odpověď, tím méně zápornou. M y slím, a proto šeptám. Myslím, a proto hledám odpověď. Myslím, a proto odmítám, aby existovaly otázky, na něž není vůbec žádná odpověď
A tak už v tomto tázání a odpovídání j e smysl. Ten se jistě řídí
úrovní otázek a odpovědí. Když mají své místo v lidském životě otázky
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malé, proč by neměly mít místo otázky velké. Ale chyba není v otázkách, ba ani v odpovědích. Hlavní chyba j e v tom, že některé odpovědi
zavazují k činům, ke změně života. A do toho se mnohým nechce.
Proto si vymýšlejí únikové cesty.
8. Víra a náboženství
J e možné, že jsi slyšel o rozlišení těchto slov. Víra je vnitřní úkon
nebo stav osoby, náboženství objektivní soustava pravd, obřadů, společnosti. Tak může být náboženství bez víry, víra bez náboženství.
T o se skutečně může stát, ale je to něco nepřirozeného. Náboženství bez víry je prázdné, víra bez náboženství neúplná.
První větu jistě beze všeho uznáš. Druhá polovina není tak zřejmá.
Proto několik slov o tom. Obyčejně hlavně sociologové ukazují, že
víra je jev společenský, a tak směřuje k institucializování. T o ovšem
zůstávají jen na povrchu. Víra by mohla být něco čistě subjektivního.
Potom by patrně k takovému procesu nedošlo. Ale právě proto, že
k němu spontánně dochází, znamená to, že patrně náleží k struktuře
víry, že není jen čistě subjektivní, ale že obsahuje i prvky objektivní.
Jak asi víš, věřící křesťan se vyjadřuje asi takto: » Uvěřil jsem v Boha.
Přijímám víru jako něco, co jsem si sám nevymyslel. Přijal jsem Boží
slovo, uvěřil jsem evangeliu. « Tak a podobně mluví věřící.
Tato skutečnost má rozhodný význam nejen pro naši otázku,
takže odpověď můžeme formulovat: víra je osobní akt člověka, ale
zároveň je objektivní daností. Jakkoliv je užitečné teoretické rozlišení
víry a náboženství, v praxi se musí vzájemně doplňovat. Protože nám
jde o plnou víru a skutečné náboženství, nebudeme oboje příliš dělit.
Ale daleko větší význam má tato skutečnost pro zrod a život víry.
Pro zrod: člověk tu odpovídá na výzvu Boží: ani čirý Subjektivismus
víry, ani pouhý Objektivismus náboženství.
9. Víra jako odpovM na Boží

výzvu

Není odvážné mluvit o víře těmito slovy? Není tato výzva projekcí našeho vědomí, objektivací našich představ? Jedním slovem sebeklam?
Musím Tě nyní požádat o jeden předpoklad: že Bůh je. Kdybys
toto nechtěl připustit, bylo by třeba, abys zatím tento list nečed. Ale
přijmi to skutečně jako předpoklad.
Víš, jako byly a jsou představy o bozích, jsou i o Bohu, dokonce
i křesťanské představy o Bohu. Nediv se: je-li Bůh, pak je jistě zcela
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jiný než všechno ostatní. Nedá se z ničeho vyvodit, na nic převést.
Mluvíme o Bohu v nevlastních termínech, spíš dovedeme říkat, co
není, než co je.
Řekneš tedy: tak o něm nemluvme. Mnozí tak chtějí a samozřejmě
že z nejrůznějších důvodů: nejen filosofických, ale i z vlastního pohodlí
nebo z teroru. Ale když jsme začali řeč víry, musíme mluvit, nelze
jinak, neboť jsme myslící a svobodní lidé.
A tak pravdivě můžeme říci, že Bůh není nic z toho, co známe.
Nelze ho ztotožnit s předměty, živočichy, nebeskými tělesy, ale také
ne s vlastními představami.
Bůh je tedy nějaká zcela zvláštní skutečnost, která předchází myšlení a chtění člověka. Jaká je tato skutečnost? Tak veliká, že o ní mohou
být opravdu nejrůznější představy, dokonce i nesprávné.
Ale jak odlišit správné a nesprávné? Nesprávné jsou jistě ty, které
ztotožňují Boha s něčím, co není On. A jak přijdeme k těm správným ?
Dějinný proces myšlení zde již vykonal mnoho podivuhodné práce.
Jenže mi jistě namítneš: tedy tento proces stvořil Boha? Ne, nestvořil,
ale očišťuje naše myšlení o Něm. Jenže, jak vidíš, jsme v začarovaném
kruhu. Není z něho východiska?
Ovšemže je: je to právě ten předpoklad: Buh jel Jestliže je, jak bychom mohli myslit, že se jeho existence neprojevila? Bylo by jistě
nesmyslem předpokládat, že ten, který převyšuje všechno, nemá tu
schopnost jako ty a já, když se projevujeme.
Tím jsme se dostali před závažné otázky: Projevil se skutečně
nějak Bůh? Jestliže se projevil, jak se to stalo? Jak můžeme rozumět
tomuto projevu, když Bůh je tak radikálně jiný než my?
Jestliže se nám tedy nějak srozumitelně projevil, pak je tu východisko ze začarovaného kruhu, do něhož jsme se dostali. Pak je možná
objektivita víry, pak je možné, že víra je odpovědí na Boží výzvu.
Ale projevil se skutečně a nám srozumitelně?
io. První cesta
Snad se mnou souhlasil, že přes všechnu nedokonalost našeho
myšlení jsme stále voláni pravdou, které nemůžeme uložit hranice.
Jsme stále vedeni - někdy více, jindy méně - touhou být dobří, i když
si nikdy nebudeme moci říci, že dobří jsme. T o platí v životě mém i
Tvém. Tento směr, tato otevřenost je snad zřejmější, když vezmeme
lidstvo jako celek. Není to úžasná cesta od pěstního klínu k rentgenu,
od luku k družicím? I když namítneš, že šipka neohrožovala člověka
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jako vodíková bomba, přece jen musíš uznat, že rentgen je užitečnější
než pěstní klín, že poznání i dobro člověka vzrostlo přece víc než zlo,
které napáchal, jinak by tu prostě lidský rod přece nebyl. Ohrožení
je možné překonat. A tak přes všechno je tu vcelku smysluplný
řád.
Podobně i v přírodě. Příčiny jsou nesčetné, ba jsou na každém
kroku. Z toho řádu, přes všechny mezipříčiny, jejichž počet je nedozírný, vede cesta k našemu začarovanému kruhu. Filosofům se tato
cesta jevila jako první cesta k první příčině. Nám se tento mechanismus
příčí, zjemnili jsme poznání výrazové a představové prostředky.
Smysl života i řád všeho bytí odkazuje ne tak k první příčině, která
by byla vevázána v řetěz mezipříčin, druhotných příčin, ale k základu,
který je v tomto smyslu a řádu, který je za vším a ve všem, ale nemůže být převeden na nic, co v tomto řádu existuje. Proto odkazuje
tento základ dál: z částečného k úplnému, z relativního k absolutnímu.
Když přemýšlím o tomto základu bytí, které je mu nejvniternější,
ale přece s ním není totožné, nýbrž absolutně odlišné a transcendentní,
otevírá se nám cesta k víře - cesta filosofická.
Rád bych T ě upozornil, že mluvím jen o cestě a o otevření. Dříve
se totiž tato cesta cenila do té míry, že se pokládala skoro za jedinou
a zcela konkluzivní (tj. že nutně vynucuje souhlas, a tak se rodí vlastní
víra). Proto byla na čas odmítána. Dnes se k ní vracíme, ovšem citlivěji.
Tato cesta by se dala prostě vyjádřit asi takto. Řád přírody vykazuje zákonitosti racionální povahy, které nelze vysvětlit z povahy
hmoty iracionální. Smysl lidského života přesahuje člověka i celý lidský rod. Člověk i lidstvo jej hledá a splňuje (nebo jej také naplňuje,
což je tu rovněž významné).
Vysvětlení jednotlivého vede k celku, celek vede k bytí, které
bude tomuto celku řádově vyšší.
Proto toto bytí bude mít zcela jiné » vlastnosti«, bude jiné » povahy «.
Bytí absolutní, u něhož se již nemůžeš ptát, odkud je, jak vzniklo apod.
To bys je totiž mylně zařadil zpět, mezi bytí, které jsme poznali jako
nedostatečné pro naše vysvětlení.
Smysl lidského života i řád přírody žádá absolutní počátek i absolutní cíl. T o první odkazuje spíš k cíli, to druhé k počátku (neboť
struktura tohoto řádu zřejmě vždy neexistovala).
Ale jak lze absolutní cíl nebo absolutní počátek ztotožnit s Bohem
víry?
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Uvažme toto: je-li Bůh, tedy můžeme o Něm mimo jiné vypovídat
i to, že je řádově jiné bytí, absolutní - absolutní počátek i cíL Ale tím
překračujeme látku tohoto dopisu.
Na závěr bych Tě chtěl upozornit, že na této cestě naše poznání
musí dešifrovat, interpretovat skutečnosti, které samy nemluví, odpověď
na naše otázky neartákiilují. Jsou to, jak by řekla sémantika - znaky
nepřímého sdělení.
Máme však i sdělení přímé, a to je druhá cesta.
li.

Druhá cesta

Přímým projevem myslící osoby je řeč, slovní sdělení. Nebude
žádným antropomorfismem, když Ti řeknu, že Bůh, v kterého věřím,
bude přinejmenším také někdo, kdo je schopen řeči.
Jenže si nesmíš myslet, že si představuji nebo představujeme jeho
řeč jako zjevení veliké lidské tváře, která hromovým hlasem drtí naslouchající vidce. Bible se tak někdy vyjadřuje, ale to je její zvláštní
obrazová řeč.
Bůh se především projevoval a projevuje činy. Lidské dějiny jsou
útokem lidských skutků a dějů - jejich osnovou jsou Boží činy. Lidský
dějepis vidí tu první část, víra rozpoznává osnovu.
Ale Bůh mluvil! Jeho přítomnost v některých uzlových bodech,
dějin, v některých osobách se stala tak naléhavou, zřejmou a zřetelnou,
že se stala faktem vědomí. V tom smyslu říkáme, že Bůh promluvil
k prorokům a skrze proroky,
Nejintenzivnějším způsobem se zjevil Bůh v Ježíši Kristu. Tady
přicházíme zcela konkrétně k přímé řeči. Ježíš se zjevil jako člověk,
mluvil jako člověk, jednal jako člověk. Ale to je jen část pravdy o
VřV
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ezisovi.

Jeho řeč totiž byla zcela jiná než proroků, než náboženských myslitelů. Žádný neřekl: »Já jsem cesta, pravda a život.« Všichni říkali,
že učí cestě vedoucí k pravdě, množí život. Nikdo nevznesl na lidi
absolutní požadavky, jako je vznesl Kristus: » Kdo slyší má slova a zachovává je, bude mít věčný život.« Nikdo se neodvážil říci: »Kdo
mne vidí, vidí Otce« (Boha) - jen Ježíš. Nikdo svou řeč nedotvrdil
takovými činy.
Očekávám zcela jistě, že budeš protestovat. Asi se nemýlím, když
Ti řeknu, že vytáhneš nějaké rezavé zbraně ze starého arsenálu. Bylo
velmi pohodlné říci a také se ochotně řeklo: Ale Ježíš, to je vlastně
židovský Rabi. Je to vlastně potulný kazatel, to je vlastně dobrý, tro519

chu podivný a nešťastný člověk, který trapně skončil. T o j e vlastně
vyděděnec, chuligán. T o je jeden z revolucionářů, ale protože byl
snílkem, jeho revoluce dopadla špatně. T o je vlastně harlekýn, který
si udělal šprým ze stávajícího řádu.
Mnozí velcí i malí myslitelé takto mluvili, ale všimni si dobře,
jak » vlastně « to ukazuje jasně omyl. T í m se totiž Ježíš řadí do něčeho známého, dává se mu nějaká běžná etiketa. Ale co když se do
žádné kategorie nehodí? C o když se vymyká těmto představám, které
si o něm nadělali lidé?
12. Zvykat

si na

nezvyklé

Nejen osoba, ale i slova a činy Kristovy se vymykají našim kategoriím. Budou zarážet jistě i Tebe: považ - zázraky, zmrtvýchvstání,
výkupná smrt atd.
Ano, to jsou skutečnosti velmi zvláštní, ba ojedinělé. I jejich popis
v evangeliích je zvláštní. Ale než to odsoudíš, bude třeba, abys pochopil
jak smysl, tak i vylíčení těchto událostí.
Uvedu Ti jen dva příklady. Když Kristus říká, že dřív projde
uchem jehly velbloud než bohatý do jeho království, bude se Ti to
možná zdát sympatické, ale přece jen přehnané. Musíš však znát obraznou a důraznou mluvu východních lidí.
Když mluví Kristus
nebudeme z Krista dělat
tu vidět velmi vážnou
který definitivně ztratil

o temnotě, kde bude pláč a skřípění zubů,
ukrutníka jako Bertrand Rüssel, ale budeme
věc; nejhlubší temnotu a zmaření člověka,
Boha.

Když Kristus uzdravuje nemocné, nebudeme dělat z Krista hypnotizéra či dokonce šarlatána, ani nebudeme chápat tehdejší lidi za naivní
a pověrčivé. Věděli dobře jako m y i bez přesné lékařské diagnózy,
že je někdo slepý, hluchý, chromý. Budeme spíš muset vzít na vědomí,
že Kristus vládne silami, které se vymykají naší zkušenosti.
Jistě je blíž pravdě de Saint Exupery svým »kázáním« o Kristu:
»Já jsem pramen všeho života. Jsem příliv, který do vás vstoupí, přinese vám život a zase odejde. Jsem utrpení, které do vás vstoupí, rozerve vás a zase odejde. Jsem láska, která do vás vstoupí a trvá na věčnost... V y zajatci, pochopte mě! Osvobozuji vás od vaší vědy, od
vašich formulek, od vašich zákonů, od otroctví ducha, od determinismu krutějšího, než je osudovost. Já jsem skulina v krunýři zbroje.
Já jsem okénko v žaláři. Já jsem chyba ve výpočtu, já jsem život ...
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A vztyčíte proti mně svou bídnou lidskou logiku, zatímco já jsem
Ten, který je nad ní, zatímco já právě od ní osvobozuji... Pojďte ke
mně! T u sladkost svěda, to svědo lásky já vám nevrátím. Nepodmaním si vás... Pojďte ke mně vy, kterým se stala trpkou činnost, jež
nikam nevede ... Neboť já jsem Ten, který přijímá. Nesl jsem hříchy
světa, nesl jsem jeho zlo. Nesl jsem vaše úzkosti zvěře, které zabili
mláďata, a vaše nevyhojitelné nemoci - a bylo vám ulehčeno. Ale
tvá nemoc, můj dnešní zástupce je bída vyšší a nezhojitelná, a proto
ji ponesu jako ty druhé. Ponesu přetěžké řetězy ducha. Já jsem Ten,
který nese břemeno světa... Budete hrajícími si dětmi. V y , které vyčerpává marné každodenní úsilí, pojďte ke inně. Dám vašemu úsilí smysl,
takže bude ve vašem srdci pevně stát, udělám z něho lidskou věc ...
Suché, kruté a zoufalé jsou vaše lásky, milenci dneška, pojďte jen ke
mně a já z nich udělám lidskou věc. Z vašeho úprku za požitky těla,
i z vašich smutných návratů - pojďte jen ke mně a já z nich udělám
lidskou věc... Neboť já jsem Ten, který stanul v obdivu před člověkem ... Já jsem jediný, kdo může vrátit člověka jemu samému. «
Vidíš, porozumět může nejhlouběji, kdo se dnes vzbouřil proti
zvyklostem a konvencím všeho druhu. Nemohu říci, že jsem právě
touto cestou přišel ke Kristu - na ni mě přivedl Kristus sám. Proto
s těmi vzbouřenci živelně cítím, nechtějí žít v lidském kališti a hnít
jeho hnilobou, nechat na sobě vrstvit jeho splašky. O a cítí, že kdo
ztratil Boha, ztratil i člověka, a najít Boha znamená najít i člověka a také opačně. Oboje se zda nezvyklé, a proto vypovězme boj všem
zvyklostem a předsudkům. Odvážíš se?
13. Psát li nepsat o Bohu
Asi si říkáš, že by bylo na čase, abych se zmínil o tom, v koho především věřím - o Bohu. Možná, že čekáš buď se zvědavostí nebo hrůzou, kdy už začnu dokazovat existenci Boží.
Musím Tě zklamat. Jsem synem této doby: nedůvěřivý,
skeptický k tomu, co se překotně, násilně, horlivě dokazuje.
T i psát o Bohu jako o počasí, fotbale nebo knize. Já Boha
Nevidím ho, neslyším jako rozhlas a televizi, nezakouším
umělecké dílo.

kritický,
Nemohu
neznám.
ho jako

Boha nemohu uzavřít do žádné definice, žádné kategorie, žádné
soustavy, instituce, intuice nebo extáze. C o víme o Bohu, je tak žalostně nepatrné. Spíše můžeme říci, co Bůh není.
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A tak si asi myslíš, že bych o tom neměl psát. Musím Ti prozradit,
že jsem dlouho váhal, stále tento list oddaloval. Nevím, zda psát, nevím, co psát, takže jsem v málo záviděníhodné situaci.
Ale něco mne znepokojuje, něco mne nutí přece jen psát! To něco
nejsi T y ani já, i když chci psát právě o Tobě, i když sebe z toho vůbec
nemíním vyloučit. Nejspíš to bude zaujetí pravdou, když vidím, jak
se proti ní hřeší. N a jedné straně moc určitostí, že se Bůh ztrácí v mlhovinách a zmatcích. Není něco plodného mezi tím? Myslím, že je to
hledání.
Nezdá se Ti, že jsem sám v sobě v rozporu? Přece víš, že věřím
(a já si myslím, že věřím velkou silou, jíž jsem schopen), a proti tomu
říkám: nemám Boha, hledám, ptám se.
Nejdřív Ti uvedu příklad. Fyzik toho ví o hmotě něco víc, ale je
toho tak málo. Každý nový objev klade nové a nové otázky. O životě
víme mnoho - a přece skoro nic. Mánie tolik poznatků o vesmíru a přece stojíme před ním zdrceni svou nevědomostí.
O Bohu můžeme něco poznat rozumem. Víc nám o něm řekl
Ježíš Kristus. Ale právě tehdy, když toto přijmu, otevírá se výhled
clo nekonečna. Jak říká Tomáš Akvinský: čím větší souhlas, který
dávám svou vírou tajemství Boha, tím vzniká více otázek, neklidu,
napětí, neuspokojení. A tak zkouším současně jistotu i nepochopitclnost a ncuchopitclnost. Poznávám tragedii, že nemohu Boha víc
vidět, uchopit, milovat. Ale zároveň cítím, že by byla katastrofa,
kdyby Boha nebylo, kdybych o něm nemohl nic říci. Mé otázky nejsou
znevážením víry.
Vše se komplikuje ještě více. Na rozdíl od otázek, jak třeba vznikly
atomy z energie, život z aminokyselin, člověk z čeho? Je zde otázka
celého člověka, otázka srdce - lásky. Molekuly asi nebudu milovat,
člověka spis. A co Boha? Jak Ho mohu milovat, když o Něm vím
tak málo.
Zase se mi zdá řešení ne tak v odpovědi - v této oblasti asi rozumové důvody, racionální vysvětlování má velmi relativní cenu - spíš
se mi zdá důležitější setkání.
J e to asi tak, jako když se dva lidé - přátelé nebo milenci - poznávají.
C o o sobě na počátku vědí? Skoro nic. Kdyby se vzájemně přibližovali - podle učebnic psychoanalýzy, hlubinné psychologie - měli by
nějaké poznatky, ale ne lásku. Láska vyrůstá a přerůstá ty malé poznatky.
Láska tuší, láska objevuje. Nejde cestami sylogismů, ale setkáváním,
srůstáním.
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Jak se setkáváme s Bohem v lásce? Pro racionalistu by to bylo
pohoršením - do mozkových operací nemá zasahovat láska. Ale tajemství Boha lze přiblížit víc láskou než mozkovými operacemi. V lásce
tam, kdo miluje, spíš tuší, objevuje, žije, než dokazuje. V tichu a
soustředění nachází něco, o čem nerad mluví, co je nevyslovitelné.
Ten, kterého miluje, je pro něho takovým tajemstvím, novou možností. Stojí před ním - a přitahuje. Proto se nediv, že jsem řekl: » N e mám Boha, spíš má On mne.«I tu j e určitý neklid, napětí, nenasytnost,
přesněji očekávání.
Neklid před tajemstvím Boha, neklid rozumu i srdce je podle
svatého Tomáše známka duševního zdraví, neboť to je náležitý postoj
před tím, co nás konečně přesahuje. A jiný znatel lidského srdce, svatý
Augustin říká, že tento neklid může ukončit jen spočinutí v Bohu.
Ale před tím je hledání a tušení.
14. Proměny
Jak se Ti líbí pracháč, zazobanec, který počítá, propočítává, čte
»koupě a prodej«, život rozdělil do dvou rubrik »má dáti - dal«?
Jak se Ti líbí člověk opatrný, který vždy najde závětří, aby nemusel
stát proti větru, který slouží tomu, kdo má právě moc, a snadno zrazuje toho, kdo ji ztratil? Jak se Ti líbí člověk zahleděný do sebe, který
vyznává jen své já, který se vysmívá neštěstí druhého? Nebo Ti imponuje člověk dokonale lhostejný, kterému pravda, právo, spravedlnost
jsou prázdná slova?
Mohl bych v takových figurách pokračovat, ale myslím, že jich
znáš sám dost. Možná, že to skličuje nebo pobuřuje, možná, že se ptáš:
Je možný život, jak obstojí charakter mezi takovou lájí? Ale zůstaneme
jen u kritiky? Nemáme nic pozitivního? Nemáme sil alespoň něco
změnit, třeba jen v sobě?
Nyní si představte někoho, kdo by řekl: Moji přátelé budou lidé
svobodní, kteří se nedají spoutat žádnými řetězy, kteří se neklaní zlatému teleti, kdo nevidí smysl života ve vkladních knížkách, kdo máte
srdce bez závisti a lakoty?
Budete mými přáteli, jestliže budete mít otevřené oči pro každou
bídu, srdce odvážné a ruce ochotné k pomoci. Budete mými přáteli,
jestliže se vaše myšlení bude pohybovat v začarovaném kruhu vaší
soustředěnosti, budete silní a prolomíte hradby, které vás dělí od druhých, když budete jako otevřená města, bezbranná, ale hrdá.
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Moji přátelé nepořádají povinný odběr zábavy, protože se po nich
s jistotou dostavuje znechucení, otrávenost, nuda, ale jsou kamarády
pro každé počasí, na ně se můžeš spolehnout, jejich slovo není plané.
Volám k sobě takové, kterým o něco jde, ať dělají cokoliv. Hledám neúplatné, hledám dobrodruhy - druhy dobra - kteří podstoupí
riziko za dobrou věc, nebudou stát o chválu a lichocení a budou se
umět včas nenápadně ztratit. Lidi, kteří se hned neleknou, ale dovedou
se rozplakat nad kručinkou, která se prodrala mezi kameny, aby v y dala květ a plod.
Hledám lidi smělé, kteří vypoví boj lži a přetvářce, násilí a záludnosti, všem způsobům křivosti.
Kdybys chtěl vědět, kdo mluví, je to Ježíš v Horské řeči.

KAREL ŘÍHA

(Řím)

Základní

ROZUM A VÍRA
teologie v pojetí Maurice

i. Povšechné uvedení do myšlenkového

Blondela

světa Maurice

(*)

Blondela

4. června 1949 zemřel francouzský filosof Maurice Blondel, jenž
zasvětil svůj život hledání jednoty rozumu a víry, lidského a božského
prvku v dějinách. Křesťanství mu bylo hlubokým zážitkem, a proto
se j e snažil zprostředkovat modernímu člověku. Poukazoval na ten
zarážející fakt, že vysoce vytříbená apologetika - obhajoba víry - jak
ji vypracovaly minulé věky, nedovede dnešního člověka oslovit a
zůstává neúčinná. Blondel j í vytýkal příliš abstraktní způsob myšlení,
které se obrací pouze na rozum, zatímco víra vyžaduje úsilí celé lidské
osoby. Spekulativní důkaz Boží existence se nedotýká srdce a nestrhuje
vůli k jednání. Dnešní člověk chce pravdu spatřit a ne šiji pouze nechat
dokazovat, dotýkat se jí bezprostředně a ne pouze získat o ní nějaký
vzdálený pojem. Fascinuje ho svědectví, které o pravdě podává druhá
osoba, ale vlastní zkušenost ovšem může udělat každý pouze sám. J e
možno dnešního člověka alespoň uvést na cestu, která vede k naplnění
jeho živelné, třebas neuvědomělé touhy?
(*) T y t o úvahy b y l y vysílány Vatikánským rozhlasem od září do prosince 1982.
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Maurice Blondel připomíná, že zmrtvýchvstalý Spasitel nenechal
na svém těle dotýkat nic než svoje rány (x). Kristu se připodobňujeme
a uzavíráme v jeho rány, když si uvědomujeme prázdnotu a nenaplněnost naší touhy. Krista se nemůžeme dotýkat podle své vůle, ani
ho nevidíme přímo. Vidíme však církev. Blondel cituje svatého Augustina: »Apoštolé viděli Krista a museli věřit v církev; my vidíme církev a musíme věřit v Krista « (2).
Zkušenost církve a křesťanského života je oblast, z níž vychází
a o niž se opírá Blondelovo úsilí o zprostředkování víry dnešnímu
člověku. Blondel nazývá tento obor teologie »integrální apologetika «,
tj. »úplná obhajoba víry«; odlišuje ji od pouze »abstraktní neboli
pojmové apologetiky«, jež byla v jeho době obvyklá. Obojí pojetí
chce být vědecké, a tedy se snaží o postihnutí skutečnosti rozumem.
Ale kdežto abstraktní apologetika rozvíjela vlastně jen možnosti našeho myšlení, chce konkrétní apologetika postihnout jeho podmínky,
objevit jeho kořeny, vystopovat jeho vznik, rozvoj a cíl v konkrétním
životě.
Blondel nepopíral platnost tradičních důkazů Boží existence, ale
zdůrazňoval - podobně jako již před ním kardinál Newman - že
nesmějí být izolovány od » mravních, mystických a ve vlastním smyslu
nadpřirozených« (3) prvků křesťanského života. Tradiční abstraktní
apologetika chtěla poučovat a přesvědčovat, integrální apologetika
spojuje poučení s výzvou k rozhodnutí a chce tak navodit osobní
zkušenost víry. Blondel se při tomto svém záměru odvolává na dávné
církevní Otce, kteří sdělovali křesťanskou pravdu obraznou mluvou
a příklady ze života. Teprve později z ní byl učiněn abstraktní teologický
systém. Proto nalézá Blondel příbuzné duchovní dispozice spíše ve
výbušné vroucnosti svatého Pavla, Augustina a Bernarda nežli ve spekulativní důslednosti intelektualismu svatého Tomáše Akvinského.
Ale i Blondelova integrální apologetika chce být vědou, a tedy
dílem rozumu, racionálním aspektem skutečnosti. Univerzální platnosti víry odpovídá pouze filosofické myšlení, které také postihuje
veškerou skutečnost, ovšem svým způsobem a neúplně, jak je to dáno
filosofickou metodou, V tom je Blondel zcela za jedno s tradičním
křesťanským myšlením. Píše: »Svaty Tomáš Akvinský, jenž tak žárlivě
(1) Exigences philosophiqties du chrisítanisme (Bibllolhéque de phííosophíe
Universitäres de France, Paris 1950, str. 16.
(2) Sr. tamtéž, str. 29 a 49.
(3) Tamtéž, str. 44.
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dbal, aby byla respektována nepřístupnost pravd Bohem zjevených,
přesto poukazuje na to, že tyto pravdy jsou myslitelné a že je velmi
užitečné se jimi zabývat« (4). Přemýšlení o Božích tajemstvích však
nemá být prázdnou akademickou činností, nýbrž má být vždy vedeno
otázkou, co tyto pravdy říkají nám v naší konkrétní životní situaci
a co jim odpovídá v naší zkušenosti.
Jde snad v Blondelově nové apologetice o pouhý popis vnitřních
zážitků křesťanského života jednotlivce a chování společenství, čili,
jak říkáme, o psychologii náboženství? Nikoliv. Myšlení Blondelovo
je velmi přesné. Chce vystopovat charakter lidského myšlení jako
takového. Počátky našich myšlenek však jsou nám neznámé a jejich
cíl je skryt v nedohlednu. Pascal napsal, že uvědoměle vlastníme pouze
střed v proudu našeho myšlení. N a jeho počátek a jeho konec můžeme
pouze usuzovat (5). Blondel poukazuje - podobně jako Jaspers - na to,
že lidské myšlení ztroskotává. Abychom mohli vůbec myslet, musíme
jednat, a abychom mohli jednat, musíme se vztahovat ke skutečnosti.
Ale mezi těmito třemi vzájemně se podmiňujícími veličinami - myšlením, jednáním a bytím - není plynulý přechod, nýbrž nepřekročitelná
trhlina. Člověk je bytost rozpolcená, sama od sebe oddělená. Nese
v sobě propast, kterou nemůže překlenout. Blondelova filosofie nám
odhaluje okraje této propasti, která jako rozevřená ústa volá po naplnění.
Jsme-li odloučeni od Boha, nejsme a nemůžeme být sami sebou.
Nemůžeme dosáhnout cíle, k němuž všechno v nás směřuje. Svatý A u gustin napsal: »Abychom od člověka přišli k člověku, musíme jít
přes Boha« (6).
Volání naší přirozenosti může být zodpověděno a její touha naplněna jen nadpřirozeným Božím zásahem. Nemáme na něj právo. Ale
nemůžeme ani oddělovat přirozený řád stvoření od nadpřirozeného
řádu Božího zjevení a Boží milosti. Pouhá přirozenost je abstrakce,
pomysl. V e skutečnosti je úsilí naší bytosti už vlastně neseno Boží
milostí - bud udělenou nebo alespoň nabídnutou. Nemůžeme ji v y nutit ani vyvolat, ale můžeme s ní věrně spolupracovat.
Tyto základní rysy Blondelovy integrální apologetiky nám dávají
tušit, jakou úlohu v teologickém myšlení tento autor přisuzuje filosofii. Tím, že filosofie odhaluje význam zjevených pravd pro člověka,
dává nám je nově a životněji pochopit. Naproti tomu teologie přináší
(4) Tamtéž, str. 5.
(5) Sr. MAURICE BLONDEL, La Pensée, T o m e I, Librairie Felix Alan, Paris 1934, str. 204 a 222.
(6) Sr. Exigences philosophisesstr.
23.
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naplnění a pravý smysl našim filosofickým pojmům a přirozenému
hledání našeho rozumu.
2. Paradoxy

křesťanství

Maurice Blondel chtěl otevřít poklad křesťanské víry dnešnímu
člověku. K tomuto cíli razil nový směr v základní teologii, zvaný
integrální apologetika, tj. úplná, všestranná obhajoba víry. Termín »integrální apologetika« odpovídá jeho myšlenkovému systému, který
bývá označován jako integrální realismus. Je to všeobecný pohled na
svět, který vidí v myšlení a jednání ducha dotvářející a naplňující se
podobu veškeré skutečnosti. Integrální apologetika je velmi sugestivní
a snadno pochopitelná soustava, poněvadž navazuje na přirozenou
touhu a snahu člověka hledajícího svou vlastní podstatu a svou identitu.
Na osudovou otázku každého jednotlivce: » Kdo jsem já? « odpovídá:
» Toto tajemství ti může zjevit pouze Bůh. Nebol! cesta od člověka
k člověku vede přes Boha. V Kristu se zjevilo, kdo je člověk; v jeho
tvůrčí a vykupitelské lásce nalezneš i ty sama sebe, a to ve velikosti,
vznešenosti a kráse, jakou si nedovedeš ani představit. « Tím ovšem
se pro nás stává hledání Boha naším nejživotnějším zájmem a naším
nejosobnějším úkolem. Tímto konkrétním osobním východiskem a
všestranným uplatněním lidských schopností se integrální apologetika
vědomě liší od klasické apologetiky, jejíž postup byl přísně rozumový,
věcný a jako ve vědě - osobně nezúčastněný. Tento směr převládal
v katolické teologii vlastně až do II. vatikánského koncilu.
Úkol, který si stavěla tato klasická fundamentální teologie neboli
apologetika, byl důkaz, že zjevení Boží je možné, dále že je vhodné
ze strany Boží i ze strany člověka, aby Bůh něco zjevil, a že zjevení
Boží se skutečně událo. Potvrzením Božího zjevení jsou zázraky,
které se v církvi vždy dály a dějí. S Božím zjevením se setkáváme
v Písmu svatém a v ústním podání církve neboli tradici. Písmo svaté,
hlavně evangelia, jsou původní a věrohodné dějinné prameny. Tak lze
vědecky poznat a dokázat fakt zjevení. Obsah zjevení však poznáváme
pouze nedokonale očima víry.
Dnešní teologie uznává zásadní platnost tohoto velkolepého systému klasické apologetiky, snaží se jej však doplnit v jeho jednostrannostech. Především chápeme dnes obsah Božího zjevení ne pouze jako
řadu výpovědí (jak předpokládala klasická apologetika), nýbrž jako
živou osobu Ježíše Krista. V osobě Ježíše Krista, dříve než v jeho slovech, se zjevil Bůh. Krista však nemůžeme poznat pouze nezúčastně527

ným vnějším pohledem, nýbrž spíše osobním vztahem, zahrnujícím
svobodné rozhodnutí i riziko. Blondel vytýká klasické apologetice,
že nevede k přímému vhledu a ke zkušenosti víry. Dojdeme-li k závěru nějaké rozumové úvahy, nenahlížíme již zřejmost východiska
ani přesnost jednotlivých logických kroků. Nějakou pravdu dokazovanou přijímáme bez obtíží v geometrii nebo jiné vědě, tj. v pouhé teorii,
nemáme však odvahu svěřit se jí v životě, poněvadž její zřejmost není
bezprostřední. Proto hledáme - více nebo méně vědomě a záměrně
- přímé setkání s pravdou. Nesetkáváme se sice vždycky, alespoň ne
na začátku naší duchovní cesty, s Kristem. Žijeme však v církvi, která
je nám mateřskou půdou křesťanského života a náboženské zkušenosti.
» Apoštolé viděli Krista a museli věřit v církev. M y vidíme církev
a musíme věřit v Krista« (7). To je tedy východisko Blondelovy
integrální apologetiky.
Křesťanství a katolická církev jsou dějinné jevy, které jsou v mnohém ohledu jedinečné až záhadné. Mění se podle dějinné situace natolik, že nevíme, kde je jejich podstata, jejich neměnné jádro. Jsou to
snad dogmata nebo články víry? Tato pojmová vyjádření víry, odpovídající intelektuální potřebě člověka, však nesmíme brát izolovaně,
beze vztahu k jiným článkům víry. Každé dogma má svůj doplněk
nebo usměrnění v jiném dogmatu. Několik příkladů: Bůh je nad
svět povznešený, transcendentní, zároveň však světu vnitřní, imanentní.
Bůh je jeden a nic není mimo něho; nepohlcuje však jednotlivé bytosti
ve své jedinosti; naopak, ponechává jim jejich svébytnost a svobodu,
takže jc i zdrojem všech rozdílů; proto o něm mohl kardinál Mikuláš
ICusánský na začátku novověku napsat onu podivuhodnou větu: »Bůh
je dokonalá shoda navzájem protildadných vlastností (coincidcntia oppositorum)« (8). Kristus vstal z mrtvých ve své tělesné totožnosti, a přece
v podobě proměněné, oslavené. Církev je ve světě, ale ne ze světa.
Je skutečnost viditelná, a přece tajemná. Kdybychom jeden článek
vytrhli ze souvislosti a absolutizovali, došli bychom k bludu ve víře.
Ideál křesťanského života, jak je dán v evangeliu, byl uskutečněn
pouze v ojedinělých případech. To jsou naši světci. Celkem působil
život církve často dojmem velké mdloby. Když se však situace vyhrotila až k potlačování a pronásledování víry, osvědčila se její podivuhodná
(7) Tamtči, str. 2p.
(8) Sr. např. jeho dialog De Possest. K heslu Coincidcntia oppositorum sr. Lexikon fiir Theologie
ni id Kirche II, 1252.
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houževnatá životnost Tertullián na začátku 3. století komentoval tento
úkaz slovy: »Krev mučedníků j e semenem nových křesťanů.«
Zdá se, že tento jev dějinného vývoje odpovídá zásadám evangelia.
Jaké však jsou to zásady! Všechny jsou v sobě rozštěpené, protikladné.
Ba ještě více: zdají se protismyslné, paradoxní. Protiklad j e logický
rozpor; o něm je možno jednat na úrovni poznání* Paradox však
odporuje zdánlivé zřejmosti, a tím obsahuje cosi vyzývavého a pohořšlivého. N a úrovni teoretické úvahy j e beznadějně neřešitelný. Žádá
však, aby byl uskutečněn v jednání a v životě. C o se zdá být protismyslné v teorii, má se osvědčit v praxi.
Takových paradoxů je mnoho v Kristově osobě a učení: Kristus
byl nekonečně mírný i přísně spravedlivý; učil sebezapření a radosti,
vyhlašoval mír a boj. Vezměme jako příklad první z osmi blahoslavenství: »Blahoslavení chudí, neboť jim patří nebeské království«
(Mf .5, 3). Chudí jsou tedy nepředstavitelně bohatí. Pravdu této věty
nelze rozumem pochopit - zdá se, že její dvě části se navzájem vylučují. Ona však obsahuje výzvu: Zřekni se, vydej se do vnitrosvětsky
nezajištěné situace a zakusíš, že nad tvým životem se sklene blahoslavenství, tj. vznešená modlitba Kristova, která nemůže zůstat nevyslyšena. Taková výzva je ovšem pohoršením pro všechny spořádané a rozšafné lidi.
Paradoxy nejsou pouze něco okrajového a méně významného
v křesťanství. Naopak, jsou pro ně zcela příznačné. Svatý Pavel líčí
tuto paradoxní situaci křesťanského života na základě vlastní zkušenosti: » Z e všech stran se na nás valí soužení, ale nepodléháme. Býváme
bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. B ý váme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle
Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak
my, uprostřed života, stále jsme vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i
Ježíšův život byl patrný 11a našem smrtelném těle« (2 Kor 4, 8-11).
Pascal, jenž zakusil ducha křesťanství zvlášť strhujícím způsobem,
napsal: »Rozpor je špatným znakem pravdy «(9). Rozpor je sice
špatný znak, ale přece jen znak pravdy, která přesahuje náš rozum,
kterou můžeme proto jen neúplně poznávat, a to z různých hledisek
různě. Tato hlediska jsou dokonce navzájem tak vzdálená, že se jeden
pohled může jevit jakoby v rozporu s jiným pohledem. Tento zdánlivý rozpor je však právě znakem plnosti, životnosti a plodnosti pravdy.
(9) Sr. Exigences phUosophiqucsstí.
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Svěříme-lí se této pravdě, sjednotíme se s ní, vidíme ji zevnitř a co
se nám zdálo protismyslné a paradoxní, zjeví se nám ve svém hlubokém smyslu.
Jak však j e možno z těchto paradoxů odvodit obhajobu víry na
úrovni teoretické, tj. vědecké? Blondel navrhuje tento postup: » B u deme zkoumat ony paradoxy a zkoušet, zdali snad ukazují k nějakému společnému cíli jako perspektivnímu úběžníku za hranicemi našeho obzoru. « Tak můžeme usuzovat na nějaké možné, i když nepřístupné hledisko a nový postoj, k němuž se můžeme propracovat jen
rozhodnutím v temnu. Z tohoto hlediska a v tomto postoji se nám
ukazuje, že ony pravdy, » vzdáleny toho, aby se navzájem vylučovaly,
se naopak vzájemně potřebují, oživují a oplodňují« (10).
Pascal nalézá jakousi vzdálenou, ale názornou obdobu této metody
v chápání literárního díla. Pise: »Nějakému spisovateli rozumíme
teprve tehdy, když sneseme dohromady všechny jeho obtížné texty
a když se nám podaří převést j e na jediný souvislý pohled« (11).
3. Program základní

teologie podle Maurice

Blondela

Celé filosofické myšlení Mauricc Blondela poukazuje k cíli, který
přesahuje možnosti přirozeného rozumu. Karl Jaspers v podobné situaci vyznal, že myšlení ztroskotává, když přichází na práh Nepoznatelného. Naproti tomu myšlení Blondelovo se otevírá možnosti Božího
zjevení, které jedině může dát odpověď na otevřené životní otázky,
které filosofie pouze jasně vypracovává, ale nezodpovídá. Tím je filosofický systém Mauricc Blondela jakoby předurčen k tomu, aby ukázal
návaznost víry na úsilí rozumu a tím ji zprostředkoval dnešnímu člověku. Tak tedy Blondelova filosofie přechází samovolně v základní
neboli fundamentální teologii. Blondel toto završení svého díla nazývá »integrální apologetika «, což bychom mohli přeložit jako » úplná,
všestranná obhajoba víry «. Tento název odpovídá termínu »integrální
realismus«, kterým bývá označován Blondelův filosofický systém.
Blondel ovšem tím, že si činil nárok na všestrannost - integralitu své základní teologie, zřejmě chtěl odlišit své pojetí od klasické základní
teologie neboli apologetiky, které vytýkal příliš úzký pojem Božího
zjevení, jednostranný pohled na jev křesťanství a abstraktní myšlení.
Vskutku jeho integrální apologetika věnuje mnohem více pozornosti

(10) Tamttíž.
( 1 1 ) S r . taint<5ž.
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neustálé dějinné podmíněnosti a konkrétní životnosti křesťanství, nežli
tomu bylo v klasické fundamentálce, kde dokazatelný a provždy
ukončený fakt zjevení přinášel věrohodné pravdy, jež teologie vyjadřovala abstrakuiími pojmy a sestavovala v systém, z něhož dodatečně
vyplývaly důsledky pro naše jednání. Blondel navrhuje tento program
integrální apologetiky (12):
1) Je třeba zkoumat pravost dějinných fakt, 11a nichž spočívá
křesťanství. Zde jde, jak je zřejmé, především o otázku původnosti»
věrohodnosti a neporušenosti textu evangelií.
2) Musíme se vážně zabývat vnitřní souvislostí nauky víry, v níž,
jak bylo naposled řečeno, jsou výrazy zdánlivě navzájem si odporující
a paradoxní. Blondel však poznamenává, že by to nebylo žádné řešení,
kdybychom se spokojili pouhým povrchním vyrovnáním, kompromisem nebo i syntézou. C o můžeme žádat a očekávat od pravdy naší
víry, je dokonalá vnitřní jednota při zachování individuálních rozdílů,
3) Tato nauka víry bude věrohodná, když bude odpovídat tomu,
co je dáno v životě. Nejde ovšem o pouhá přání nebo o měnitelné,
libovolné a subjektivní snahy, nýbrž o to, co je v naší lidské přirozenosti
jako takové pravidelné, zákonité a zásadní. Když se nám podaří ukázat
tuto shodu vnitřní dispozice člověka jako takového s naukou církve,
bude tato nauka odlišena od druhotných mytických představ (13).
Vypracovat tento 3. bod je tedy hlavním úkolem integrální apologetiky.
4) Není však možno všechno vyjasnit vztahováním k naší lidské
přirozenosti. Zůstává mnohé, co je pro nás výzvou k exodu, k vyjiti
ze sebe a k změně nebo nepředstavitelné proměně života. Tento » tajemný nevysvětlitelný zbytek« j c však jen novým důkazem pravdy,
jež člověka přesahuje. Úkolem apologetiky je, jak praví Blondel,
» zjistit přesněji obrysy této tajemné propasti, kterou nosíme v sobě
a jejíž okraje jsou jako rty, jež vyslovují potřebu duše a požadavky
nejvyšší pravdy « (14).
5) Tuto potřebu duse a tyto požadavky nejvyšší pravdy nelze
určit zcela přesně dříve, než budou naplněny. Není možno je odvodit z nějakých předem daných struktur našeho subkjetu, i kdyby to
byly struktury předcházející a přesahující naši zkušenost. Neznáme
(12) Sr. tamtéž, str. 18-25.
(13) KARL R AHN ER, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Herder,
Freiburg 1977» str. 2.07.
(14) Exigences philosophisesstr.
22.

531

příčinu neklidu, který je v nás, a nevíme ani cíl, k němuž on spěje.
Je to nepokoj srdce, o němž mluví svatý Augustin. Neexistuje žádná
věda, která by jej mohla prozkoumat a podat návod k jeho vyléčení.
Tento problém se nedá řešit na základě předchozího poznání. Řešení
naší životní situace není možné pomocí nějakého předem daného návodu, metody nebo algoritmu. Marně se pokoušíme tímto způsobem
zajišťovat a zbavovat rizika. Teprve když jsme se rozhodli - ve vnitřní
temnotě - a sjednotili se tak s konkrétní pravdou, zjeví se nám nauka
víry ve svém hlubokém smyslu, ve své vnitřní souvislosti a nejkrásnější
shodě s potřebami naší přirozenosti. Potom nahlédneme, že dějinné,
naukové a mystické rysy křesťanství tvoří jednotu.
Toto vnitřní světlo lze ovšem pouze dosvědčovat a nikoliv je rozumově zprostředkovat. Integrální apologetika však není osobní svědectví, nýbrž věda, používající fdosofické metody. Jako věda tedy je
nucena přistupovat k tajemství křesťanského života zvenčí. Blondel
vidí možné řešení v tomto postupu: »Pokusme se vystihnout to, co
je společné všem lidem, kteří skutečně žijí z ducha křesťanství a kteří
jsou ochotni zachovávat společenství ducha v jednotě lásky. Vidíme,
jak líbeznou ušlechtilost zjevu a jednání dává křesťanský duch těmto
lidem, třebas i prostým a nevzdělaným« (15).
Ani toto pochopení však není zcela racionální. Je známo, že bez
jakési předchozí sympatie nejsme schopni pochopit a uznat nezištnou
dobrotu druhého člověka. Místo, v němž se chápe křesťanství způsobem vždy jedinečným, osobním a tvořivým, je srdce. Ono je tím
středem, v němž se - nikoliv na statické úrovni, nýbrž vc vzepětí vůle
a činu - pronikají a sjednocují všecliny zdánlivě protichůdné prvky
naší víry. Biondel praví: »Tento prostor v nás, jejž nazýváme srdce,
je přístupen pouze Bohu a jen pro něho je určen. V něm se uskutečňuje
tajemná přítomnost božských, o sobě neviditelných darů, jež člověka
osvěcují, aniž by samy přišly do světla vědomí« (16).
Je-li srdce člověka otevřeno Božímu působení, je pochopení a přijetí
víry pod vlivem Božího svěda snadné a jakoby přirozené. Je-li však
srdce uzavřeno, nemůže žádná fundamentální teologie zprostředkovat
víru. V tomto případě je člověk spíše ochoten vysvětlovat všechno
pomocí velmi složitých teorií než uznat jednoduchou velikou pravdu.
Integrální apologetika dovede přesné logické myšlení až k jeho nej( 1 5 ) Tamtéž, str. 24 n.
(ló) Tamtéž, str. 25.
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zazším mezím, ale zde je nucena vyznat své ztroskotání. Rozum přichází až na hranice víry, ale do této zaslíbené země sám bez jiné pomoci
vstoupit nemůže. Proto integrální apologetika nakonec opouští filosofickou metodu a mění se ve výzvu k osobnímu rozhodnutí.
Kdyby však některý člověk učinil špatné rozhodnutí a Bohu se
uzavřel, je tím už navždy a definitivně vyloučen z možnosti pochopit
věrohodnost víry? Blondel vidí ještě jednu možnost otevřenou, v níž
se pravda osvědčuje v protismyslné, absurdní situaci. Popisuje ji takto:
»Nedovolíme-li Bohu, aby zaujal tento střed naší bytosti a vytvořil
v nás jednotu, pak upadneme v zavržení, v němž se celek rozpadá
v části a vnitřní nepokoj roztrhává člověka jako oheň, jenž stravuje
tělo <t (17). Toto zavržení není definitivní, dokud žijeme na totmto
světě. Je to tragická zkušenost viny, kterou jsme neměli udělat, ale
která je přesto platnou zkušeností Boha.
4. Dějinná podmíněnost a absolutní pravdivost křesťanské viry
Člověk je tvor, který se vždy znovu ocitá v situacích, kdy se musí
rozhodovat. Jeho duch je otevřen pro nekonečné dobro. Cokoliv ho
však potkává na tomto světě, je vždy částečné dobro a částečné zlo,
schopné, aby bylo tak či onak zařazeno do jeho spění k absolutnímu
dobru, nebo naopak, aby mu v něm bylo překážkou. Pouze mravní
skutek, kterým se aktivně chápeme nějaké hodnoty, abychom jí použili k službě nebo k revoltě vůči Principu všeho dobra, nabývá charakter naprostého dobra nebo naprostého zla. Tyto skutky mají platnost
pro věčnost - rozhojňují věčný život nebo přinášejí věcnou smrt.
Mravní rozhodnutí je čin, který se nedá předem vypočítat, určit,
zajistit rozumovou úvahou. Ta se stále točí kolem otázky: » C o je
pro mne prospěšné?« Toto »prospěšné« pro vlastní osobu pak chápe
v našich omezených pojmech. Absolutní hodnota nemůže být nikdy
vzata v počet, poněvadž přesahuje všechny naše pojmy, vznáší se jako
nedostižný horizont nad našimi myšlenkami. Rozum postavený sám
na sebe nás uzavírá vůči všemu, co nás přesahuje. Osvícený rozum se
však svěřuje hnutí svídonú. Svědomí má v sobě cosi nekonečného a
jde tedy dále než samotný rozum. Vede nás k tomu, abychom vycházeli ze sebe a vstupovali do nezajištěného prostoru, abychom nezištně
sloužili a oddaně milovali. Hlas svědomí na nás klade nadlidské požadavky. Rozhodnutí jednat podle tohoto hlasuje tím těžší, že se děje
(17) Tamtéž.
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v temnu: chápeme, že něco je naše povinnost, ale nevidíme předem
oblast nového života, který se nám má otevřít tím činem. Spíše v takovém činu vidíme jen ztrátu a omezení naší svobody. Teprve když
jsme se dokonaným skutkem sjednotili konkrétně s absolutním dobrem,
bývá nám dána zkušenost hlubšího smyslu života, nezemského světla
a štěstí, které má charakter blaženosti.
Tyto vybojované a darované zkušenosti, kterými zraje osobnost,
jsou základem našich budoucích rozhodnutí. Aby naše rozhodování
nebylo přetíženo, aby nebylo stálým vycházením ze sebe a vstupováním
clo nezajištěného prostoru, opíráme se - vědomě či podvědomě o své minulé osobní a společné zkušenosti. Někdy v minulosti vědomě
hledáme orientaci a posilu. Tak se naše minulost pozvedá nad pouhou
řadu v sobě uzavřených a tím bezvýznamných fakt a stává se dějinami.
Dějiny jsou životní situací ducha, který není ve stavu dosažení cíle,
nýbrž spěje k němu v prostředí smyslově vnimatelného světa. V dějinách ducha se nic neztrácí: minulé zkušenosti nesou náš přítomný
okamžik a přesahují do budoucnosti, kde nám otevírají prostor dalších možných svobodných rozhodnutí. »Pouze s ohledem na to, co
leží za námi, můžeme vidět, co je před námi,« napsal Kierkegaard.
Tím, že se vědomě obracíme k minulým činům ve jménu naší přítomnosti a budoucnosti, vkládáme do minulých událostí význam, vnášíme clo nich jednotu a smysl. Max Scheler to vyjádřil v této zkratce
podivuhodně výstižně: »Dějinná fakta jako taková jsou sice nezměnitelná, ale ve svém smyslu a ve své hodnotě nehotová a otevřená k tomu,
aby byla vykoupena « (18).
Pouhá fakta, jež bychom zaregistrovali pomocí filmu a magnetofonu, nejsou ještě dějiny. Tato fakta sama o sobě jsou slepá. Teprve
v souvislosti s minulými činy a budoucími možnými proměnami
dostávají smysl. »Dějiny jsou věcí ducha,« pochopil už Leonardo
cla Vinci (19). Objevy vědy a technické vynálezy jsou dějinné události,
poněvadž jich používáme a na ně navazujeme v našem dnešním hledání.
Vyhrané nebo prohrané bitvy jsou dějinné události, poněvadž se dotýkají našeho národního vědomí a podmiňují naše dnešní a budoucí
životní vztahy. Díla umělců, myšlenky myslitelů, kázání náboženských
reformátorů jsou významné dějinné události, poněvadž našemu duchu
otevírají další svobodné prostory.

(18) Sr. heslo Geschichte v JLc.vtöwi für Theologie und Kirche IV, 777-780.
(19) Sr. £v(gcMfCí phUosophiqucsstr.
34.
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Všechno, co má vůbec nějaký smysl v našem životě, je dějinně
podmíněno: nejen společenské instituce se svým školstvím, zdravotnictvím, organisací práce atd., ale především ta nejzákladnřjší instituce,
kterou je společná řeč, by mohly být jiné, kdyby bylo v minulosti
došlo k jiným rozhodnutím. Nejen formy slušnosti, ale i základní
vztahy mezi lidmi, dokonce i způsoby projevů lásky mezi dvěma
pohlavími a role muže a ženy ve společnosti jsou výtvorem dějin.
Nemysleme, že v odloučení od dějin by zůstala pouhá lidská přirozenost - podobně jako např. u mladého psa, drženého o samotě, se projevují v podstatě tytéž pudy jako u psa žijícího ve smečce. Naproti tomu
člověk, izolovaný od dějin, které by ho nesly a umožňovaly mu svobodně se rozhodovat, by nebyl vůbec člověk.
Všechno, co je dějinné, oslovuje nějak našeho ducha. Dějiny však
nabývají smysl jedině tím, že spějeme k cíli, který nás přesahuje. Když
obracíme tvář k Božímu slunci, které nás oslňuje, padá nějaký odlesk
jeho světla dó našich dějin a dává jim smysl. Když pak se navracíme
k dějinám, povznášíme se nad prázdnotu přítomného okamžiku a prozařujeme jej oním neviditelným Božím světlem. Dějinná fakta a jejich
smysl jsou v podobném vzájemném vztahu jako tělo a je oživující
duch; obojí tvoří nedělitelnou jednotu.
Dějiny jsou však jen něco provizorního, prozatímního. Na konci
času budou dějiny naplněny a přejdou ve věčnost. Bude-li cíle dosaženo, pomine úsilí a neustálý boj mezi dobrem a zlem s vítězstvími
a ztrátami, s nepřehlednými proudy a protichůdnými snahami. Na
konci času nastane Kristovo království.
Ale křesťanství si činí už nyní nárok na pravdu, která je definitivní,
na mravní zásady, které jsou absolutní. To bychom rádi uzna li, a jinak
by křesťanství pro nás ani nemělo smysl, neboť kdyby se jeho nauka
měnila s proudem času, neskýtala by nám ani orientaci, ani oporu,
Ale jak se to snáší se skutečností, že křesťanství samo je dějinný jev,
že Kristus přišel na svět v určitém okamžiku dějin, že se setkal s určitými dějinně podmíněnými názory, na něž musel reagovat, a s určitou
politickou mocí, na níž ztroskotal? Celý jeho život byl podroben
dějinným nahodilostem. Ani skutečnost jeho smrti na kříži nelze odvodit jednostranně z nějaké nutné věčné pravdy; je to sice, jak dovozuje
svatý Pavel, událost od Boha předvěděná a předurčená k naší spáse, ale
z druhé strany stejně beze zbytku podmíněná souhrou dějinných okolností. A přece Kristův kříž má vykupitelskou hodnotu pro celé dějiny
a jeho vítězství je platné pro celou věčnost, je tedy absolutní pravda
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křesťanství založena na jeho dějinné podmíněnosti? Dějinná podmíněnost a absolutní platnost je jeden z paradoxů křesťanství.
Tento paradox byl pohoršením zvláště pro německé osvícence
koncem 18, století: pro Lessínga, Kanta a jiné- T i chtěli odvozovat
křesťanské pravdy z pouhého rozumu a dějinné události uznávali pouze
jako ilustrující příklady těchto pravd pro nevzdělaný lid. A přece se
mýlili, když tvrdili: »Pravda je neměnná, tedy nepodmíněná.« Paradox dějinného a definitivního nelze odmyslit od křesťanství a církve.
V nich se navzájem podminují a určují tyto tři prvky : dějinnost, platnost
nauky a stálost života (20). Nahodilé dějinné události jsou nositelem
nepomíjejícího a definitivního smyslu a toto spojení můžeme pochopit jedině, když žijeme křesťanským životem.
Jako život Kristův byl závislý na dějinné situaci, tak i život církve
j e podroben dějinným proměnám. T y pak nezůstávají na úrovni pouhých vnějších okolností, nýbrž zasahují hluboko do struktury církve
a určují její zjev. V ž d y t dokonce i dogmata víry se vyvíjejí - jsou totiž
vždy nově chápána podle současných bolestí a životních vznětů. Z bohatství pravdy jsou podle situace doby vynášeny na světlo vždy nové
aspekty. Tím se stává, že církev nestárne, nýbrž obnovuje své mládí
vždy znovu. Blondel píše o trojím zdroji tohoto mládí církve: 1 ) Dějiny, z nichž církev žije, pokračují. 2) Dogmata víry jsou schopna oslovit
každou generaci a vtělit se v každou kulturu. 3) Křesťanská zbožnost
neztrácí nikdy svou krásu a přitažlivost.. V ní totiž působí Duch svatý,
který je věčné mládí. Křesťan je ten, který nejen poznává božskou
nauku a plní Boží vůlí, nýbrž i přijímá Boží vliv. Blondel praví, že
křesťan »trpí božstvím« (21).
5. Vztah dějinného a 11 atikového prvku

v křesťanství

Blondel načrtl program své integrální apologetiky v 5 bodech.
První dva z nich jsou: 1 ) Zjistit pravost dějinných fakt, na nichž spočívá křesťanství. 2) Zkoumat vnitřní souvislost článků víry. T y t o dva
úkoly však souvisejí spolu natolik, že j e nelze projednávat odděleně (22);
dějinná podmíněnost a nepodmíněná pravdivost je základní paradox zdánlivý protismysl - křesťanství. Jak bychom mohli tuto vlastnost naší víry uchopit a pochopit rozumem?
(20) Tamtéž, str. 3 1 .
(21} T a m t é í , s.tr. 38.
(22) Tamtéž» str. 39-40.
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Dřívější, jak říkáme klasická, základní teologie si svůj úkol usnadňovala tím, že izolovala dějinné skutečnosti od abstraktních idejí.
Potom dokázala nejprve existenci základních fakt, jež jsou předpokladem víry; potom následoval důkaz, že pravdy víry nejsou proti
rozumu, nýbrž ve shodě s ním, a že jsou tedy věřitelné, ba dokonce že je
máme věřit. Tento postup však skrývá dvojí obtíž: Předně dějinná
fakta nejsou pouze vnější okolnosti, nýbrž vstupují v sám obsah víry.
Víra je tedy něco zásadně jiného nežli nějaký myšlenkový systém.
Např. pro význam Sokratovy myšlenky, že zlé jednání je důsledkem
nedostatečného poznání, je lhostejné, kde a kdy ji Sokrates objevil:
zda na vojenské výpravě, které prý se kdysi zúčastnil a kde mnoho
přemýšlel, nebo v rozhovoru na aténské agoře, nebo v tichém zadumání doma, pokud mu ovšem jeho nevlídná manželka Xantipa dala
pokoj. Naproti tomu není pro pravdu evangelia bezvýznamná ta okolnost, že Kristus vyhlásil novou dobu a vnitřní adoraci Boha v rozhovoru s ženou-hříšnicí, která dokonce nepatřila ani k vyvolenému národu, nýbrž byla jedna z nenáviděných Samaritánů. Věříme nejen
v Boha věčného a neměnného, ale i v Ježíše Krista, který se narodil
v Bederně a byl ukřižován za Pontia Piláta. Ba nadto ještě - věříme že tento Ježíš Kristus existoval od věčnosti v Bohu nejen jako věčné
Slovo, tj. druhá božská osoba, nýbrž i jako člověk se všemi nahodilými událostmi svého života: tedy i jako ten, který v určitý den a v určitou hodinu usedl unaven u studnice Jakobovy v Sycharu a setkal se
o samotě se ženou, která tam přišla vážit vodu. I to existovalo ocl
věčnosti v Bohu a je nyní bližším určením obsahu naší víry.
Druhá obtíž klasické základní teologie je v tom: Jak můžeme dokázat, že víra neodporuje rozumu, ba naopak je v souhlasu s ním,
když ideje rozumu nemohou obsah víry vystihnout? Mohli bychom
tedy nanejvýš říci: » V těchto článcích víry nevidíme žádný rozpor,
ale nevíme ovšem, zda se v jejich tajemné hloubce nějaký rozpor
neskrývá.«
Na konci této části naznačíme, jak Blondelova integrální apologetika tyto obtíže překonává. Předem však ještě chceme poukázat
na to, že ono spojení dějinné podmíněnosti a nepodmíněné pravdy,
které je charakteristikou křesťanství, není něco tak neslýchaného jako
blesk z modré oblohy, něco, pro co bychom nenalézali žádné náznaky
nebo obdoby v přirozeném řádu lidských" věcí. Obdobou vztahu mezi
dějinami a vírou je vztah více všeobecný mezi dějinnými fakty a jejich
smyslem. Jak jsme již uvedli, dějiny nejsou to, co se dá zachytit magne537

tofonem nebo fotografickým aparátem. Holá fakta, izolovaná od
pohledu, kterým na ně nazírali současníci a kterým je vidí následující
generace a konečně i my, fakta prostá smyslu, jejž do nich vkládaly
minulé věky a současnost, by byla slepá, bezvýznamná. Dějinné události vycházejí ze života a obracejí se k životu. V životě ducha se nic
neztrácí, minulé a přítomné se navzájem proniká a jedno druhé zahrnuje.
Tato hluboká a životodárná souvislost se nám zjevuje podle intensity
přítomného prožitku a jako odpověd na otázku, kterou klademe minulosti.
Smysl, který v dějinách nalézáme nebo do nich vkládáme, je závislý na našem stanovisku, na způsobu našeho hledání a na zaměření
našeho chtění. Fakta lidských dějin jsou v našem pohledu spojena vždy
se smyslem pouze relativním. Absolutní smysl dějin, smysl, který do nich
vložila Boží Prozřetelnost, se zjeví na konci ítvsu, při Posledním soudu.
Potom se ukáže, že celé dějiny jsou v podstatě dějinami naší spásy.
Smysl hlavních událostí naší spásy nám Bůh již zjevil, a toto zjevení
je zachováno v posvátných knihách Bible a v ústní tradici církve.
Z nich se dovídáme, že Bůh nevložil absolutní smysl do dějin spásy
pouze nějakým vnějším působením, předvěděním a předmčením, nýbrž
že sám vstoupil do lidských dějin, když se stal člověkem. Tím dal
absolutní smysl i tak prchavým skutečnostem, jako je nádhera polních
lilií, která se dotkla srdce Božího Syna tak, že prohlásil, že » ani Šalomoun nebyl tak oděn jako jedna z nich «; cit kvočny, svolávající svá kuřátka, která vzbudila takový ohlas v duchu Kristově; nezemské světlo,
které prozářilo tvář i postavu proměněného Pána na hoře Tábor;
sinavá úzkost měsíčního svitu v zahradě Getsemanské; jitřní svěžest
na břehu jezera Gcnesarctského, v níž se Zmrtvýchvstalý zjevil svým
učedníkům. To všechno tedy existovalo v Bohu od věčnosti, a spolu
s tím i každý okamžik našeho života podivuhodně naplněný neznámým smyslem a hraničící s věčností.
Jestliže Boží zjevení je nositelem absolutního smyslu, jejž do něj
vložil Bůh, a lidské dějiny naproti tomu se nám odhalují pouze ve
svém smyslu relativním, plyne z tohoto nepoměru jeden důležitý
důsledek: na Písmo svaté jako pramen zjevení nemůžeme beze zbytku
aplikovat metodu profánního dějepisectví. Tzv. historicko-kritická metoda, jež chápe lidské události pouze v jejich vnitrosvětských souvislostech, a tedy předem vylučuje všechno nadpřirozené jako zázrak a proroctví, není schopna nalézt celý smysl Písma svatého. Na tento požadavek pravého výkladu Bible hojně poukazují novější teologové.
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Písmo svaté je možno chápat pouze v tom duchu, v němž bylo napsáno,
g. v Duchu svatém.
Dějinné zkoumání základů křesťanství byl první bod programu
Integrální apologetiky Maurice Blondela. Je-li tento bod odtržen od
druhého bodu téhož programu, totiž hledání vnitřní souvislosti nauky
víry, děje se bezpráví celkové skutečnosti křesťanství, která se nedá
dělit. Ale stejně chybné by bylo, kdybychom se snažili provést
druhý bod Blondelova programu - zkoumání nauky - bez ohledu na
první bod, tj. zjištění dějinných fakt Této chyby se dopouštějí nejen
teologové, nýbrž i prostí lidé, kdykoliv si ze svého vlastního přemýšlení
vytvoří nějaký pojem nebo obraz o tom, jaký by Bůh musel být,
kdyby vůbec byl: neměnný, spravedlivý podle našich představ, zasahující do dějin všude a vždy, kdy ho potřebujeme. Bůh je však vždycky
jiný, než si ho představujeme. Cteme-li Písmo svaté, ukazuje se nám
Bůh překvapivě jiný: Bůh skrytý, Bůh putující se svým lidem, Bůh
zdánlivě bezmocný, ponížený a trpící, Bůh, který vítězí, když » bývá
souzen«, tj. když ho lidé odvrhují a zavrhují, když ho prohlašují za
mrtvého a když se nad jeho církví snáší katastrofa.
Jak však můžeme pochopit onen vztah mezi podmíněnými dějinnými fakty a nepodmíněným smyslem křesťanské pravdy? Pravdu
nelze vyspekulovat. Pravda se ukazuje sama, a to 11a věcech ncjbližších, ve své jednoduché velikosti. Ale musíme zaujmout příslušný postoj,
abychom ji viděli. Věci velmi blízké se promítají na nekonečné obloze,
hledíme-li na ně ze stanoviska velmi nízkého, tj. jsme-li přitisknuti
k zemi. Vůči zjeveným pravdám ani toto stanovisko nemusíme zvlášť
hledat; ono je nám v křesťanském životě už dáno. Proto Blondel poukazuje 11a tyto dvě dějinně vytvořené skutečnosti, které sc vzájemné
podmiňují a které je třeba pouze zjistit. Praví: »První skutečnost je
mimo nás: to je Kristus a církev. Druhá je v nás samých, totiž naše
bída a naše velikost, naše touha a naše slabosti, naše nepřekonatelná
naděje, navzdory onomu temnu, jež může filosofie pouze poznat a nikoliv odstranit... Tyto vnitřní skutečnosti jsou méně to, co vidíme,
jako spíše to, co nám dává vidět, co nás uzpůsobuje, abychom ocl Boha
samého obdrželi nové oči... Tato cesta apologetiky otevírá všem
ostatním cestám prostor k setkání duše s Boží milostí« {23).
Bůh sám nám tedy může dát světlo víry, když učiníme, co je 11a
nás, tj. když jdeme cestou všestranného lidského úsilí až do konce a
(23) Tamtéž, str. 43.
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uznáme své ztroskotání. T o není apatie - netečnost. Naopak: je třeba
být moudří a stateční, abychom objevili velikost oněch skutečností,
které nám dávají zmlknout v pokoře. Potom vyznáme se svatým
Františkem Saleským: » T o je přece to, co jsem hledal, aniž jsem to
nalézal, a co nalézám, aniž bych to dostatečně poznával, leč tím, že
zakouším jakési blaho a teplo v duši, jež má větší platnost a dává více
světla než všechny rozumové důkazy« (24).
6. Paradoxní střed naší víry
Je možno všechny články křesťanské víry převést na jeden princip,
podobně jako se každá věda snaží převést všechny své poznatky na
jeden nejvšeobecnější zákon? Tato ústřední pravda křesťanství existuje,
ale nelze ji vyjádřit jednou větou. J e tak bohatá a přesahuje natolik
naše chápání, že ji můžeme pouze neúplně a z různých hledisek různým
způsobem naznačovat. Není to pouze nějaká teoretická zásada, nýbrž
životodárná síla, schopná utišit touhu lidského srdce. Je to nevýslovné
štěstí, že můžeme milovat Boha, poněvadž On dříve miloval nás a přijal
nás za své syny a dcery. Tato skutečnost je tak krásná, že lze o ní říci:
» Kdyby něco bylo pravda v plném smyslu, pak by to ovšem muselo
být právě tak. « Ale i naopak, z druhé strany - podle směru a zaměření
naší vůle - se vnucuje myšlenka: »Je to příliš krásné, než aby to mohlo
být pravdivé« (25).
Jak málo může lidský rozum sám od sebe přijít na tuto pravdu
Boží lásky k nám a v nás, dokládá starořecký myslitel Aristoteles.
Ten učil, že Bůh a člověk jsou si natolik vzdáleni a že Bůh přesahuje
člověka tak nesmírně, že láska mezi nimi je nemožná. Myšlenka na
něco takového se mu zdála vůbec neslušná, ba pohoršlivá. Chtít se
připodobnit Bohu mu připadalo jako něco protismyslného, absurdního, zcela pomýleného, ba dokonce zločinného. Staří Řekové označovali takovou snahu jako svatokrádež a jako hybris, nejvyšší pýchu,
jež přivolávala pomstu bohů, Nemesis (26).
Chtít se připodobnit Bohu vlastní silou by i v křesťanství byl hrozný
hřích. Ale Bůh nám nabídl svou lásku a činí nás podobnými sobě,
když s jeho milostí spolupracujeme. Tato myšlenka není hybris - pýcha poněvadž vyznáváme, že nejsme hodni tohoto Božího sdělení. On nám
dává dary Ducha, když v nás nalezne určitou dispozici. Tato dispozice
(24) Sr. tamtéž, str. 55.
(25) Tamtéž.
(26) Sr. tamtéž, str. 55 a 58.
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neznamená nějakou vynikající přirozenou a sebevědomou dokonalost,
nýbrž pokoru a lásku až k zapomenutí sama sebe. Tak se Bůh, jenž
naprosto přesahuje člověka, sjednocuje s člověkem právě v tom, co
je nejvnitrněji lidské, co je člověku vnitřnější než jeho vlastní já, v oblasti, kam sebevědomé já již nedosahuje. Vyjádřeno ve filosofických
pojmech: Absolutní Transcendence se stýká s nejvnitřnější imanencí.
Základním paradoxem - zdánlivým, protismyslem - křesťanské víry
je, jak jsme již uvedli, dějinná podmíněnost spojená s nárokem na
absolutní pravdivost Základním paradoxem křesťanského života je připodobnění člověka Bohu nikoliv sebevědomým úsilím, nýbrž v hlubinách lásky, která na sebe zapomíná. Nejen dávnému Aristotelovi byla
taková myšlenka nepřijatelná. Odmítal ji i známý současný teolog
Hans Kiing, kolem jehož případu se navršilo tolik polemik. » Kdo
z dnešních lidí by si ještě přál takové zbožštění? «, ptá se. Jc příznačné,
že Karl Rahner, který jinak Kiinga, pokud bylo možno, hájil, byl
touto otázkou ohromen. Chápal, že ona míří proti samému srdci
naší víry (27). Pro církevní Otce, tj. spisovatele a svědky víry prvních
staletí, byla myšlenka zbožštění člověka Boží milostí a zbožštění celého
stvoření skrze omilostněného člověka běžný a oblíbený předmět jejich úvah.
Hledáme-li centrum naší bytosti, nenalezneme středisko síly a
bohatství vnitřního života, nýbrž naopak: prázdnotu, volající po naplnění. Už přirozená nauka o člověku učí, že člověk je v jistém smyslu
Všechno - reprezentant stvoření - a zároveň Nic - prázdnota spějící
k smrti. Lidstvo se příliš často pokoušelo přeletět tento prázdný prostor
a povznést se k Bohu svou vlastní silou. To byl onen čin bájnélio Prométea, který ukradl božský oheň na Olympu a musel za to pykat.
Ale tento pokus se v různých obměnách vždy znovu opakuje v různých
ideologiích a myšlenkových systémech. Z křesťanského zjevení víme,
že takový sen vnuká Lucifer.
Křesťanství, není návod k pohodlnému zajištění vlastní existence pro
tento čas a pro věčnost. Naopak, křesťanství otevřelo propasti, v nichž
bychom mohli ztroskotat. Ve světle Kristovy pravdy se zjevuje strašná
dvojznačnost lidských snah a skutků: jsou-li zakotveny v Bohu až
k zapomenutí sebe, přebývá Bůh v nevědomých hlubinách duše; chce-li
(27) HANS KÜNG, Christsein, Miinchen-Zürich rg74, str. +33. K tomu KAM. RAHNER. V řlinku
Zur Ekklesiologie ve sbírce Diskussion über Htmr Kiltigs t Christsein
Mainz 197tí 3 , str.
105-110.
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však člověk sám být tvůrcem sebe, upadá do rozporu sám se sebou
a končí v katastrofě.
Křesťanská víra z jedné strany odpovídá potřebě a touze lidské
přirozenosti, takže Tertullián ve 3. století právem napsal: »Lidská
duše je od přirozenosti křesťanská. « A svatý Tomáš Akvinský v době
vrcholného středověku vyjádřil vztah mezi přirozeností a nadpřirozenou Boží láskou známým teologickým principem: »Milost předpokládá přirozenost. « Proto se také Církev vždy snažila, aby lidská
přirozenost byla zachována čistá a zdravá a aby byla povznesena a zušlechtěna vzděláním a kulturou, a tím se stala přístupnější a chápavější
pro otázky víry, Z druhé strany však je víra dar a není větší chyba
než převádět ji na přirozenou lidskou kulturu. Bůh není pří udílení
svých darů vázán na žádné předpoklady z naší strany. Stačí mu prázdná
otevřenost lidského ducha, která neklade překážky jeho působení. Bůh
si může i » z kamenů vzbudit syny Abraháma « - praotce naší víry.
On sám si muže vzbudit a vyvolat podmínky k pochopení Božího
hlasu a k přijetí víry v naší duši. Potom je pro nás zážitek víry překvapující a tajemný. Ale právě tento »tajemný zbytek «, který přesahuje
všechny naše předpoklady, je novým důkazem pravdy.
Křesťanská teologie nikdy nevyřkla větu, která je někdy neprávem přikládána Tertulliánovi: »Věřím, poněvadž je to absurdní. « Ale
právem můžeme říci: »Věřím, poněvadž je to tajemství« (28). A svatý Augustin vůči této skutečnosti Božího tajemství prohlásil: »Jsem
si více jistý svou vírou nežli svým vlastním j á « {29).
7. Bůh křesťanské víry
Všechno myšlení je sjednocování: hledání jednotného zákona v
množství jevů; sjednocování přírodních zákonů v několika málo zásadách; a kdyby to bylo možné - pochopení všeho v jednom principu.
Podobně - chceme-li pochopit podstatu křesťanství - snažíme se nalézt jeho základní princip. Blondel se ptá: »Je možno definovat ducha
křesťanství tím, že jej převedeme na princip podstatné jednoty ? « (30).
Tímto principem by mohl být pouze Bůh, jak ho křesťanství chápe
a jak v něho věří. Ale vyslovit obsah víry není snadné, poněvadž víra
je mnohostranný a mnohovrstevný, měnící a rozvíjející se duchovní
život. Přístup k životu víry nám poodhaluje, i když ne otevírá, teologie,
(28) Sr. heslo Credo quia absurdum v Lexikon ßir Theologie und Kirche III, 89.
(29) Sr. Kvígcrirej philosophiqtiesstr.
70.
(30) Tamtéž, tilu! I V . kapitoly.
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která je jeho rozumovou stránkou. Teologie vychází z Božího zjevení,
ale dříve, než může citovat Písmo svaté a církevní tradici jako závazné
zdroje víry, musí se opírat o důkaz Boží existence, vzatý z úvahy přirozeného rozumu.
Středověká teologie převzala základní typy důkazů existence Boží
z klasické řecké filosofie a dále je propracovala a rozhojnila. Ncjznámější z nich jsou tzv. cesty svatého Tomáše Akvinského. Je to hledání
a sledování stop Boží působnosti ve světě. Svatý Tomáš zná pět takových cest: z existence změn neboli pohybu, který vyžaduje první
impuls; z příčinného působení, které předpokládá základní spontaneitu - samovolnost; z možnosti věcí být jinak nebo vůbec nebýt,
jejichž faktická existence se musí opírat o Bytost nutně jsoucí; ze stupňů
dokonalosti, které poukazují na nejvyšší dokonalost; z účelnosti v přírodě, která směřuje k Poslednímu a ncjvyššíniu cíli. Jsou i jiné platné
důkazy Boží existence jako zážitek mravního zákona ve svědomí
člověka, uvědomení věčných pravd aj. Jak se Blondel staví k těmto
důkazům ?
Blondel uznává jejich platnost za předpokladu, že myšlení v nich
obsažené nebo angažované není redukováno na pouhou poznávací
funkci. Myšlení má totiž podle Blondela vedle svého vztahu k předmětu - objektu - s nímž se snaží vyrovnávat a dosáhnout tak objektivní
pravdy, i funkci subjektivní, tj. nese v sobě tvořivý impuls, směřující
k sebeuskutečnění osoby. Řád poznání není pouze zevně přiřazen
k řádu skutečnosti. V aktu duchovního poznání dostává objekt účast
na skutečnosti ducha a tím je pozvedán na vyšší stupeň existence a dosahuje své vlastní pravdivosti. Ale i subjekt, který si v poznání skrze
objekt uvědomuje sám sebe, se stává tun, co ve svém základu vždy je,
totiž v možnosti všechno. Tak se v aktu poznání nějak dotvářejí i subjekt i objekt. Antická řecká filosofie nevyvinula subjektivní rys myšlení
výslovně. Proto jsou její výsledky často dvojznačné a připouštějí různý
výklad. Blondel to dokládá idejí Boha, k jaké došel Aristoteles. Podle
něho je Bůh nejčistší Rozum, zcela aktualizovaný, tedy Myšlenka
tak dokonalá, že nepotřebuje žádného vlivu zvenčí, poněvadž myslí
zcela samu sebe. Bůh je Myšlení svého myšlení - noesis noeseos: Myšlenka
zcela sobě přítomná, sobě do hloubi průzračná, dokonale sebevědomá,
od světa odpoutaná, absolutní, sama sobě dostačující a v sebe uzavřená.
Blondel k tomu poznamenává toto: Aristotelovu pojetí Boha můžeme rozumět dvojím způsobem: bud je tato Myšlenka shlížející se
sama v sobě jako dvě proti sobě postavená zrcadla, která se vzájemně
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reflektují a zachycují, pouze prázdný, do nekonečna ubíhající a zmenšující se obraz sama sebe - tedy cosi zcela statického, neživotného
bezobsažného ; anebo je tato Myšlenka tak sobě přítomná Život, a potom je i plodná, osobní a dávající osobní výraz - tedy nakonec křesťanský Bůh v Nejsvětejší Trojici.
Podle Blondela je naše myšlení vedeno snahou, která osciluje mezi
dvcma póly : z jedné strany odvozuje z jednotlivých představ všeobecné pojmy a tyto sjednocuje dále podle principů rozumu; z druhé
strany však vytváří všude středy vlastní aktivity - jedinečné osobnosti.
První moment myšlení je více objektivní; jeho cílem je všeobecný
a podle nutných vztahů uspořádaný systém, v němž ovšem osobni
prvek zaniká. Druhý moment naproti tomu je více subjektivní; chápe
druhého jako druhého, uvolňuje svobodný prostor pro jeho samostatný
projev (31). Blondel nazývá onen první moment našeho myšlení tioetkkf\ je to jakoby vtělení nej vyššího rozumu - řecky mis; je to myšlení
abstraktní, systematické, přesně logické, které nalézá všude nutnost,
neponechává místo svobodě (32), podrobuje všechno zákonu, vytváří
harmonii a chladnou krásu řádu (33); samo o sobě však odezírá od
vztahu ke skutečnosti; jeho poznatky mají platnost pouze ideální, ne
reální - podobně jako geometrické obrazce. Duch geometrie (esprit
de géometrie), jednostranně uplatněný, vytvořil idealistické systémy jako
vzdušné zámky, dokonale samy v sobě ucelené, ale neskutečné. Chápeme nyní, že důkazy Boží existence, v nichž by se uplatňoval pouze
tento noetický moment našeho myšlení, by vedly pouze k ideji Boha
a ne k jeho reální skutečnosti.
V obvyklém myšlení, které se neomezuje nějakými předem danými umělými předpoklady, tedy v myšlení tzv. přirozeného rozumu,
je moment noctický vždy doplňován drahým momentem, jejž Blondel nazývá pneumatický. »Pneuma« znamená duch, původně dech.
Myšlení pneumatické je v přímém a bezprostředním styku se skutečností, s níž je spojeno jakýmsi tajemným vdechováním a vydechováním. Blondel píše doslova: »Používám starodávného slova pneumatický (jehož užívali ve školách, v nichž převládal smysl pro vnitřní
život a jeho tajemné dýchání) a označuji jím to, co v jednotlivé bytosti na určitém bodě reagující způsobem kvalitativním vdechuje životní prostředí, vstřebává je a opět je vydechuje: touto tajemnou
(31) Sr. La Pensée II, str. 158.
(32) Sr. tamtéž I, str. 19.
(33) Sr. tamtéž I, str. 52.
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výměnou se uvádí do světa neustále prvek novosti, jenž... vytváří
všude niternost, jedinečnost, charakteristické tvary, vlastnosti z raějšku
nepostřehnutelné a zevnitř se nekonečně rozlišující« (34). Když slyšíme toto vysvětlení, představujeme si snad spíše myšlení básníků než
vědců. Básník pociťuje jednotu všeho stvoření, přijímá ji v lásce, nechá
se inspirovat a vytváří něco nového, původního, neodvoditelného,
co obohacuje svět o nový pohled, novou kvalitu, nový výraz. Myšlení pneumatické se také uplatňuje v uměleckém tvoření, jež vytváří
jedinečné dílo, které si činí nárok na všeobecnou platnost. Hcgel proto
mluví o konkrétní vseobecmně, jež je umělecká idea. Prvek reality, který
je vlastní myšlení pneumatickému! je dán tím, zeje v něm činná a v něm
se angažuje celá osobnost. Samo sobě ponecháno však by se toto myšlen
ní mohlo zvrhnout v libovůli a anarchii. Potřebuje tedy kritickou
funkci momentu noetického (35).
Tyto dva momenty jednoho a téhož myšlení jsou navzájem nepřeveditelné, ale také neoddělitelné. Jsou jakoby dva horizonty, k nimž
se ze dvou stran blíží naše myšlení, aniž jich kdy může dosáhnout (36).
Kdyby jich kdy dosáhlo, shledalo by, že splývají v nevýslovnou jednotu.
Blondel je srovnává s dvojím úkonem srdce: stažení a roztažení systole a dyastole (37). Nelze o nich ani uvažovat odděleně; každý
z nich je poznatelný jedině ve vztahu k druhému. V konkrétním aktu
poznání jsou tak spojeny jako osnova a útek v tkanině (38). Naše
myšlení je podvojné jako vidění dvěma očima; rozdíly zorných úhlů
dávají obrazu hloubkový rozměr (39); dokonce jde nejen o podvojnost, nýbrž o rozdvojení obrazů, takže, jak praví Blondel, jsme odsouzeni k tomu, abychom stále »šilhali« (40). Toto dvojí vidění našeho
rozumu se nespojí nikdy na tomto světě; je jako civě rovnoběžky,
které se sbíhají v nekonečnu; ale toto rozdvojení vyvolává stálou potřebu jednoty (41). V našem myšlení je nepřekročitelná trhlina, hiatus:
v jeho srdci je otevřená rána (42), která volá po zásahu Ducha vyššího, než je duch lidský (43). Zde je tedy místo možného důkazu Boží
existence.
(34.)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

Tamtéž I, str. 274.
Sr. tamtéž I, str. 19,
Sr. tamtéž II, str. 450.
Sr. tamtéž I t str. 275.
Sr. tamtéž II, str. 57.
Sr. tamtéž II, str. 61 a 73.
Tamtéž II, str. 73.
Sr. tamtéž ÍI, str. 57 a 276.
Sr. tamtéž Ií, str. 1 1 9 .
Sr. tamtéž n , str. 276.
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V e vyšších formách vědomí se sbližují ony dva momenty našeho
myšlení a zároveň se jejich vzájemná nepřeveditelnost stává ještě více
zřejmá. To tedy je zvláště patrné v pokusech o důkaz Boží existence.
Myšlenka ponořená ve stvořeném světě ve svých dvou momentech,
stejně jako myšlenka oscilující v nás mezi oněmi dvěma póly, směřuje k překonám svého rozdvojení a k dosažení nerozdílné jednoty,
která je v Bohu. Kdykoliv myslíme důsledně, myslíme Boha. Pohyb
myšlení dochází svého naplnění ve víře. To je z jedné strany tak nevyhnutelné, že se Blondel odvažuje tvrdit, že ateista, který by upřímně
nevěřil v Boha, neexistuje (44); z druhé strany však přechod od myšlení k víře není pouze logicky nutný, nýbrž vyžaduje svobodné rozhodnutí. A je-li nám taková odpovědnost neúnosná, lze tuto situaci řešit
pouze paradoxně tím, že převezmeme odpovědnost odevzdáním Bohu.
Dokonalé myšlení je neuskutečnitelné a nepochopitelné, nedýchá-li
v atmosféře Boží lásky,
8 . Vnitřní jednota naší víry
V předešlé části jsme načrtli rozbor lidského myšlení podle Maurice
Blondela. Naše myšlení přechází, chvěje se, osciluje mezi dvěma póly:
z jedné strany hledá jednotu podřizováním všech jevů všeobecně platným zákonům; z druhé strany směřuje k vytváření jednoty jedinečných osobností, Tyto dva základní podněty nebo vzněty oživující
naše myšlení nemůžeme přirozeným úsilím sjednotit. Společný horizont
obou těchto vznětů, k němuž se nekonečně blížíme a nikdy jej nedosahujeme, by byla absolutní Myšlenka, Bůh. Proto praví Blondel,
že opravdově myslit znamená myslit Boha. Ale čím více se k tomuto
úběžnému horizontu našeho myšlení blížíme, tím více nám uniká.
Lidská myšlenka, sama sobě ponechaná, nemůže nalézt svou vnitřní
jednotu; zůstává v sobě rozpolcená; a poněvadž v myšlení se promítá

(44) Toto tvrzeni sc často opakuje v Blondelových spisech. Sr. napr. Pemée I, str. 183. Místo
zvláSť výrazné jc v Pcusée I, str. 390: » Zcela přesné vzato a jdeme-li pod pouhými slovy až
na dno duševních stavů implikovaných v myšlence, ryzí ateismus j e nemožnost a nesmysl.
Vpravdé totiž myslíme .1 jednáme jako lidé, když nepřijímáme a nepoddáváme se pouze
a prosté daným včeem jako takovým, nýbrž chápeme, žc by mohly a m í l y být jinak, nežli
jsou, když tedy předpokládáme, Žc by mohly být zničeny a zménény, když jim tedy podkládáme a j c nahrazujeme ustavičné jinou realitou, než j e tato realita daná. Nuže, tato stále
uplatňovaná schopnost pohltit pozitivní danosti, ovládat j e , měnit je, vyjadřuje už před
veškerou reflexí a před vším vysvětlováním nezničitelné a na!cínu duchu kongeniální tvrzeni
existence jiné skutečnosti (ÍIII delt))... V tomto smyslu j e na dn£ včdomi fel vtem známá a
vnitrní princip téhož usuzování. «
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celý člověk, je tedy člověk bytost v sobě rozpolcená, dokud nespočine v Bohu (45).
Myšlení v matemactice, fysice a v přírodních vědách vůbec přistupuje k svému předmětu zvnějšku, zachycuje jej, jak se nám jeví,
srovnává různé předměty mezi sebou, vyvozuje jejich společné znaky,
které sjednocuje v jeden pojem. Naproti tomu myšlení v poezii nebo
výtvarném umění se vciťuje do svého předmětu,, prožívá jej zevnitř
v tvořivém sjednocení s ním, v jeho jedinečnosti. Myšlení přírodních
věd, v němž Blondel zjišťuje převalili prvku tzv. noetického, nakolik
se vztahuje na pouhé jevy věcí, by mohlo být prázdné. Výlučně noetický
prvek lidského myšlení je možno zniechanisovat v kybernetických
strojích. Jejich výpočty se omezují pouze na měřitelnou stránku skutečnosti. Neobsahují tedy v pravém slova smyslu skutečnost, ale vládnou
skutečnosti. Proto se jejich vlády tak hrozíme. Naproti tomu ono
tvořivé myšlení umělců, jež Blondel nazývá pneumatické, předpokládá
ponoření do předmětu a zapomenutí sebe natolik, že by samo sobě
ponecháno muselo být nevědomé, slepé. Pouze spojení obou momentů
našeho myšlení, i když vždy nedokonalé, dává í vědomí i vztah ke skutečnosti.
Velké filosofické systémy minulosti, které do svého myšlení nedovedly metodicky zabudovat pneumatický prvek, docházely k prázdnotě
idealistických snů. V základním schématu našeho myšlení: »Myslím
něco «sejim ztrácelo ono něco jako bezpodstatný jev, jako pouhá subjektivní představa. Ale když poznávající subjekt se nevztahoval ke skutečnosti, ztrácel i svou vlastní svébytnou skutečnost. Tak se myšlení redukovalo na pouhý proud představ, bez nějakého reálního něco, co je
myšleno, a bez nějakého skutečného někdo, kdo zde myslí. Aby unikli
tomuto nihilismu, začali tito myslitelé myšlení kombinovat s chtěním
a opírat je o ně. Ale nedovedli myšlení a chtění ani sjednotit, ani rozlišit; buď činili z chtění pouhý aspekt myšlení, anebo dávali chtění absolutní primát před myšlením. Tento problém je řešitelný jedině tak,
že zavedeme pneumatický prvek do myšlení a chtění. To znamená,
že základní typ myšlení není pouze: » Myslím něco «, nýbrž: » Myslím
něco pro někoho.« A základní typ chtění není pouze: »Chci něco«,
nýbrž: »Chci něco pro někoho.« Chápeme, že vztahováním naší
činnosti k druhé osobě jako k cíli nabývá tato naše činnost reální motivace, vědomí našeho já jasnosti a náš objektivní svět skutečnosti.
(45) Sr. Exigences philosophiques....

str. 90 n.
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Druhou osobu sí uvědomujeme jako bytost, se kterou jsme spojeni,
ale kterou nestrhujeme k sobě; ponecháváme jí volný prostor k sebeuskutecnění v její svébytné odlišnosti. Mohu si myslit, že předmět,
který poznávám, je moje pouhá představa; mohu se obávat, že to,
co chci, je moje pouhá iluze; ale nemohu věřit, že druhá osoba, pro
kterou poznávám a chci, je neskutečná. Poznáním a chtěním se zmocňujeme předmětů a zařazujeme je do svého světa ; vztahem k druhému
jako k osobě však uznáváme, že je zde někdo, kdo nás a náš svět přesahuje, koho nemůžeme vtěsnat do hranic své vlastní subjektivity. To,
čím nás osoby přesahují, je na prvém místě jejich bytí, totiž to, že jsou
nezávisle na nás. Bytí osob nelze oddiskutovat. Bytí v pravém slova
smyslu se projevuje v aktivitě ducha, tj. v poznání a chtění. Ale bytí
nelze redukovat na poznání a chtění. Bytí dává našemu poznání a chtění,
že se může stavět na stanovisko druhého jako druhého, že může jaksi
vycházet ze sebe. Poznání, chtění a vztah k bytí jsou tři nerozlučně
spojené prvky našeho duchovního života, ale nejsou navzájem převedítelné. Bytí, aktualizované v poznání a chtění a zachované ve své
přesažnosti, jc láska. Láska je smyslem duchovní existence i veškeré
skutečnosti. Láska je nevýslovná jednota noetického a penumatického
momentu.
Jsou tedy tři prvky našeho duchovního života: poznání, chtěni
a vztah k bytí. Tyto prvky jsou v činnosti du cli a aktualizovány a navzájem se pronikají. Tím každý prvek obsahuje noetický i pneumatický
moment. To však není vždy výslovně uvědomováno, takže některé
filosofické pojmy zůstávají nejasné, dvojznačné. Blondel nalézá trojí
pojetí Boha, jež odpovídá oněm třem základním prvkům našeho
duchovního života. Bůh řeckých ßlosofü byl Myšlenka, jež nepotřebovala žádný vliv zvenčí, nýbrž myslila samu sebe. Zůstává nejasné,
je-li tato dokonalá myšlenka bytostná aktivita, tedy osoba, anebo
pouhá idea, tj. statické zrcadlení uzavřené v sobě. Svatý Tomáš Akvinský toto pojetí jasně domyslil ve smyslu osobním. Bůh Starého zákona
byl Bůh moci. Stvořil svět pouhým slovem. Slovo je výraz vůle i poznání. Ve stvoření nalézáme odlesk Boží krásy, ale i rozumem poznatelný
řácl. V pojmu stvoření je tedy i noetický i pneumatický moment a Bůh
Stvořitel je Bůh osobní a transcendentní, přesahující tento svět. Bůh
křesťanský je » Svklo, a není v něm žádná temnota «, a zároveň » Láska «.
Jak jc však možno pochopit toto pojetí Boha, které dává podstatnou
jednotu křesťanství?
Blondel upozorňuje: » V té míře, jak bychom se pokoušeli křes548

ťanství rozložit na jeho jednotlivé orgány a potom výslovným poznáním rozumu znovu vybudovat jeho celek, spíše bychom křesťanství
zabili, než je oživili. Takové rozbory jsou užitečné z jiného hlediska.
Chceme-li však pochopit základní jednotu křesťanství, pomáhá logika
a umění výmluvnosti málo; spíše nalezneme onen střed a zdroj života
křesťanství přímým duchovním dotykem, v atmosféře posvátné
úcty « (46).
Blondel ještě blíže názorným příkladem vysvětluje způsob, jak
možno pochopit křesťanství. Ptá se: O kterém člověku řekneme, žc
má talent? O člověku, který dovede obsáhnout množství vědomostí
a sjednotit je podle určitého principu. O člověku, který si získá dovednosti v mimořádné míře, které jsou však v zásadě přístupné i jiným.
Talent znamená vynikající schopnost se učit. O kom však řekneme,
že je genius? O tom, jenž přinese myšlenku, která není pouhou syntézou na úrovni teoretického poznání; o tom, jenž vytvoří dílo, které
sice předpokládá tradici a kontinuitu kulturního vývoje, je však oduŠevněno něčím jedinečným, původním a neodvoditelným. Toto nové
není výsledkem učení, nýbrž zrození, Genius se rodí. Zrození je jedinečný, neopakovatelný akt v dějinách vesmíru. František Xaver Salda
píše: Genius, to není jen velký myslitel nebo umělec. I prostý obětavý muž z lidu, i žena matka, i nábožensky nadaný člověk jsou geniové (47).
Křesťanství má vnitřní jednotu. Ta však není prostě dána, nýbrž
musí být tvořivým vzmachem vždy znovu v uskutečnění poznávána
a v poznám uskutečňována. K jejímu pochopení nestačí pouhý talent.
Klíče k ní má jen genius. Vnitřní jednota křesťanství se projevuje ve
vždy nových a nevyčerpatelně mnohých zrozeních. Ke křesťanství
jsme nedospěli pouhou teoretickou úvahou, nýbrž zrozením z Boha.
Kdo se zrodil z Boha, spatřil Boží království a přilnul k němu propastnou láskou svého srdce. Všichni jsme geniové, schopní pochopit
křesťanství a přilnout k němu. Ale jen málokteří rozvinuli důsledně,
co jim bylo do duše vloženo zrozením z Boha. To jsou nasi světci v minulosti i v současnosti. Oni se zrodili z Boha a žili božský život
bez výhrad. Na nich se projevila pravda v láskyplné podobě a láska,
která vytrvale hledá pravdu.

(46) Tamtéž, str. S y n .
( 4 7 ) FRANTIŠEK X A V E R Š A L D A , Boje
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9. Katolická jednota
Srovnávací věda náboženská se pokoušela rozebírat křesťanství a
nalézala v Bibli, v liturgii, v církevní organisaci prvky jiných náboženství a starověkých civilních institucí, Z toho se vyvozoval závěr,
že křesťanství nepřineslo nic původního, nýbrž že je pouze souborem
cizích prvků a různorodých vlivů. Vztah mezi křesťanstvím a světem
je však spise opačný. Vlastní životní impuls křesťanství se dotýká člověka v samém středu jeho bytosti tak,, že je schopen vstřebat, přizpůsobit si, pozvednout a proměnit všechny zdravé prvky lidské přirozenosti a kultury, s nimiž se setkává. Křesťanství si činí nárok na všeobecnou, univerzální platnost: pro všechny lidi, všechny národy, všechny
doby. Křesťanství je nutně katolické, světové. » Katolicismus, jenž by
nebyl všechno, nebyl by nic,« tvrdí Blondel (48). Univerzálnost,
světovost, katolicita křesťanství je dána v jeho ústavě, prohlášené Kristem: »Jdete do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu«
(Mk 16, 15).
Úkolem základní teologie je dokázat tuto vnější univerzalitu křesťanství ne ze slov Kristových, nýbrž z vnitřního principu, totiž tak,
že ukáže, že křesťanství dovede utišit neklid a naplnit touhu celého
člověka. Platí-li křesťanství pro celého člověka, tedy platí pro všechny
lidi. Blondel celým svým filosofickým dílem ukazuje, že »veškeré
myšlení jakož i konání člověka svědčí ve prospěch odpovědi, kterou
křesťanství dává na nepokoj našeho svědomí« (49). Blondel formuluje
své základní tvrzení: » Myšlení, konání a bytí člověka směřují spontánně
k jedinému středu, v němž docházejí k dokonalé shodě« (50). Pravdivé
myšlení předpokládá, že jsme svým konáním zaujali nebo se probojovali k správnému stanovisku a obojí, myšlení a konání, nemůže ani
překročit bytí, které je nám dáno jako dar, ani z něho vypadnout.
Úkolem našeho myšlení a konání je, abychom se stali uvědoměle
a svobodně tím, co v základě své bytosti již jsme. Můžeme hledat
svou identitu počínajíce kterýmkoliv z těchto tří prvků naší existence.
Vždy dojdeme k tomu, že každý z nich předpokládá a v sobě zahrnuje
zbývající dva. Abychom však došli k jednotě a nalezli sami sebe, toho
nedosáhneme svou vlastní silou. T o můžeme pouze přijmout jako
milost od Boha, u něhož Myšlení, Konání a Bytí je totéž.
(48) Kví^e/ires phHosophiqucs
(49) Tamtéž.
(50) Tamtéž, str. 98.
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Půjdeme nejprve první cestou, tj. po stopách našeho myšlení. Jde
o to, abychom zachytili » dějiny myšlenky od jejích nejvzdálenějších
počátků«, neboli, jak se též říká, »zrození rozumu« (51). První, čeho
si všimneme, je neklidný charakter našeho myšlení. Jeho nepokoj je
ustavičný a neutišitelný. Druhý objev, jenž nás překvapuje, je fakt,
že myšlení se nevzdává nikdy svého cíle; neustále hledá dokonalou
shodu s tím, co jest, a tato shoda se nakonec musí zakládat v plné jednotě
myšlení a bytí. Jedině v tomto vyrovnání a identitě s bytím by myšlení
nalezlo samo sebe, svou vlastní identitu. Tento ideální cíl by znamenal,
že bychom činnost myšlení dovedli pochopit a vyjádřit rozumovým
pojmem. Živou činnost však nelze převést na abstraktní pojem. Tedy
naše myšlení nenalézá samo v sobě oporu. Jeho opora mu stále uniká.
A přesto naše myšlení nezoufá samo nad sebou.
Po tomto rozboru, který jsme podali ve velmi zkrácené podobě,
Blondel poukazuje na to, že je to právě jistota katolické víry, která
našemu myšlení přináší » řešení jeho záhad a tajemství jeho určení«,
ba dokonce »vlast pravdy «(52). Cíl myšlení je pochopit sebe jako
bytí. Víra nás učí, že tato dokonalost je v plnosti v jednotě trojjediného
Boha, kde Otec chápe a vyjadřuje sám sebe ve svém věčném Slově,
které je druhá božská osoba, s Otcem soupodstatná. V jádru našeho
nekonečného hledání žije nostalgická, teskná touha, která je ve své
podstatě touha hledět na Boha. Tato touha se nemůže naplnit vlastním
úsilím člověka. Boží zjevení nám však nabízí možnost, abychom přijali
účast na Božím životě jako nadpřirozený dar. Tím je víra poslední
odpovědí na základní otázky našeho rozumu a převyšujícím naplněním jeho touhy a jeho hledání.
Žádné přirozené myšlení nepřišlo na tu možnost, že Bůh, jenž je
všechno ve všem, jakoby ustoupil, vyvolal z ničeho svět svých tvorů
a přenechal jim ve své vlastní plnosti volný prostor k jejich svobodnému projevu. Myšlenka stvoření v pravém slova smyslu je známa
pouze z biblického zjevení. Bůh však nejen sdělil něco ze své dokonalosti a stvořil svébytné bytosti. On bytostem duchovým sděluje i něco
ze světla svého ducha. Toto osvícení pak je dokonalou odpovědí 11a
to, co sami prožíváme jako hledání. Blondel shrnuje takto nauku o
duchovním světle: 1) »Není žádné jiné světlo než světlo Božího myšlení, světlo Boha a jeho Slova. 2) Toto světlo osvěcuje každého člo(51) Tamtéž.
(52) Tamtéž, str. 99.
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veka. V něm je zároveň jas i život. 3) Toto světlo Božího myšlení
však nemůže být ani přirozeně, ani úplně pojato nějakým tvorem.
Jen v nedokonalých, vzdálených napodobeninách a v tisícerých nedokončených pokusech směřuje stvořený rozum k jednotě bytí a pravdy.
Nemůže jí však dosáhnout, stejně jako nemůžeme hledět přímo do
slunce. Boží obraz se promítá na černou skvrnu v oku našeho rozumu,
takže jej nemůžeme spatřit. Blížíme se tomuto neviditelnému světlu
pouze tak, že v žasnoucím letu kroužíme stále kolem něj « {53). Jestliže
víra nám poukazuje k tomuto světlu, odpovídá tím dokonalým a převyšujícím způsobem potřebě a touze našeho rozumu. Tím se dokazuje
pravda prohlášená L vatikánským koncilem: »Víra je v souladu s rozumem. <t
10. Charakterní jednaní vede k Bohu
Myšlením a jednáním se máme plně a uvědoměle stát tím, čím v základě své bytosti jsme. Člověk však, jako vrchol stvoření, je v možnosti všechno. V myšlení a jednání tedy objevujeme, co je bytí člověka
a bytí vůbec. Člověk však je nejen v možnosti všechno, nýbrž i ve své
podstatě nic. Proto se bytí člověka ukazuje jako mnohoznačná a univerzální otevřenost, která může být naplněna způsoby nejrůznějšími,
dokonce i protichůdnými. V důsledném provedení však myšlení i
jednání i bytí poukazují k témuž středu, i když nedosažitelnému a nepojmcnovatclnému. Je to nepředstavitelná myšlenka, jejíž podstatou
je čin, a obojí je totožné s bytím. Víra nás učí, že svébytná absolutní
Myšlenka se vyjadřuje věčným Slovem, a oba tyto principy aktivně
k sobě lnou ve vzájemné Lásce, která je smyslem Bytí. Tajemství
trojjediného Boha vyslovuje, co v životě lidského ducha je předznačeno v pouhém vzdáleném náznaku. Záhady našeho myšlení a jednání
jsou osvětlovány zjeveným tajemstvím víry. Rozum je tedy v souhlasu s vírou.
V předchozím jsme sledovali cestu myšlení a zjistili jsme, že jeho
nepokoj je přitahován a stále krouží kolem nepřístupného svěda, o
němž nám víra praví, že 11a ně budeme, vytrváme-li v dobrém do
konce, na věky patřit. Dnes si povšimneme blíže cesty jednání.
Na prvý pohled by se zdálo, že každý náš skutek je určován nějakým vnějším vlivem a že tento vnější vliv pouze přenáší dále. Řetěz
příčin a účinků by potom byl jako řada koulí, jež si prvotní náraz
(53) T a m t é ž , scr. 1 0 2 .
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postupně předávají podle mechanických zákonů. Tak se nám jeví i
lidské jednání, když na ně hledíme zvenčí. Ponoříme-li se však do
svého nitra, nalézáme v sobě vědomí původní iniciativy; jsme to my,
kteří se rozhodujeme, klademe bezpodmínečný začátek něčeho nového. Jak je možno sjednotit tento vzájemný rozpor? Vědecký rozbor
nálézá všude určitou zákonitost - determinaci; naše vědomí nám
dosvědčuje spontaneitu a svobodu našeho rozhodování.
Blondel poukazuje na to, že bez původní iniciativy by neexistovalo
žádné vědomí. Jak by mohlo vzniknout vědomí v mechanické řadě
příčin a účinků? Jak bychom se mohli tázat? Otázka předpokládá,
že víme, že nevíme, a přece víme, na co se tážeme, a tedy přesahujeme
dané. Bez původní iniciativy bychom neměli ani vědomí svobody,
ani vědomí předuxčenosti, ani vůbec nějaké vědomí. Blondel shrnuje
tento výchozí bod takto: »Jsme rozděleni mezi zřejmostí své stálé
pasivity a přesvědčením, že přesto máme původní iniciativu, bez níž
bychom neměli žádné vědomí o tom, že jsme aktivní, ani že jsme pasivní,
a konečně bychom ani neměli vědomí, že jsme vědomé bytosti« (54).
Jsme-li svobodní ve svých rozhodováních, jsme skutečnými původci svých činů. Aristoteles napsal: »Jsme otci svých činů více než
otci svých dětí «(55). Jestliže však vědomí svobody by bylo pouhé
zdání a sebeklam, byli bychom pouze průchodní a neúčastnou stanicí
vlivů, jež jsme přijali a jež dále předáváme. Jak máme vysvětlit rozpor
mezi vědomím svobody a nálezem psychologie, která pro každý lidský skutek nalézá bud vědomou nebo podvědomou citovou a rozumovou motivaci?
1) Psychologie jako věda nutně předpokládá předurěcnost neboli
determinaci našich skutků. Každá věda totiž pracuje s metodickým
předpokladem, že existuje jednoznačně určený vztah mezi příčinou
a účinkem přírodního dění, tj. přírodní zákon. To je však vůbec nedokazatelný předpoklad, 11a němž věda staví svou vědeckost. Mimoto se
tento předpoklad omezuje na přírodní dění. Lidské činy, kterými se
zabývá psychologie, jsou sice také závislé na vnějším podnětu a smyslové představě, svou podstatou však jsou akt ducha. Člověk je - v celém rozsahu své bytosti - příroda, je však také - v celém rozsahu své
bytosti - duch. Onen metodický předpoklad absolutní determinace
se na něho tedy může vztahovat pouze v omezeném, relativním smyslu.

(54) Tamtéž, str. 104.
(55) Tamtéž.
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z) Psychologie rozkládá - analyzuje - lidské jednání; vytrhuje
z jeho proudu jednotlivé činy a ukazuje, že jsou podmíněny a určeny
temperamentem, vlivy prostředí a minulými zkušenostmi. Co však
řekneme, je-li člověk nejen vrozený temperament, nýbrž i vlastním
úsilím získaný charakter? Bylo í toto úsilí předurčeno? Ještě jinak:
Vyplývá-li jednotlivý čin nutně z našeho celkového zaměření, není
snad právě toto naše celkové zaměření výsledkem nějaké základní
volby, která je svobodná? Potom by jednotlivý čin byl svobodný
tím, že by měl účast na svobodě celkového zaměření, navozeného
základní svobodnou volbou.
Blondelův důkaz svobody vůle můžeme shrnout takto: x) Fakt
vědomí vůbec předpokládá základní iniciativu neboli svobodné sebeurčení. s) Přicházíme však ke zdánlivému rozporu: Z jedné strany
jsme si bezprostředně vědomi své svobody v jednání, z druhé strany
vědecký rozbor našich činů ukazuje všude determinované - předurčené - příčiny. 3) Tento zdánlivý rozpor však lze snadno překlenout
poukazem na to, že vědecká analýza odděluje - izoluje - jednotlivé
Činy a zkoumá je nezávisle na celkovém zaměření vůle a charakteru,
z něhož vyplývají. Věda totiž zkoumá vždy jen část vzhledem k jiné
části, nemůže však obsáhnout celek jako takový. Právě toto celkové
zaměření naší vole a našeho charakteru si však nemůžeme představit
jinak než jako navozené svobodným zaujetím stanoviska vůči dobrému a zlému. 4) Základní svoboda lidského jednání je tedy nejen nutným předpokladem vědomí, aleje i sama v sobě prosta rozporu a pochopitelná.
Jestliže naše jednotlivé skutky vyplývají z našeho základního zaměření a mají účast na jeho svobodě, jak je možné, že přesto mají - i
jako jednotlivé - tak velký význam: že nám zajišťují nebo berou věčný
život? Naše jednotlivá rozhodnutí se dějí ve světle a v síle naší základní
mravní volby, ale zároveň i tuto volbu potvrzují, rozvíjejí a upevňují,
anebo ji oslabují, zapírají a v krajním případě i ruší. Jsou závislé na
základní volbě a zároveň ji přesahují. Vztahují se k poslednímu cíli,
který nevidíme, v nějž však věříme. Blondel praví, že jsou jako » vklad
v sázce« nebo jako » mostné «, tj. poplatek, který se platí pro přejití
mostu - do věčnosti. Tam teprve spatříme celý smysl a dosah našich
činů. Nyní se nám snad zdá, že jde o titěrnostL Tyto skutky však přesto
staví v otázku » naše základní zaměření k dobru, k povinnosti, věrnosti, světlu a povolání« (56).
(50) Tamtčž, str. 105.
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Naše svoboda, takto celkově pojatá, nás staví před dvojí možnost.
Blondel ji vyjadřuje takto: »Buď bereme účast na Boží iniciativě dm,
že sjednotíme svou vůli s první, tj. božskou příčinou, anebo se v sobecké samostatnosti pozvedáme proti ní a prohlašujeme: Nebudu sloužit! ... Tak staví filosofie tento problém zespodu přibližně stejným
způsobem, jako jej křesťanská víra vidí seshora « (57).
Na příkladu našeho jednání vidíme, » až do jaké hloubky se setkává
rozumové tázání s náboženským hledáním. Toto sjednocení, jež není
ani náhodné, ani libovolné, ani se mu nelze vyhnout, ukazuje zásadně
realistický charakter křesťanství. Všechny proudy filosofického myšlení, když je důsledně projdeme, ústí na tomto ústředním místě « (58) ,
kde se setkávají s náboženstvím.
ix. Odpovědná existence člověka sama sebou vede k Bohu
V posledních dvou částech jsme rozborem lidského myšlení a jednání došli k závěru, že tyto naše činnosti spějí svým přirozeným tíhnutím k cíli, jejž nemohou samy ani zahlédnout, ani dosáhnout, jejž
však nám ukazuje víra. Víra je tedy v dokonalé shodě s lidským myšlením a jednáním a vztah k Bohu, tj. náboženství, je jejich převyšujícím
naplněním. Cesta důsledného myšlení a cesta charakterního jednání
vedou k Bohu. Nyní se nám otevírá ještě třetí cesta: je to cesta bytí.
Proč je nutná tato trojice cest? Proč jich zásadně není ani méně, ani
více než tyto tři? Na první otázku odpovídáme: Tato trojice cest jc
nutná, poněvadž každá z nich končí sama o sobě v bezcestí a nemůže
dokázat, že cíl jejího směřování je reální. Proto se vždy obracíme od
jedné cesty k druhé a třetí, které z jiného východiska a podle jiného
principu poukazují k témuž cíli. Myšlení je reální tím, že vůle je v něm.
Jednání spěje k reálnímu cíli, je-li určováno rozumem. Bytí se realizuje
v myšlení a jednání ducha. N a druhou otázku odpovídáme: Tyto cesty
jsou právě tři a ne více ani méně, poněvadž odpovídají základním
vztahům lidského ducha, které jsou určeny pouze tím, že se navzájem
podmiňují. Potom onen tajemný střed, v němž se tyto aktivity sjednocují, odpovídá tíhnutí lidského ducha v jeho celku, a je tedy sám absolutní skutečnost. Není totiž nic, co by přistupovalo k této trojjediné
aktivitě lidského ducha, a není také žádná hranice, která by jí omezovala.
Co je však ono bytí, o němž tak často mluvíme, aniž je můžeme
(57) Tamtéž, str. 106.
(58) Tamtéž.
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určit jinak nezlí vztahem k základním aktivitám ducha? Řekneme-li
totiž: Bytí je to,, čím všechny bytosti jsou, říkáme pouze: Jsoucno je
jsoucí. Tuto formuli chápeme jedině, když se obrátíme k čisté aktivitě
ducha, v niž je něco uskutečňováním poznáváno a poznáním uskutečňováno. Bytí je oblast, v níž se pohybuje náš duch. Kdykoliv něco
poznáváme, tvrdíme, že to tak je, a ne, že se nám to tak pouze jeví;
kdykoliv něco chceme, chceme dosáhnout toho,, co je, a ne pouze
toho, co se nám snad zdá. Ale i při tomto rozlišování nelze uniknout
bytí; i o tom, co se nám jeví, říkáme, zeje to jev, a co se nám zdá,
že je to zdání.
Bytí je našemu duchu jako rybě moře nebo ptáku vzduch: pohybují se v něm, žijí v něm, radují se v něm, ale jeho hranice nemohou
obhlédnout. Prožívají svůj životní element zevnitř, ale nedovedou jej
vymezit zvenčí, vzhledem k něčemu jinému. Tak i my máme základní
zkušenost bytí, ale nedovedeme bytí definovat. Pouze představa, žc
by bytí mohlo končit, v nás vzbuzuje hrůzu.
Blondel připomíná, že dávná sekta manichejská, které po nějakou
dobu podléhal také svatý Augustin, se pokusila vymezit bytí zvenčí,
a tím vlastně celý problém bytí popřela. Podle manichejců bylo bytí
omezeno nicotou. Nicota se nabízela jako volný prostor, v němž nebo
z něhož jako z jakési věčné pralátky Demiurg - bytost vycházející
z Boha - utvořil svět. Bytí však vpravdě nemůže být zvenčí ničím
omezeno. Vše, co jest, je právě v bytí, a nicota není a nemůže tedy ani
omezovat. Říkáme, že bytí je horizont našeho ducha, jenž tím více
uniká našemu pochopení, čím více se k němu blížíme.
Bytí prožíváme zevnitř, ale ne jako nehybný stav - že se prostě
nacházíme mimo nicotu. Bytí si uvědomujeme skrze naši činnost
myšlení a jednání. Bytí v plném slova smyslu je duch a duch je aktivita.
Hmota naproti tomu je pasivní a má tedy bytí jen v poněkud jiném
a odvozeném smyslu. Přesto říkáme, že i přírodní živly, kameny,
hvězdy, rostliny a zvířata jsou bytosti. Jsou tím, žc se v nich zračí
Myšlenka větší než myšlenka lidská. Když se s těmito bytostmi setkává
náš duch, nahlíží skrze ně onu božskou Myšlenku, která je v nich obsažena a zároveň je přesahuje. Čím méně určené jsou tyto bytosti, tím
svobodněji se náš duch od nich pozvedá k Bohu. Tak se přírodní tvary
stávají vědomými myšlenkami v lidském duchu a mají v této své
duchovní, aktivní existenci vyšší a pravdivější bytí než samy v sobě,
jak se vyskytují v přírodě.
Bytí ve svém původu a cíli je duch a duch je aktivita. Jestliže si
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náš duch uvědomuje sebe jako jsoucí skrze přírodu, jako výtvor ducha
Božího, vidíme, v jak těsném vztahu a vnitřní závislosti jsou všechny
bytosti v říši ducha. Lidský duch, v němž jaksi - alespoň v možnosti žije celá příroda, je sám bytostný vztah k Duchu Božímu. Ale zároveň
mají všechny bytosti i svou samostatnost a svébytnost.
V tom se ukazuje velikost Tvůrce, že On ponechává svým tvorům,
kteří nemohou být bez něho, takovou samostatnost, že se mohou
svobodně rozhodnout pro něho anebo proti němu. Rozhodnou-li se
proti němu, zvrátí své bytí natolik, že by pro ně bylo lepší nebýt jak prohlásil Ježíš o Jidášovi: »Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby
se nebyl narodil« (.Mk 14, 21).
Z rozboru naší zkušenosti poznáváme tedy tento charakter bytí:
1) Bytí je aktivita, vyjadřující se také - ne pouze - v našem myšlení
a jednání. 2) Veškeré stvořené bytosti jsou v bytostném vztahu k Bytí
Stvořitele. 3) Zároveň mají stvořené bytosti skrze lidského ducha
jakousi radikální svéby tnost, takže dokonce i jejich bytí samo je v jejich
moci, ale ne ke stupňování bytí, nýbrž k jeho tragickému zvratu.
Jestliže bytí bylo natolik dáno do moci člověka, byl člověk vystaven pokušení, aby popřel svou bytostnou závislost na Božím bytí,
a tím omezil - redukoval - bytí na pouhý vztah k aktivitě svého
vlastního ducha. Jakmile se však ztratil ze zřetele cíl, sjednocující myšlení, jednání a bytí člověka, rozpadla se základní jednota lidské aktivity,
která se nyní objevila ve dvou vzájemně nejen nepřeveditelných,
nýbrž i nesouvislých formách: myšlení, které v sobě pohltilo chtění,
anebo jednání, které určuje zcela myšlení, Bytí tedy bylo chápáno
bud jako identické s myšlením, anebo jako identické sjednáním, První
možnost je prométeovský sen tzv. idealismu. Jeho základní tvrzení
zní: » Myšlení a bytí je totéž. « Druhá možnost byla vyslovena pragmatismem, jehož základní téže je: »Jednání a bytí je totéž. «
Blondel naproti tomu poukazuje na to, že myšlení lidského ducha
nedovede vyčerpat hlubiny bytí, stejně jako jednání člověka nemůže
dostihnout bohatství bytí. Podobně se lidskému myšlení nikdy nepodaří ztotožnit se zcela s živelným chtěním člověka. Blondel píše doslova:
» Bytí v nás není nikdy pouze to, co poznáváme, ani to, co uskutečňujeme; bytí přebývá v onom tajemném středu, jejž žádné přirozené
dobro nemůže vyplnit, žádný přirozený rozum osvítit «'(59). Blondel
se dále odvolává na své dva oblíbené autory, svatého Bernarda a sva(59) Tamtéž, str. 109.
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tého Augustina, a praví o nich, že » měli velmi živý cit pro onu propast naší bytosti, do níž můžeme vrhnout všechno, co myslíme a chceme, aniž kdy dosáhneme jejího dna «(60).
Ze tyto výroky nejsou nějaké řečnické věty, nýbrž že se za nimi
skrývá myšlení velmi přesné, poznáme z tohoto závěrečného citátu:
»Tak dospějeme po všech cestách, jež odvážná filosofie musí projít
až do konce jejich možností, k positivně prázdným prostorům, ano,
může-li se to tak nazvat, k odkrytí skutečných otvorů nebo děr v našem vnitřním světě, jejichž existenci nemůže filosofie ani popřít, ani
jejich prázdnotu vyplnit« (61 )• Tyto otvory, jak praví Blondel na
jiném místě, jsou jako » ústa, volající po naplnění « (62).
Jejich naplněním je křesťanská víra a zbožnost. Tak pravá filosofie
ukazuje nejen shodu víry s rozumem, nýbrž probouzí i velkou touhu
po přiblížení Bohu.
12. Není jiné resení
V poslední části jsme došli k nejzazšímu bodu, jehož je možno dosáhnout přirozeným úsilím lidského rozumu. Shledali jsme, že »pravá
filosofie ukazuje nejen shodu víry s rozumem, nýbrž probouzí i velkou
touhu po přiblížení Bohu«. Nyní nás vybízí Blondel, abychom touž
cestu prošli ještě opačným směrem: ne tedy od zrození rozumu se všemi jeho implikacemi, nýbrž od uvědomení lidské potřeby a touhy. Tak
se nám totiž ukáží nové perspektivy a horizonty, které dodatečně potvrzují předchozí závěry. Další části nebudou již fundamentálně-teologické, nýbrž spíše věroučné.
Myšlení Maurice Blondcia bychom stěží mohli nazvat systémem,
i přes mnohé důmyslné analýzy, jichž používá. Není totiž uzavřené,
netvoří celek, v němž by se všechny prvky navzájem podmiňovaly,
a dm nabývaly podíl na jeho nutnosti. Ztroskotává 11a nejzazších hranicích, jichž dosahuje. Blondel ukazuje, že člověk sám sobě nedostačuje ve svém myšlení, ve svém jednání, ve svém bytí. Z pocitu této
"nedostatečnosti se rodí volání a vzývání druhé, vyšší skutečnosti, od
níž můžeme doufat naplnění naší touhy. Přirozená touha po blaženosti,
přesahující všechno, co ve světě nalézáme, dává základní vzmach všemu našemu chtění a jednání. Tato touha, jež se rovná přirozenosti
stvořeného ducha, hledá různé cesty k sebcuskutečnění. Dochází-li
(öo) Tamtéž.
(61) Tamtií2.
(6a) Sr. 3. čdst.
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do slepé uličky , stává se vášnivou a zoufalou. Nepokoj našeho myšlení
je »nevyléčitelný« (63), napsal Blondel, a podobné by bylo možno
říci i o našem jednání a o našem otevřeném a stále ohroženém bytí.
Všechno úsilí, ale i všechny zápasy a boje mezi lidmi jsou duchovné
podmíněny tím, že člověk nenalézá sáni v sobě uspokojení a klid.
» Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě,« napsal svatý Augustin. Abychom však nalezli Bolia a
spočinuli v Něm, k tomu nestačí pouze prožitek naší nedostatečnosti.
K tomu je třeba svobodného rozhodnuti víry. A víra je možná jedině
tehdy, je-li nesena nezaslouženou Boží náklonností k nám.
Toto křesťanské pojetí nauky o člověku je vystaveno následující
námitce: stvořil snad Bůh lidskou přirozenost nedokonalou, takže
sama ze sebe nemůže být nikdy plně šťastná? Bůh stvořil lidskou přirozenost otevřenou pro skutečnost, jež přesahuje tento svět. Tato
přesažnost - transcendence - je vlastností ducha vůbec. Duchovní
bytosti jsou samostatné, a přece se nemohou uskutečnit mimo Boha.
Mimo Boha je pouze nicota, a nicota není. V BoŽím Slově však » byl
život, a ten život je světlo lidí« (Jan 1,4). » U Tebe je zdroj života a ve
Tvém světle vidíme světlo « {Žl 36, 9).
Kdykoliv člověk něco chce nebo nějakou částečnou, omezenou,
zlomkovitou dokonalost tohoto světa miluje, nemůže jinak, než že
ji dříve a více miluje v její plnosti, která je v Bohu. Kdykoliv Člověk
lne k svému bytí, chrání je, snaží se je rozhojnit a upevnit, lne tím
dříve a plněji k Božímu bytí, jehož je vzdáleným odleskem. Svatý
Tomáš Akvinský učí, že v základech našeho ducha jc tato » přirozená
láska «, tento sklon přesahující všechno stvořené. Je to láska nevědomá
a slepá, ale působící ve všem našem chtění, i v tom, jež hledá své naplnění na chybných a zvrácených cestách. Tato přirozená láska nalézá
svůj cíl - a tím člověk nalézá sám sebe - jedině, když se rozhodne
odevzdat Bohu. To však je možné jen tehdy, když Bůh dříve přišel
k nám a nabídl nám svou lásku. On nás předešel. On »nás miloval
dříve, než my jsme milovali Jeho «.
Z Písma svatého víme, že Bůh se nikdy nevzdal člověka. I když
lidé byli daleko od Něho, chvěl se přesto nad horizontem jejich života
jakýsi odlesk Jeho přítomnosti; v jejich nitru se probouzela tajemná
radost, jež žije v srdci všeho tvorstva; z jejich ducha povstával sen snad teskný a nostalgický - který však přesto zažíhal nad jejich světem
vidinu neskonalé slávy.
(63} Exigences phitosophiques .... str. 98.
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Stvořitel je osudově spjat se svým stvořením a nemůže se od něj
nikdy odloučit, i když svobodným tvorům ponechává jejich samostatnost. Jestliže však za těchto okolností se člověk rozhodne proti Bohu,
pak tím vlastně vraždí Boha v sobě a tím i sám sebe. To je tedy podstata hříchu.
Bůh nikdy neodvolal nabídku své lásky a milosti. Dnešní teologie
přiznává, že pouhá lidská přirozenost, ponechaná sama sobě a svým
přirozeným silám, nikdy neexistovala; je to pouhý pojem, abstrakce,
pomysl, o němž můžeme spekulovat, ale jehož skutečnost v dějinách
lidstva nikdy nebyla dána. Bůh však - můžeme-lí si pomoci obrazným
vyjádřením - nesestoupil vždycky dosti hluboko do tohoto světa;
ne tak hluboko, aby jej proměnil a sobě připodobnil a tím vykoupil.
Bůh nesestoupil dosti hluboko, poněvadž ani lidé nebyli ochotni anebo
vůbec schopní odevzdat se Mu bez výhrady. Je-li člověk odloučen
od Boha, neprožívá štěstí spojení s Ním, a proto mu připadá BoŽí
vůle pouze jako omezení jeho osobní svobody nebo dokonce jako
ohrožení. Proto se člověk nemůže vrátit k Bohu.
Lidstvo od Boha odvrácené bylo jako nemocný, jenž v bezesné
noci hledá stále novou polohu a v žádné nenalézá uspokojení, poněvadž všude něco bolí. Vůči této lidské situaci zaujímali lidé různé
postoje a pokoušeli se o různá řešení. Každé řešení však znamená svobodné omezení, a je tedy neúplné a má v sobě dokonce cosi násilného.
Nevztahuje se také pouze na objektivně danou situaci, nýbrž vnáší
do ní své pojetí a má též zpětný vliv na lidskou přirozenost samu.
Jak se člověk určí, takový je.
Velmi často v dějinách lidé podléhali pokušení uzavřít svůj svět
bez ohledu na přesažnost ducha a uspořádat jej podle jeho vlastních
zákonů. To se neobešlo bez boje o moc. Moc je sice svou povahou,
nakolik slouží řádu, pozitivní hodnota. Jou-li však mezilidské vztahy
uspořádány pouze podle principu moci, je to řešení jen dočasné a
provizorní a zajištující pozemské blaho pouze pro bohaté a mocné
tohoto světa. Rovnováha takové společnosti spočívá na vynucených
obětech. Jiné řešení, které nás dosud okouzluje, je přínos antického
řeckého ducha. Je to ponoření do přírody a idealizování jejích sil.
Olympští bohové byli zosobněné přírodní síly a lidské vášně. Řecký
ideál »krásného a dobrého člověka« žil z iluze: zavíral oči a nechtěl
nic vědět o stáří, slabosti, chudobě, nemoci a osudových ranách, jež
pociťoval jako nenapravitelnou a neodčinitelnou katastrofu. Jiný pokus o řešení lidské situace můžeme spatřovat v asketické a meditativní
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praxi starověkých stoiků a v tradicích tzv. přirozených náboženská.
Podle těchto metod hledá lidský duch sám v sobě zdroj klidu a princip
oblažení. Ale toto rozpoložení předpokládá osamocení a lhostejnost
k osudu bližních a k budoucnosti našeho světa. Někteří myslitelé se
domnívali, že nalézají řešení v myšlence, že bůh a příroda je totéž
a že dějiny jsou cestou vedoucí nevyhnutelně k spojení člověka s bohem,
k zbožštění lidského ducha. Jiní opět podávali návod k dosažení tohoto
dle v osobním životě. Splynutím s bohem by ovšem zanikala individualita člověka. Náš poměr k bohu by byl jako kolo tání rojících se
jisker, které opět padají do ohně, z něhož vzešly, anebo jako úděl
rosných kapek, které se rozplynou v ovzduší a s deštěm a vodními
toky spějí k moři, svému původnímu živlu. Byli bychom s tímto
údělem spokojeni?
Bůh sám nám nabízí řešení, na které by náš důvtip nikdy nebyl
přišel. Je to řešení, které nepředpokládá násilné omezení, zmrzačení
lidské přirozenosti; naopak, dává ucelení, integraci a smysl všem přirozeným tendencím i mezním situacím a zdánlivě tragickým událostem.
Nebylo jiné řešení nežli to, že Bůh sestoupil tak hluboko do našeho
světa, že se stal jedním z nás. Přijal lidskou přirozenost v Ježíši Kristu,
aby nás v Něm miloval božskou láskou, aby nás přijal jako syny a
dcery, aby nám dal účast na své božské přirozenosti. V tomto láskyplném povýšení nikdy už nemůžeme zůstat takoví, jací jsme byli.
Svatý Pavel píše: »Nevíte, že už nepatříte sami sobě? Byli jste přece
koupeni, a to za vysokou cenu« (i Kor 6, 1911). Kristus sám mluví
o vinném kmeni a jeho ratolestech. Byli jsme naštěpováni jako ratolest
na jeho kmen, žijeme jeho životem.
Když jsme jednou poznali radostnou zvěst evangelia, není pro nás
jiného řešení. Nemůžeme se už vrátit k řádu antiky ani k jiným postojům a systémům. Můžeme se o ně zajímat pouze z hlediska historie
nebo jiné teoretické zvídavosti, ale nedovedli bychom je brát tak vážně,
že bychom na ně vsadili svůj život.
Křesťanské řešení znamená odevzdat se, abychom mohli přijmout
nezasloužený dar nového života. » Království nebeské se nekupuje za
jinou cenu nežli za sama sebe, za celou, lidskou osobu, « učil svatý
Augustin. Základní volba mezi uzavřenou lidskou přirozeností a odevzdáním Bohu nebyla v křesťanství ulehčena, nýbrž naopak hrozně
radikalizována: odevzdat se bez výhrad a žít novým životem. Je tím
člověk sám sobě odcizen? To je veliké pohoršení křesťanství. A druhé
pohoršení je v tom, že toto řešení není pouhá nezávazná nabídka,
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kterou bychom mohli přijmout anebo odmítnout bez dalších následků.
Každá teologie, která mluví pouze o nabídce Boží lásky, líčí situaci
vykoupeného člověka jednostranně. » V tomto dramatu není nic nutného, ale také nic libovolného,« dovozuje Blondel (64).
13 . » Nikdy nebylo moře tak otevřené jako

dnes«

Lidské myšlení, jednání a bytí svým přirozeným mílím nedosahuje
svého cíle. Není ani soběstačné, ani samo sobě jasné. Nedovede vytvořit celek, v němž by každá část na svém místě nabývala pevnosti a jistoty.
Za každou naší činností tušíme a objevujeme univerzální otevřenost,
nekonečné rozpětí. Ve své neuvědomělé snaze jsme vedeni touhou,,
která přesahuje všechno stvořené. Neznáme předmět této touhy. Proto
ona nemá žádný tvar. Co nemá tvar, nemůžeme poznat. Můžeme si to
uvědomit jen nepřímo a negativně; Kdykoliv jsme si něco předsevzali
a svým úsilím toho také dosáhli, nenalezli jsme v tom nikdy plné
uspokojení. Vždy znovu se nám opakuje týž typický zážitek: » T o
není ono, co vlastně hledám. « Blondel v celém svém díle pozorným
rozborem vyvozuje důsledky z této zkušenosti a dochází k závěru
shodnému s tím, co odedávna učí křesťanská teologie: základním
hnacím perem našeho jednání je touha po nekonečném dobru, přirozená touha po blaživém patření na Boha.
Dokud je nad lidským duchem perspektiva tohoto nadpřirozeného
cíle uzavřená, hledá člověk řešení své nejasné a stále ohrožené situace
různým způsobem. Cesty, 11a něž se vydává,, jsou často bezvýchodné,
a vnitřní neklid žene k podnikům, jež pouze množí utrpení. Toho
využívají všelijaké ideologie, filosofické systémy a přirozená náboženství a nabízejí své návody k řešení. Jsou to návody velmi různorodé
a vzájemně mezi sebou rozporné. Všestrannou skutečnost člověka
postihují pouze jednostranně a zlonikovitě a svůj jednostranný pohled
vydávají za absolutní pravdu. Mohou člověka uspokojit jen za tu cenu,
že on sám zásahem vůle v sobě něco popře, něco zdravého zlomí nebo
zdeformuje a svou přirozenost omezí a určí. Je jen jediné řešení, které
neláme žádný přirozeně dobrý lidský vzmach, které zahrnuje, integruje,
uceluje vseclinu lidskou potřebu a touhu. Je to radostná zvěst a zároveň výzva: »Hledejte Boží království a jeho spravedlnost a všechno
ostatní vám bude dáno navíc« (Mt ó, 33).
Je to zase typický paradox evangelia: Naleznete všechno, jen když
to nebudete hledat. Všechno vám bude dáno, když nebudete hledat
(Ó4) Tamtéi, str. 1 3 1 .
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sami sebe, když budete hledat spravedlnost: ne spravedlnost podle
vašich představ, které jsou v rozporu s představami jiných; ne vaši
spravedlnost, nýbrž spravedlnost Božího království: spavedlnost, která
je nade všechno pomyšlení, kterou sami nemůžete uskutečnit, ale která
vám bude dána, a s ní všechno ostatní.
»Všechno ostatní« je již zahrnuto ve spravedlnosti Božího království, která nám bude dána. V souvislosti Blondelovy »integrální
apologetiky « to znamená: završení našeho nedostačujícího myšlení,
jednání a bytí. TO je možné jen tak, že člověk překoná sám sebe, vyjde
ze sebe a žije pro jiné. Zít pro jiné, to je právě žít ve spravedlnosti
Božího království. To je tedy to řešení lidské situace, které nám nabízí
a k němuž nás i zavazuje evangelium. Není to však nad naše síly?
Abychom dovedli pochopit a přijmout toto řešení, je třeba se znovu narodit. Myšlenka tak ohromující svou velikostí a prostotou nemá původ
v lidskému duchu. Nikdo by si ji nikdy nedovedl odvodit ze zkušenosti světa a lidských dějin. Ježíš nám zjevil tuto pravdu formou
velmi naléhavou: »Nenarodí-li se kdo znova, nemůže spatřit Boží
království« (Jan 3, 3). Tedy nejen, že do něj nevejde, ale nemůže je
vůbec ani spatřit. »Takovou důvěru máme skrze Krista v Bohu; ne
že bychom sami ze sebe byli schopni něco spasitelného myslit nebo
konat, ale když na něco stačíme, je to od Boha « (2 Kor 3, 4}, prohlašuje
svatý Pavel. Lidská přirozenost má své hranice, které žádným úsilím
nemůže překročit. Nedovedeme vyjít z kruhu své sebelásky. Nedovedeme překročit úroveň svých myšlenek drobných a opatrných, nenalezneme v sobě odvahu svěřit se proudu, který nás nese, necítíme-li
v něm sourodý a přátelský živel. Nedovedeme to, ncnarodímc-li
se znova.
Skrze naše spojení s Kristem a v něm jsme životně spojeni s Bohem.
Toto zázračné spojení nás proměňuje, davá nám nové zrození, činí
nás novým stvořením. Působivým znamením tohoto nového zrození
je svátost křtu. » Nenarodí-li se kdo znovu z vody a z Ducha svatého,
nemůže vejít do Božího království« (Jan 3,5). Křtem se stáváme
Božími dítkami, dostáváme účast na Boží přirozenosti. Jako děti mají
vrozenu schopnost důvěřovat svým rodičům, chápat a napodobovat
je, tak křesťan svým znovuzrozením získává schopnost důvěřovat
Bohu, jeho vnuknutí přijímat a podle nich jednat. Život křesťana je
rozhovor s Bohem; je to rozhovor poznání a lásky. Tento rozhovor,
jenž je vlastní podstata modlitby, osvobozuje křesťana ode všech ideologií, návodů, systémů, metod a psychologických technik. Křesťan
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je vázán pouze tím, aby nečinil nic, co by rušilo jeho láskyplný osobní
vztah k Bohu. V rámci tohoto vztahu a podle Božího vnuknutí se
křesťan jako jednotlivec i jako společenství může uskutečnit způsobem
nejrozmanitějším. Podmínkou je pouze, aby hledal Boží království
a jeho spravedlnost.
Ale hledat Boží království znamená nehledat sebe. Znovu se narodit znamená přestat být tím, čím jsme byli a čím dosud v určitých
polohách svého života jsme, Svaty Pavel nijak nezatajuje dosah a předpoklady této proměny. Jde o smrt starého člověka, abychom se zrodili
k novému životu. Křest znamená zemřít s Kristem a s ním být vzkříšen. Celý život křesťana má být důsledným uskutečňováním této
tajemné smrtí a znovuzrození. »Jste už přece mrtví a váš život je s Kristem skryt v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se s ním
i v y ukážete ve slávě« (Kol 3, 3), Je-li nám tato sláva dosud zahalená
nebo o ní máme jen malé tušení, vnukají nám tyto pravdy a jejich
praktické důsledky spíše úzkost. Z úzkosti povstává odboj, revolta
proti této Boží nabídce, která je pro nás závazná. Dějiny lidských
myšlenek a činů jsou často dějinami této revolty. Z úzkosti, že ztratíme moc nad sebou, že budeme vydáni bez obrany, že budeme odcizeni sami sobě, prcháme před Bohem a jeho voláním.
Jak bychom se mohli osvobodit od této zcela neopodstatněné
úzkosti? Skutečnost je přece docela jiná. Bůh nás bere nám samým,
aby nás dal nám samým. N a této zjevené pravdě však opět ztroskotává
náš rozum. Tak jsme s nezmenšenou odpovědností postaveni před
zásadní rozhodnutí: zemřít starému člověku, abychom se znovu narodili. Je to rozhodnutí nadlidské? Žádá od nás titánský čin?
Takové pojetí by nebylo správné. Křesťanství není žádný titanismus.
C o se od nás žádá, je prostý a tichý čin skrytého života lásky. Lneme-li
k Bohu až k zapomenutí sebe, nevztahujeme se tím k osobě vzdálené
a zahalené záhadným mlčením. » Nazval jsem vás přáteli, poněvadž
jsem vám sdělil všechno, co jsem slyšel od svého Otce« (Jan 15, 15),
řekl Ježíš svým učedníkům. » V něm žijeme, hýbáme se a jsme « (Sk
17, 28), prohlašuje svatý Pavel. » On je mi vnitřnější nežli mé vlastní
já,« zakusil svaty Augustin.
Rozhodneme-li se odevzdat mu bez výhrady, bude pojednou
všechno jiné. Celý svět zazáří v jasnějších, ale i mocnějších a vášnivějších barvách. Stvořené bytosti k nám budou obracet svou tvář
s důvěrou a budou nám zjevovat svá tajemství. Budeme chápat hlubší
smysl tvorstva. Dostaneme nové smysly, novy cit a nové srdce. V jedi564

ném pohledu nevýslovným způsobem poznáme více než za dlouhá
léta spekulace. Naše víra už nebude vynucený souhlas, nýbrž radostné
přijetí a spontánní přilnutí k tomu, v čem nalézáme sami sebe, svou
pravdivou podobu. Kdo zažil podobné, pochopí okamžité tuto řeč,
která se vyčerpává v pouhých náznacích. Kdo nechápe nebo chápe
jen málo a v odvozeném a přeneseném smyslu, nechť přijme tato slova
jako svědectví a ujištění, že nový život existuje a že on tedy nezůstane
v prázdnotě, když se svěří úplně té světlé moci, která již působí v jeho
srdci.
Blondel učí, že celé dílo rozumové spekulace je pouze jako pomocné lešení. Když je stavba hotova, můžeme je odstranit. Tím okamžikem se ukáže budova v celé své kráse (65). Nuže, dospěli jsme v našich úvahách k tomuto bodu. Blondel se dovolává zkušenosti konvertitů, těch, kteří se probojovali k přijetí víry. Všichni shodně líčí svou
zkušenost; »Závoj padl... Důkazy jsou zbytečné... Víra se stala zřejmostí ... Bůh sám dosvědčuje svou přítomnost« (66).
Vyjdeme-li však jednou ze sebe, překročíme-li omezení svého sobeckého a uzavřeného já, pak už pro nás nejsou žádné hranice, na nichž
bychom se mohli zastavit. Nevíme, kam nás Bůh povede a co od nás
bude žádat. Ale velkodušnost člověka, nesená Boží milostí, nezná
také žádné hranice. »Ještě nikdy nebylo moře tak otevřené jako dnes, «
zvolal Friederich Nietzsche před více než devadesáti lety. Můžeme
si právem přisvojit toto zvolání bezbožeckého básníka-filosofa. Snad
mnozí z vás moře nikdy neviděli, Znáte-li však svobodu dítek B o žích, pak víte více o otevřenosti moře než někteří z těch, kteří strávili
každou dovolenou u moře.

(65) Tamtéž, str. 1 1 3 .
{66) Tamtéž.
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Články

K A K T U Á L N Í M O T Á Z K Á M CÍRKEVNÍ P O L I T I K Y V N A Š Í ZEMI (*)
Poznámky k článku Dr. Karla Hrůzy, vedoucího Sekretariátu pro věci církevní
Úřadu předsednictva vlády ČSSR, v Tvorbě č. 32/1982
Po úvodních odstavích, v nichž se konstatuje současná právní úprava
života církví a náboženských společností a prohlašuje se, že ve shodě s Ústavou ČSSR z XI. 7. i960 je svoboda náboženství zaručena., se říká: » Československý stát se nevměšuje do vnitřních věcí církve: respektuje vnitrocírkevní
zásady, avšak zároveň nepřipouští vměšování církví do státních záležitostí. «
Státní orgány (dirigované stranou) nedělají v podstatě nic jiného, než že se
vměšují, ba přímo církevní záležitosti řídí, počínaje udělováním a odebíráním státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti; omezováním vyučování náboženství, výběrem bohoslovců, který provádějí státní sekretariáty, atd.
» Důkazem široké náboženské svobody, « píše se dále, i> není ovšem jenom
skutečnost, že v ČSSR existuje osmnáct církví a náboženských společností..., tyto
církve mají 28 biskupu ... Duchovní dostávají od státu pravidelný měsíční plat,
jenž byl upraven od 1. května 1981 na výši, jaká odpovídá průměrnému platu
čs. občana. « Nutno dodat, že průměrný plat čs, občana je 2600 Kčs, zatímco
kněžské platy se pohybují okolo 1200 Kčs. %Náboženskému vyžití věřících
občanů slouží denně 4860 duchovních, knězi, kazatelů, vykladatelů Písma atd....
V šesti teologických vysokých školách si církve vychovávají své budoucí kněze bohosloví studuje v letošním roce 610 posluchačů.« Nutno dodat znovu - všech
církví a všech ročníků.
» V Československu vychází celkem 27 různých církevních časopisů. Katolické noviny v českém znění mají náklad 120 tisíc exemplářů, ve slovenské řeči
dosáhly nákladu 130 tisíc výtisků. « Autor chce touto formulací naznačit, že
počet sc pohybuje podle poptávky, přičemž jsou tato čísla ovšem pevně stanovena jako strom a překročení neexistuje. České Katolické noviny řídí bezprostředně český sekretariát pro věcí církevní a vedoucí redaktor, který tam
byl dosazen před šesti léty » na zkoušku« - sbor ordinářů už víc než tři roky
žádá o jeho odvolání, samozřejmě bezvýsledně.
Po těchto úvodních odstavcích se p. Dr. Hrůza dostává k jádru věci:
» Tyto ušlechtilé mírové snahy našeho lidu jsou plně podporovány také ze strany
vlastenecky smýšlejících duchovních, organizovaných bud v Křesťanské mírové
konferenci nebo ve Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. Obě zmíněná kněžská hnutí otevřeně říkají na adresu nejagresivnějších kruhů imperialismu - válku nechceme! Plně se ztotožňují v tomto směru se všemi čs. občany ...
Takový vlastenecký, odpovědný postoj vítáme. Není ovšem náhodné, že proti
mírové praxi Sdružení katolických duchovních Pacem in terris a Křesťanské
(*) Převzato z Informací o církvi 1982, Č. io, str. 6-10.
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mírové konference vystupuji v relacích západních vysílaček a v buršoasním
tisku právě ti lidé, kterým je pozitivní vývoj vztahů mezi čs. státem a církvemi
solí v očích. Zvlášť se v tomto směru vyznamenává církevní politická katolická
emigrace, jíž sekundige i řada oficiálních vedoucích římskokatolických činitelů...«
Dr. Hrůza zde napadá i Jana Pavla II.
o Mnoho katolických kněží v CSSR se oprávněně pozastavilo nad skutečností, ze někteří páni kardinálové « - zajímavé, že Dr . Hrůza neví, že tuto »bulu«,
tzn. Prohlášení proti politickým organizacím kněží vydala Kongregace pro
klérus ze zváštní iniciativy Svatého Otce Jana Pavla II. - »neváhali letos
v březnu vydat bulu, jež zakazuje kněžím účast na mírových hnutích a sdruženích. Duchovní se ptají, proč katolický kněz v Československu se nesmí sdružovat - podle názorů vatikánské kurie - ve své mírové organizaci a proč nemůže
aktivně projevit lásku k vlastnímu národu, veřejně se těšit z úspěchů, kterých
dosahuje jeho vlast, a podporovat cestu, po niž kráčí většina občanů Československa. Některé pány kardinály v Římě zcela určitě mrzí, že češti a slovenM
katoličtí duchovní se sdružují v kněžské organizaci Pacem in terris. Páni kardinálové by rádi toto vlastenecké hnutí rozpustili - je jim totiž nepohodlné zvláště
proto, že se aktivně hlásí ke svému národu a věřejně podporuje mírovou politiku
SSSR, Československa i dalších zemí socialistického společenství; vadl jim,
že zmíněná organizace nesouhlasí s vlastizrádnou činností církevní emigrace,
zlobí je, ze katoličtí duchovní, kteří jsou sdruženi v Pacem in terris, prakticky
dokazují mírovým kněžským příspěvkem svůj kladný vztah k Československu.«
Existence PiT byla pro církev - tj. kněze i laiky - tragickou skutečností.
Byla v ní část kněží, kteří se vydávali za celou církev nejen u nás, ale i ve světě.
Kněží, kteří tam byli, obhajovali samozřejmě své členství různě: Prací pro
mír - ale co udělali kromě trapných projevů ? Prací pro církev - ale kde jsou
výsledky této práce? Boj proti náboženství pokračuje snad i rostoucí silou,
diskriminace věřících trvá; publikační možnosti jsou ještě menší než u ostatních církví, které PiT nemají. Zato byla zaseta nedůvěra mezi kněze i mezi
kněze a laiky: Nikdo neví, co se od členů PiT dovědí církevní tajemníci nebo
StB. Je tedy na místě se ptát, jak se srovnává toto členství s posláním a svědomím kněze? Zajisté jsou mezi nimi takoví, kteří tam jsou zcela pasivně,
protože neměli dost sil k odporu. Mnozí tam jsou z karierismu nebo strachu.
Málo je asi těch, kteří jsou v PiT bona fide. Právem se tedy vznášela nad PiT
otázka víry, věrohodnosti a pastýřské statečnosti. Proto je pochopitelné, že
Prohlášení Kongregace pro klérus z 8. 3. 1982 - mezi jinými - odsoudilo
i PiT.
Protože kolem Prohlášení se záměrně udržuje nejasno, nutno objasnit
některé otázky jak ze strany církve, tak ze strany státu.
Stanovisko církve je jasné: Prohlášení kongregace pro klérus se vztahuje
na celou církev a PiT v něm není výslovně jmenován. Na otázku pana kardinála Tomáška, zda se rozhodnutí vtahuje i na PiT, byla odpověď jednoznačná: ANO. Jen zbabělost a nepoctivost může tuto skutečnost překrucovat!
Stanovisko státu: Státní úřady o založení PiT dlouho usilovaly, veřejně
je vítaly, všemožně podporovaly a subvencovaly, po celou dobu jeho trvání
manipulovaly, vyžadovaly jeho činnost a usměrňovaly jeho činnost pro potřeby státní propagandy. Když vyšlo Prohlášení Kongregace pro klérus,
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ihned se ujaly povinnosti PiT bránit, ba vyžadovaly jeho existenci proti
vůli Svatého Stolce (sr. Katolické noviny z 18. 7.1982). Tím se tedy naprosto
vyjasnila situace: PÍT je organizace státní a protidrkevnL Stát potřebuje
PÍT - církev nikoliv. Stát potřebuje PÍT pro své dle, které nejsou & péče o
rozvíjení náboženského života <t, jak praví zákon č. 218/1949 Sb. o hmotném
zabezpečení církví. Tzv. mírová činnost PiT není prací pro skutečný mír
ve světě, nýbrž součástí mírové propagandy ČSSR, SSSR a jeho spojenců.
Každému je jasno, co by nastalo, kdyby tato propaganda zvítězila: O míru
by nebylo ani řeči! Zápas mírové propagandy směřuje k vítězství moci nad
každým, kdo & její ideologií nesouhlasí. Je tedy & mírová činnost <r PiT součástí tažení i proti církvi. Na druhé straně PiT nemá monopol na mír. Hájení
skutečného a spravedlivého míru pro všechny lidi a národy je úsilím celé
církve. Řeči o protimírové akci Vatikánu jsou průhlednou lži Ovšem světová
církev nemá své mírové úsilí načasované podle potřeb jedné strany, neužívá jejího slovníku, nechce se dát vléci potřebami kterékoliv strany.
Prohlášení Kongregace pro klérus není » zasahováním do vnitřních záležitostí našeho státu protože jde o vnitrocírkevní prohlášení platné pro celou
církev. Je naopak zasahováním do vnitřních záležitostí církve, když stát proti
Prohlášení Kongregace pro klérus brojí.
Církvi na »hnutí 0 Pacem in terris v ČSSR, založeném r. 1971 režimem,
nevadí tedy ušlechtilé mírové myšlenky a cíle, jak se v článku snaží vsugerovat p, Dr. Hrůza, nýbrž to, že PiT jako organizace založená ateistickým
režimem je organizace rozbíječská, jejímž posláním je rozkládat církev, stavět
duchovní a věřící proti hierarchii, a tím pomáhat k likvidaci církve u nás.
Vždyť v rukách PiT je za pomoci dirigujících státních a stranických orgánů
už nejen všechen zbývající náboženský tisk, ale dokonce už i teologické fakulty.
Nejde také o » konflikt mezi církví a státem <r. Konflikt je vykonstruovaný.
Jsou občany tohoto státu a chtějí mu dávat, co jeho jest. Když však kongregace dává kněžím pokyny k tomu, » co církve jest«, nikdo nemá právo vyčítat jím jejich poslušnost. Když stát uznává existenci katolické církve na
území ČSSR, uznává tím i její zřízeni, její struktury, má respektovat její
viru a důsledky, jež z této víry plynou. Což je ovšem velmi složité pro stát,
jehož programem je všechny církve a všechno náboženství likvidovat.
Nejde ani o boj prod státnímu zřízení. Církev a věřící občané chtějí jen to,
co je zaručeno Ústavou ČSSR (či. 32) a k čemu se stát slavnostně zavázal
mezinárodními úmluvami - jako jsou Všeobecná deklarace lidských práv
OSN (1948), čl. V I L Závěrečného prohlášení Helsinských dohod (i975)>
Mezinárodní pakty o občanských a politických právech (vyhl. 120/1976,
čl. 8 a 19), úmluvy proti diskriminaci v rámci UNESCO aj. Jde tu o svobodu,
jak je v těchto dokumentech definována a ne jak ji omezuje výklad vládních
činitelů (proti výslovnému zákazu čl. 5 Paktu). Nic víc a nic méně. Církev
žila ve státě otrokářském, feudálním, kapitalistickém - jak zní oficiální dělení
dějinných období. Může tedy žít i ve státě socialistickém, pokud ji nebude
ničit.
Článek pokračuje: » V nižných pomlouvačných tiskových kampaních se o
ČSSR tvrdíc že se vyhýbá rozhovorům s Vatikánem. Chtěl bych v této souvislosti
říci, že jednání a rozhovory mezi ČSSR a Vatikánem trvají od r. 1964 - v jejich
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průběhu byla vyřešena řada problémů, na kterých měly zájem obě jednající strany... Došlo například k dohodě o jmenování nových římskokatolických biskupů
v českých a slovenských diecézích...« Pokud jde o dohodu o jmenováni čtyř
biskupů, právě tehdy v r. 1974 ukázal Vatikán maximum dobré vůle, když
vyslovil souhlas s kandidaturou čtyř členů a funkcionářů Pacem in terris.
Od té doby se ovšem v celé nahotě objevilo vlastní poslání tohoto »hnutí«
a uvedené jmenování se ukázalo jako pochybné.
» Československá socialistická republika se am nyní nebrání dalším rozhovorům. Naopak se domníváme, že existuje řada otázek, které si vyžadují řešeni.
Oboustrannému vztahu by například bylo nanejvýš prospěšné, kdyby papež
Jan Pavel II. s konečnou platností uzavřel etapu studené války, jejímž plodem
bylo jmenování několika tajných biskupů pro území Československa. Byl by to
akt dobré vůle a ochoty, kdyby Jan Pavel II. existenci tajných biskupů ukončil. <•
Takto tedy p. Dr. Hrůza radí Svatému Otci; nezmínil se však přitom, že
tato » studená válka « je důsledkem jistých kroků komunistických orgánů:
Církev např. se už 14 let dožaduje povolení vyučovat děti náboženství v kostelích a na farách, žádá otevření dalšího semináře pro Moravu, uvolnění tisku.
Bylo by tedy spíše na orgánech moci, aby projevily dobrou vůli a zastavily
diskriminaci věřících a kněží, pronásledování a souzení horlivých věřících
ve směšných procesech^ v nichž je právo stavěno na hlavu.
Ještě jeden výňatek: » Chápeme, že pro církev je důležité, aby diecéze byly
obsazeny řádnými biskupy. Také našemu státu není lhostejné, kteří kněží budou
jmenováni do uvedených funkcí. Jsme toho názoru, že biskupem má být duchovni,
který požívá nejen přirozenou církevně teologickou autoritu, ale je i dobrým
občanem své země. Myslíme á, že není těžké najít takovou osobu mezi více než
třemi tisíci katolickými kněžími. Otevřeně je však třeba říci, že čs. strana nemůže
přijmout v jednání s Vatikánem takové návrhy, které jsou v rozporu s principy
základních zákonů, jež upravují vztahy církví k našemu státu.« Je jistč dobře,
že p. Dr. Hrůza a státní orgány chápou, že pro církev je důležité, aby diecéze
byly obsazeny řádnými biskupy, a to především po stránce náboženské, protože církvi nejde o nic jiného než o možnost a svobodu hlásat evangelium.
Zužující se prostor pro činnost církví zcela jasně ukazuje, že zástupci věřících
nemohou být členové Pacem in terris, i kdyby jinak, zejména mravně, byli
na výši, což u kandidátů, jak je navrhuje režim, zpravidla není. Pochopit
to a vyvodit z toho důsledky by bylo - či mohlo být - prvním krokem dobré
vůle.
Situace volby mezi věrností církvi a státní moci není nová. Církev se v ní
ocitla častěji - a vždy » prohrála« - jako její Zakladatel a Pán. Ale neztratila
ani Jeho, ani sebe, ani svou budoucnost!
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DANSE MACABRE
Zamyšlení nad problematikou jedné knihy
Do prózy Edy Kriseové Klíční kůstka netopýra vstupuje čtenář s jistou
dávkou nevinnosti: běžný hotelový pokoj, v němž Eusika, hlavní postava,
slyší volání o pomoc. Na dvorku skáčou žáby, je cítit vůni spařených brambor.
Ale pokoj s neznámou paní, k níž se Eusika uchyluje, se záhy mění v prostranství, oněkud »z líbezného keře« se vynoří vlkodlaci ruce, ze tmy se přikradou a zardousí tě. » A ráno tě pak najdou mrtvou u potoka.« Všimněme
si i slovosledu a romanticko-baladického refrénu, který uslyšíme ještě víckrát. Neznámá paní dává Eusice škapuliř na přitahování mužů s klíční kůstkou netopýra. » Pojď za mnou, pojď, zvala smrt, a ráno tě pak najdou mrtvou
u potoka,« čteme dále. Eusiku volá rytíř, z hradu na skále vycházejí panny
jako kajícnice, někde z povětří, mlhy a oblaků přilétají čarodějnice a bosorky.
Hrad »řetězem přikovaný k nebesům, kde se může všechno stát,« stojí na skalách, kolem nichž krouží hejno kavek, je místem, kde by Eusika chtěla zemřít,
ale nikoliv jako panna. Čtěme dobře: »Láska a smrt šly při ní ruku v ruce
a ona je musela přijmout obě dvě.« Rytíři u nohou sedí jedna z kavek a žere
myš, vidíme černý kočár bez koní, i žlutého psa hrajícího si s hovězími kostmi.
V hradním sále přeplněném portréty ve zlacených rámech je slyšet - zastavme
se - cembalo, strop pokrytý biblickými výjevy se vznáší, postel zakrytá rudým
sametem se zlacenými třásněmi má bílý, vyšívaný baldachýn. »A ráno tě
pak najdou mrtvou u potoka. Má milá, rozmilá, neboj se, šeptal rytíř.«(Slova
i dále proloženě mnou.) Tedy svět pohádky, snu, romantické, z baroka jdoucí
mystérium panenství? Mácha a hlavně Erben? Ještě se to dozvíme.
Kolem postele se míhají paví péra a když se Eusika zbavuje své domnělé
samoty, až později nám děj-neděj sdělí, že se jí»snad« nezbaví nikdy - zakusuje se jí rytíř do srdce, chce jí ho vyvrat ven, neboť z panenského srdce
»vyžije upír dlouho «. Leč to je pouze začátek, všimněme si nikoliv pouhých
detailů, zdánlivých ornamentů, nýbrž přímo staviva této u nás ojedinělé
prózy: loď mrtvých se smrtkou s prázdnými očními důlky, archanděl Gabriel
spravující místy i radiopřijímač, archanděl Rafael jezdící tramvají; jindy
Eusice létá kolem uší i archanděl Michael a šustí křídly, mihne se Polednice
i Klekánice, »pod plachetkou osoba«. Ó, Erbene, před čtenářem defiluje
veškerá aparatura černé magie, kabaly, včetně zaklínání dosti popisného.
(Jeptiška Magdaléna čaruje, ale místo muže přivolává kocoura, který jí klade
packy na ramena a z krku jí vyškrábne Eucharistii, kdeže jsme to v barokní
literatuře četli a slyšeli?) Na hřbitově mohou sedět astrální těla nevykoupených mrtvých, ďábel se tu činí v mnoha podobách, jednou jako milenec (eros?),
podruhé jnko kozel s obrovitým pohlavím (sexus?), kostry, víly, světlušky,
netopýři, znovu vlkodlaci, z kukel vylézají obludy, »ropuší hnát« - to není
chyba přepisu - erotomanka Marcela lapající po hospodách mladíky připo(*) VycMzI bez včdoml autora.
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míná jednomu z nieh5 Igorovi, čarodějnice, které se v noci zvedají z lůžka,
letí v podobě nočního ptáka a sají lidem krev z tepen. Stačí?
Neskutečný, polodětský a položenský svět snu a obrazivosti se krutě
prolíná v tvrdých kontrastech - vzpomeneme El Greca a Hieronyma Bos che
se světem drsné a hrubé reality ztotožněné s hrůzou, s deskriptivními naturalistickými body, známými opět z českého dávna. Barokní svět tu tedy máme
ve všech dimenzích? Vyčkejme ještě.
Igor, jedna z mnoha vyšinutých postav prózy, přivádí Eusiku do temné místnosti kolektivního sexu, starý Marhoul honí svou ženu stařenu
za stejným účelem. Děje, pozorované skutečnosti s temným podtextem (kupř.
koťata šplhají jedno po druhém na dřevěném stožáru v zřejmě sebevražedném
úmyslu a jedno za druhým padá na zem, kde se zabíjí) se vsouvají mezi vzpomínky na dětství, mezi dopisy archanděli Gabrielovi, Natálii. A konec?
Konce není, jako není konkrétního času ani prostoru a Eusika prošedší tímto
lidským vepřincem vyzdviženým snově a pohádkově do jiné roviny vlastně
své panenství neztrácí, uhájí je, ač proti své vůli - ví-li se to vůbec - a neznámá paní, která jí kdysi dala škapulíř, si pro ni přichází v jiném převleku, odvádí
ji na hřbitov ke katafalku s připravenou rakví se jménem Eusika. A ona jde
na vlastní pohřeb, diví se sice všemu, avšak zakletí pominulo, setkává se konečně s Gabrielem a s tímto jakoby archandělem roztáhnou a vznesou se
k nebi. Volání o pomoc, kterým autorka vlastně začíná, leitmotiv knihy barokně-romantického tajemství hrůzy a úzkosti je vskutku předznamenáním
příznačným a v podstatě jedním z klíčů k pochopení. Smrt křisitelka vyslyšela
volání o pomoc, ale neukvapujme se. Nemysleme hned ani na Salvatora Daliho a markýze de Sade, kteří ostatně nesjou baroknímu plenéru tak vzdáleni, jak by se leckdy zdálo. Utěšovat Eusiku slovy San Juana de la Cruz,
že není takového ďábla, který by pro svou čest také něco nevytrpěl, tu zřejmě
možné není. Nejděme přes romantismus k baroku tak daleko. U českého
prostředkovatele barokního fenoménu » Rakve visí v kořání růží«, i u něho,
podobně jako u Kriseové se objevuje »černý anděl« nebo »anděl smrti«,
i on napsal verš » Sám sobě jdu si za rakví«. Nejde mi tu jenom o zde citovaného Františka Halase z let 1927-1931, o jednotlivé verše, metafory, ale i o
vnitřní plenér smrti-lásky, hrůzy, zániku, červů v ústech, jimiž se mrtvoly
usmívají, lebek v růžích, o úsilí maximem hmotnosti zachytit maximum
zásvětné skutečnosti v příkrých paradoxech, svár duše s tělem, hádání života
se smrtí v ošklivosti vředů a purpuru. Stejně tak bychom v té době nalezli
množství dokladů pro zde řečené u Vladimíra Holana, Jana Zahradníčka,
Jakuba Demla a u celé vlny básníků, nad jejichž verši zvolal F. X. Šalda
roku 1934: »Nový návrat baroka.« Řekněme dnes, nové (a kolikáté?) vynoření barokního fenoménu u nás, tentokrát, u zmíněných, skrze německý
expresionismus. To jsme však odbočili.
Autorka antropomorfizuje vše: auto spí, řeka číhá, opice jsou plné lásky,
mrtvá, pečená krůta si nepřeje být rozkrájená, prádlo se venku nadýchá vzduchu, »plná ústa ho spolykalo «, popelnice mlčí, umírají dokonce i piva a rumy
pochodují jako správní vojáci. Nejenom že živé je všechno; cokoliv může
být čímkoliv, stát se, odehrát se kdekoliv a kdykoliv. » Húúúú, blecha píská
jako netopýr a veš štěká a kouše jako vlk za jistých okolností « - prokládám.
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Jistěže metodou koláže, televizního střihu a švenku i přítomnost přechází
v minulost, budoucnost v současnost, dospělost v dětství a naopak. Odkazy
k neodadaismu a surrealismu, jež se nabízejí, zdají se tu příliš snadné a snadným pohledem se mnoho nezabývejme. Neběží jenom o změnu času a prostoru, ale i o proměny lidí ve zvířata a opět naopak. Kluk Hamrle se mění
ve veverku, sám Gabriel - za jistých okolností - v medvěda: »Neboj se,
bručí medvěd temným hlasem, neboj se, zvykneš si.« Jaká to čeština, řekl
by mnohý, ten, jenž by po svém uváděl současnost do minulosti. Ale jinak:
postupy této prózy, přesněji řečeno malby v próze (všechny jednotlivosti
mají příznačně různé, kontrastní barvy a starému, dobrému Freudovi by
byly k užitku), jsou básnické a v podstatě zvýrazňují jednu velkou metaforu.
Kdybych, s autorkou, poněkud přehnal, stařec s kníry by se narodil své mladičké matce a žil by svůj život pozpátku až k porodu, kdy by zemřel s ještě
nerozevřenýma očima. Za jistých okolností je přece možné vše.
Zdržel jsme se popisem zdánlivě příliš dlouho z prostého důvodu. Rukopis koluje v málo exemplářích, takže je u nás téměř neznámý. A přitom se
jedná o událost literárního významu prvořadého.
Bytostné splynutí s přírodou zcela podle markýzova konceptu se ozývá
logicky: kap. 24, str. 154, text EE, 1980; ba více. Prolnutí všech přírodnin
navzájem, také člověka ovšem, člověka-přírodniny, na stranách psychedelického rázu se netáže, čím se člověk liší od veverky, kavky, medvěda,
rostlin, ptáků. Eusika spatřuje sebe samu jako v prvních dnech stvoření světa.
Na těle a z těla jí vyrůstají rostliny a houby, amébovití hadi, něco jako paraziti a buňky měnící tvar, zjišťuje, že » není cesta zpět, neboť v tom plíživém
vlnění ztratila čas i směr. Úrodné temnoty kolem ní se rozevřely...« Je-li
možnost všeho být čímkoliv, může-li se cokoliv stát kdekoliv a jakkoliv » za
určitých okolností«, nelze vinit markýza de Sade z nerozlišování mezi dobrem a zlem, mezi lidskostí a nelidskostí, mezi přírodninou a člověkem, mezi
řádem {ordo) a chaosem. Skutečnosti a postavy, byť v ostrých paradoxech
(kupř. archanděl s křídly potřísněnými omáčkou) spolu přece nějak komunikovat musejí. Jak - ptáme se. Krutostí, zní odpověď, záměnami snu se skutečností. K prvnímu třeba: postava otce snímajícího důtky ze stěny, následuje přesný, až precizně zachycený motiv důtek několikrát se opakující se
slovy: » Já to z ní vyženu.« Krutost dětí honících Eusiku po ulici - výjevy
krutosti dětí jdou skrze barok značně daleko do středověku - krutost všeho
vůči všemu ovšem nemá daleko k sebekrutosti, masochistické automutilaci.
(Eusika běhá bosýma nohama v maliní a ostružiní, až jí teče krev v tmavých
pruzích - nebo scéna s úředníkem zvaným Kocour: »Bij mne, bij, volal
pořád, působí mi to rozkoš, že mne biješ, ještě mne bij. « Kocour křičí, z jeho
tváře po ranách odpadává maso i s kůží, zůstává čelist bez odpadlé brady
a půlky nosu, atd.) Do změny snu ve skutečnost a skutečnosti v sen, plenér
čiře romantický, spadá přirozeně útěk (Eusika ustavičně prchá přede všemi
a před vším, před dětmi, dospělými, před sebou) a strach (z lidí, z vlkodlaků,
z milenců, jejichž čas dosud nepřišel, z černých křídel, z nezasloužených
trestů, ze snímání důtek nejenom otcových, ale i z důtek, které snímají zživotnělé, antropomorfizované věci a děje).
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Ztotožnění s přírodou vede - řekli jsme - k nerozlišování mezi dobrem
a zlem, v dalším důsledku k tomu, co markýz de Sade říká Justině: »Bůh je
mrtev.« Ústřední otázku vidím v otázce svobody. Jak se tu naplňuje slovo
Josepha de Maistre o tom, že člověk ponechaný sám sobě je příliš zlý, než
aby byl svobodný.
Vidíš-li smrt a zánik ve všech proměnách, nerozlišování lásky (eros) od
výronu žláz v sobeckém prožitku {sexus) a tento sex doprovázený (Marcela),
ocitáme-li se mimo dobro, mimo pravdu, mimo absolutno, v podstatě tedy
v absurdnu, to jest více než v původním chaosu, hledáme něco, co pro romantismus, přímého potomka baroka, je tak příznačné. A - nalézáme. Je to
vzpomínka na dětství, na láskyplně kreslenou matku; Eusika ve strachu před
Marhoulem dokonce vysloví: » Bože, neopouštěj mne «, jindy čteme: » Bože,
modlila se, zbav mě paměti«, Boha se dovolává vlastně neustále, modlí se
Andělíčku, můj strážníčku, apod. Tato próza Edy Rriseové si je vědoma
hříchu i odpovědnosti za něj. Nezáleží na tom, vysvobozuje-ii, tak řečeno,
hrdinku modlitba jako u Erbena a v romantismu vůbec. Eusika o hříchu
ví konfrontací s dětstvím, ale nečiní z faktu východisko. Nebo snad přece?
Nepíše Gabrielovi v dopise tu, řekl bych, klíčovou větu, téměř zašifrovanou:
» Zena se ze mne nestane začátkem lásky, jak to snad bývá, ale utrpením«?
(Proloženě mnou.) Tady se už činí krok k pochopení smyslu utrpení. A v tom
čtenáře nezmate ani odstavec ostatně potvrzující vědomí hříchu: »Hie, jak
jsem hříšná, říkala si a tušila svobodu ve všech svých činech.« Tak přece
romantická polarizace dobra a zla? Přece i na jiných místech knihy vědomí
spravedlnosti a nespravedlnosti?
Přirozeně, že jdu dále za text, který si toho zaslouží. Eusika pociťuje tíži
své »příslušnosti k pohlaví, jež si nevybrala«, klade si otázku: »Co vlastně
jsem« a co jsou ti druzí, otázky motivované také existencialisticky, jistěže
zprostředkovaně, vzpomeneme i známého výroku Sartrova: »Peklo, toť
druzí.« Stylistika Kriseové však, v podstatě existencialismu na hony vzdálená, spočívá ve zcela jiném vidění světa.
Vyřkli jsme jména Mácha, Erben, Halas, dotkli jsme se filosofických tezí
markýza de Sade. Nemyslím, že lze tuto báseň-malbu v próze zařazovat do
současného fool-festivalu vyděděnců společnosti. » Dějiny šílenství v období
zdravého rozumu«, jak zní titul loni vydané knihy, mají u nás úplně jiný
sociální kontext. Nedávný výrok Wernera Hofmanna, že člověk je zároveň
pachatel i oběť, přechází nepřijatelně a snadno ve výrok, že obětmi jsme
všichni. Filosofický alibismus (popření svobody vůle v mravním řádu, popření osobní odpovědnosti) se rád čas od času a neúnavně ztotožňuje s řeckou
anankéy nutností; osudem nevoleným. Úděl osobnost volí, úděl, jinak volba
sobě udělená, osudem není. Smíří-li se osobnost s takovýmto pojetím » osudu «,
do něhož lehce spadá výrok, že obětmi jsme všichni, jako osobnost abdikuje,
defenestruje sebe samu, stává se hříčkou přírodních nebo technických sil.
Ze zranitelnosti člověka ve věcech rozhodování o sobě, že zranitelnosti společnosti v těchže věcech vyvozovat tezi, že obětmi jsme všichni, je mně právě
alibismem, a to nejhoršího druhu. Jakoby to tušila i Eusika obklopená všemi
formami zrůdnosti, ale toužící po lásce a utíkající před holým sexem. Není
»vyděděná « v jakési klauniádě, není » Fool«, je » jiná «. Neznajíc sebe samu
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ve věku mezi dětstvím a ženstvím nalézá východisko ve smrti, avšak nedobrovolné a náhodné, ve smrti-vysvobození, ve vzlétajících křídlech smrti.
Kdo řekl, že dějiny kteréhokoliv života jsou dějinami krachu, neuvedl bohužel
úhel pohledu na zdánlivý krach. Tato malba v próze, udivující už svým titulem,filosofickéhoplánu, reflexe výslovně nemá, leč čtenáře k němu nechtíc
vede. Ostatně Camus svého času (Mýtus Sisyfův) přece tvrdil, že kromě
sebevraždy filosofických otázek není. Eusika po ní touží (začátek knihy) a
končí vlastním pohřbem z náhody nebo z nedorozumění se sebou.
Připomeňme ještě pohřeb Eusiky - naposled. Dívka? Žena? To se pořád
neví, hledí jakoby už z » onoho « světa na kluka Hamrle (s příznačným slovosledem) takto: »A tuhle, mezi sloupky cosi hopká. Přibližuje se to v matném
pruhu bílého světla z otevřených dveří a Eusika vidí: Hamrle na všech čtyřech
tlapách ocasem stopy zametá. « To se již blíží chvíle pohřbu: » Bože, zavolala
Eusika Nejvyššího, odpusť mi a nech mne žít.« Barokně-romantická balada
se vrací tam, kde začala. Panna Karla Jaromíra Erbena se dovolává Boha,
Eusika nazírá na sebe samu, »archanděl« Gabriel přichází se zlomenou svící
a tetičky se ptají: » A byla opravdu panna? « V baroku a v barokních fenoménech romantických i pozdějších panenství znamenalo mystérium, nikoliv
anomálii či vnucený stav. Život pak vůbec zase je chápán jako tajemství nikoliv
jako absurdum.
Próza byla psaná v létech 1971-72. Kdyby v ní čtenář četl o míse s cukrovím, v jejímž středu mezi sladkostmi nejvzácnějšího druhu vyčnívá uťatá
hlava svatého Jana Křtitele, četl by o hostině Herodově, jak ji známe z barokních homilií. Barok, víme s Crocem, zůstává historicky uzavřenou dobou.
Neopakovatelnou. Barokní fenomén se však tu více, tu méně, podivuhodně
a ustavičně zpřítomňuje v literatuře a v umění. Nejenom v koledách a lidových písních, nejenom v motivech zdánlivě vnějších, přímo v literárním
tvaru jej můžeme spatřit tam, kde bychom jej snad nejméně čekali. Zamyslíme se nad ním ještě jednou u knihy Alexandra Klimenta Nuda v Čechách
a pak v samostatné kapitole. Zde bych jenom opakoval, že tento fenomén,
jsa jedním z projevů religiozity nejenom katolické (i když té především),
může existovat a existuje dosud i bez jakéhokoliv religiózního základu.

VLADIMÍR NEUWIRTH (Frankfurt)
RODINA V ŽIVOTĚ ALBERTA

VYSKOČILA

Albert Vyskočil se narodil 28. 1.1890 v rodině známého pražského krejčího. Rod Vyskočilů však nepocházel z Prahy. V životopisném náčrtu, který
zůstal v rukopise, praví A. Vyskočil o svém rodu: »Moje příjmení ukazuje
na hanácký původ, ale hluboko do nepaměti zapadlý. Nevím, kde se můj
praděd narodil, ale vím, že se oženil na moravské půdě v Telči, a tam se narodil můj dědeček Tomáš, po dlouhé vojenské službě v Itálii hraběcí Lützo574

worský krejčí a poštmistr v Lochovicích u Zdic, kam ho patrně jeho minulost
vábila. Jeho otec byl krejčí a krejčím se stal i můj otec Josef, který chtěl mít
krejčího i ze mne. Ale já jsem se později svěřil už jen Carlylově Filosofii šatů.
Obratné a dovedné ruce však v rodě zůstaly a podědil z nich můj mladší bratr
Josef i můj syn Petr. «
Matka Vyskočilova pocházela rovněž z kraje mezi Prahou a Plzní. Ve
svém životopisném náčrtu o ní praví: »Maminka byla z Cerhovic, ale její
otec Jan pocházel z řeznické rodiny Nejedlých z Žebráka. Jeho žena, má
babička Anna, kterou jedinou ze svých prarodičů pamatuji, se narodila v Holoubkově a po matce pocházela z rodiny Frýjaufů (Friihaufů), hutníků. A tady
pronikla do našeho rodu německá, patrně saská krev. Ale německy z těch
Fryjaufů, jak se psali, jakživ neuměl a nemluvil nikdo. V Evropě, a zejména
v Evropě střední jsou lidé pomíšení ... «
Ačkoliv Albert Vyskočil mnoho přemýšlel o duchu dětství a svým dětem
věnoval mnoho času, nebylo jeho vlastní dětství zcela radostné. Jeho otec
pracoval od rána do večera. Dlouho těžce nesl, že ho jeho otec přinutil ke
krejčovině. »Třebaže ho jeho otec s jeho řemeslem sezdal krutým násilím,
otec se s ním smířil: když tedy krejčím, tak tedy krejčím, ale se vším a doopravdy. Vyprávěl často, a příchuť hořkosti ho neopustila nikdy, co ho stálo,
než vyznal své amor fati.« Jak na A. Vyskočila časté stesky otcovy působily,
svědčí úryvek z deníku z března 1908: »Večer. Stojím na balkoně, je teplý
večer a to tu bývá nejlépe ... Zas onen prázdný chvástal! Otec můj stále naříká
nad svými nezdary; jediné, co s námi sděluje. Matka nemluví a sedí zamyšlená.
A zde mně má být nejlépe! To je domov? Jak stará přísloví lhou! Tady venku
je lépe, je lépe být sám, žít, kde nikdo nám nevzdoruje, neodpírá.«
Rodiče byli starostliví, ale domov byl zaplněn ustavičnou prací otcovou
i matčinou, a nebylo tam žádného teplého místečka, nebylo tam místa pro
život. V životopisném náčrtu čteme: »Víš, vyprávěl mi můj tchán, když
jsem jako dítě večer klečíval u maminčina klína a když se se mnou modlívala,
to byly nejšťastnější chvíle mého života. Takové chvíle jsem nepoznal. Kromě
neděle, nebývalo pro mne místa, všude jsem překážel. Celý byt patřil řemeslu
a zákazníkům, kteří od rána do večera přicházeli jedni za druhými. Nebylo
koutka pro můj stoleček, po kterém jsem toužil a nikdy ho nedostal. A tak
jsem pobýval stále venku na pavlači se sousedovými dětmi, zřídka na ulici,
v její nudné skličující prázdnotě, ale zato tím častěji jsem zabíhal do blízké
Kanálky... « (Životopisný náčrt, str. 5).
V otcově krejčovské dílně pracovalo původně deset dělníků. Matka vařila pro rodinu, dělníky a pro podnájemníky, většinou studenty. Zákazníků
bylo mnoho. Často a dlouho čekali na zkoušku. Otec dovedl udělat dobrou
práci, ale byl špatný obchodník. Za svou práci počítal si málo a nedal si říci.
O jeho dobré práci svědčí okolnost, že pražské Technologické museum mu
nabízelo profesuru, kterou však nepřijal.
Z doby dětství a mládí zůstal ve Vyskočilovi jistý rys vnitřní uzavřenosti.
O sobě toho nikdy mnoho nenamluvil.
O zájmech a povaze dospívajícího Vyskočila svědčí jeho cesta do Itálie,
vlastně do Istrie, která tehdy patřila k Rakousku. Důvody této cesty byly dva:
literární a mineralogický. Chtěl jít do této země proto, že ji kdysi navštívil
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největší český básník Mácha, kterému později věnoval řadu studií. A chtěl
mít ve své mineralogické sbírce jistý druh kamene, který se vyskytuje v okolí
Terstu. Ve svých vzpomínkách praví: » Na cestu do Itálie jsem šel za Máchou,
ale vedle toho jsem nesl i geologické kladívko.«
Vzal si tlumok a vyrazil na cestu. Cesta, kterou vykonal pěšky, trvala
dva týdny. Dorazil do Istrie k místu, kde se vyskytoval onen druh kamene,
a dal se na zpáteční cestu. Předposlední den přišel do Příbrami. Starosti mu
dělala prázdná kapsa. Podle rakouských zvyklostí mohl student cestující o
prázdninách zadarmo nocovat ve školách. Ráno dostal za režijní poplatek
snídani. Když se v Příbrami blížil ke škole, ve které chtěl přenocovat, přidal
se k němu jeden prostý člověk a začal se ho vyptávat. Před vchodem do školy
vstrčil mu do ruky peníz. Teprve za dveřmi školy si Vyskočil uvědomil, že
dárci nepoděkoval. Vyběhl proto na ulici, aby mu vyslovil svůj dík. Po dárci
však jako by se slehla země. Neviděl ho. (Později, když vyprávěl tento příběh
v kruhu několika spisovatelů, poznamenal Vladislav Vančura, jeden z nejvýznamnějších českých prozaiků v době mezi dvěma světovými válkami:
» To byl anděl - cestovatel.«) Ráno po snídani žádal po něm školník přesně
tolik, kolik mu dal onen neznámý dárce. K večeru dorazil do Prahy. Když
se objevil ve dveřích svého domova, viděl rodiče a sourozence, jak stísněně
sedí u stolu. Albert totiž neřekl nikomu o své cestě. Třetí den po jeho odchodu
zašla matka na policii, aby ohlásila zmizení svého syna. Veškeré pátrání policie bylo marné. Když se po čtrnácti dnech objevil opět doma, vládlo ve světnici mlčení, protože ho všichni považovali za mrtvého. První, kdo přerušil
ticho, byl jeho starší bratr Břetislav, který se ho zeptal: » Ty vole, kde jsi byl?«
Život v domově mu však přinesl i první kontakty s representanty české
kultury. Zákazníky otcovými byli mimo jiné skladatelé Antonín Dvořák
a Josef Suk, básník Viktor Dyk, spisovatel a literární historik Hanuš Jelínek,
paleograf profesor Friedrich... Za starším bratrem Vyskočilovým přicházel
i básník, literární kritik a dramatik Otakar Fischer a hudební skladatel Ladislav
Vycpálek. Josef Suk, musel-li dlouho čekat, hrál hodinu i dvě na klavír, který
stál v pokoji. » A tak jsem leckoho poznal a zaslechl z literatury a o literatuře
v letech, když jsem byl ještě plně zabrán svými brouky a později paleontologií
a petrografií.« Vyskočilovo řečnické umění či řečnický přednes má své
kořeny rovněž v domově; byl do určité míry dědictvím po otci, » u něhož «>
jak sám praví, »jsem poznal nejkrásnější a nejdbalejší artikulaci«. Pro vývoj
mladého Vyskočila znamenaly mnoho i diskuse se studenty - podnájemníky,
» s kterými bývalo veselo a družno v ovzduší přichmuřelém otcovými starostmi
a spoustami práce, která ho přemáhala « (str. 7).
Pro růst chlapce a studenta mnoho znamenala Praha se svými památkami a kulturním prostředím. O svých kulturních zájmech a zájmu o Prahu
v letech svého mládí praví: » Muzejní vitríny a Archiv pro přírodní výzkum
vystřídala Rudolfínská galerie, výstavy Mánesa, skřínku s pinsetami skřínka
s barvami a tužkami. Nedovedl jsem se nasytit Goethovým Faustem či lépe
Vojanovým Mefistofelem. Vycpálka, který často chodíval za bratrem, jsem
nepřestával trápit s přehráváním Pádu Arkuna, Fidelia, ale nade vše jsem
tonul v Mozartovi, v jeho líbezném smutku - denn alle Poesie ist tiefes Klagen.
Co jsem všechno dělal, maloval, četl, horoval pro hudbu a zpíval a hrál, blou576

mal po staré Praze, navštěvoval kostely, paláce, dvorky starých domů, psal
deník « (str. 8).
A. Vyskočil studoval na učitelském ústavě. V této době a později chodil
na přednášky nafilosofickéfakultě Karlovy university. » C. k. ústav pro vzdělání učitelů v Panské ulici byl za mé paměti školou bědné úrovně; kromě
Msgre dr. Blandy, který však žel pro stáří nevyučoval, byli ostatní profesoři
sotva průměrní. Bylo mi úzko z toho, kde jsem se octl. Škola mne svými
požadavky netísnila, a tak jsem po večerech pilně navštěvoval, co mne vábilo
z universitních extensí. Má sestra Marie, která mne velmi milovala, zaplatila
mi školné do kursu angličtiny « (str. 7). Mezi profesory, na jejichž přednášky
později chodil, oblíbil si obzvláště profesora V. Čádu a profesora Arne Nováka, literárního historika, který po první světové válce odešel do Brna na
nově založenou Masarykovu universitu a který se stal posledním rektorem
této university před jejím uzavřením v roce 1939. S Arne Novákem udržoval
po řadu let přátelský kontakt. Toto přátelství, které přispělo k rozvoji Vyskočila jako literárního kritika, přestalo v roce 1933. A. Vyskočil měl v tomto
roce v Brně přednášku o baroku, při které pominul Novákovu stať o baroku.
Nechtěl totiž říci, že má jiný pohled na tuto dobu a že Novák prostě převzal,
pokud jde o barok, názory literárního historika Jaroslava Vlčka.
Albert Vyskočil chtěl studovat na berlínské universitě. K zápisu přišel
s jedním Polákem. Oba dva byli však odmítnuti. Důvod tohoto odmítnutí
Vyskočil plně pochopil, když si týž den koupil a pročítal číslo jedněch berlínských novin. Viděl v nich karikaturu: stůl, jehož nohy ohryzávají krysy,
a dole slova: Die slawische Gefahr.
Se svou ženou Emilií rozenou Sládkovou se A. Vyskočil seznámil v r. 1910.
Ve svém deníku k datu 1. listopadu 1910 píše:
» Na klášterní věži odbíjely čtyři - v Břevnově. Po schodech s prvního
patra staré břevnovské školy lehounce sestupovala dívka tmavě kaštanových
vlasů, poněkud rozcuchaná, s vesele zářícíma černýma očima. Ještě téhož
večera seděli jsme vedle sebe v lázeňském sále na Čádovi. Od té chvíle mnoho
a mnohých útrap jsem jí připravil, (ale) nepřestal jsem ji milovat nikdy; tak
náhle rozkvetlo mé jaro v listopadu, právě ve výročí narozenin Karla Hynka
Máchy.«
Emilie Sládková byla dcerou profesora řečtiny a latiny na malostranském
gymnasiu. Profesor Sládek byl bratrem známého českého básníka a překladatele J. V. Sládka. To byl jeden z důvodů literárně-kritického editorského
zájmu Vyskočilova o Sládkovo dílo. I v pozdějších letech sedávala paní Vyskočilová u stolu s velkou krabicí s korespondencí a fotografiemi básníka J. V. Sládka a četla v rodinném kruhu a v přítomnosti návštěvníků z jeho dopisů.
Emilie Sládková, která se provdala v r. 1917 za Alberta Vyskočila, působila harmonicky na vývoj svého muže. Svědčí o tom mimo jiné dva zápisky
z Vyskočilova deníku.
První je z doby první světové války. » Dostal jsem bochníček od Míly
a tu jsem se pozastavil, zamyslel nad křížkem, kterým prořízla jeho hnědou,
vonnou kůru. Vzpomněl jsem si, že když začínala chleba, dělala tři křížky
nožem jako má matka. Dávno jsem na to zapomněl a tu najednou mi to přichází tak plno významu. Ne snad proto, že dnes je bída a věcí těch si hledí
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každý lump. Hie, tradice! Ba, celá filosofie! Zkušenost dlouhých let a ovoce
utrpení je v tom znamení kříže, ve znamení, kterémuž je dobré se dnes v davu
vyhnout, ukrýt je. Znamení, kterému se učí jako sacerdotálnímu postoji
v seminářích, místo aby se učilo tomu, co k němu bezpečně vede - životu
v pravdě« {Deník, 10. června 1915).
Druhý zápisek je z konce května 1962, kdy Emilie Vyskočilová zemřela:
» 23. máje 1962. Ve středu odpoledne, po hodině druhé byl jsem v nemocnici
za ní. Stál jsem v nohách její postele, oči měla jakoby lehkou mlhou přistřené:
Pojď blíž, dobře nevidím. Přistoupil jsem k ní, naklonil jsem se nad ní a ona
vzala mou hlavu do obou rukou a jako by odlévala do svých dlaní podobu
mé tváře. Byli jsem v té chvíli sami a poznávali, že se loučíme, ale bylo ticho,
slavnostní a podivné. My se budeme věčně milovat, řekla - řekli jsme jako
jedněmi ústy. Přistouply naše děti a přátelé a rozvinula se řeč a ona se smála,
naše tíseň ustoupila jejímu humoru a vtipu. Tak míjelo odpůldne. Když po
čtvrté návštěvy se rozcházely a ona nás pobízela, abychom už šli, ošetřovatelky se daly do práce, svačina se podávala, teploměry rozdávaly, všechno
bylo na odchodu. Zmizte už a nepřekážejte! Tak v pospěchu všecko a já nevěděl, že to byla její poslední slova.
V sobotu 26. máje směl jsem za tou strašnou bílou zástěnou v strnulém
mlčení zlíbat jenom vychladlé tělo mé Míny, naší mamičky. Dobrou noc!
Bůh ti odplať za všechnu tu lásku, za všecku tu krásu, kterou jsi blažila po
padesát let našeho společného života, a uveď tě v radost věčnou. Amen.«
Po její smrti žil jen vzpomínkami na ni a obzvláště první rok se utěšoval
četbou jejích deníků.
*

*

*

ČESKÁ KULTURNÍ TRADICE

Dojista nikdo nepochybuje, že člověk se táže proto, aby zvěděl, a takto
míru své nevědomosti nebo nejistoty umenšil. Je však v povaze každé otázky,
že není toliko sama o sobě, ale že vyplývá z počtu otázek souvisejících, který
se náležitým řešením postupně redukuje. Nabývají-li však problémy té vlastnosti, že každým dalším luštěním se kalí a že jich přibývá a tím i míra nejistot
se zvyšuje, je to ve vlastním slova smyslu již stav povážlivý, kdy možnost
veškerého pokroku se tarasí a kdy je nezbytně třeba podle Chestertonova
paradoxu se ohlédnouti nazpět, abychom viděli dopředu. V tom je dojista
vlastní příčina dnešního obecně zřetelného revisionismu jako znamení času
před prahem nových dějin.
Dobře-li rozumíme smyslu slova, pak tradice (což je v souvislosti s významy příznak, rys a stopa) neznamená toliko ústní podání nepsané praxe nebo
mínění, ale spíš ustavičnou přítomnost základu jako dědictví postupovaného
z pokolení do pokolení, jak to patrně chápal Machiavelli, když mluví o životě
útvarů, závislém na věrnosti té myšlence, z které vznikly. Tradice v tomto
smyslu je cosi jako osobní jistota, která je podmínkou činu, a kterou nelze
jen přejímat, ale je nutno vždy znovu ji chápat, potvrzovat a utvrzovat, abychom jí v opovážlivém spoléhání nepozbyli. Ale právě v tom, že je tradice
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dědictví nepsané a vlastně nenapsatelné, vězí určité nebezpečí, pro které
čas od času v zadrhlinách cesty nezbývá, než přehlédnouti ušlou pouť a odvážiti se pokusu právě tak nesnadného jako nezbytného: ohlédnouti se nazpět
až k vlastním, směrodatným počátkům dějství, v jehož ústrojnou jednotu
doufáme příslušeti svou snahou, která bez této živé souvislosti by byla bezradná a marná.
ALBERT VYSKOČIL, Znamení u cest (Kritické studie), Brno 1947
* * *

Z E ŠALDOVA ZÁPISNÍKU

Ve Vyskočilovi vyrostl nám kritik stejně jemný a prozíravý jako důsledný
a teoreticky dobře fundovaný. Je třeba říci to zcela hlasitě dnes, kdy není
nadbytek dobré vůle, takové věci si uvědomovati a z nich se těšiti. O podstatě
poesie poučil se Albert Vyskočil u Poea, u Novalise a pravděpodobně i u Bremonda. Ale ovšem nepřejímá nic z nich mechanicky, promýšlí a hlavně:
prožívá ty věci po svém. Poesii staví proti vědě jako Poe, vylučuje z ní diskursivní rozum i rozum intelektuálný, je mu rozpomínání se na ráj jako skutečnost všech skutečností. Z obou knížek, vydaných v Pourově edici, Básníkovo
slovo chce vystihnout magicky přepodstatňující účinek básníkova vidění;
Marginalia jsou pak doprovodními glosami o božské povaze krásy. V Máchově
Nerozumím staví proti sobě básníka Máchu a filosofa Palackého, který je zde
spoután Schillerovou formulí idealistického racionalismu německého, Vernunft
im, Herzen. V stati K základům básnitcví zdůrazňuje se, že tyto základní poznatky nejsou z rozumu, nýbrž ze zjevení, z milosti a z víry, a že i kritik musí
mít své irracionálné východisko, pročež jeho počínání je netoliko vědou,
ale i uměním. Jako vlastní smysl poesie vytýká Vyskočil blaženost, proto není
v poesii místa pro pravdu, která je pro ukojení rozumu. V Řádu poesie a v řádu
prózy hledá vlastní imanentní architektoniku verše i prózy. » Verš, jako vlastní
nástroj a tělo poesie, má svůj smysl v tom, aby v jeho pořadí slova nabyla
oné váhy a plnosti, které by jinak nikdy nedospěla. « Myslím však, že antitese
poesie a próza, pokud jde o tvorbu skutečnou, musí se nahradit antitesí lyrika
a epika. Jen epika je hodnotná próza, pojatá pod vyšším zorným úhlem vidění.
V stati Matthew Arnold a povaha poesie polemisuje Vyskočil s Arnoldovým
pojetím poesie jako » kritiky života« i s jeho tvrzením, že hlavním živlem
moderního ducha je imaginativní rozum. V článku o Jaroslavu Durychovi
rozbírá Vyskočil lyriku Durychovu velmi přísně, ale také velmi pronikavě;
z jeho veršové tvorby nechává platit napolo něco málo z Beskyd a úplně jedinou šedesátiveršovou báseň Na Monserratě. V následujícím portrétu Vladislava Vančury vyšetřuje tvárně výrazové kořeny jeho epiky a vytýká meze
jeho rozkošatění. V studii a Johnu Keatsovi a Fanny Brawnové obrací se
autor právem proti positivistickému pojetí literární historie » rozpoznávající
v díle tvůrčí obraz životních zážitků «, která nemá smysl pro autonomní
život díla » vyšlého z vnitřní skryté biografie «. V Margináliích jako vysvětlující
glosu k těmto názorům napsal Vyskočil zcela jasné a nedvojsmyslné napo-
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menutí všem utilitářským sudičům poesie:» Básník není hlasatelem pravd;
je svého druhu a nadobro se nehodí za pravidlo komukoli. Proto nezasedejte
v něm na slova, jež nejsou názvoslovím vědců nebo filosofů, kteří budují
systémy; na slova, jež básníkům jsou látkou k metaforám. Papež Julius II.,
který podle všeho dobře rozuměl těmto věcem, vyhradil umělcům zvláštní
vchod do Vatikánu. «
VIII,
*

*

1933-1936

*

BIBLIOGRAFIE DÍLA ALBERTA VYSKOČILA
Narodil se 28. 1. 1890 v Praze. Po studiu na učitelském ústavě v Panské ulici a na Karlově universitě působil od r. 1909 jako učitel v Oudolení, okr. Chotěboř, později v Ořeše,
v Břevnově, na Zlíchově a v Horních Mokropsích až do pense r. 1942. Do r. 1948 byl externím redaktorem ve Vyšehradě. Od té doby již mlčel až do své smrti 4. 12. 1966.
Básníkova cesta, Kuncíř, Praha 1 9 2 7
Na pokraji dnů, Pourova edice, Praha 1 9 3 2
Básníkovo slovo, Pourova edice, Praha 1933
Marginalia, Pourova edice, Praha 1934
Básník, Melantrich, Praha 1936
Kryštof Kolumbus, Orbis, Praha 1945, Olomouc 1946
Znamení u cest, Brno 1947
PŘEKLADY

T . CARLYLE, Sartor resartus, Stará Rise 1920
T . CAKLYLE, Hrdinové a úcta k hrdinům, Symposion, Praha 1925
DANIEL DEFOE, Robinson Crusoe, Kuncíř, Praha 1926; Melantrich, Praha 1933
E. A . POE, K podstatě básnictví, Symposion, Praha 1928
E. T . A . HOFFMANN, Kreisleriana, Melantrich, Praha 1 9 3 2
JOHN KEATS a FANNY BRAWNOVÁ, Korespondence, Pourova edice, Praha 1933
DANTB GABRIEL ROSSETTI, Ruka a duše, Pourova edice, Praha 1934
K

EDICI PŘIPRAVIL

K . H . MÁCHA, Dílo, Plejada, Praha 1929
J . V . SLÁDEK, Básnické dílo, Melantrich, Praha 1945
Rukopisy zelenohorský a královédvorský, Pourova edice, Praha

SYMPOSIUM O PRONÁSLEDOVANÉ CÍRKVI V

1948

ČSSR

Ve dnech 10.-13. října 1982 pořádalo ve Wildbad Kreuth blízko Tegernsee v Horním
Bavorsku české katolické sdružení Opus bonům spolu se vzdělávací akademií Hanns-SeidelStiftung symposium na téma Kirchenverfolgung in der Tschechoslowakei - o pronásledované církvi v Československu, svým způsobem pokračování loňského symposia v Pasově,
o němž referovaly Studie č. 80 (lij 1982), str. 149.
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Účastníci se sešli v neděli 10. fíjna večer. Do tématiky symposia uvedl předseda O p u s
b o n ů m , opat Anastáz Opasek (Rohr), který připomněl, že právě toho dne byl svatořečen
Maximilián Kolbe, mučedník 20. století, a že je mnoho dalších mučedníků totalitárních režimů. Upozornil na protícírkevní tendence v meziválečném Československu a podal krátký
přehled pronásledování církve v Československu za komunistického režimu.
V pondělí dopoledne rozebral Josef Rabas (Würzburg - Řím) historické pozadí církevního vývoje v Československu a odpoledne Karel Kaplan (Mnichov) mluvil o proticírkevně zaměřených procesech stalinské éry. V úterý dopoledne rozebral Alexander Tomský
(Londýn) ve své přednášce současnou situaci církve v Československu, zmínil se o posledních
procesech a zvětšeném proticírkevním tlaku, avšak také o zesílení náboženského života, jež
se projevuje mimo jiné rozsáhlou samizdatovou vydavatelskou činností. Odpoledne pak
referoval Karel Mácha (Mnichov) o knize Milana Machovce Ježíš pro ateisty.
Závěrečnou přednášku měl Jiří Lederer (Griesbach) o vztazích Charty 77 a křesťanství.
Jako ukázku uvádíme právě tuto přednášku, jež přehledně ukazuje paralely mezi hnutím
za lidská práva a náboženskou obnovou v českých zemích.
Po jednotlivých referátech následovala živá diskuse, kde byl v jednotlivých příspěvcích
prohlouben a doplněn obsah jednotlivých referátů, přičemž se nezapomínalo ani na otázku,
jaký je úkol lidí žijících ve svobodném světě, jak mohou působit na změnu tíživých poměrů
v současném Československu.
V.

S.

JIŘÍ LEDERER ( G r i e s b a c h )

C H A R T A 77 A K Ř E S Ť A N É
Nejsem historik ani filosof. Pouze novinář. Existuje takový názor, že vlastně
novinář je historikem a sociologem současnosti. Přináším jen pár poznámek
k danému tématu, které pokládám za výsostně důležité nejen pro současnost,
ale i pro dobu příští.
i. Pro zrození humanitního hnutí Charta 77 byla řada určujících událostí, a to domácích i těch, které se odehrály mimo území Československa.
První informativní rozhovory, které nakonec vedly k založení Charty,
se odehrály nedlouho po podepsání závěrečného aktu celoevropské konference o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách. Zájem o takzvaný třetí koš
této konference, to znamená o otázky lidských práv, byl v Československu
veliký, a nejen v Československu.
Určitou roli pro vytváření atmosféry, v níž se Charta rodila, odehrála
předvolební kampaň presidentského kandidáta Jimmy Cartera, především ta
část této kampaně, která zdůrazňovala nutnost respektování lidských práv
jako podmínku mírového soužití v tomto světě.
Velký ohlas měla vyhláška čs. ministra zahraničí, podle níž Československo
ratifikovalo mezinárodní pakt o občanských a politických právech i mezinárodní pakt o hospodářských a sociálních právech. Když vyhláška ministra
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zahraničí vyšla v úředním listě, bylo vydání tohoto časopisu., který normálně
kupuje nepatrný počet soukromých zájemců, zcela rozebráno.
Necelé čtyři měsíce před vyhlášením Charty 77 se v Polsku ustavil výbor
na obranu dělníků, široce známý pod proslulou zkratkou KOR. Skupina
intelektuálů různého ideového profilu vystoupila v této době na obranu krutě
pronásledovaných dělníků, kteří byli označeni jako iniciátoři a organizátoři
dělnických bouří v červnu 1976 po gierkovském zdražení. Tato iniciativa
polských intelektuálů, mezi nimiž nechyběl ani katolický kněz, měla rozhodující vliv na průběh dalších dramatických událostí v Polsku. Není pochyby,
že ustavení KORu v září 1976 nezůstalo bez ohlasu v řadách československé
opozice.
Přímým konkrétním popudem k ustavení Charty 77 byl soudní proces
proti undergroundovým hudebním skupinám, které se bezprostředně politicky neangažovaly. Stačilo však, že se nenechaly podřídit státním orgánům,
aby byly vystaveny policejním šikanám. Provinily se pouze soukromými
kulturními aktivitami, žádnou ilegální politickou činností - a přece členové
těchto skupin byli pronásledováni a odsouzeni na dlouhou dobu do vězení.
2. Při zrodu Charty a při jejím prosazování do života sehrály nezastupitelnou roli především dvě osobnosti: dramatik Václav Havel a filosof profesor
Jan Patočka. Umělec-humanista, který není spjat s žádnou náboženskou
vírou, a hluboký myslitel křesťanského ražení.
Tyto dvě osobnosti spolu vytvářely ducha nového hnutí na obranu lidského života. A zároveň se staly nejvýznamnějšími mluvčími tohoto hnutí
na venek, vůči veřejnosti i vůči mocenským orgánům.
Obě tyto osobnosti si vysloužily bezohlednost policejních úředníků.
3. Od počátku v hnutí Charta 77 byli lidé rozličného profilu. Byli v ní
mladí i staří, dokonce i velmi staří, intelektuálové, to znamená spisovatelé,
umělci, vědci, novináři, a zároveň i dělníci, úředníci, ženy z domácnosti, byli
v ní bývalí komunisté i antikomunisté, byli v ní ateisté i lidé věřící, byli v ní
evangelíci i katolíci.
Zdůrazňuji tyto fakty proto, že naznačují intenzitu vzájemné tolerance,
a to znamená, že v základech Charty, v jejím programovém prohlášení i v dalších dokumentech a zároveň i v činnosti hnutí byly uloženy základní křesťanské ctnosti. A nic na tom nemění skutečnost, že možná většina chartistů
tyto ctnosti nepokládá za výrazně křesťanské. Respektive nemá potřebu
nazývat tyto ctnosti křesťanskými.
4. Charta 77 nevstoupila do společenského života Československa jako
opoziční, antirežimní síla. To je právě to, co se některým kritikům na Chartě
nelíbí. Vystoupila - řekl bych - jako hlas lidského svědomí, jako hlas promlouvající ve společnosti a ke společnosti, utlačené totalitním režimem.
Není to tedy hlas povstalecký, vyzývající ke svržení režimu, režimu nenáviděného, ale zároveň snášeného.
Jak zní hlas Charty? Připomíná všem občanům, co smějí a co mají žádat
od vládnoucí moci: aby respektovala své vlastní zákony, aby respektovala
ty právní normy, které sama ze své vůle přijala. I tak se při svých rozhodnutích nikdy na nic společnosti neptá.
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Tak zní hlas Charty. Kdo od Charty žádá něco víc, obrací se na špatnou
adresu. Hnutí Charta 77 nikdy své zásadní postavení neporušilo a do dneška
na něm trvá.
5. Hnutí Charta 77 je nepočetné. I když je hnutím, které se chce pohybovat ve sféře právního řádu totalitního režimu, je hnutím pronásledovaným.
To znamená riskantním pro každého, kdo se k němu přidá. Od takového
hnutí nelze očekávat v totalitní společnosti, že bude přitahovat masy lidí.
Navíc - Charta nemá zvlášť přitažlivý a dynamický program. Nechce
nic víc - opakuji - než, aby totalitní režim dodržoval své zákony. A to se
mnohým lidem zdá poněkud směšné - chtít, aby se bandita choval jako ctnostný mnich.
6. Přesto můžeme hovořit, že Charta měla a má nemalou mravní přitažlivost. To se zvlášť prokázalo během prvního roku, během roku 1977.
Je všeobecně známo, že po vyhlášení Charty režim zahájil obrovskou
prótiofenzivu, která byla namířena proti každému signatáři Charty a zejména
proti těm, kteří by k podobnému hnutí inklinovali. Tato protiofenziva měla
zastrašit. Signatáři Charty byli okamžitě vyhazováni z práce, byly pronásledovány jejich děti, byly jim odebírány řidičské průkazy, byly jim zlikvidovány
telefony, byli neustále a provokativním způsobem policejně sledováni, jejich
sousedé byli vystaveni také nepříjemnostem, aby se tak chartisté izolovali od
společnosti; různými výhrůžkami byli chartisté donucováni k vystěhování
z vlasti, byli obtěžováni stabilními výslechy, a to spojenými i s teroristickými
akcemi, které ohrožovaly zdraví i život vyslýchaných. Někteří chartisté byli
i zatčeni a pod různými záminkami souzeni.
Současně byla uvedena do pohybu od 50. let největší tisková kampaň,
která trvala řadu měsíců. A byla mimořádně rasantní a intenzivní - denně
byla vedena v rozhlase, v televizi a v novinách. Součástí této kampaně byly
i neomalené útoky na čest jednotlivých chartistů. Byly svolávány mimořádné
schůze organizací komunistické strany, zejména ve velkých podnicích. Můžeme
říci, že to byla jedinečná neplacená reklama Charty, jakou si vůbec dovedeme
představit. Charta se stala - díky této reklamě - vžitým pojmem ve všech
vrstvách společnosti.
Prvních, původních chartistů z ledna 1977 bylo 245. Navzdory pomlouvačné kampani a pronásledování chartistů se počet signatářů Charty do
konce roku 1977 zvýšil takřka na tisícovku.
Ti první signatáři vlastně ještě nevěděli, do čeho jdou, co je čeká, ale ti
další již vědomě podstupovali všechna nebezpečí.
7. Charta se v československém životě objevila v době, kdy již byl absolutně a zabezpečeně restaurován totalitní režim, narušený a oslabený obrodným procesem v roce 1968. Obrodný proces nevyvolala touha vedení komunistické strany po větší svobodě a demokracii, jak se někdy mylně rok 1968
interpretuje, ale byl vyvolán vnitřní krizí strany, která ztrácela sílu k totálnímu ovládání společnosti.
Pro atmosféru 70. let, let restaurace totalitního režimu, pro tu atmosféru,
ve které se rodila Charta, je charakteristických několik momentů:
- v soukromých bytech se scházejí různé kroužky lidí, novinářů, spisovatelů, umělců, v nichž se diskutuje o řadě současných problémů; některé tyto
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kroužky jsou programově diskusní a některé mají i seminární charakter, jako
by! proslulý kroužek profesora Patočky;
- na počátku 70. let se v Československu objevuje samizdat, tehdy dokonce někteří jej začali označovat jako samoobsluhu, aby se vyhnuli vžitému
a mezinárodně uznanému ruskému termínu; v té době se rodí Vaculíkova
edice, v níž se ve strojopisné formě vydávají díla zakázaných autorů, edice,
kterou Vaculík později nazval Petlice; záhy vznikají další edice a i řada časopisů, zvláště v době po vyhlášení Charty 77;
- v té době se rovněž objevuje v samizdatové oblasti nový prvek, pozoruhodný po mnoha stránkách: náboženský samizdat - vycházejí časopisy
a sborníky a knihy původní a hlavně přeložené;
- v 70. letech významnou roli odehrávají v Československu exilové časopisy, podle mého soudu především tři - Svědectví, Listy, Studie;
- v těchto letech se zintenzivňuje poslech zahraničních stanic, jejich
českých a slovenských vysílání, ale mnozí poslouchají i polská vysílání zejména jde o rozhlas Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a BBC.
8. Z hlediska vlivu uvnitř Charty jsou viditelné dvě hlavní síly: bývalí
komunisté a křesťané (katolíci i evangelíci).
Tyto dvě síly se zvlášť projevují při obsazování funkcí mluvčích. A zároveň jejich vliv je patrný při vydávání a sestavování dokumentů k různým
společenským problémům.
9. Z té síly bývalých komunistů se na veřejnosti znovu objevují lidé,
kteří tak či onak byli již dříve známi - jako politikové, jako novináři apod.
Bývali součástí komunistického establishments
Ale z té druhé, křesťanské síly, se společnosti představují noví, většinou
zcela neznámí lidé. Uvádím jména dvou mluvčích - Václava Malého a Miloše
Rejchrta. Oba jsou kněží, první katolický, druhý evangelický. Oba jsou zbaveni práva sloužit jako kněží. Na základě své aktivní a otevřené činnosti v Chartě se stali významnými osobnostmi, které jsou známy i v zahraničí. A jsou to
mladí kněží. Oba v Chartě prokázali hluboký smysl pro mravní odpovědnost
vůči nejbližším i společnosti.
Měli bychom mluvit ještě o dalších křesťanech - jako je evangelický teolog
Jakub Trojan, evangelická filosofka Božena Komárková, dělnice katolička
Marie Rut Křížková, původním povoláním literární historička, katolický
duchovní František Lízna a především velká osobnost katolického teologa
Josefa Zvěřiny. Mohl bych jmenovat mnoho dalších. Mluvím o nich záměrně plným jménem - především, že si to zasluhují, a potom hlavně, že
by se o nich v zahraničí mělo vědět, neboť nikoli mlčení jim a jejich věci pomáhá, ale naopak.
10. Před rokem jsem dostal z Prahy zprávu o situaci. Chci z ní citovat
dva malé zlomky; první
»Jsme na kolenou. Čekáme zázrak. Někdo přijde a pomůže... Ztratili
jsme důstojnost. Poláci mají důstojnost. Nepodařilo se je srazit na kolena.
Pomohlo jim v tom národní uvědomění - nacionalismus a víra. Náboženství.
Silná víra ve věci spravedlivé. Víra v Boha. Nedali se o ni připravit žádným
marxismem-leninismem. Zůstali věrni svým předkům a jejich víře. «
Druhý citát:
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» Charta je v těžké situaci. Je nás čím dál míň - tj. těch, co jsou ochotni
něco dělat. StB stačila za těch pár let dobře vše profízlovat ... Přesto v tak
opravdu neobyčejně těžkých podmínkách ... je stálý kádr pořád skvělý, báječný,
obdivuhodný, i když nesmírně unavený, skoro k smrti unavený. Nejlepší
jsou kruhy věřících, katolické i evangelické. Tam je největší morální síla,
jsou to lidé nezkažení, mají stále své lidské kvality, čelí tomu 40 let, a je to
jediná struktura, která spojuje naši národní minulost s přítomností. Jinak se
všecko rozpadlo. Mimochodem - v návratu k víře vidím i naši záchranu.
Sílu pro budoucnost.«
Sluší se poznamenat, že tyto věty psala známá komunistická osobnost,
která - jak patrno - se totálně rozešla s komunistickou stranou a její ideologií,
osobnost, na niž pronásledování státní bezpečností zvlášť těžce dolehlo.
11. Citát naznačuje roli Polska a polských událostí v životě našich občanů.
Dosud nejsme schopni zhodnotit, co pro proměny myšlení a cítění našich
lidí znamenal rok 19785 kdy byl papežem zvolen polský kněz, zhodnotit ohlas
jeho návštěvy v Polsku v duších našich občanů. A vůbec působení Jana
Pavla II., které je stabilní a velmi intenzivní.
Nejsme schopni domyslet význam papeže-Poláka, nejpopulárnějšího papeže v dějinách našich zemí. Už to, že papež je u nás, a i v českých krajích,
populární osobností, je historické novum> které nemá v minulosti obdoby.
Chceme-li rozumět dnešnímu Československu, musíme se zamýšlet i nad
těmito jen zdánlivě okrajovými jevy.
12. V 70. letech jsme svědky obrozování křesťanské víry v Československu.
Motivace tohoto obrozování je rozmanitá. U mnohých lidí na jeho počátku
je zklamání nad tím celým reálným socialismem, nad komunistickým hnutím,
které slibovalo ráj na zemi. U mnohých, snad zejména u mladých, se přimknutí ke křesťanské víře objevilo z opozice vůči totalitnímu režimu, který
náboženství pronásleduje, a když se mu to nedaří, tak se snaží církve korumpovat a zneužívat k vlastním mocenským cílům.
Ale rozšiřující se náboženská víra je zároveň projevem hledání hlubších
a především trvalejších hodnot, je to hledání životních jistot.
13. To není náhoda, že se obrozování náboženské víry objevuje souběžně
nebo přesněji ve stejné době jako hnutí Charta 77. Tato souběžnost má svou
vnitřní logiku.
Obojí je totiž novým fenoménem na scéně Československa v období po
únorovém převratu z roku 1948. Tento převrat totiž zahájil nejkrutější pronásledování náboženství v našich dějinách. A zároveň zahájil bezprecedentní
potlačování lidských práv. A v 70. letech se ve společnosti rodí síly, které
se hodlají vzepřít proti následkům únorového převratu. Je dějinnou ironií,
že o tuto duchovní a společenskou renovaci společně usilují bývalí komunisté
a křesťané. Je to sice ironií dějin, ale zcela podle logiky dějin.
14. Někomu se může zdát, že přeceňuji jak význam Charty, tak význam
obrozování křesťanské víry v našich zemích. Oba jevy se totiž zdají příliš
slabé tváří v tvář totalitnímu režimu, spjatému s kolosální sovětskou silou.
Jenže podle mého soudu tyto utlačované a pronásledované jevy jsou perspektivní, náleží budoucnosti. A to proto, že jsou výrazem málo viditelných,
585

ale trvalých duchovních proměn ve společnosti, v té společnosti, která se zdá
být lhostejnou, pasivní a spící.
Uvážíme-li historii křesťanství v našich zemích, dejme tomu, za posledního půldruhého století, můžeme dokonce mluvit o obratu v našem vývoji.
Přece zejména ke konci druhé poloviny minulého století u nás narůstaly
tendence ateistické a - řekněme - antiklerikální. Není tu možnost analyzovat
příčiny vzniku těchto tendencí. Pouze konstatuji, že česká společnost nepociťovala například katolickou církev jako výraznou součást národního života,
jako tomu bylo třeba u Poláků.
První republika po první světové válce vstupovala do našeho života s heslem:
Pryč od Říma, což znamenalo pryč od katolicismu, a vlastně pryč od křesťanství, pryč od náboženství. V této atmosféře vyrůstala moje generace.
Věřit znamenalo být divným člověkem. Chodit do kostela znamenalo být
člověkem zaostalým.
A v této politice vlastně pokračovali komunisté po únorovém převratu
v roce 1948. Jen tu politiku přivedli do všech důsledků - s celou škálou pronásledování.
Být pokrokovým znamenalo pokládat náboženství za výmysl bohatých
a mocných na ovládání pracujících mas.
A v tomto směru dochází v 70. letech k hlubokým proměnám myšlení
v našich zemích. V náboženské víře se přestává vidět navzdory oficiální propagandě něco zaostalého. I lidé nevěřící začínají chápat - a v Chartě své
pochopení dokládat činy - že tam, kde se potlačuje a pronásleduje náboženství, se zároveň potlačují a pronásledují lidská práva.
Podle mého přesvědčení jsme na počátku rekristianizace českých zemí.
Kdyby to bylo pravdou, znamenalo by to novum historického dosahu. I z hlediska vnitřních vztahů - vztahů například mezi Čechy a Slováky a potom
mezi námi a Poláky atd.
15. Charta 77 je podle mne nejvýznamnějším organizovaným projevem
občanské vůle po svobodě v období po únorovém převratu v roce 1948, pomineme-li rok 1968.
Obrozování křesťanství v našich zemích představuje nový duchovní impuls, a to mimořádně významný, v ještě větším historickém prostoru.
16. Jak Charta 77, tak obroda křesťanství v našich zemích, v malém
naznačují, jak stále hlouběji dochází k rozpadávání Evropy. Mezi myšlením
a postoji společnosti východní Evropy a západní Evropy se objevuje stále
hlubší propast.
Obě části Evropy totiž reagují již příliš dlouhou dobu na jiné společenské
a životní problémy. A tak se sobě vzájemně vzdalují.
Ve východní Evropě narůstají síly pro život v řádu, ve svobodě, v demokracii, narůstají síly pomáhající rekristianizaci, jako by tam docházelo k návratu
k pramenům naší civilizace, kdežto v západní Evropě narůstají síly anarchie,
nedůvěry v demokracii, odvratu od pramenů naší civilizace.
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POLSKO-ČESKÉ SETKÁNÍ VE FRANKENU
Tradiční setkání ve Frankem, jež pořádá česká katolická organisace Opus bonům,
se letos věnovalo česko-polské otázce a možnosti spolupráce obou exilů, Účastníci symposia
schválili závěrečnou zprávu:

Ve dnech 28.-31. října 1982 se z iniciativy české katolické laické organisace
Opus bonům konalo ve Frankenu (NSR) polsko-české setkání v exilu. Bylo
pokračováním spolupráce představitelů demokratické opozice obou zemí,
započaté setkáními na polsko-československé hranici v roce 1978, Během
setkání bylo proneseno 12 referátů týkajících se situace v obou zemích a podmínek i možností spolupráce politické, informační, kulturní a vědecké. Bylo
oznámeno vytvoření pracovní skupiny spolupráce (P. prof. F . Blachnicki,
prof. L . Kolakowski, prof. A. Wincenz a J . Lederer, prof. A. Měšťan, A. Tomský), která bude pečovat o společnou činnost v zájmu demokratisace a nezávislosti obou zemí. Účastníci setkání zaslali dopis papeži Janu Pavlovi II.,
v němž mu vyjádřili vděčnost za starost o osud národů Československa a
Polska a za obranu důstojnosti lidské osobnosti. Účastníci setkání vyjádřili
plnou podporu nezávislým odborům Solidarita a hnutí Charta 77, bojujícím s totalitním režimem.
Franken, 31. října 1982
Zpráva mluví o dopise, jenž byl zaslán Svatému Otci. Zde je jeho český překlad (dopis
byl zaslán polsky):
JEHO SVATOST JAN PAVEL I I .

Svatý Otče,
představitelé středisek nových i nejnovějších exilů, shromáždění pod
patronátem sdružení Opus bonům na československo-polském symposiu ve
Frankenu ve Spolkové republice Německo, posílají Vám projevy úcty a věrnosti.
Majíce stále na paměti Vaše slova, vyslovená v Hnězdně v roce 1979
o vazbách křesťanské tradice spojující slovanské národy a jejich příspěvku
k evropské kultuře, zamýšleli jsme se nad perspektivami rozvoje východní
Evropy, zejména Československa a Polska, a rovněž i nad možnostmi spolupráce mezi československou a polskou emigrací.
Naše porady se skončily mší svatou slouženou opatem Anastázem Opaskem
a P. Franciszkem Blachnickým, během níž se zpívala česká verse polské písně
Bože cos Polské, věnované svatým Cyrilovi a Metodějovi, patronům Evropy.
Účastníci československo-polského setkání skládají Vám, Svatý Otče,
projev vděčnosti za Vaši neustálou starostlivost o osud našich národů a o
obranu důstojnosti lidské osobnosti.
Jménem účastníků setkání
Dr. Anastáz Opasek, opat břevnovský
Franken, 31. října 1982
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Otec opat Opasek dostal pak i odpověct ze Státního sekretariátu:
SEKRETARIAT STANU

W a t y k a n , 1 5 listopada 1 9 8 2 u

Przewielebny Ojcze Opacie,
W imieniu Jego Šwiatobliwošci Jana Pawla II serdecznie dziekuje za
list z dnia 31 paždziernika br. od Uczestników sympozjum czechoslowackopolskiego we Franken.
Ojciec Šwiety z radošcia przyjal tresč listu i z serca udziela Przewielebnemu Ojcu i Wspólpracownikom szczególnego Apostolskiego Blogoslawieňstwo
na dzielo wspólpracy miedzy dwoma bratnimi Narodami.
Lacze wyrazy szacunku

f E. Martinez, Arcybiskup, v. r.

Jako ukázku ze setkaní uveřejňujeme úvodní přednášku Antonína Měšťana (Freiburg
i. Br.), v níž rozebírá dějiny vzájemných polsko-českych vztahu.

ANTONÍN MĚŠŤAN (Freiburg)

K DĚJINÁM ČESKO-POLSKÝCH VZTAHŮ
Češi, Slováci a Poláci se nepokoušejí poprvé koordinovat své síly v exilu,
aby tak přispěli ke znovuzískání svobody ve svých zemích. Doufejme aspoň,
že současný exil je poslední v dějinách našich národů.
Je-li jen zčásti pravda, že historia est magistra vitae, pak musíme hned
na začátku konstatovat, že Čechy, Slováky a Poláky dějiny zřejmě moc nenaučily, aspoň pokud jde o vzájemné styky - a to i o vzájemné styky v exilu.
Po 2. světové válce se jak v Československu, tak i v Polsku rozmohlo líčení
česko-slovensko-polských styků v minulosti v růžových barvách. Zdůrazňovaly
se tzv. pokrokové momenty a všechno, co sejiehodilo do idylického obrazu,
bylo buď zamlčováno nebo bagatelizováno. Šovinistické výpady byly líčeny
jako plod buržoazní společnosti, takže tzv. socialistická společnost (a kuriózním
způsobem i společnost předburžoazní, tj. feudální) v obou státech dostávala
málem podobu česko-polských líbánek. Mohl bych na základě dlouhodobých
zkušeností (a to trpkých zkušeností, např. jako spoluautor výstavy Tisíc let
československo-polských kulturních styků a spoluautor dvoudílné knihy Češi
a Poláci v minulosti, Praha 1964-67) podat na přání zdůvodnění teze, že Češi
a Slováci se s Poláky vlastně vždycky milovali a těch pár neodorozumění
po obou stranách společné hranice mají na svědomí jen vykořisťovatelské
třídy, především ovšem buržoasie. Takže nás čekají v budoucnu krásné doby
bratrského porozumění.
Podle tohoto receptu bych mohl vybrat vhodné skutečnosti z dějin českého
příp. slovenského a polského exilu a doporučit je k následování a zdokonalení.
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Byl by to ovšem vědomě konstruovaný přelud, který by stejně musil nakonec
vést k rozčarování.
Jako slavista a především jako český polonista si musím nejdřív položit
otázku, zda je vůbec opodstatněno hledat nějaké společné cesty právě Čechů
(či Čechoslováků) a Poláků. Zda tedy má vůbec smysl i naše dnešní setkání.
Samozřejmě, lidé, kteří se octli v exilu proto, že je k tomu donutila tatáž
síla, mají mnoho společného a mohou (a mají) se radit o společném postupu.
Znamená to tedy, že se budou konat další dvoustranná setkání národních
exilů z tzv. východní Evropy? A dojde-li k nim » což by si bylo přát - znamená to, že československo-polské setkání má nějakou jinou, snad vyšší
kvalitu ?
Kdyby tomu tak bylo - a opravdu to tak můžeme vidět - pak bychom
se musili ptát, kde je zdůvodnění zvláštního charakteru československopolských styků a případné spolupráce. Některé momenty se zdají ležet jaksi
na dlani: dlouhá společná hranice (ovšem: dlouhá je až po roce 1945), do
určité míry podobná struktura společnosti a zřejmě především data 1968
a 1981, která naše národní exily přímo nutí, aby se sblížily. Jako slavista bych
měl dodat přinejmenším ještě jeden moment, moment jazykové příbuznosti ten byl ostatně po dlouhou dobu rozhodující.
A tady začíná úsek pochybností, které se začínají rychle rozrůstat. Není
mou vinou, že existuje taková kapitola, a raději bych ji vynechal. Svědomí
mi však nedá - tím spíš, že se s touto kapitolou bolestně vypořádávám už
po desetiletí. Tato nešťastná kapitola by se mohla jmenovat »kapitola stereotypů « a začala by zřejmě právě onou jazykovou příbuzností. Řeknu rovnou,
že podle mého dnešního přesvědčení bych byl raději, kdyby ta relativně
velká jazyková příbuznost neexistovala. Pomineme-li nejjednodušší životní
situace, pak neslouží k ničemu - jinak by přece nebylo zapotřebí na tomto
našem setkání přednesené příspěvky překládat. Jazyková příbuznost je také
do určité míry překážkou (psychologicky zdůvodnitelnou) pro ty, kteří se
chtějí naučit jazyku svého souseda: jak známo, jazyková příbuznost někdy
spíš překáží, než prospívá procesu učení cizímu jazyku. Nejhorší důsledek
relativně blízké jazykové příbuznosti však je, že vede jak v širších vrstvách,
tak i ve vrstvě inteligence k dojmu směšnosti jazyka příbuzného národa.
To není mezi češtinou a polštinou nic výjimečného, stejně je tomu třeba
mezi holandštinou a němčinou. Bohužel, dojem směšnosti jazyka nelze beze
zbytku oddělit od posuzování vlastností příbuzného národa - směšnost jazykového projevu působí negativně na další sféry, i na ty, které s jazykovým
projevem nesouvisí. A tím jsme u prvního nebezpečného momentu stereotypů. Jak víme, stereotypy mají tuhý život, který se počítá i na staletí, někdy
dokonce na tisíciletí - a musíme s nimi, také do budoucna, počítat i my.
Jestliže se například Poláci vysmívají češtině tím, že tvrdí, že »Kouzelná
flétna « se česky řekne » Zachlastana fifíúka «, pak to není příliš vtipné - ale
není to ještě urážející. Jestliže však tvrdí, že » snoubenec « se řekne » pridupnikj<, pak je to ovšem urážející a degradující. A jestliže se kolem roku 1938
v Čechách tvrdilo, že »tank « se řekne polsky » kaktus pochodóvy «, » armáda « že je » cirkus plechóvy « a » zákryt« že se řekne » prose pána pán za pána «,
pak je to ovšem vyjádření despektu vůči polské armádě a Polákům vůbec.
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Je ostatně zajímavé, že Češi nemají zlehčující označení pro Poláky (pro
sudetské Němce mají jen »Skopčák«, pro Rusy vlastně jen »Rusák« - až
do nedávné doby ovšem; Češi jsou v tomto ohledu vůbec poměrně chudí).
Poláci mají víc možností, přičemž Čech je pro ně především »Pepiczek «.
Přitom se v Polsku zapomíná, že tato původně italská zdrobnělina jména
Josef se vyskytuje ve formě Beppi-Peppi i u tak významné postavy polských
dějin, jako byl kníže Józef Poniatowski. (Poláci mají také pro Rusy pohrdavé
označení » Kacap «, i když si je vypůjčili od Ukrajinců.)
Vedle zmíněného stereotypu - mohli bychom říci, že se jedná o stereotyp »směšnosti jazyka slovanského souseda« - existuje jiný stereotyp, známý
ovšem i z jiných sousedských vztahů mezi národy: tento stereotyp bychom
mohli nazvat stereotyp » nevděčnosti souseda «: my jsme obětaví, mírumilovní,
čestní, štědří, hrdinní, popř. pracovití, čistotní atd. - a soused je pravý opak
a ještě nevděčný za to, co jsme pro něho vykonali (např. tím, že jsme ho bránili před společným nepřítelem - odtud už je jen krok k mesianismu). Stačí
uvést staré české přesvědčení, že Poláci od nás získali křesťanství, ale křesťansky se nám za to neodvděčili. S tím přijetím křesťanství to jistě souhlasí také papež Jan Pavel II. to jednou zdůraznil - jenže tak úplně křesťansky si
Češi na začátku dějin obou národů také nepočínali. Stačí uvést prvního českého kronikáře, vyšehradského kanovníka Kosmase, který s nadšením mluví
o českých vojenských výpravách do Polska. Maďaři a Poláci byli pro něho
největší nepřátelé českého státu (pro polského kronikáře Galia to zase byli
Češi ve vztahu k Polsku). Kosmas např. líčí svržení Bořivoje II. Svatoplukem
v roce 1107 a dodává: »Hinc filii Pannoniae Cassandri laetantur, inde Poloniae nequem incircumcisis labiis gratulantur, quia, dum isti principes semetipsos inquietant, illi quiete potiuntur « (FRB II, str. 154) - podle Hrdinova překladu: » Z toho se těšili uherští sýčkové, v tom si lebedili polští
hadrníci s neobřezanými pysky, protože si užívali pokoje, pokud naše knížata
sebe sama znepokojovala.«
A trochu podivně zní v ústech českého kněze tato věta o událostech z roku 1 1 3 3 : » Dne 16. ledna statečný kníže Soběslav udeřil po druhé na Polsko,
se slavným úspěchem je zpustošil, přivedl odtud mnoho zajatců, zapálil na
tři sta vsí a potom se jako vítěz z dopřání Božího vrátil domů.« (Samozřejmě: z polských pramenů bychom mohli podobné líbeznosti číst o úspěších
Poláků v Čechách.)
Ještě v 16. století známý český kronikář, kněz Václav Hájek z Libočan,
bavil své čtenáře líčením polské zbabělosti za obsazení Prahy polským Boleslavem Chrabrým: »Vtom rychle Čechové na most vskočivše a majíce veliké
bubny, hřmot učinili, vysokými hlasy volajíce: Poláci běží, Poláci běží! ... Poláci to slyšíce velmi se ulekli a strach takový na ně přišel, že větší jich polovice,
nazí utíkajíce, pryč sú běžali, braní i vší broje zapomněvše, toliko aby životy
zachovali; někteří pak do vody běžíce mnozí sú ztonuli. ... pastucha na ně
volal a utíkání se posmíval a řka: Biegaytie, biegaytie! ... (Boleslav Chačry)
z dopuštění Božího strachem velikým sa poražen, s svými některými z Prahy
ušel, šeradně usmradiv své nohavice přisáhl, že nepojede do Prahy více. «
Ostatně - Hájek propaguje také svého druhu česko-polské spojenectví
ústy polského knížete Boleslava Smělého (XI. stol.). Ten chtěl táhnout prot
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Čechům, když se však doslechl, že jsou dobře připraveni, svolal své rádce
a řekl jim: » Umínil jsem do knížetství českého spolu s vámi se pustiti a Vratislava ven z něho vyhnati a k mému je připoj iti království, ale rozpakují mne
tyto příčiny: Najprvé, že Vratislav jest muž dobrý a spravedlivý, jakž o něm
slyším, že se bojí Pána Boha, Druhé, že nemám k němu žádné příčiny, a třetí,
že moji předkové častokrát se o to knížetství pokoušeli, nébrž je i držali, však
proto nemohli na tom míti žádného zisku, snad proto, že sú oni Čechové naši
vlastní přátelé a strajcové, tak jakž se čte v našich annalech, že jsme my od
Lecha a oni od Čecha, to jest od vlastních bratruov pošlí. A proti své vlasti a krvi bojovati není slušné, snad bychom urazili toho, kterýž nás i je
stvořil. Protož obraťme se na lid cizí, bouřivý a nezbedný, to jest na Uhry ... «
Češi, Slováci a Poláci žili někdy v úzkých politických vztazích. Polská
dynastie - litevského původu - Jagellovců vládla 1471 až 1526 v Polsku,
Čechách a Uhrách. Zdálo by se, že v této době došlo ke sblížení tří slovanských národů. Dynastické rozepře mezi polskou a česko-uherskou větví Jagellonců však vedly spíš k různicím. Popularita polského panovníka nebyla
zřejmě v Čechách příliš velká, jak se dovídáme z Hájkovy kroniky v poznámce k roku 1480. Utrakvističtí kněží kázali proti Vladislavovi II. a říkali: » Naučte toho Poláka z kalichu přijímati. « Jakýsi farář Daniel byl dokonce vypověděn z Prahy, protože se v kázání vyjádřil o králi: »Však není král, ale jest
polská svině. « K roku 1483 pak Hájek poznamenal, že při pražských bouřích
jakýsi krejčí Bonuše křičel: »Vydajte nám i toho krále Poláka protivníka.«
Při stejné události běžel novoměstský soused Maryjánek na krále s kuší a
křičel: »Zabijte toho krále, vyvedeného Poláka!«
Náboženské, politické či jazykové předsudky mezi Čechy a Poláky jsou
tedy velmi starého data, mají tuhý život a zasahují nejen široké vrstvy, ale
i církevní hierarchii, historiky - a dokonce i jazykovědce. Vynikající filolog,
známý Jan Blahoslav ve své Gramatice české (1571) napsal (str. 338): čeština
» ovšem nepotřebuje nepěkného skrze nos mluvení; neb Poláci jakýms nám
nepříjemným huhňáním velmi sobě svůj hovor kazí«. (Samozřejmě: mohli
bychom stejně velký počet - ne-li větší - nepříznivých úsudků o Češích
a češtině uvést z děl polských autorů.)
Jiný stereotyp bychom mohli označit jako stereotyp » národní ideologie «.
Týká se ostatně i klamných představ o vlastním národě. A tak existuje např.
představa nepřetržité katolické tradice v Polsku - a tato představa je rozšířena jak u Cechů a Poláků, tak i u jiných národů. A přece je neoddiskutovatelnou skutečností, že Polsko bylo v 16. století skoro úplně nekatolické bylo protestantské a na východě pravoslavné. Došlo to tak daleko, že Češi
tehdy působili v Polsku jako katoličtí misionáři. Tak např. český jezuita
Baltazar Hostounský, přítel sv. Ignáce z Loyoly, se stal prvním rektorem
akademie ve Vilně - pozdější university, na níž studoval i Adam Mickiewicz. Hostounský získal pro návrat do katolické církve více polských magnátů, mezi nimi litevského maršálka Jana Chodkiewicze.
Dále existuje představa - na polské straně, ale i u Čechů a jinde - podle
níž Češi byli odedávna panslavisté na rozdíl od Poláků. Jenže - horlení pro
Slovanstvo přišlo k Čechům vlastně z Polska. Ve 20. létech 19. století vznikla
právě v Polsku myšlenka slovanské federace, v níž Češi měli být jednou z osmi
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součástí tohoto soustátí. A Kollár a hlavně Šafařík přejímají značnou část
svýeh argumentů pro své teorie o jednotě Slovanů z prací polských autorů
(např. Dolegy-Chodakowského a jiných; o tom: Marian Szyjkowski, Polská
účast v českém národním obrození). I později nechyběly u Poláků podobné
tendence - a vyskytují se u nich i ve 20. století.
Jiný rozšířený polský - a nejen polský - stereotyp je představa o » Češích
jako permanentních husitech «. Tento stereotyp existoval i u Čechů a po roce
1945 byl a je dojemně pěstován oficiální ideologií v Československu. Je však
snadno dokazatelné, že kořeny této představy je nutno hledat v prostředí
Němců v českých zemích koncem 18, a začátkem 19. století. Přitom v četných
německy psaných oslavných pracích a beletristických dílech o husitech se
zřetelně odráží silná sympatie českých Němců preromantického a romantického období k této » české reformaci před Lutherem«. České práce stejného
zaměření přicházejí teprve později - a zčásti jsou to dokonce překlady německých textů. V českém prostředí se ovšem v této tradici pokračuje i v době,
kdy už se Němci z Čech proti husitství ostře stavějí a vidí v něm vrchol českého
šovinismu a barbarství. Jak Němci z Čech, tak i Poláci (ale i Češi sami) od
druhé poloviny 19. století jako kdyby zapomněli, že husitství byl historický
jev, který nejpozději koncem 17. století byl pro naprostou většinu Čechů
odbytou věcí. Renesance nadšení pro husitství koncem 18. století (a to nejdřív v německém prostředí) má zvláštní historické podmínky. (O celé věci:
František Graus, Lebendige Vergangenheit.)
Český a polský exil má ve svých dějinách stránky, které bychom mohli
nazvat » pohostinství u sousedů «: Češi emigrovali do Polska a Poláci do Čech.
I tady se často objevují polopravdy a stereotypy. A tak se vyzvědá odchod
Jednoty bratrské do Polska v 16. století či exil Komenského v Polsku v 17.
století - a přitom se na české straně zapomíná, že takovýto exil byl ovšem
možný jen proto, že Polsko právě nebylo tou stoprocentně katolickou zemí,
za jakou se má. Na polské straně se ostatně tradovalo - a zčásti ještě traduje že Komenský se Polákům za poskytnutí azylu špatně odvděčil tím, že kolaboroval se švédskými okupanty Polska. Komenský skutečně uvítal švédská
vojska v Polsku a napsal i panegyrickou báseň na švédského krále, když ten
obsadil málem celé Polsko (jen Jasna Góra - díky tamní Madonně - odolala
švédskému náporu). Přitom se ovšem na polské straně přechází mlčením,
že početný tábor polských protestantů vítal tehdy vojska švédského luteránského krále stejně vřele jako Komenský.
Do Čech přicházeli ti Poláci jako emigranti, kteří stranili Habsburkům
a musili se uchýlit do habsburských Čech před hněvem polské veřejnosti.
Nejvýznamnější prohabsburský polský emigrant v Čechách, Bartoloměj Paprocký z Hlohol, se dokonce dostal do dějin české kultury a literatury a má
v ní čestné místo, zatímco v polských dějinách je považován za politického
zrádce.
Kuriózní je případ anonymního českého protestantského emigranta v Polsku, který napsal kolem roku 1587 českou báseň (s latinským titulem Spes
nostra in coelis). V ní doporučuje Polákům, aby se poddali... Habsburkům.
Tento vlastně protihabsburský emigrant argumentuje: »...spřízněni budou
Lechové, Moravané i Čechové, potěšení bude nové.« Tedy: jakýsi » austro592

slavismus« ante litteram, neboť autor chce dosáhnout politického spojení
Čechů a Poláků pod žezlem Habsburků. Protihabsburský emigrant neměl
však se svou tezí úspěch, neboť Poláci habsburský expediční sbor na hlavu
porazili a Habsburky na trůně mít nechtěli.
* *

*

Bylo by nyní na místě ptát se, kdy poprvé došlo k pokusům spojit úsili
české a polské emigrace na mezinárodní půdě. Je nasnadě, že k tomu mohlo
dojít teprve tehdy, když se v emigraci octli jak Poláci, tak i Češi - a k tomu
dlouho nedocházelo. Zatímco česká protestantská emigrace přišla v první
vlně v polovině 16. století do zemí západní Evropy, polští protestanti odcházejí do emigrace až v polovině 17. století. V emigraci zastihli ještě zbytky
české pobělohorské protestantské emigrační vlny, není však známo, že by
mezi oběma exily došlo k nějakému pokusu o_ společnou akci. Zřejmě i proto,
že oba exily neměly společného nepřítele - Češi měli nepřítele v habsburské
dynastii vládnoucí v českých zemích, kdežto Poláci ve vlastní dynastii ve
Varšavě.
Polská politická emigrace velkého rozsahu vzniká po zániku polského
státu koncem 18. století. Tato emigrace se o českou otázku nezajímá. Zato
v řadách nové polské emigrační vlny po poraženém povstání z roku 1830
vzniká myšlenka » osvobodit bratra Čecha « - tento požadavek se dostal dokonce do programu Mickiewiczovy polské legie v Itálii. Po roce 1830 se někteří Češi, kteří bojovali v řadách polských povstalců, dostali do emigrace
na Západ. Vlastní politickou koncepci však: nevyvinuli a stali se vlastně součástí polské politické emigrace.
Akce Čechů a Poláků v emigraci je možné sledovat po porážce revolučních hnutí v roce 1848. Zvlášť úzká je spolupráce českého radikála Josefa
Václava Friče s Poláky na Západě. Frič vydává od roku 1861 český emigrační
časopis Čech (v Ženevě) a propaguje v něm myšlenku česko-polské spolupráce v emigraci i ve vlasti. (Časopis se dostává do Čech a tam působí, dokonce
s ním spolupracují domácí autoři, například Jan Neruda pod pseudonymem.)
V té době se polská emigrace i polská opozice v ruském záboru připravovala
na povstání a jak čeští emigranti, tak i jejich sympatizanti ve vlasti toto úsilí
podporovali. V povstání 1863 bojovali i četní Ceši. Po porážce povstání polští
povstalci potají odcházejí přes Čechy na Západ, někteří jsou na českém území internováni. Pro polské povstalce je zvlášť významné město Hradec Králové, které je zvlášť podporuje a od této doby je výrazně polonofilské. 70. výročí povstání v roce 1933 se v Hradci Králové účastní poslední žijící povstalci
a v roce 1963 se v Hradci Králové okázale oslavuje 100. výročí polského povstání. Za pět let na to, v srpnu 1968, obsazují - náhodou nebo úmyslně ? Hradec Králové právě polské jednotky v rámci »internacionální « pomoci...
Na Západě spolupracoval J. V. Frič i po roce 1863 s polskou emigrací.
Polská emigrace ve svém časopise Niepodleglošč článkem Czechia od Z. Milkowského z 10. 2. 1867 ocenila toto úsilí a napsala, že mezi nepřátelským
Rakouskem a nepřátelským Ruskem se musí vytvořit soustátí Poláků, Čechů
a Jihoslovanů, přičemž ústřední úloha by měla připadnout Čechům. Vývoj
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šel ovšem jinak. V české politické elitě ve vlasti zvítězil názor, že proti stupňujícímu se tlaku Vídně je nutno hledat protiváhu v Rusku. Proto se Palacký
a Rieger rozhodli vést v roce 1867 početnou delegaci Čechů do Ruska. Je
zajímavé - a je to skutečnost téměř neznámá - že před touto demonstrativní
cestou zajel Palacký s Riegrem do Paříže a několikrát se sešel se zástupci
polské emigrace, především s Wladyslawem Mickiewiczem, synem Adama
Mickiewicze. Češi se snažili přesvědčit polskou emigraci, že nemohou jednat
jinak. Poláky přesvědčit nemohli, přesto do Moskvy Češi jeli. Významné
ovšem je, jakou^váhu přikládali Palacký, Rieger a jejich přátelé dohodě s polskou emigrací. Český emigrant J. V. Frič se plně postavil na stanovisko polské
emigrace a cestu Čechů do Moskvy odsoudil.
Polská emigrace - zejména její levé křídlo - na Čechy jako národ nezanevřela. V Lize míru a svobody (založené 1867 v Ženevě) se Poláci v roce 1869
domáhali, aby se na pořad jednání dostala také česká otázka. Po porážce Francie v roce 1871 styky české a polské emigrace ustávají.
K další spolupráci Čechů a Poláků v exilu mohlo dojít až za 1. světové
války. K prvním kontaktům T. G. Masaryka s polskou emigrací došlo už
za jeho návštěvy v Římě koncem roku 1914. Ve Francii dochází v roce 1915
k jakési česko-polské vojenské spolupráci, neboť v rámci Cizinecké legie
vznikla vedle české roty Nazdar také polská rota a obě byly nasazeny na frontě
vedle sebe. Od roku 1916 docházelo k pravidelným konzultacím politického
vedení československé a polské emigrace na Západě. A je příznačné, že na
jaře roku 1917 Masaryk uvažoval v článku v The New Europe o možnosti
budoucí unie mezi Československem a Polskem. Masaryk se snažil po vypuknutí první ruské revoluce na jaře 1917 působit na své vlivné přátele v ruském liberálním táboře, aby se Polsku dostalo skutečné nezávislosti. V Rusku
také došlo k polsko-československé vojenské spolupráci: od léta 1918 do začátku roku 1920 bojovaly vojenské jednotky obou národů společně proti
Rudé armádě.
Ke konci 1. světové války docházelo k častým poradám E. Beneše, M. R.
Štefánika a R. Dmowského - nedospělo se však k žádným definitivním závěrům. Bez odezvy zůstalo i společné vystoupení Masaryka a Paderewského
15. září 1918. Po první světové válce se ukázalo, že plány politické emigrace
obou národů na poválečné uspořádání ve střední Evropě zůstaly pouhým
archívním materiálem.
O dvacet let později se jak Čechoslováci, tak také Poláci znovu octli v emigraci. Také nyní - v roce 1940 - bojovaly vedle sebe československé a polské
jednotky ve Francii. V řadách polského letectva ve Velké Británii bojovali
také českoslovenští letci (ovšem kromě vlastního československého letectva).
Od října 1941 do března 1942 bojoval 11. čs. prapor ve svazku polské Karpatské brigády v africkém Tobruku.
Není žádným tajemstvím, že francouzské a britské vládní kruhy hned po
vypuknutí 2. světové války požadovaly od polské a československé politické
emigrace, aby došlo k těsné spolupráci a aby se v poválečné Evropě vytvořila
československo-polská konfederace. V kruzích československé emigrace nebylo třeba dlouhého přesvědčováni - takové plány existovaly už za první
světové války kolem Masaryka, Beneše a Štefánika. I mezi Poláky se nyní
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našli propagátoři této myšlenky, zejména Sikorski a Zaleski. Beneš od počátku požadoval, aby se budoucí polské hranice na východě kryly s polskými
etnickými hranicemi. Tím dával najevo, že dosavadní velká ukrajinská a běloruská menšina v Polsku má dostat možnost připojit se i s územím k Ukrajině. Tato tzv. ukrajinská otázka se nakonec stala jedním z rozhodujících momentů vedoucích k neúspěchu plánů československo-polské konfederace,
a to ještě za války.
Přesto se delší dobu zdálo, že se podaří navázat těsné spojení mezi Čechoslováky a Poláky v politické akci exilů na Západě. Naději vyvolávalo společné
prohlášení československé a polské vlády z n . listopadu 1940. Deklarace
obou vlád, podepsaná 19. ledna 1942, postulovala dokonce poválečnou konfederaci. Tím však byl kulminační bod spolupráce československého a polského exilu za 2. světové války překročen. Po odhalení hromadných hrobů
polských důstojníků v Katynu a po přerušení diplomatických styků mezi
Sovětským svazem a polskou vládou v Londýně na jaře 1943 se staly styky
československé a polské vlády zcela formální. I poté nechyběly pokusy z řad
obou exilů dosáhnout přece jen dohody o poválečném uspořádání ve střední
Evropě. Jenže snaha vlivných polských kruhů v emigraci dosáhnout hegemonie v poválečné střední Evropě a stále otevřenější prosovětské stanovisko
rozhodujících kruhů v československé emigraci jakoukoli dohodu nakonec
vyloučily. Vývoj let 1944-48 v Polsku a Československu ukázal, že obě politické emigrace podlehly ve válečném Londýně iluzím: Moskva se postarala,
aby nemohlo dojít k realizaci plánů polské emigrace na uspořádání střední
Evropy po válce a zároveň v těchto létech ukázala, že důvěra československé
emigrace v upřímné československo-sovětské partnerství byla založena na
iluzi.
* *

*

K početné polské politické emigraci, která zůstala na Západě i po roce
1945 (československá emigrace se ze Západu skoro celá vrátila do vlasti),
začali přibývat od roku 1948 znova českoslovenští emigranti. Od této doby
nechyběly pokusy koordinovat akce československé a polské politické emigrace. K nějaké rozhodnější akci však nedošlo, a to ani po roce 1968, kdy na
Západ přišla nová vlna českých a slovenských emigrantů. Teprve nyní, po
šoku z 13. prosince 1981 v Polsku, dochází k prvnímu široce založenému
pokusu o navázání kontaktů, které by měly vést k užší spolupráci.
Od posledních pokusů československé a polské demokratické emigrace
dohodnout se na společném postupu uplynulo čtyřicet let. Od válečného
roku 1942 se svět změnil k nepoznání. Změnily se i naše národy. Je otázka,
zda se změnila i mentalita našich exilů natolik, abychom mohli počítat s tím,
že bez vzájemných rekriminací a bez podléhání nešťastným stereotypům
o sousedním národě budeme s to najít společnou základnu k dohodě. A ovšem
především k účinné spolupráci. Nemylme se, i v řadách našich exilů jsou
živé ony prokleté stereotypy - a zcela určitě jsou dosud silné a velmi nebezpečné
doma. Srpen 1968 přijali četní Poláci netečně, ba dokonce se ozvaly hlasy,
že teď se tedy Rusové odvděčili Čechům za jejich vytrvalé rusofilství. A dokonce i hlasy, že Polsko musilo přece zasáhnout v Československu už ve vlast595

ním zájmu, aby se československé území bez boje nestalo základnou pro nástup Němců proti Polsku, jako tomu bylo v roce 1939. Na československé
straně zase tajně provedený výzkum veřejného mínění po srpnu 1968 ukázal,
že Poláci stojí na »čestném« druhém místě^mezi opovrhovanými národy hned za Rusy. Po 13. prosinci 1981 se v Československu - vedle ojedinělých hlasů zadostiučinění, že došlo i na polské » okupanty « z roku 1968 ozývá značně rozšířený názor o tom, že » odjakživa pohodlní Poláci si stávkovali a dívali se na nás přitom spatra a my abychom je teď zadarmo živili a
šatili«.
Nemohu za to, že mé poznámky o dosavadních stycích mezi Čechy a Poláky - a hlavně mezi československou a polskou emigrací - nejsou právě
nejradostnější. Mohl bych samozřejmě přednést mnoho potěšujících faktů o
dobré spolupráci jednotlivých Čechoslováků a Poláků v emigraci - a ještě
radostnější skutečnosti o spolupráci skupinek obránců lidských práv v našich zemích. Jenže to by se pak naše setkání rovnou mohlo změnit v radostnou
manifestaci lásky a bratrství.
Ze skutečností, které až dosud vždy znemožnily rozvinout účinnou spolupráci našich exilů, bych uvedl aspoň některé, po mém soudu rozhodující.
Daly by se uvést jako varování do budoucna:
1) raději nevytvářet plány uspořádání střední Evropy u » zeleného stolu «
jakékohokoli exilového grémia, včetně detailních plánů politických či ekonomických struktur;
2) nedomnívat se, že případná dohoda obou exilů musí nutně nadchnout
kdekoho ve světě - Němce, Litevce, Bělorusy, Ukrajince, Maďary a jiné
národy; budou pečlivě sledovat - s oprávněním - kam taková dohoda směřuje;
3) počítat s negativními stereotypy jako s významnou skutečností, která
exituje jak v exilu, tak (ještě silněji) v našich zemích; vypovědět těmto stereotypům neúprosný boj - tím spíš, že se z velké části nezakládají na pravdě,
nebo byly vývojem překonány;
4) nesnažit se za každou cenu o velmi rychlou a velmi rozsáhlou dohodu takové rychle dosažené dohody se rychle hroutí, viz plánovanou konfederaci
z doby 2. světové války;
5) nezdůrazňovat národní » zvláštnosti« a » výjimečnosti« - většinou jsou
stejně pomyslné a dostávají se do nebezpečné blízkosti národního mesianismu a pocitu nadřazenosti;
6) nedat se zmást tím, že veřejnost doma bude ještě tvrdošíjněji setrvávat
při svých předsudcích - hospodářské a politické potíže k tomu přímo vedou;
7) snažit se poznávat jazyk, kulturu, literaturu druhého národa i v těžkých podmínkách exilu, navazovat osobní styky a otevřeně, klidně a věcně
diskutovat všechny problémy;
8) všude tam, kde jeden exil má nějaký úspěch (v tisku hostitelských
zemí, v jiných mediích, v nakladatelstvích, na universitách, v organisacích
atd.), by se mělo pro tento exil stát pravidlem, že dopomůže exilu druhého
národa k podobnému úspěchu.
Jsem velmi opatrný, pokud jde o pronášení soudů o tom, co, jak a kdy
by se nám mohlo podařit. To proto, že jsem si vědom, že ti, kdo šli před
námi a pokoušeli se o podobnou spolupráci v minulosti, jistě nebyli méně
596

schopní a méně odhodlaní než my. A přesto neměli úspěch. Neměli úspěch
ani ve vlasti, ani v exilu. Dobře si uvědomuji, že jde o úkol velmi obtížně
řešitelný, ba skoro neřešitelný. Přesto jsem se už v době svých universitních
studií rozhodl věnovat většinu svých skrovných sil práci na každodenním,
únavném a málo vděčném plnění právě tohoto úkolu. Byl bych rád, kdybych
se dověděl, že vzrůstají řady nás, kteří jsme se upsali myšlence československopolského dorozumění.

Dokumentace
D O K U M E N T C H A R T Y 77 Č. 19/82
Stanovisko k dodržování úmluvy £.111
Mezinárodní organizace práce
Vládě Československé socialistické republiky
Ústřední radě odborů, Praha
Občanská iniciativa Charta 77 považuje za svoji povinnost znovu upozornit Vládu Č S S R na skutečnost, že v Československu jsou doposud porušovány závazky, které na sebe vzala Vláda ČSSR ratifikací úmluvy č. i n
Mezinárodní organizace práce. Podle citované úmluvy jsou zakázány veškeré
formy diskriminace občanů při výkonu povolání a zaměstnání pro jejich
politické, občanské a náboženské postoje, pro jejich národnostní či rasovou
příslušnost.
Tento fakt není nový. Podíváme-li se do minulosti, připomeneme si, že
v letech 1969-70 byly po masových prověrkách politické spolehlivosti zbaveny statisíce československých občanů svých míst ve státní, podnikové a
družstevní sféře, a to pro politické a náboženské postoje. Aby propouštění
těchto občanů z míst, která zastávali, bylo zjednodušeno, byl v r. 69 novelizován Zákoník práce, konkrétně jeho paragraf 53. Nová úprava byla však
v rozporu s platnou ústavou ČSSR i se závazky, které na sebe vzala Vláda
ČSSR ratifikací úmluvy č. n i . Mezinárodní organizace práce následovně
několikrát upozornila československou vládu na tyto skutečnosti a dokonce
ji v oněch letech až do doby, kdy byl kritický stav napraven, zařadila na svoji
tzv. Černou listinu, v níž jsou zapsány státy, nedodržující své závazky, vyplývající z úmluvy č. i n .
Československá vláda na kritiku MOP reagovala novelizací Zákoníku
práce, při níž se jeho znění dostalo do souladu s požadavky citované úmluvy.
Zároveň podala Mezinárodní organizaci práce informaci, jak bude novelizovaný text Zákoníku práce vykládán. Podle tohoto výkladu, vztahujícího se
k případům výpovědí zdůvodněných tím, že pracovník svojí činností porušil
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bezpečnost státu, československý zástupce v MOP uvedl, že v takových případech »je nutné podat důkazy, že pracovník se dopustil takového činu,
který uvádí v nebezpečí bezpečnost státu. Bezpečností státu se rozumí neporušitelnost státního území, neporušitelnost způsobilosti státu organizovat svoji
obranu, neporušitelnost státních konstitucí a státního tajemství« (citováno
ze zápisu č. 36 a č. 60 zasedání Mezinárodní organizace práce v Ženevě).
Nesprávná ustanovení Zákoníku práce byla tehdy novelizována, avšak
podstatné bylo, že nebyl revidován stav, který vznikl aplikací těchto nesprávných ustanovení. Občanům, kteří byli podle nesprávné úpravy Zákoníku
práce z r. 69 propuštěni ze svých míst, nebyl umožněn ani návrat do těchto
míst, ani podstatné většině z nich nebylo umožněno v následujících letech
zastávat místa obdobná. A co více, ačkoli československá vláda podala MOP
výklad, jak budou novelizovaná ustanovení Zákoníku práce vykládána, nepodala takový výklad československým občanům v žádném ze svých vládních
prohlášení či sdělení, publikovaných vládou kontrolovanými hromadnými
sdělovacími prostředky. Československá vláda se rovněž neomluvila postiženým občanům za příkoří na nich spáchaná a nezavázala se, že nebude nadále spojovat přístup ke statisícům míst ve státní, podnikové a družstevní
sféře s jejich osobními občanskými, politickými, náboženskými a jinými
postoji.
Následky takovéto nedůslednosti Vlády ČSSR se projevily zvláště výrazně v r. 77 a v letech následujících, kdy mnoho československých občanů
podepsalo prohlášení československé občanské iniciativy Charta 77, dovolávající se dodržování závazků, vyplývajících pro československou vládu a
československé občany z paktů o lidských právech, ratifikovaných prezidentem ČSSR a publikovaných ve Sbírce zákonů ČSSR. Pro podpis tohoto
prohlášení i pro jiné občanské a politické postoje bylo tehdy a v následujících
letech mnoho desítek československých občanů propuštěno ze zaměstnání.
Po právní stránce bylo toto propuštění podloženo stanoviskem Generální
prokuratury ČSSR, v němž se pravilo, že českoslovenští občané, kteří podepsali prohlášení Charty 77, ohrozili bezpečnost československého státu,
aniž ovšem toto tvrzení bylo jakkoli věcně a právně doloženo. Občanská iniciativa Charta 77 upozornila československou vládu, generální prokuraturu
i ministerstvo práce a sociálních věcí na to, že takovéto propuštění ze zaměstnání narušuje československý platný právní řád a závazky vyplývající
z úmluvy MOP č. i n .
K nápravě však začalo postupně a více než neúplně docházet až poté,
co Mezinárodní konference práce na základě podání Konfederace svobodných
odborů požádala Vládu ČSSR o vysvětlení, jak v této souvislosti aplikuje
ustanovení úmluvy č. i n . Od té doby československá vláda podala MOP již
řadu vysvětlení, avšak žádné z nich nebylo doposud uznáno za dostačující.
Jak vyplývá ze zápisu 67. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě,
jež se konalo v r. 81, prohlásil československý zástupce v této organizaci,
že » ze 42 pracovníků, jichž se to týká (tj. pracovníků uvedených ve stížnosti,
projednávané v MOP), pouze 24 podalo odvolání k soudu a z nich 8 dosáhlo
pozitivního výsledku, ve 2 případech došlo ke smíru a v 5 případech zaměstnavatel odvolal své propuštění. V jednom případě bylo propuštění zru598

šeno, anulováno a soud pracovníkovi přiznal 17.000 Kčs odškodného. Ve
všech těchto případech, jakož i v 16 dalších, kdy odvolání nebylo uznáno,
si pracovníci zachovali svoji práci. «
Bohužel se vysvětleni podané československou vládou neshoduje zcela
se skutečností. Ano, odvolání několika osob k soudu proti propuštění ze
zaměstnám bylo soudy vyhověno, avšak počet takových případů je malý.
Navíc došlo k právní revizi po poměrně dlouhé době. Na základě existujících
a zdokumentovaných precedentů, kdy soudy odvolám proti propuštění zamítly, došlo k tomu, že mnozí z propuštěných pokládali podání žaloby k soudu
proti propuštění ze zaměstnání za zbytečné a neúčelné, neboť dle existujících
precedentů předpokládali nepříznivý výsledek. Navíc pro řadu z nich nebyla
zanedbatelná otázka finančních výdajů za právní zastoupení u soudu, a to
za situace, kdy jim ROH odmítalo právní pomoc. Vlastní soudní řízení pak
probíhala ve všech případech v příkrém rozporu s platným právním řádem.
Z účasti na jednání před soudem byla zcela vyloučena veřejnost, soudy nepřipustily žádné dokazování a zejména se odmítly zabývat anebo alespoň
do spisu založit text vlastního prohlášení Charty 77, ačkoli v řadě případů
byl důvodem k výpovědi výlučně podpis pracovníka pod tímto prohlášením.
Jako jediný » důkaz « sloužilo tzv. Stanovisko Generální prokuratury Č S S R ,
které bylo rozmnoženo a automaticky zakládáno do všech pracovně právních
spisů v probíhajících sporech.
Propouštění se rovněž netýká pouze osob uvedených ve stížnosti, projednávané Mezinárodní organizací práce. Týkalo se i celé řady osob dalších.
K posledním známým případům propuštění ze zaměstnání došlo dokonce
poté, co vláda podávala své vysvětlení MOP. U žádného z občanů, kteří
byli takto protiprávně propuštěni ze zaměstnání a jejichž případy jsme zveřejnili a zdokumentovali ve svém posledním stanovisku z počátku r. 81, pak
nebyla zjednána náprava dodnes.
Se skutečností se rozchází i tvrzení zástupce československé vlády v MOP,
že pracovníci si zachovali svoji práci. Pokud prací nerozumí jakoukoli práci,
a tedy i práci, pro jejíž výkon není využívána kvalifikace pracovníka a jeho
profesionální a osobní schopnosti, a to za stavu, kdy prokazatelně byla volná
místa v odpovídajících profesích, pak citované tvrzení není pravdivé.
Ačkoli československá vláda sdělila MOP, jak napravila individuální případy osob propuštěných ze zaměstnání v souvislosti s podpisem prohlášení
Charty 77, nepovažovala za nutné, o tomtéž informovat československou
veřejnost. Je rovněž nutné považovat za politováníhodné, že veřejně, způsobem dostupným všem československým občanům, neprohlásila:
a) že postup zaměstnavatelů při propouštění uvedených osob ze zaměstnání nebyl správný;
b) že napříště nebude v pracovní sféře postižen žádný československý
občan, který projeví své občanské, politické či náboženské názory, byť i odlišné
od oficiálních, způsobem slučitelným s československým právním řádem
(např. způsobem, který bude v souladu se závazky, vyplývajícími pro Vládu
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ČSSR a pro československé občany z ratifikace Paktu o občanských, politických, kulturních a hospodářských právech);
c) že v rámci své kompetence zajistí potrestání těch vedoucích pracovníků ve státní správě či ve státní podnikové sféře, kteří budou z výše uvedených důvodů propouštět pracovníky.
Bez takovéhoto prohlášení československých oficiálních míst, adresovaného československé veřejnosti, nelze mít za to, že došlo ke skutečnému,
trvalému obratu v oblasti pracovně právních vztahů, že nedojde k opakování
propouštění z minulých let i v současnosti, že úmluva č. i n je v pracovně
právních vztazích v ČSSR plně respektována a uplatňována.
To vše, spolu se skutečností, dokumentující, že v řadě bodů prohlášení
československého zástupce v MOP se rozchází se skutečností, umožňuje
domněnku, že postup československé delegace v MOP je účelový, že hlavním
cílem není náprava vztahů v pracovně právní oblasti v ČSSR, ale snaha o to,
aby projednávání stížnosti proti postupu Vlády ČSSR při aplikaci úmluvy
č. n i v Československu bylo co nejrychleji ukončeno.
Propouštění ze zaměstnání pro vyjádřené občanské, politické a náboženské postoje občanů, odlišné od postojů oficiálních, je pouze jednou stránkou porušování práv občanů v pracovně právní sféře, jejich diskriminace,
která je v rozporu se závazky vyplývajícími pro československou vládu a pro
oficiální výklad pracovního zákonodárství z podpisu úmluvy č. i n Mezinárodní organizace práce. Druhou, neméně závažnou stránkou téhož je omezování rovných možností všech československých občanů k přístupu a výkonu
celé řady povolání, k celé řadě míst ve státní správě a podnikové sféře. Tato
omezení se týkají statisíců, možná, že i milionů československých občanů.
Na rozdíl od propouštění ze zaměstnání, které lze doložit konkrétními doklady,
např. výpovědí danou pracovníkovi zaměstnavatelem, či výrokem soudu při
pracovně právním sporu, tato praxe diskriminace nemá oporu v žádném
ustanovení československého pracovního zákonodárství a její uplatňování
nelze obdobnými doklady doložit. Je to praxe mimozákonná, a proto ve své
podstatě i důsledcích i nezákonná. Je založena na usneseních a instrukcích,
veřejně zpravidla nepublikovaných, které však jsou přesto obecně závazné,
neboť byly ve Sbírce zákonů registrovány. Např. Federální ministerstvo
práce a sociálních věcí vydalo dne 27. 1. 77 pod jednacím číslem 11/5-34/7773/3 výnos, kterým se vydává nomenklatura funkcí a základních platů pro
pracovníky ministerstev a ústředních orgánů. Tento výnos platí podnes,
pouze byla provedena novelizace zvyšování platové třídy a rozpětí.
Z výnosu, který by měl upravovat kvalifikační předpoklady a mzdové
otázky, citujeme doslova: » Kvalifikaci pracovníka orgánu státní správy představují politická vyspělost, odborná způsobilost, osobní schopnosti, charakterové vlastnosti a zdravotní způsobilost.« Článek 1 a): »Politická vyspělost
pracovníka ve státní správě je charakterizována uznáváním vedoucí úlohy
Komunistické strany Československa a dělnické třídy v socialistické společnosti, aktivním postojem k budovám socialismu na zásadách marxleninismu
a angažovaným přístupem k plnění politické linie Komunistické strany Česko600

slovenska. Nezbytným předpokladem politické vyspělosti je prosazování principů proletářského internacionalismu, upevňování přátelství se Svazem sovětských socialistických republik a ostatními socialistickými státy a aktivní
vystupování proti buržoasním ideologiím.« Potud platný výnos ohledně
»kvalifikačních předpokladů« pro pracovníky státní správy. Přitom jeho
shora uvedené zásady přijala posléze všechna ostatní ministerstva, která je
zakotvila i do svých rezortních mzdových předpisů, např. Federální ministerstvo dopravy má svůj obdobný výnos, registrovaný ve Sbírce zákonů, ročník
1982, částka 5, a Federální ministerstvo paliv a energetiky ve Sbírce zákonů
z r. 82, částka 6.
Kromě toho existuje obecně platný systém tzv. stranické nomenklatury.
Je známo, že velká většina řídících míst, tzv. nomenklaturních míst, může
být obsazena teprve tehdy, dá-li k tomu souhlas některý z orgánů Komunistické strany Československa. Tato rozhodnutí jsou přijímána mimo normální pracovní proces, mimo postup opírající se o platné pracovní zákonodárství. Pracovník, o jehož osudu je jednáno, není k jednání přizván,
numůže se vyslovit k soudům a hodnocením o něm vynášeným, nemůže se
nijak odvolat proti vykonanému rozhodnutí.
Možnost zastávat desetitisíce a snad statisíce míst je spojena se zvláštními
požadavky na uchazeče. Denně se lze (zejména v tisku) setkávat s inzeráty
podniků a institucí, hledajících pracovníky, kteří kromě obvyklých požadavků na odbornou kvalifikaci, vzdělání, praxi, případně zvláštních kvalifikačních požadavků, např. jazykových, mají splňovat i další, tzv. kádrové
předpoklady. Každý československý občan ví, co znamená tento termín,
neopírající se o žádné ustanovení platného pracovního zákonodárství. Jeho
obsah lze odvodit z dokumentů jiných. Ocitujeme část usnesení o kádrové
a personální práci, schváleného předsednictvem Ú V K S Č dne 6. listopadu
1970, kterou zveřejnilo Rudé právo 24. února 1971 a která platí podnes:
» Kvalifikaci tvoří politická vyspělost, třídní uvědomělost, požadovaný stupeň teoretických znalostí a vědomostí, životních a zejména pracovních zkušeností, dovedností a návyků, všeobecného rozhledu a intelektu, morálních
vlastností a osobních schopností. Její významnou součástí jsou politické
postoje, věrnost socialismu, marxisticko-leninské politice Komunistické strany
Československa a socialistického státu, přátelství k Sovětskému svazu.«
Jestliže tuto definici oprostíme od běžných kvalifikačních požadavků a od
osobních a morálních vlastností pracovníků, zjistíme skutečný obsah pojmu
kádrové předpoklady. Je z ní zřejmé, že pro zastávání řady míst jsou nezbytné
specifické osobní a politické postoje. Osoby, jejichž postoje nejsou v souladu
s oficiálně deklarovanou politickou linií, tak nemají šanci nabízená místa získat.
Při osobních jednáních uchazeči o místo často zjistí, že kádrové předpoklady
se často mění v přímé členství v K S Č . Nejde jen o to, že členové K S Č mají
více^příležitostí, jde i o to, že dokonce občan, který by se chtěl stát členem
K S Č , aby měl stejný přístup k pracovním místům jako její členové, tak učinit nemůže. Přijetí do K S Č totiž nezávisí jen na projevu vůle občana, ale
zejména na tom, zda tato organizace ho za svého člena přijme. A opět, ačkoli
je se členstvím v K S Č spojena výhradní možnost zastávat mnoho tisíc či
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desetitisíce míst ve státní správě, ve státních službách, v armádě, bezpečnosti
a hospodářské sféře, jelikož občan nemá právo na členství v této organizaci,
nemůže se proti rozhodnutí orgánů této organizace, jediné, která rozhoduje
o obsazování značného množství odpovědných míst, odvolat k žádnému
nezávislému státnímu nebo soudnímu orgánu.
Praxe zjišťování kádrových předpokladů je podložena obsahem standardizovaných osobních dotazníků, které platí ve většině institucí, pokud pro
některá místa nejsou vyžadovány dotazníky podrobnější. Dotazníky obsahují
kromě údajů osobních, kvalifikačních a personálních i údaje o politické příslušnosti členů jeho rodiny. Navíc se požaduje, aby uchazeč o místo rozvedl
v životopise, který je povinnou přílohou dotazníku, své politické a osobní
postoje. Jednou z nejfrekventovanějších rubrik je žádost, aby uchazeč uvedl
všechny příbuzné zdržující se v zahraničí. Je třeba přitom dodat, že taková
skutečnost předem znemožní získat významnější uplatnění. Toto ustanovení
nelze obejít např. tím, že by pracovník požadované údaje neuvedl nebo zatajil. Od ukončení základní školy až do konce jeho profesionální kariéry, do
odchodu do důchodu, putují od zaměstnavatele k zaměstnavateli jeho kádrové
materiály, s jejichž obsahem, kromě pracovního hodnocení, podle zákoníku
práce se pracovník nemá možnost seznámit, a tak ani nemá možnost se odvolat proti nepravdivým a zaujatým stanoviskům, posudkům, hodnocením,
sdělením, vypracovaným občanskými výbory a politickými orgány různých
stupňů. V řadě případů se v kádrových materiálech zakládají dokonce i anonymní udání. Tato praxe zcela diskriminuje celé velké skupiny občanů naší
země, často po celý život.
Nastíněný pohled na problematiku pracovně právního uplatnění v Československu nasvědčuje tomu, že úmluva č. i n MOP o zákazu diskriminace
při výkonu povolání a zaměstnání je porušována nejen v běžné praxi zaměstnavatelů a soudních orgánů, ale i v platné právní úpravě, zejména v oblasti
kvalifikačních předpokladů, zakotvených v celé řadě sekundárních i terciálních, mzdových i jiných norem. Domníváme se proto, že odpovědný přístup
československé vlády k respektování mezinárodních vztahů by se projevil
přijetím těchto opatření:
1. Ustavením odborné komise Vlády ČSSR a Ústřední rady odborů
s cílem zjistit, proč byla porušena úmluva č. n i Mezinárodní organizace
práce, napravit důsledky masové diskriminace občanů a zajistit jejich návrat
k výkonu občanského povolání podle jejich odborné kvalifikace.
2. Umožněním vstupu nezávislé pracovní skupiny MOP do ČSSR, aby
zde prostudovala podklady vládní a odborové komise ČSSR a na místě se
zde přesvědčila o stavu dodržování úmluvy č. n i .
3. Novelizací všech kvalifikačních předpisů tak, aby zaručovaly všem
rovný přístup k výkonu povolání a zaměstnání bez ohledu na politické či
náboženské názory uchazeče či zaměstnance.
4. Zrušením Stanoviska Nejvyššího soudu č. 20 z r. 1978.
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5. Upravením směrnic o nomenklatuře kádrů pro ústavní, vládní, hospodářské a veřejné organizace a instituce tak, aby byl především akcentován
přirozený výběr kvalifikovaných pracovníků.
6. Úpravou směrnic pro činnost kádrových a personálních útvarů v tom
smyslu, aby zaměstnanec měl přístup k naprosto všem posudkům, které se
týkají jeho osoby a práce, tedy aby bylo znemožněno jakékoli utajování při
posuzování a hodnocení a byla umožněna skutečná kontrola jak dotyčným
pracovníkem, tak eventuelně veřejností, např. spolupracovníky, odborovou
organizací apod.
7. Zveřejněním obsahu úmluvy č. i n Mezinárodní organizace práce a
závazků, které na sebe vzala Vláda ČSSR, tak aby se tato úmluva stala součástí veřejného, tj. politického, hospodářského, kulturního a náboženského
života.
Upozorňujeme, že navrhované úpravy a závazky k personálním i zaměstnaneckým otázkám se netýkají jen zájmů jednotlivých pracovníků, nýbrž
zájmů celé společnosti, totiž jak hospodářské prosperity, tak celkové atmosféry pracovně právních jistot a spravedlivého jednání. Znovu opakujeme,
že jsme ochotni účastnit se při realizaci uvedených zásad a při plnění textu
úmluvy MOP č. n i jednak podklady pro konkrétní případy, kdy je »úmluva
porušována«, jednak dalšími podněty.
V Praze dne 17. května 1982

Dr. Radim Palouš, mluvčí Charty 77
Anna Marvanová, mluvčí Charty 77
Ladislav Lis, mluvčí Charty 77

Na vědomí: Světové odborové federaci, Praha
Konfederaci nezávislých odborů, Belgie

JAROSLAV PECHÁČEK ( N e w York)

MASARYK, BENEŠ, HRAD (VIII)
Dokumenty ze zajímavého archivu
V tomto pokračováni se znovu vracíme k případu Gajda, jímž jsme se zabývali v třetím
llánku tohoto seriálu. Historikové, kteří se Gajdovou rolí v csl. politice v první republice
zabývají, uvádějí jako hlavního Gajdova protivníka dra Beneše. Dokumenty, které jsme
už publikovali a další, které tu dnes přetiskujeme, dokazují, že kampaň proti Gajdovi aktivně
vedl sám T. G. M., pochopitelně v úzké spolupráci s Benešem.
Nejprve Masarykovy dopisy Benešovi. Část prvního přetiskujeme z originálu pro jeho
azbukou psanou íást v ruštině.
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A nyní přepis celého dopisu s českou transliterací a překladem ruského textu:

Lány, Dne 25/VII 1926.
Mpř,
Ovsejenko potvrzuje, že Gajda Sovětům sloužil a peníze dostal. Ví o tom
ex offo; na důkaz mně ukázal dopis Litvínova ze dne 27/IV 26 odpovídající
na žádost (Ovsejenkovu), smět veřejně odhalit vztahy G. s Sověty; Litvínov toho si nepřeje: »Razoblačenije nami samimi byvšich našich sotrudnikov bez polzy (nečitelné, pozn. J. P.) zatrudnit nam konečno verbovku nových sotrudnikov « (Kdybychom my sami odhalili své bývalé spolupracovníky, bylo by to
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bez užitku. Ztížilo by nám to nábor nových spolupracovníků). G. tu označen jako spolupracovník.
Poslal jsem k O. Čečka, aby si všecko řádně zapsal (data, osoby atd.);
já O. jen vyslechl a zapsal si z paměti. Čeček to řádně přepsal a v rukopise
odevzdal Syrovému.
Zítra (v pondělí) bude komise hotova, úterý mně Syrový dá zprávu.
Prosím Vás, dopište těm Franc, Polákům a mně ten list (s opisy těch
listů), abych to měl, než dojde Syrový.
M.
Masarykův dopis je mimořádné důležitý dokument. Osvětluje roli Sovětů v Gajdově
aféře. Ovsejenkova návštěva u presidenta byla, jak uvidíme z dalšího, přesně načasovaná.
Došlo k ní uprostřed událostí v souvislosti s obviněním generála Gajdy a ministra Stříbrného,
že připravují převrat. Někteří historikové, např. Harry Klepetář (Seit 1918 - Eine Geschichte
der Tschechoslowakischen R e p u b l i k , str. 241) tvrdíže bylo Československo v těch dnech
na pokraji státní krize.
Vladimír Ovsejenko byl krátce po říjnové revoluci nejvysším velitelem bolševických jednotek na jižní frontě. V této funkci narazil na čsl legie a jak svědci F. Polák ve své knize Sibiřská anabaze Čsl. legií (str. ip), netajil se obdivem k jejich bojové schopnosti.
V Praze byl vedoucím sovětské mise, která před oficiálním uznáním Sovětů zastupovala
zájmy Moskvy v Praze. V dopise se znovu objevuje téma, které hrálo v Gajdově odsouzení
hlavní roli: styky se Sověty. Už jsme tu v třetím pokračování citovali poznámku Huberta
Ripky, že byl Gajda usvědčen » z podezřelých služeb pro Sověty «.

Studie Yonathana Zoracha The Enigma of the Gajda Affair in Czechoslovak Politics in 1926, publikovaná ve Slavic R e v i e w 35, L 4, prosinec 1976, je v této otázce daleko
informovanější. Její předností je9 že se opírá převážně o zahraniční prameny, mnohé z nich
až dosud neznámé. Zorách připomíná, že Gajda byl poslán po návratu do vlasti ze Sibiře
na válečnou školu do Paříže9 protože se dostal brzy do konfliktu jak s čsL vládou tak s francouzskou vojenskou misíy jejíž šéf generál Mittelhauser zastával až do 1. ledna 1926 zároveň
funkci náčelníka generálního štábu čsl armády. Po návratu z Paříže byl Gajda poslán jako
oblastní velitel z Prahy do Košic. Když se však Masaryk dověděl, že tam navazuje kontakty s pravicovými politiky, povolal ho do Prahy, aby ho měl více pod kontrolou. Gajda
tu ve své politické činnosti pokračoval m.j. účastí na založení pravicové Nezávislé j e d n o t y
legionářů proti levě hradně orientované Čsl. O b c i legionářské. Podporoval také N á r o d n í
hnutí, které r. 1926 splynulo s Národní obcí fašistickou. Když se stal generál Syrový,
který od 1. ledna 1926 nahradil Mittelhausera ve funkci šéfa generálního štábu, v březnu
téhož roku ministrem národní obrany v úřednické vládě Jana Černého, stal se Gajda v nejvyšší funkci armády jeho prozatímním nástupcem. Jeho povýšení do klíčové vojenské pozice
vyvolalo prudkou reakci na levici: jeden z jejích mluvčích, sociální demokrat Rudolf Bechyně,
napadl dne 13. května 1926 Gajdu v sociálně demokratickém listě N o v á svoboda a obvinil
pravicové kruhy, že hledají generála, který by provedl všeobecný převrat. V rozvířené polemice se objevilo dokonce datum plánovaného puče: 4. až 6. Července 1926, v době sokolského
sletu. Masaryk nečekal. Dne 2. července, v den, kdy měl oficiálně přivítat jugoslávskou vojenskou delegaci, byl Gajda poslán na dovolenou, ze které se už jako voják nevrátil. Gajda
během celé kampaně nepodnikl nic, co by mohlo nebo mělo být přípravou k násilnému uchopení moci. Teprve když se objevilo obvinění, že jako student na pařížské válečné škole předal
sovětskému agentovi tajné francouzské dokumenty, vystoupil proti třem svědkům, kteří měli
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obvinění prokázat, především proti majorovi Jaroslavu Kratochvílovi, kterého dal Gajda na
Sibiři zavřít pro jeho probolševické vystupování v legiích. Před civilním soudem Gajda svou
žalobu proti nim vyhrál.
Do vřavy kolem Gajdovy aféry zasáhl veřejně sám president v interviewu v Prager
Tagblatt. Obvinil národní demokracii z koketování s fašismem, který nazval pathologickou
sedlinou (Harry Klepetář, Seit 1918 ..., str. 240). Později v dopise senátoru Dykovi na
jeho výtku, že tímto interviewem zapůsobil na Gajdovy soudce, Masaryk hájil svůj veřejný
útok na Gajdu tím, že » vystoupil proto, že politické strany, dokonce i strany vládní obhajobou Gajdy působily na soudce «.
Masarykův dopis Benešovi z 25. července 1926, pět měsíců před zasedáním vojenského
tribunálu svědci o tom, že se president osobně staral o důkazy, které by vedly ke Gajdově
v iv

r

usveaceni.
V prosinci 1926 poslal vojenský tribunál Gajdu do pense a zkrátil jeho pensijní důchod
o 25%. Je pozoruhodné, že Gajda byl odsouzen nikoliv na žádost Francie, jak by se dalo
očekávat z obvinění o stycích se sovětským agentem. Francouzi sami byli spíše procesem
překvapeni. Generál Faucher, šéf francouzské vojenské mise v Praze hlásil Paříži, že Gajda
jako student válečné školy nemohl mít k žádným tajným dokumentům vůbec přístup. Nakonec byl Gajda obviněn, že předal Sovětům francouzský vojenský manuál, tj. příručku o
chování vojáka, kterou, jak bylo v polemice poznamenáno, si mohl sovětský agent koupit
v každém pařížském knihkupectví. Francouzi nepodnikli proti Gajdovi žádné kroky, zřejmě
proto, že se nedomnívali, že Gajda ohrozil jejich státní bezpečnost...
Zajímavé bylo chování Sovětů. Francouzská vojenská místa byla překvapena, s jakou
rychlosti potvrdil sovětský obchodní zástupce v Praze, jinak mlčenlivý Vladimír Antonov
Ovsejenko, jiným diplomatům, že Gajda byl skutečně v roce 1Q20 v kontaktu se Sověty.
Gajda byl znám jako vášnivý kritik a odpůrce komunismu, politickým přesvědčením fašista.
Sověty ho pro jeho protibolševickou legionářskou minulost jistě neměly v lásce. Potvrdil to m.j.
útok proti Gajdovi v moskevské Pravdě z 11. ledna 1927. Také českoslovenští komunisté
útočili na Gajdu v pražském parlamentě. Ovsejenkova návštěva u T.G.M. zapadala nepochybně do celého tažení Moskvy. Gajda se proti rozsudku odvolal a polemiky v tisku a
v parlamentě pokračovaly. V říjnu 1927 dodal ministr Beneš senátorům texty telegramů,
které posílal sovětský komisař pro zahraniční záležitosti Čičerin tehdejšímu vedoucímu
sovětské mise v Praze Hillersonovi v roce 1920. V Čičerinově telegramu z 27. října 1920
se říká: » Pozvat Gajdu naším jménem, aby přijel sem, je neoportunní. Nicméně, kdyby
nám napsal a požádal, aby mohl přijet, nemůžeme proti tomu nic namítat; souhlas je dán
předem. Bylo by zajímavé vědět už předem, co nám nabídne; my mu nemáme co nabídnout
a čekáme jen, co nám chce říci. Zařidte to tak, aby iniciativa vyšla od něho a nikoliv od nás! «
President Masaryk vysvětloval kuriózní pozadí, jak se dostal Beneš k těmto telegramům,
britskému vyslanci v Praze Siru George Clerkovi takto: Podle dohody o zřízení Sovětské
obchodní mise v Praze byly všechny telegramy určené misi adresovány československému zahraničnímu ministerstvu. V roce 1920 Československo nemělo ještě technické prostředky k dešifrování telegramů. Ty byly dešifrovány teprve r. 1921 ve Švýcarsku. Podle Masaryka se
objevilo v dešifrovaných telegramech Gajdovo jméno několikrát. Na otázku, proč čsl. vláda
nezakročila proti- Gajdovi hned, jakmile byly moskevské telegramy dešifrovány, odpověděl
Masaryk, že čsl. vláda nechtěla prozradit, že se telegramy dešifrují. Proto čekal Beneš plných
šest let, než šel s informací do ministerstva národní obrany a pak do senátu.
Zorách dodává k historii telegramů, že se vnucuje naléhavá otázka, proč nemohla vláda
zavést šetření proti Gajdovi, aniž by informovala Sověty, a jak vysvětlit skutečnost, že by
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Sovětská vláda postlala o Gajdovi telegramy, když mela dost jiných cest, jak zajistit důvěrnost kontaktů s ním. Masaryk prohlásil Clerkovi, že je osobně o vině Gajdově přesvědčen,
ale stěžoval si, že Sověty samy odmítly dát doklady k disposici soudu.
Z korespondence Benešovi se v archivu objevují ještě dva další dopisy se zmínkou o Gajdovi.
Ještě před rozsudkem píše Masaryk vlastnoručně v dodatku k dopisu z 11. srpna 1926 tuto
doložku:

To je ten dopis: ukažte jej sen. Klofáčovi - nic v něm není, co by Str.
mohl uvádět pro sebe. Naopak. Pošlete mi to prohlášení o Snejdarkovi a ihned.
TM.
Zkratka »Str.« označuje nepochybně Stříbrného. Pak je tu další dopis z října 1927,
tedy skoro sedm městců po rozsudku nad Gajdou a přesně dva měsíce před zahájením řízení
odvolací instance vojenského tribunálu.

Topole. 12/10 27.
Mpř,
obdržel jsem zprávu a čekám tedy Švehlu. Vás prosím, abyste pevně stál
na tom, co jsme o gajdovštině a oktroji ujednali: záleží na tom mnoho, aby se
konečně něco řeklo. Ergo ať SocDem, ale i NarS podají interpellaci o Gajdovi
a oktroji, jak to ve svých listech ohlašovali. Nedejte se zdržet žádnými pochybnostmi formálního rázu; je vlastně jediná, že by se předbíhalo vyšetřování Gajdy. Ale to se týká nejvýše Udržala, ne Vás.
Pozdravení doma
Masaryk.
(Bertholet poslal velmi přát. dopis.)
Z obou dopisů je potvrzená spojitost obou afér: Stříbrného a Gajdy. Jak jsme se tu už
zmínili, byl Stříbrný vedle předsedy strany V. Klofáče nejpřednějsí muž ve straně národně
socialistické, ale byl právě v téže době, tj. v období příprav na proces proti Gajdovi, na brněnském stranickém sjezdu vyloučen. Byl m.j. obviněn, že připravoval společně puČ s Gajdou.
Zemsky velitel na Slovensku generál Snejdárek, na něhož se Gajda obrátil se žádostí o účast,
hlásil jejich plány Benešovi. Oba, Gajda i Stříbrný, na oplátku tvrdili, že puČ zamýšlel
dělat s pomocí Snejdárkovou právě Beneš. Masaryk to potvrzuje v dopise z 20. 4. 1927,
který jsme tu citovali v třetím pokračování tohoto seriálu. Píše, že » pokus o plány o převrat
Gajda připouští ve své odpovědi na rozsudek, ale vymlouvá se na pokus Benešův! Polit,
analfabetism a lumpáctvíl « (Viz také Klepetář, str. 242.)
Josef Snejdárek vstoupil jako třiadvacetiletý do francouzské cizinecké legie a v první
světové válce až do r. 1917 bojoval v marokánskéjednotce. Pak vstoupil do csl. legie ve Francii a do vlasti se vrátil v hodnosti generála s francouzskou vojenskou misí. V r. 192$ byl
jmenován zemským velitelem pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. R. 1935 odešel do pense
a vrátil se do Afriky. V mobilizaci r. 1938 se vrátil do Prahy, dal se reaktivovat, aby mohl
bojovat proti nacistům. Po mnichovské kapitulaci se vrátil do Afriky, kde zemřel r. 1947
(Kostrba-Skalický, Bewaffnete Ohnmacht: Die tschechoslowakische Armee 19181938). Zorách připomíná, že Snejdárek neměl rád ruské legionáře, jako byli Gajda a Syrový,
protože podle něho byli vojenskými amatéry a nikoliv profesionálními vojáky.
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Další v Masarykových dopisech jmenovaný důstojník, generál Stanislav Čeček, bojoval
v hodnosti podporučíka v České družině, která se utvořila z českých dobrovolníků v Rusku
krátce po vypuknutí první světové v diky r. 1914. V první bojové akci zajal s dvaceti dobrovolníky 144 rakousko-uherských vojáků. Zúčastnil se bitvy u Zborova, vyznamenal se v bojích
s bolševiky při anabazi čsl. legií napříč Sibiří. Byl členem triumvirátu
Čeček-Gajda-Vojcechovský, který si zvolili legionáři na svém kongrese v Čeljabinsku, aby Udil vojenské i politické akce pro dosažení Pacifiku. Navzdory instrukcím Československé národní rady
pařížské a její moskevské odbočky, vedené Maxou a Čermákem, odmítli vydat zbraně bolševikům a rozhodli se, že se probijí do Vladivostoku » vlastním pořádkem «, tj. se zbraní
v ruce.
Gajdovo odvolání proti rozsudku vojenského tribunálu probíhalo příznivě, především
proto, že hlavní svědci v čele s majorem Kratochvílem byli v civilním Uzení odsouzeni pro
pomluvu. Rychlým zákrokem » se shora « byli však dva přísedící nakraženi novými a ve
spolehlivé sestavě rozhodl tribunál proti Gajdovi. Byl uznán vinným ve všech bodech obvinění, že 1) jednal se sověty, 2) jako student na válečné škole v Paříži dal dvě informační
knihy z válečné školy ruskému agentovi, 3) veřejně kritizoval rozhodnutí, že byl poslán
na neplacenou dovolenou, 4) spolupracoval s fašistickým hnutím, 5) se smlouval s generálem
Snejdárkem o svržení vlády, 6) dal tisku falešné informace o svém vojenském výcviku a
vojenské službě, aby ovlivnil veřejné mínění. Rozsudek první instance byl potvrzen a další
odvolání nepřipuštěno.
Generál Paucher se vyjádřil francouzskému vyslanci v Praze, že odvolací vojenský soud
byl složen ze dvou vybraných legionářů a jednoho bývalého rakouského důstojníka, kteří
byli nepochybně ochotni potvrdit stanovisko vlády, když šlo o Gajdu. Tak například Gajda
sice vyhrál u civilního soudu žalobu proti nařčení, že ukradl v Paříži dvě knihy, ale vojenský
soud v tajném Uzení výpovědi obou svědků uznal.
Buď jak buď, Gajda byl politicky vyřízen. Jeho fašistické hnutí vegetovalo na okraji
politického života. Pokus spojit se politicky se stranou Stříbrného selhal - jejich Liga proti
vázaným kandidátním listinám získala ve volbách r. 1929 pouhé tři mandáty. Také Dr. Kramář se ho zřekl. V dokumentu, který jsme tu v minulém pokračování citovali, hlásí Dr. Preiss
kancléři Šámalovi, že » Kramář opustil úplně Gajdu, kterého nazývá dobrodruhem «.
V pozdějších pramenech jsou ještě některé zajímavé odkazy na Masarykovy zásahy do>
jak on říkal, »gajdovštiny «. Dokazují, že Masaryk nejen osobně řídil přípravy k soudu nad
Gajdou po stránce právní, propagační a politické, ale že se zajímal také o to, co by se s Gajdou
dalo dělat » navíc «.
V Dokumentech, z historie československé politiky 1939-1943,
které vydala v přípravě Libuše Otáhalové a Milady Červinkové Academia Praha, je záznam Benešova rozhovoru ze 17. října 1943 s jeho osobním tajemníkem a přednostou presidentovy politické kanceláře Prokopem Drtinou a kancléřem Jaromírem Smutným.
Přetiskujeme tento rozhovor s určitým váháním, protože o loajalitě Smutného k Benešovi
jsou mezi jeho bývalými spolupracovníky značné pochybnosti a generál Moravec o něm
pronáší ve své knize Spion, jemuž nevěřili, tvrdou kritiku.
Rozhovor se točí kolem Gajdy. A toto je Benešův monolog, jak je v Dokumentech
zaznamenán:
» Obávám se, že za 6 měsíců po válce nám vyrostou všechny tyto historie, vylezou Stříbrní
a jiní a nikdo to nezvládne. Žádný z těch lidí, kteří tu teďjsou, nebude s nimi bojovat, nedovede to, ustoupí. Bojovat, to je hrozně těžká věc. Já bojoval 20 let, a jaké to byly boje.
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Když šlo o Gajdu, tak to všechno bylo na mně. A to lidé ještě neví, že president Masaryk
v tom postupoval - teď se Dr. B(eneš) zarazil - neprozřetelně. (Zřejmě chtěl říci jiné adjektivum a včas se zarazil.) Poslal někoho ke Gajdovi s penězi, aby Gajda odjel. Gajda peníze
přijal a nikam neodjel. Já pak musel to všechno rovnat a to ještě tak, aby se neukázalo, co
president vykonal. Ať si někdo představí, jak mi bylo, když jsem jako ministr vypovídal
u kárného výboru 12 hodin, před několika generály, jak jsem stál sám proti všem. Gajda
vedl Stříbrného, Hlaváčka a nevím ještě kolik lidí, já byl sám. Ale já ovládal věc, přivedl
jsem do úzských je všechny svými otázkami a doklady, ale představte si, jak lehce se mohlo
stát, že by se byl celý proces obrátil proti mněl Co pak takovým inftům záleželo na nějaké
přísaze? A kdyby bylo bývalo několik lidí Gajdovi odpřisáhlo, že mluví pravdu, tak bych
já býval mohl mít tisíckrát pravdu, generálové by byli vynesli výrok pro Gajdu.
A tak byly všechny moje boje, co jsem jich prodělal za ta léta. Ale to je vyčerpávající,
vyžaduje úžasné práce, houževnatosti, nervů, přípravy. Já si vzal za pravidlo nestrpět žádnému protivníkovi nic. Měl jsem 5 novin a v nich pokaždé, když někdo s nějakým svinstvem
přišel, dostal po hlavě. Tak si nakonec každý rozmyslel, protože věděl, že lež a darebáctví
půjdou ven a dostane za ně.
Ale to tihle lidé zde nikdo dělat nebude.«
Tolik z Dokumentů z historie československé politiky
1939-1943.
V dokumentech z Masarykovy presidentské kanceláře z roku 1933 je jeden záznam se
zmínkou o Gajdovi:
»Záznam kancléře Dr. Šámala ze dne 11. května 1933.
Kancelář presidenta republiky
(Razítko) došlo 17. V. 1933
T

842/33.

Telefonuje generál Chalupa, že mu bylo důvěrně sděleno, že by se dalo s Gajdou mluvit
o vydání různých dokumentů, které má. V dokumentech prý jsou různé zprávy o některých
vynikajících členech strany agrární. Snad by tato zpráva měla pro zdejší kancelář nějaký
význam.
Podal jsem o věci této zprávu 13. t.m. panu presidentovi, při čemž byl jsem toho náhledu,
že by nebylo radno, aby s naší strany nějaké kroky se dály. Co tam o některých předácích
agrární strany jest obsaženo, bud víme, anebo se toho můžeme velmi snadno domyslit. Žádným
způsobem zprávy tyto však by na posici agrárních poslanců dle mého náhledu neměly vlivu.
Tu zkušenost již mám.
Pan president byl odchýlného mínění, aby se jen tak zhola věc nezamítala. Pozastavil
se nad tím, že policie, která o kufrech přece ví, dle zpráv, které dostává, je nezabavila. Bylo
by dobře upozornit na to odborového radu Škracha.
Dr. Šámal
A. a.
23\6 33
Schieszl.«
Názor presidenta Masaryka, aby se brala nabídka Gajdova vážně, je poněkud překvapující,
protože, ačkoliv pokládal Gajdu za hochštaplera, neodmítá návrh generála Chalupy, který
vykonával pro presidentskou kancelář zpravodajské služby, » že by se dalo s Gajdou mluvit«.
(Pokračování)
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Svědectví

DOPISY O T C E K A R D I N Á L A T O M Á Š K A PITU
A K A T O L I C K Ý M N O V I N Á M (*)
Praha-Hradčany, 6. září 1982
Pokoj a dobro!
Píši Vám opět v záležitosti »Prohlášení o některých sdruženích nebo spolcích
všem příslušníkům kléru zakázaných « z 8. března, které vydala Kongregace pro klérus.
Jsem členem této kongregace a je mi velmi dobře známo, že toto prohlášení nebylo
vydáno z iniciativy některého monsignora na této kongregaci, ale přímo z iniciativy
Svatého Otce Jana Pavla II. a také s jeho výslovným schválením.
Je to jeden z jeho Četných projevů, v kterých znovu a znovu velmi zdůrazňuje,
že poslání kněze Církve Kristovy je soteriologické a nikoliv sociologické ani politické.
Právě v tom je kněžská věrohodnost.
Je to v duchu II. Vatikánského koncilu, který v dekretu o apoštolátě laiků zdůraznil, že práce v oblasti celospolečenské je v poslání laiků a nikoliv knězi, neboť ti
se mají soustředit na práci svého vlastního kněžského poslání.
Je vám jistě dobře známo, že kněží mají být » uvědomělí spolupracovníci biskupů «
(LG 28).
Z hlediska kázně, ke které každý z vás výslovně se zavázal biskupovi při kněžském svěcení, a z hlediska věrohodnosti vaší kněžské služby je neúnosné, aby někdo
z vás šel jinou cestou než biskup, který je v jednotě s hlavou Církve, s papežem!
A b y to bylo zcela jasné, dal jsem prefektovi Kongregace pro klérus kardinálu
Silvio Oddi otázku: »Je třeba počítat sdružení Pacem in terris, které nyní je v Československu, mezi ony spolky a sdružení, o nichž pojednává Prohlášeni? «
Odpověděl: » Ano.« Aby v tom nebyly žádné pochybnosti, dal mi to i písemně
zvláštním přípisem ze dne 18. března t. r.
Proto po vydání » Prohlášení « je neúnosné, abyste do » Katolických novin «, které
dosud vycházejí s církevním schválením, nadále posílali zprávy, které se týkají nyní
církevně zakázaného sdružení Pacem in terris.
V kněžském společenství
František kardinál Tomášek v. r.
arcibiskup-metropolita pražský, primas český
Sekretariátu kněžského sdružení » Pacem in terris «
Spálená 8, 1 1 1 21 Praha 1
Na vědomí: Ředitelství české katolické Charity, ordinářům Č S S R , redakci K N
* *

*

Praha-Hradčany, 6. září 1982
Pane kanovníku, vedoucí redaktore Katolických novin,
obracím se přímo na Vás jako na vedoucího redaktora Katolických novin, a to jako
ordinář, v jehož diecézi Katolické noviny vycházejí. Ve funkci vedoucího redaktora
(*) Vychází bez vědomí autora. Převzato z Informací o církvi, c. 10, 1982, str. 3-5.
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Katolických novin máte největší odpovědnost za náplň tohoto jediného náboženského týdeníku, který je určen pro naše věřící a nikoliv pro kněze. Jeho rozsah je
minimální, neboť má pouze 3 listy. Velmi to kontrastuje, když uvážíme, jaké možnosti mají u nás jiné časopisy. U nás vychází většinou ve značnějším rozsahu a s bohatým vybavením 30 deníků, 281 týdeníků, 173 čtrnáctideníků a 381 měsíčníků, tedy
celkem 865 periodického tisku (Lidová demokracie z 28. listopadu 1976). A tento náš
naprosto nedostačující tiskový prostor pro věřící je soustavně omezován zprávami
kněžského sdružení Pacem in terris. Jsou to zprávy, které věřící vůbec nezajímají. Přímo
je to však uráží, když Katolické noviny, které jsou pro ně a mají omezený prostor,
uveřejňují na pokračování podrobné referáty z jeho schůzí.
Proti tomu jsem jménem svým i ostatních ordinářů na adresu redakce Katolických
novin nejednou protestoval, ale bezvýsledně. Avšak po vydání Prohlášení o některých
sdruženích nebo spolcích všem příslušníkům kléru zakázaných z 8. března t.r. je naprosto
neúnosné, aby noviny, které mají titul » katolické «, přinášely zprávy o činnosti kněžského sdružení, na které se vztahuje zákaz vydaný Kongregací pro klérus. Bylo proto
velmi absurdní, že Katolické noviny, které dosud vycházejí se schválením církevním,
přinesly v č. 28 ze dne 11. července nepodepsaný článek s titulem Ve věrné službě
církvi a vlasti. Zvedlo to vlnu oprávněných protestů, které dosud dostávám z různých
míst jak od věřících, tak i od kněží. Proto jsem napsal sekretariátu PiT v tom směru
dopisy ze dne 18. června, 15. července a 6. září.
S největší závažností proto vám znovu připomínám a zdůrazňuji, že noviny, které
mají titul »katolické«, musejí důsledně zachovávat linii církve římsko-katolické
a její nejvyšší hlavy, jinak by nemohly mít ani schválení církevní, ani by nemohly
mít titul » katolické «. To je zcela elementární případ kázně, která musí být důsledně
dodržována nejen ve straně politické, ale i v každém společenství vůbec. A ve smyslu
ještě vyšším to platí v oblasti církevní.
V křesťanském společenství
František kardinál Tomášek v. r.
arcibiskup metropolita pražský, primas český
Dr František Hochman, vedoucí redaktor Katolických novin
Sněmovní 9, 118 10 Praha 1 - Malá Strana
Na vědomí: Ředitelství České katolické charity a ordinářům Č S S R

R O Z S U D E K K R A J S K É H O S O U D U N A D O T C E M B Á R T O U (*)
i To 8/82 - 456
ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 21. července 1982 v senátě složeném
z předsedy Václava Nygrína a soudců J U D r . Josefa Grunta a Marie Hamšíkové, pro(*) O případu františkána Jana Josefa B á r t y , který zemřel 9. prosince 1982, referovaly naposledy
Studie v minulém čísle 83 (V/1982), str. 467-484, kde byla v úvodě k dokumentaci j i ž také
zmínka o odvolacím procese, který zmenšil j e h o trest. N y n í díky Informacím o církvi č. 1 1 ,
r982, str. 1 0 - 1 3 , můžeme pro úplnost dokumentace zveřejnit i rozsudek Krajského soudu,
j a k j s m e též minule slíbili.
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mované právnicky, ve veřejném zasedání o odvoláních obžalovaných Josefa B á r t y
a M U D r . Ladislava T r o j a n a proti rozsudku okresního soudu v Liberci ze dne
7. dubna čj. i T 1017/81-479 t a k t o :
Podle par. 258 odst. 1 písm. c), odst. 2 tr. ř. se napadený rozsudek z r u š u j e
ohledně obžalovaného Josefa B á r t y ve výroku o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu.
Podle par. 259 odst. 3 tr. ř. se rozhoduje tak, že obžalovaný Josef B á r t a se
podle par. 178 tr. zák. o d s u z u j e k trestu odnětí svobody v trvání j e d n o h o
roku. Trest je nepodmíněný a podle par. 39 odst. 2 písm. a) tr. zák. se obžalovaný
pro výkon trestu zařazuje do p r v n í nápravně výchovné skupiny.
Podle par. 256 tr. ř. se odvolání obžalovaného M U D r . Ladislava Trojana z a m í t á .
Odůvodnění
Citovaným rozsudkem okresního soudu v Liberci byli obžalovaní Josef Bárta
a M U D r . Ladislav Trojan uznáni vinnými trestným činem maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle par. 178 tr. zák., jehož se dopustili tím, že
v Liberci 4, N a Perštýně č. 243/15, v Liberci 14, Vrchlického ul. č. 328/81 a v Liberci
25-Vesci, ul. Nad Nisou čp. 205, v domech obývaných obžalovanými nezákonně
organizovaným konventem františkánského řádu, nemajíce státní souhlas k výkonu
duchovenské činnosti podle par. 16 nebo par. 17 vl. nař. č. 219/49 Sb. o hospodářském
zabezpečení církve římsko-katolické státem, obžalovaný Josef Bárta v době od 1. ledna
1977 nejméně do 18. listopadu 1980, obžalovaný M U D r . Ladislav Trojan nejméně od
i . ledna 1977 do 18. listopadu 1980 konali mše a další náboženské úkony za účasti
dalších osob, jako společné modlitby, tzv. kapitoly duchovní obnovy a jiné a obžalovaný Josef Bárta v téže době a již od r. 1971 organizoval, připravoval a vedl výuku
bohosloví, zaměřenou na průpravu na řeholní život formou tzv. » Noviciátu « a »Juniorátu « v rozsahu bývalých katechetických kurzů na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, sám připravoval studijní plány, zpracovával a neustále
aktuálně doplňoval studijní materiály, zajišťoval jejich rozmnožování a rozšiřování,
vedl konsultace a prováděl zkoušení studujících, přičemž v období let 1977-1980
studovalo v rámci nezákonného libereckého františkánského konventu nejméně
devět osob.
Oba obžalovaní byli odsouzeni podle par. 178 tr. z. k trestům odnětí svobody,
a to obžalovaný Josef Bárta v trvání osmnácti měsíců nepodmíněně, pro jehož výkon
byl zařazen do první nápravně výchovné skupiny, a obžalovaný M U D r . Ladislav
Trojan v trvání deseti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu
tří roků. Podle par. 55 odst. 1 písm. a) tr. z. byl obžalovanému Josefu Bártovi uložen trest propadnutí věcí: bohoslužebného oděvu se zelenou výšivkou - alba, bohoslužebného oděvu červeného se štolou, bohoslužebného oděvu zeleného se štolou,
bohoslužebného oděvu bílého s výšivkou a štolou, dvou skleněných konviček na
mešní víno, obětní misky (pateny) uvnitř pozlacené, kovového kalichu v horní části
zdobeného věncem z kroužků a uvnitř pozlaceného, výtisku z listu papeže biskupům,
tří dílů Pastorální teologie pro semináře, textu Teolog a čtenář, textů Otec kazatelského řádu a textu Všeobecné poučení o liturgii hodin. Stejný trest byl uložen obžalovanému M U D r . Ladislavu Trojanovi ohledně bohoslužebného roucha červené
barvy, bohoslužebného roucha černé barvy, komže bílé barvy, františkánského řádo-
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vého obleku hnědé barvy s kapud a cingulein, dvou skleněných nádob na mešní
víno ve formě džbánků, obětní misky - pateny pozlacené, jednoho kalicha vc spodní
části zdobeného, uvnitř a na horním okraji pozlaceného, a tiskovin Moderní teologie - teolog a čtenář, Od Adama ke Kristu, Myšlenky a prsten, Klauzura - vstup
zakázán a Psychoanalýza moderního ateismu. Podle par. 330 odst. 2 tr. ř. vyhradil
soud rozhodnutí o zabrání dalších věd ve smyslu ustanovení par. 73 odst. 1 písni, a)
tr. r. veřejnému zasedání.
Proti tomuto rozsudku podali v zákonné lhůtě odvolání oba obžalovaní. Obžalovaný Josef Bárta v Odvolání namítal, že při mších, které sloužil, byla jen výjimeční
přítomna další osoba, přičemž tyto konal dle svého přesvědčení a protiprávnost nemůže být spatřována v tom, že neměl státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti.
Soukromé mše v soukromém bytě jsou vnitrocírkevní záležitostí, a pokud jc dovozována jejich protiprávnost, je tak činěno jen 11a základě metodického výkladu Sekretariátu pro věci církevní ministerstva kultury Č S R . Protože se jedná o předpis nikoli
obecně závazný, jednal obžalovaný vc skutkovém omylu. Písemné materiály - Juniorát, Noviciát a dala vypracoval v době, kdy měl státní souhlas k výkonu duchovenské
činnosti. V souladu se svým přesvědčením mluvil s jinými osobami i o církevních
a věroučných věcech a společnou problematiku konzultoval. Vyloučil však, že by
organizoval, připravoval a vedl výuku bohosloví a přispíval k rozšiřování písemných
materiálů. Nebránil ale nikomu, kdo pro svoji potřebu písemné materiály nebo další
studie přepisoval nebo studoval. Jestliže několik osob se těmito materiály zabývalo,
neviděl nic protiprávního v tom, když s nimi tuto problematiku projednával. Protiprávnost nelze dovozovat ani z jeho účasti na společných modlitbách. V případě
shledání viny navrhl, aby byl uložen mírnější trest odnětí svobody s podmíněným
odkladem výkonu.
Obžalovaný M U D r . Ladislav Trojan podané odvolání odůvodnil tím, žc mše
konal jen výjimečně za účasti další osoby, a to jen na její žádost, a poukázal na to, žc
posouzení případu se opírá o metodický výklad Sekretariátu pro věci církevní ministerstva kultury Č S R . Trestné je ten takové jednání, pokud k němu dojde sc záměrem mařit státní dozor nad církvemi. Nebylo však prokázáno, žc by obžalovaný
s tímto úmyslem jednal. Svým jednáním realizoval ústavní svobodu vyznání v duchu
svého přesvědčem. Odvolatel dále poukázal 11a svůj: dosavadní život, chování, věk,
zdravotní stav a vztah ke státu a společnosti a navrhl, aby byl obžaloby zproštěn.
Krajský soud přezkoumal z podnětu podaných odvolání zákonnost a odůvodněnost všcch výroků napadeného rozsudku, proti nimž mohli odvolatelé podat odvolání, i správnost postupu řízení, které rozsudku předcházelo, a dospěl k následujícím
závěrům:
Skutková zjištění soudu prvého stupně jsou správná a úplná, okresní soud provedl
k objasnění skutkového stavu věci potřebné dokazování a zákonným způsobem zjistil
vinu obžalovaných, přičemž se zabýval i obhajobou obžalovaných, kterou tito znovu
uplatnili v podaných odvoláních. Jc nepochybné, žc oba obžalovaní bez státního
souhlasu konali různé náboženské úkony, zejména mše, a to za účasti dalších osob.
Tuto činnost ostatně obžalovaní doznali, i když se snažili její rozsah a intenzita bagatelizovat a snižovat. Jsou však spolehlivě usvědčováni výpověďmi svědků Bclješíkové,
Dachovského, Popoviče a dalšími důkazy. Obhajoba obžalovaných, spočívající v tom,
že ke mším dodiázclo v soukromýdi bytech, není důvodná. Smyslem zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností jc zajištění státní správy nad

613

činností církví a náboženských společností. Institut státního dozoru současně znamená,
že duchovenskou a jinou náboženskou Činnost mohou vyvíjet pouze osoby, které
k tomu mají státní souhlas, a to v církvích a náboženských společnostech státem legalizovaných. Oba obžalovaní vsak, nemajíce zmíněný státní souhlas, vykonávali duchovenskou a jinou obdobnou činnost - sice v soukromých bytech - avšak v cílevědomě
a záměrně vytvořeném společenství osob, které za tímto účelem vytvořili a kolem
sebe soustředili (tzv. konvent františkánského řádu). Vznikla tak platforma, v níž
byla vykonávána náboženská činnost, která se evidentně vymykala státnímu dozoru.
Totéž se týká i činnosti obžalovaného Josefa Bárty, spočívající v organizaci, přípravě a
vedení studia bohosloví. Legální studium bohosloví je možné v příslušných bohosloveckých fakultách. Není samozřejmě trestné, pokud se občan rozhodne k individuálnímu, soukromému studiu jakéhokoli předmětu. Obžalovaný Josef Bárta není také stíhán
proto, že by sám, individuálně studoval teologické discipliny, ale proto, že připravoval, organizoval a umožňoval toto studium řade jiných osob, a to formami uvedenými
ve výroku o vině napadeného rozsudku. Z a vedení obžalovaného byla tak fakticky
vytvořena instituce, v jejímž rámci docházelo k výuce a studiu bohosloví řady osob,
tedy k provádění té formy náboženské činnosti obžalovaným, jež je vyhrazena státem
legalizovaným bohosloveckým fakultám. Protože obžalovaný realizoval tuto činnost
bez státního souhlasu a mimo výkon státního dozoru, bylo jeho jednání v rozporu
se zákonem o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností. Tvrzení
obžalovaných, že protizákonnost jejich jednání je dovozována v metodickém výkladu
směrnice Sekretaritáru pro věci církevní ministerstva kultury Č S R a odborného stanoviska téhož orgánu, když se nejedná o obecně platné zákonné předpisy, není důvodné.
Pokud jde o směrnici, jde nepochybně o právní předpis nižšího právního významu,
a odborné vyjádření je jedním z důkazů, jež měl soud prvního stupně k dispozici.
Okresní ani krajský soud při hodnocení těchto důkazů v souvislosti s ostatními důkazy v souhrnu i jednotlivě však neusuzují na trestnost jednání obžalovaných proto,
že by bylo v rozporu s uvedenou směrnicí nebo s odborným stanoviskem, ale spatřují protizákonnost jednání obžalovaných v tom, že toto je porušením ustanovení
zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností a dalších
navazujících zákonných norem (přičemž směrnice a odborné stanovisko ze zákonných předpisů vychází) a v důsledku toho je naplněním skutkové podstaty trestného
činu podle par. 178 tr. z. O úmyslu obžalovaných jednat v rozporu s tímto zákonným ustanovením svědčí nejen okolnosti jejich jednání, ale též to, že obžalovanému
Josefu Bártovi bylo známo, že pozbyl státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, i to, že v protizákonném jednání pokračoval i po udělení výstrahy orgány S N B
v dubnu 1981. Obžalovaný M U D r . Ladislav Trojan uvedeným způsobem jednal
přesto, že státní souhlas nemel nikdy udělen a, jak sám doznal, byl vysvěcen tajně.
Vzhledem k uvedenému tedy soud prvního stupně nepochybil, když oba obžalované
uznal vinnými trestným činem maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle par. 178 tr. z., a odvolací soud proto ponechal výrok o vině nezměněn.
Zákonnost byla shledána též ve výroku o trestu, uloženém obžalovanému M U D r .
Ladislavu Trojanovi. Obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody v trvání deseti
měsíců, tedy v první polovině zákonné trestní sazby par. 178 tr. z. Tento trest nelze
proto považovat za nepřiměřeně přísný, když okresní soud při jeho ukládání přihlížel
ke všem rozhodným skutečnostem a hlediskům, svědčícím jak v neprospěch, tak
ve prospěch obžalovaného. Intenzita stíhaného jednání i stupeň jeho společenské
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nebezpečnosti j e u tohoto obžalovaného nižší než u spoluobžalovaného B á r t y . N a
obžalovaného j e nutno pohlížet, j a k o b y nebyl dosud soudně trestán, a způsob života
a chování před spácháním trestné činnosti třeba hodnotit kladně. Lze proto dospět
k závěru, že p ř e v ý c h o v y obžalovaného, též s přihlédnutím k j e h o věku, bude dosaženo i bez v ý k o n u tohoto trestu. Soud prvního stupně tedy nepochybil, k d y ž v ý k o n
trestu podmíněně odložil na přiměřenou zkušební dobu tří roku. V souladu se zák o n e m j e též v ý r o k o propadnutí věcí, jelikož bylo prokázáno, že uvedených předmětů b y l o použito ke spáchání stíhaného jednání. Vzhledem k t o m u , že v e v ý r o c í c h
napadeného rozsudku, týkajících se obžalovaného M U D r . Ladislava Trojana, nebylo
tedy shledáno pochybení, krajský soud odvolání tohoto obžalovaného j a k o neodůvodněné podle par. 256 tr. r. zamítl.
Porušení zákona b y l o odvolacím soudem zjištěno v e v ý r o k u o trestu, uloženém
obžalovanému J o s e f u Bártovi. Uložením trestu odnětí svobody v trvání osmnácti
měsíců, tedy výrazně v horní polovině zákonné trestní sazby par. 178 tr. z., b y l y
přeceněny zejména skutečnosti svědčící v neprospěch obžalovaného, v důsledku
čehož se j e v í trest j a k o nepřiměřeně přísný. Stupeň společenské nebezpečnosti jednání
obžalovaného j e vzhledem k intenzitě, rozsahu a f o r m á m páchání nepochybně vyšší
než u obžalovaného M U D r . Ladislava Trojana. Avšak také na tohoto obžalovaného
j e třeba pohlížet, j a k o b y dosud soudně trestán nebyl, a v e způsobu j e h o života před
spácháním jednání nebyly zjištěny závady. Lze proto předpokládat, že nápravy
obžalovaného bude dosaženo i trestem, uloženým v polovině zákonné trestní sazby
par. 178 tr. z. K r a j s k ý soud tedy napadený rozsudek ve v ý r o k u o trestu odnětí s v o b o d y
zrušil a obžalovanému uložil trest odnětí s v o b o d y v trvání j e d n o h o roku. Protože
vsak okolnosti případu, zejména vyšší stupeň společenské nebezpečnosti trestné činnosti, spočívající v t o m , že obžalovaný páchal stíhané jednání řadu let, mnoha f o r m a m i a pokračoval v něm i přes udělenou výstrahu orgány S N B v dubnu 1 9 8 1 , v y l u čují závěr, že b y v ý c h o v n é h o účelu trestu bylo docíleno i bez j e h o v ý k o n u , byl tento
trest uložen j a k o nepodmíněný. P r o j e h o v ý k o n byl obžalovaný zařazen do první
nápravně v ý c h o v n é skupiny, jelikož v posledních deseti letech nebyl v e v ý k o n u trestu,
uloženého za úmyslný trestný Čin.
Z týchž d ů v o d ů j a k o u obžalovaného M U D r . Ladislava Trojana zůstal také u
tohoto obžalovaného v ý r o k o trestu propadnutí věcí nezměněn. V souladu se zákonem j e též v ý r o k o vyhrazení rozhodnutí o dalších zajištěných věcech veřejnému
zasedání.
Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.
V Ústí nad Labem dne 2 1 . července 1982
Z a správnost v y h o t o v e n í : L . S.
Václav N y g r i n v . r.
nečitelný podpis
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N O V Ý DRUH TERORISMU V ČSSR
Fučík řekl: lidé bděte,
my prosíme: lidé čtěte!
O T E V Ř E N Ý DOPIS A L E N Y LISOVÉ MINISTRU VNITRA

Doc. Jaromír Obzina,
ministr vnitra Č S S R ,
třída Obránců míru, Praha 7 Letná
Pane ministře,
jsem matkou dvou nezletilých dští, dvanáctileté Kateřiny a šestiletého Martina.
Jako každá matka chci, aby mé děti žily v klidu a míru. O to úděsnější je skutečnost,
která se nám stala. Obdržela jsem anonymní dopis od jakési skupiny pod názvem
»Revoluční akce«, který cituji:
» Váženi paní, téměř každá matka miluje své dítě. Vy jistě nejste výjimkou. Nepochybuji proto, že uděláte přesně to, co Vám doporučím. 28. června v 18.00 hodin bude Vaše
dcera sama, bez rodičů, chodit v ... (místo se včas dozvíte). V ruce bude držet tašku, kterou
nosí do školy a v ní bude 150.000 Kčs (jednostopadesátíisíc Kčs) nebo 30.000 tuzexových
korun, nebo adekvátní částka v cizí měně - západní, nejlépe německé marky, švýcarské franky - bereme i americké dolary. Ještě ten večer se Vám dcera vrátí v pořádku domň (nebo kam
budete chtít, ovšem bez peněz). Máte několik možností, jak náš příkaz nesplnit. 1) Nezaplatit nebo zaplatit méně, 2) informovat policii, 3) atd., atd. To vše by mělo za následek
jediné: Smrt Vašich dětí. Osud by Vás stihl zcela nečekaně. Nemáte v podstatě šanci, jak mé
doporučení nesplnit. Těším se na spolupráci s Vámi a vías se ozvu.
P. S. 28. 6. v 18.00 hodin

Váš KIM ze skupiny Revoluční akce. «

Fotokopii dopisu rovněž přikládám. Jak zřejmo z dopisu, nezaplatíme-li požadovanou částku 150.000,- Kčs, budou obě mé děti usmrceny. Odesilatel tohoto dopisu sotva
očekává, že bych byla schopna požadovanou sumu zaplatit. Zná-li tak dokonale naši rodinu, pak určitě ví, že pracuji jako uklizečka s měsíčním platem 1.000,- Kčs a že manžel
je částečně invalidní důchodce s ještě menším výdělkem, než mám já. Mohu se proto
domnívat, že nejde o nic jiného než o vydírání a nátlak na mého muže a na celou rodinu, který je v přímé souvislosti s hnutím Charty 77, jehož je můj manžel od ledna 82
mluvčím. Od té doby se také velmi zvýšil nátlak některých složek státní policie nejen
na manžela, ale i na další členy naší rodiny, mé staré rodiče a také na děti a příbuzné.
Příslušníci StB přímo manželovi sdělili, že nezanechá-li své aktivity a nevystěhuje-li
se, že zničí nejen jeho, ale celou rodinu. Děti byly přítomny několika mnohahodinovým domovním prohlídkám. Jsou svědky zatýkání svého otce v časných ranních
hodinách. Můj manžel byl za posledních pět let 10 měsíců ve vazbě, aniž by byl postaven před soud, nesčíslněkrát byl zadržen a vězněn 48 hod. bez zákonného důvodu,
všichni členové rodiny jsou podrobováni výslechům včetně mého 75tiletého otce,
který je necelý měsíc po mozkové mrtvici. Sdělili mi, že mohu být zatčena a že můj
muž se do jednoho měsíce vystěhuje. Mimo to se také pozastavili nad tím, že naše dcera
chodí do jazykové školy, čímž prý zabírá místo dětem dělníků. Po našem domě a v okolních domech chodí neznámí lidé, prokazují se průkazy StB a vyptávají se na naši ro6x6

dinu, na naše majetkové poměry, ostouzejí nás aj. Jsme rovněž nepřetržitě sledováni
neznámými lidmi v osobních automobilech, v dopravních prostředcích i pesky. Čísla
některých aut mohu dát k dispozici. Je to zvláštní shoda, zeje mně nyní vyhrožováno
usmrcením mých dětí. Já však požadavkům teroristů vyhovět nemohu. Požadované
výkupné přesahuje více než desetinásobek našeho celoročního příjmu. A vystěhování
z vlasti je rozhodnutím, které nelze činit nesvobodně pod nátlakem a vydíráním.
Předpokládám, že otevřený dopis nejvysším státním a policejním představitelům
je prostředkem, kterým by bylo možno zamezit teroru a vydírání. Jako matka dvou
malých dětí, které je bezostyšně vyhrožováno jejich usmrcením, Vás žádám, abyste
učinil rozhodná opatření, která by zabránila realizovat výhrůžku, obsaženou v anonymním dopise tzv. » Revoluční akce « a současně učinil taková opatření ve svém
resortu, která by zabránila příslušníkům Vašeho ministerstva zneužívat jejich pravomoci v rozporu s československým právním řádem vůči naší rodině a dalším (viz
případ nezákonného zadržení nezletilého Jiřího Dienstbiera). Jen tak může dojít k nápravě a odhalení skutečného autora a inspirátorů této teroristické akce. Ten, kdo dopis napsal a odeslal, se totiž již nyní dopustil přinejmenším trestného činu vydírání
a nebezpečného vyhrožování. Považuji za nutné současně informovat kopií tohoto
dopisu i další instituce a sdělovací prostředky a učinit spolu s manželem pro ochranu
svých dětí vše, co by zabránilo realizaci této výhrůžky.
V Praze dne 8. června 1982

Alena L i s o v á
Žižkova 1228, Praha 8

Příloha: Fotokopie dopisu
Na vědomí: Bezpečnostní oddělení Ú V K S Č , Kriminální služba Č S S R Praha, Federální shromáždění, Městský výbor K S Č Praha, Generální prokuratura,
Svaz žen, Rudé právo, Vlasta, Čs. televize a Čs. rozhlas

OTEVŘENÝ

DOPIS L A D I S L A V A

LISE

Vážení přátelé,
posílám vám k informaci dopis, který manželka zaslala ministrovi vnitra Jaromíru Obzinovi. Jeho součástí je i anonymní dopis, podepsaný jakousi skupinou » R e voluční akce «. Závažnost věci vyplývá z obsahu dopisu. Jde zatím o nejhrubsí projev
vyřizování účtů s nekonformními občany, se snahou zastrašit je a vydírat. Domnívám se, Že i když je dopis adresován naší rodině, je záležitostí všech občanů, neboť
teroristé si za svoji oběť mohou vybrat kohokoliv. Protože dosavadní 2kušenosti
ukazují, že naše bezpečnostní složky stejně nejsou schopny zabezpečit naši ochranu
(viz případy přepadení řady občanů, např. přepadení mluvčí Charty 77 Zdeny T o minové v chodbě jejího domu s následným otřesem mozku, loupežné přepadení
členky kolektivu mluvčích Ziny Freundové v nočních hodinách v jejím bytě s následným těžkým pohmožděním a šokem, pokus o shozem mluvci Charty 77 Anny
Marvanové do kolejistě metra a další noční přepadení signatáře Charty 77 Stanislava
Adámka, odvlečení do lesa, zdučení, hrozby přejetím automobilem a shozením do
Macochy, nenávratné odcizení osobního auta mluvčího Charty 77 Rudolfa Battěka,
spálení osobního auta býv. mluvčí Charty 77 Marie Hromádkové, nezákonné zadržení
nezletilého Jiřího Dienstbiera atd.), uvažujeme společně, jak čelit rozrůstajícímu se
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terorismu vlastní občanskou sebeobranou. Zaujmete-li jakýkoli postoj k tomuto sdělení, prosím vás o informaci.
V Praze dne 8. 6. 82

Ladislav L i s
Žižkova 1228, Praha 8

DOPIS LADISLAVA L I S E PREZIDENTU Č S S R

DR. G U S T A V U HUSÁKOVI

Dr. Gustáv Husák, prezident Č S S R
Praha - Hrad
Pane prezidente,
obracím se na vás jako na nejvyššího představitele státu, který má z titulu své
funkce nejrozsáhlejší pravomoc, ale také největší odpovědnost. Jde o věc celospolečenského dosahu, tak závažnou, že byste o ní měl vědět. Moje dosavadní upozornění
a stížnosti na protizákonné zásahy orgánů StB proti mé osobě, adresované různým
ústavním činitelům (ministru vnitra J . Obzinovi 10. 1 1 . 79 a předsedovi vlády L u bomíru Strougalovi 9. 10. 81), zůstaly v rozporu s čl. 20 ústavy bez věcné odpovědi,
nemám-li za odpověď považovat další hrubé nezákonnosti zmíněných orgánů StB
proti mně i mé rodině.
Před Mezinárodním dnem dětí dostala moje žena poštou dopis tohoto znění:
» Vážená paní, téměř každá matka miluje své dítě. Vy jistě nejste výjimkou. Nepochybuji proto, že uděláte přesně to, co vám doporučím. 28. června v 18.00 hod. bude vaše dcera
sama, bez rodičů, chodit v ... (místo se včas dozvíte). V ruce bude držet tašku, kterou nosí
do školy, a v ní bude 150.000,- Kčs (jednostopadesáttisíc Kčs) nebo 30.000,- tuzexových
korun nebo adekvátní částka v cizí měně - západní (nejlépe německé marky, švýcarské franky,
bereme i americké dolary). Ještě ten večer se vám dcera vrátí v pořádku domů nebo kam budete
chtít, ovšem bez peněz. Máte několik možností, jak náš příkaz nesplnit: 1. Nezaplatit nebo
zaplatit méně. 2. Informovat policii. 3. Atd, atd. To vše by mělo za následek jediné - smrt
vašich dětí. Osud by vás stihl zcela nečekaně. Nemáte v podstatě šanci, jak mé doporučení
nesplnit. Těším se na spolupráci s vámi a včas se ozvu.
P. S. 28. 6. v 18.00 hod.«

Váš KIM ze skupiny Revoluční akce.

Jistě chápete, že tento dopis nemůžeme brát na lehkou váhu, a proto má žena
již před týdnem, 8. 6. 82, o něm informovala písemně ministra vnitra Jaromíra Obzinu. J e smutnou skutečností, že jsme ani na tento dopis neobdrželi žádnou odpověď
a že bezpečnostní orgány dosud neučinily žádná konkrétní opatření. Liknavost, s j a kou zatím policie k tomuto případu přistupuje, se nedá ani v nejmenším srovnat
s aktivitou, kterou vyvíjí proti signatářům Charty 77 nebo i j i n ý m občanům za jejich
sebenepatrnější oprávněný projev kritiky společenských poměrů formou sdělení
nebo upozornění.
Dne 14. 6. t. r. obdržela moje žena další dopis, v němž autor vyděračského dopisu
už předkládá své podmínky. Cituji doslova:
» Váš čas se blíží !!! 28. června v 18.00 hod. vyjde vaše dcera od smíchovských kasáren
Holečkovou ulicí směrem nahoru. Půjde pomalu po pravém chodníku a v ruce bude nést školní
brašnu s určenou částkou. Nikdo ji nebude doprovázet ani sledovat. Někde během cesty bude
naložena do auta. Nesmí křičet ani se bránit. Zaručujeme, že se jí nic nestane. Po překontrolování obsahu bude odvezena tam, kde to bezpečně zná a odkud se dostane bez problémů
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domů. Doma ji očekávejte v 9 hod. Pozorl Jestliže zjistíme něco v nepořádku, k plánovanému výletu vašt dcery nedojde a následky si přičtete sami. Totéž bude následovat, jakmile
nebude souhlasit obsah. Ještě k obsahu: Musí se jednat o již použité zboží, jehož čísla budou
ne po sobě jdoucí a také různých sérií a velikostí. Pozor na jakoukoli snahu nás ošidit. Nezastavíme se před ničím. Budiž pro vás útěchou, že zboží poslouží humánní věci.
Zdraví v as «K» «
Pozoruhodné je, že tyto vyděračské dopisy, zakládající skutkovou podstatu trestného činu podle § 235 tr. z., došly v době, kdy proti mně i mé rodině podnikají orgány StB řadu nezákonných zákroků, které lze rovněž zařadit pod zmíněnou normu
trestního zákona. Orgány StB to dělají s vyhlášeným cílem přinutit mně, abych ustal
v Činnosti ve společenství Charta 77, která v souladu s článkem 17 ústavy směřuje
k plnému uplatnění socialistické zákonnosti, zejména ve vztahu mocenských orgánů
k občanům, a respektování základních občanských práv, zaručených ústavou jakož
i mezinárodními úmluvami, vámi osobně podepsanými a vtělenými do nového právního řádu.
Abyste mohl lépe posoudit postavení naší rodiny, uvedu jen některé projevy
orgánů StB za posledních několik měsíců:
Dne 3. 9. 81 v 16.30 jsem byl zadržen příslušníky V B v České Lípě pod záminkou
neodkladného úředního jednání. Po dvou hodinách čekání jsem byl převezen pracovníky operativy StB do Prahy. Při jednání, které vedl major Simek, jsem byl nařčen z různých smyšlených činů proti republice. Poté major Simek prohlásil asi toto:
»Pane Lis, upozorňuji vás, jestliže se dosud nepodařilo vás zničit kolegům z Ústí
nad Labem, tak vám prohlašuji, že vás zničím já osobně a donutím k emigraci. « (Mel
zřejmě na mysli řadu opatření, která měla a mají znepříjemňovat náš život, jako např.
odebrání řidičského průkazu, neodůvodněný zákaz vjezdu k chalupě, nezákonné
pokusy o neoprávněné vyvlastnění chalupy, permanentní snahu znemožnit mi jakoukoli činnost drobného chovatele, propuštění ze zaměstnání pro podpis Charty 77,
uměle vykonstruovaná obvinění z majetkových trestných činů atp.)
V pátek dne 9. 10. 81 jsem byl opět předveden k výslechu na Krajskou správu
StB. Opět k majorovi Šimkovi, který ve výhrůžkách pokračoval už konkrétněji:
» Končí hra. Začínám realizovat své rozhodnutí. Radím vám, odejděte sám a dobrovolně ze zaměstnám. Když tak neučiníte, postaráme se, abyste byl propuštěn.« (Pracuji jako domácí dělník v invalidním družstvu Meta, svařuji igelitové pytlíky a vydělávám tím cca 600,- Kčs měsíčně.) Dále prohlásil, že mě budou izolovat někde o
samotě, že si mám dát pozor, aby se mi něco nestalo, že se postarají o to, abych byl
zbaven částečného invalidního důchodu (pobírám 740,- Kčs měsíčně), že mě připra/í o všechno a pak mě třeba násilím vyvezou za hranice republiky, že se zaměří
na moji rodinu, ženu, děti a příbuzné. Na otázku, jak se chtějí zaměřit na mé dvě
malé děti, major Šimek odvětil, že to je již jejich věc. Když jsem na tyto výhrůžky
odmítl reagovat, major Simek prohlásil: »Stejně nejste tak silný a takový hrdina,
abyste vydržel všechno.«
31. 3. 82 jsem byl opět předveden a podroben výslechu v souvislosti s konáním
Desáteho všeodborového sjezdu. Bylo mi řečeno, že jsem podezřelý z pokusu rozbít
jednotu všeodborového sjezdu, a následovala různá varování a výhrůžky zatčením,
pokud v průběhu jednání sjezdu neopustím Prahu, což mi bylo doporučeno. V y -
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šetřování vedl slušnější formou nadporučík Vlach, i když mírnějším tónem a s úsměvem jenom potvrdil rozhodnutí majora Šimka mne zničit.
Téhož dne byla zadržena i má žena a sestra, a shodně byl na ně činěn nátlak, aby
na mne působily v tom smyslu, abych zanechal činnosti, jinak že bude postižena rodina, děti a příbuzní. (» Budete třeba odvedena policií a budete předváděni v kteroukoli
denní či noční dobu.«) Dne 25. 5. 82 byl předveden k výslechu můj 75 letý tchán,
přestože byl několik týdnů po mrtvici. Účelem výslechu byla opět má aktivita v občanské iniciativě Charta 77. Tchánovi bylo řečeno, že budu zatčen, neboť se dopouštím trestných činů tím, že jako mluvčí Charty 77 podpisuji její dokumenty; že nejsem
nemocný a nezasloužím si invalidní důchod; že mě do měsíce vystěhují a že si o to
ještě rád sám požádám; že dceru (moji ženu) zatknou; že vnučka, dvanáctiletá Kateřina, bude muset opustit školu, neboť tam zabírá místo dělnickým dětem (chodí do
základní školy s rozšířeným vyučováním jazyků a kapacita školy není naplněna).
Tchán se při výslechu zhroutil a muselo mu být poskytnuto lékařské ošetření. Vrátil
se otřesen a několik dní žil v těžké duševní depresi.
Jak vidět, není tu však jenom časová shoda mezi anonymními vyděračskými dopisy a nezákonnými vyděračskými akcemi orgánů StB. Shoda je i v obsahu, vyhrožování se týká už i mých dětí. (Pozoruhodná je i skutečnost, že StB, která delší dobu
kontroluje, opět protizákonně, mou osobní korespondenci a zadržuje mé dopisy,
dopisy anonymního vyděrače nechala bez povšimnutí dojít na adresu mé rodiny.)
Rozdíl lze spatřovat pouze ve způsobu vydírání a nádaku, tj. ve vymáhání obnosu,
který prostě zaplatit nemohu, protože tyto peníze nemám a nikdy jsem neměl. (Pobírám
invalidní důchod 7 4 0 , - Kčs měsíčně a ten je mi v současné době neoprávněně krácen o
300,- Kčs výkonem rozhodnutí ve prospěch O N V Praha 10 na částku 120.000,- Kčs,
kterou domněle dlužím na poplatcích za psy. I to je záležitost, v níž se exponovala StB.
Můj měsíční výdělek činí 600,- Kčs. Moje žena vydělává v průměru 1.000,- Kčs
jako uklízečka poté, co byla z politických důvodů před lety propuštěna z Československé televize.) Shoda je ovšem větší než rozdíly a lze ji těžko považovat za náhodnou
při soustavnosti, s jakou - bez ohledu na náklady ze státních prostředků - sledují
zaměstnanci StB mě i mou rodinu v místě bydliště i na chalupě. Sledování začíná
v časných ranních hodinách a trvá téměř až do půlnoci i déle, pěšky i v dopravních
prostředcích. V pohotovosti bývá 5 i více vozů a jejich posádku tvoří 2-3 lidé. Jde-li
opravdu o teroristickou skupinu, zřejmě s vypůjčeným názvem Revoluční akce,
snažící se vydírat výkupné na občanech pod pohrůžkou usmrcení jejich dětí, je přinejmenším podivné, proč si vybrala právě mou rodinu, nezpůsobilou poskytnout
požadovanou částku. Proč si nevybrala někoho z těch, komu normalizovaný pořádek po násilném potlačení obrodného procesu v roce 1968 poskytuje možnost obohacovat se na úkor společnosti a kdo patří mezi oněch 30.000 milionářů, kteří těží ze
všeobecné stagnace naší ekonomiky, z úpadku produktivity, z politického a společenského zlhostejnění a z bezprecedenčního rozmachu korupce. Jediné vysvětlení lze
nalézt v tom, že existuje-li takový gang, je jeho členům všeobecně známo, že patřím
k oněm občanům Č S S R , kteří od oné »normalizace« jsou pro věrnost socialistickým
zásadám, myšlenkám Pražského jara, k nimž jste se kdysi hlásil 1 V y , považováni
za občany druhého či třetího řádu a že si proti nim smí dovolit vše nejen kdejaký
zřízenec StB, ale že je státní moc neochrání ani proti zločincům.
Příkladů policejní svévole bych mohl uvést mnoho. Jsou známy i Vám, Vaší kanceláři i Vašemu sekretariátu. Nemohu se však přesto zbavit pocitu, že nejde o shodu
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náhodnou, neboť bude-li se někdo seriozně snažit v souladu s povinnostmi, jež vůči
takovému zločinu vyděračství náš právní řád ukládá orgánům činným v trestném
řízení, jít po stopě vyděračského dopisu, nutně si položí klasickou otázku kriminalistiky cui prodest: Kdo má zájem na tom, aby byla zastrašována rodina člověka pro
svou nekonformnost soustavně Šikanovaného nezákonnými zákroky StB ? Při odpovědi na tuto otázku j e nutno bez pochyby brát v úvahu nejen již uvedené výhrůžky
majora Šimka, ale i teroristické akce podobných individuí se stejnými služebními
průkazy, podniknuté v poslední době (jejich dlouhý seznam může Charta 77 dodat).
A to j e důvod, pane prezidente, proč se tímto otevřeným dopisem obracím na
Vás. V současné době se množí případy, v nichž orgány podle zákona povinné zabezpečovat zákonnost tuto zákonnost flagrantním způsobem porušují. Postup těchto
orgánů lze stále obtížněji odlišit od nezákonného teroru (viz dopis Charty 77 ze
dne 3. 5. 82 adresovaný Vám). Orgány StB svým postupem vůči občanům, někdy
i slovním doprovodem tohoto postupu, jak dokazuje dost chudý slovník majora
Šimka, zde již citovaného, dávají najevo, že se staví nad zákon, nad ústavu, nad jakékoliv zásady civilizované, neřku-li vyspělé socialistické společnosti. Myslím, že byste
o tom měl vědět a vyvodit z toho závěry v souladu se svými ústavními právy a povinnostmi. V y jste ostatně sám zažil, co to znamená, když se takové orgány a taková
individua stanou pány nad životem a smrtí lidí.
Ohrožují pak nejen řadové občany, ale i ty, kdo j i m z pozic formální nadřazenosti
dávají svými pokyny plnou moc k teroristickému řádění, nebo kteří toto řádění jenom
trpí. V y sám jste přece na jaře 68 velmi správně a působivě prokázal odpovědnost
bývalého prvního tajemníka K S Č a prezidenta republiky za teroristické akce StB,
jejichž jste byl v padesátých letech obětí. J e jen v logice Vašich tehdejších argumentů,
že na Vás padne odpovědnost za to, co se stane mým dětem, i za ostatní teroristické
činy, spáchané proti občanům, vyžadujícím důsledné zachovávání zákonnosti ve vztahu moci k člověku u nás.
Pane prezidente, případ, o němž Vás informuji, míří společenskou závažností na
samu podstatu našeho socialistického státu a ohrožuje i to málo, co zbývá z našeho
právního řádu. Hlavní povinností státu j e mimo jiné chránit občany před násilím,
•zajistit j i m jejich sociální, politické a právní jistoty. Neschopnost zajistit tato základní
práva zpochybňuje i samotnou existenci státu a státní moci a vyvolává nutně otázku,
k čemu taková moc j e a komu slouží. Obdobné j e v y v západních zemích jsou v našich oficiálních sdělovacích prostředcích předmětem zkreslování charakteristiky tamního společenského řádu a jsou předkládány naší veřejnosti jako důkaz rozpadu tzv.
buržoazní společnosti. Přitom j e známo, s jakou rozhodností se tam proti projevům
terorismu bojuje. J e přímo šokující, že naše státní moc se chová k podobným projev ů m naprosto netečně. V čem chce ještě naše propaganda soutěžit se západními zeměmi a jaké přednosti chce předkládat dělnické třídě a levicově zaměřené západní
veřejnosti, když už nemůže zabezpečit vyšší životní úroveň v rozvoji hospodářství,
zajištění občanských práv, svobod a bezpečí občanů. Výhrůžky a vydírání, terorismus,
jemuž jsme j á i moje rodina vystaveni, a eventuální realizace výhrůžky (zabití dětí).,
musí před očima naší i světové veřejnosti mimo jiné zpochybnit i čtrnáctileté tzv.
» normalizační úsilí« a spolu s narůstající hospodářskou krizí dokázat jeho totální
bankrot a nutně poznamenat i Vaši nadcházející cestu do Spolkové republiky Rakousko.
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Očekávám, pane prezidente, že pod dojmem závažnosti případu učiníte potřebné
kroky k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost mých. dětí i mé rodiny. A nejen to. Očekávám, že učiníte taková opatření, která z praxe a metod Státní bezpečnosti vyloučí
hrubé porušování socialistické zákonnosti, zastaví uplatňování násilí a zamezí teroristickým akcím, ať již jakýchsi » skupin « nebo akcí používaných StB proti nekonformně smýšlejícím občanům, ať již jsou to křesťané, socialisté a další. Jen tak, pane
prezidente, může náš stát v očích naší i světové veřejnosti znovu získat úctu a důvěru.
Ladislav L i s
tč. Žižkova 12/24 1228, Praha 8
Praha dne 16. června 1982
Příloha: Dopis ministru vnitra z 8. 6. 82
Na vědomí: Bezpečnostní oddělení Ú V K S Č , Kriminální služba Č S S R Praha, Federální shromáždění Č S S R , Městský výbor K S Č Praha, Generální prokuratura, Svaz žen, Rudé Právo, Vlasta, Čs. televise a čs. rozhlas

Zprávy a recense
ANTONÍN KRATOCHVIL

(Mnichov)

TVÁŘ.Í V T V Á t t : EX OFFO
Na okraj románu Viléma Hejla

Vilém Hejl je v české exilové literatuře svérázný Einzelgänger, který jde výrazně
vlastní uměleckou cestou, kterou si neulehčuje žádnými ústupky. Jestliže to již platilo
o jeho historickém románu Zásada sporu (Toronto 1979), pak dvojnásobně to platí
o jeho novém románu, který recenzuji s více než jednoročním opožděním, Ex Offo,
který rovněž vyšel u Škvoreckého v Torontu. Přes určité paradoxy je to román o lidské důstojnosti a boji za pravdu ve sterilním prostředí socialismu. Román, který jde
cílevědomě, mnohdy tvrdě a překvapivě, až k samému jádru problémů. Hejl ilustruje charaktery společnosti ovládané všudypřítomnou a vyčkávající Státní bezpečností, která manipuluje stejně soudruhy a pseudosoudruhy, jako i bezbranné nestraníky. Vnější kulisa není dominující, i když j e román napsán brilantní dynamičností,
která poutá čtenáře od první stránky. Dramatičnost zakřiknutého lidského a politického souručenství několika lidí začíná smrtí redaktora Lubomíra Stárka. Nad každým
z tohoto společenství, které tvoří skupina žurnalistů kolem zakázaného časopisu Perspektivy a několika lidí k nim přifařených, visí Damoklův meč. Každý to ví a otáčí
se po druhém, aby odhadl prostor mezi špičkou meče a jeho vlastní hlavou.
Vilém Hejl jako politický vězeň stalinsko-gottwaldovské éry nastavuje zde nenáviděné zrcadlo soudruhům a dilematu, ve kterém se nalézají na začátku sedmdesátých
let. Je opravdu stín padesátých let již za horizontem? Zachycení této atmosféry z po622

čátku sedmdesátých let j e jedním z vrcholů Hejlova románu, děj zde zákonitě mnohdy
ustupuje do pozadí. Síla jeho fabulačního záměru j e proto tak údernou, že zachycuje
nejeden autobiografický rys autora.
J e to román - svědectví, které se liší od dnešní cechovní exilové prózy, která mnohdy
upadá jednak do napodobování cizích vzorů, jednak do vyježděných nenáročných
zábavných kolejí např. o dovolené u švýcarských lesů a strání či v laciném sebezpytování nedonošené erotiky atd. Knihy, které by mnohdy s malými korekturami mohly
vycházet i doma. Hejl v románu Ex Offo - ovšem v jiné rovině a podstatně jiném
úhlu - drží se slov Jana Čepa, že exil j e náš program a že j e závazkem mluvit slovy
těch, kteří jsou umlčeni. Myšlenka, která byla v řadě románů a povídek poúnorové
literární generace premisou, která však j e dosti vzácná v pracech literátů po roce šedesátém osmém. Nechci paušalizovat, aby mi nebylo špatně rozuměno! Patřím k těm,
kteří pravidelně a se sympatiemi čtou novou prózu. V řadě případů jsem však skeptický.
Konečně se domnívám, že exiloví nakladatelé nejlépe vědí, které knihy jsou rozebrány a které prózy leží téměř bez zájmu.
Touto odbočkou chtěl jsem jen zdůraznit, že Hejlova kniha Ex Offo j e určitou
křižovatkou ve v ý v o j i exilového českého písemnictví a jednou z pozoruhodných
knih, které jsem v posledních letech četl. Hejl zde nepřímo přípomíná exilovému
autoru, že musí pomáhat odhalovat primitivní nahý komunismus a jeho existenci
zaručující brutální Státní bezpečnost, která j e pouze československou složkou K G B .
Hejl j e svým uměleckým prožitkem skutečný romanopisec, který mnohdy v e
zkratce ukazuje na proměnlivé vztahy postav z redakce Perspektiv, které analyzuje
na širší sítnici okruhu životních j e v ů v denaturované reálsocialistické společnosti.
Hejl zde záměrně hledá a nalézá nová kompoziční a stylová pravidla, na což jsem již
poukázal v jeho Zásadě sporu.
Ideově nekompromisní přístup k látce umožňuje Vilému Hejlovi n o v ý m i způsoby a z různých dimenzí hledat svou literární pravdu a bojovat za ní. » Pravda j e
mnohdy nepříjemnou ilustrací karikující člověka v denaturováném prostředí r e ü socialismu,« napsal před časem prof. Dominik Pecka.
První recenzi této knihy jsem měl napsanou nedlouho po vyjití románu, vzala
s mnohými j i n ý m i rukopisy za své při výbuchu teroristické bomby v rozhlasové
stanici Svobodná Evropa. Vrátil jsem se proto k Hejlovu románu po druhé a znovu
mě kniha zaujala a odhalila pravdy, které jsem při prvém čtení nepostřehl. Odstup
někdy pomůže k objektivnějšímu pohledu autorovi - první variaci knihy napsal Hejl
ještě v Praze - ale i kritikovi. Arne N o v á k to shrnul do věty: » Časový odstup umělecké hodnoty slovesného díla domodelovává. «

JAROSLAV DRESLER

(Mnichov)

SOVĚTSKÁ L I T E R A T U R A A M Y
Jaká j e asi v Praze úroveň rusistiky a literární historie, když se tam za vědu v y d á vají a vycházejí knihy, jako j e práce Miroslava Zahrádky Sovětská literatura amy ~
O ěeskoslovensko-sovétských literárních vztazích let 1918 až 1978: Nenapínejme zvě-
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davost, úroveň je to chatrná, tak trochu předpotopní, anebo, pěkně marxisticky, prvobytně-pospolná. Zajisté, autor se opírá o fakta a nic než o fakta, cituje stovky článků
a knih a každé jeho tvrzení je nějak doloženo: také z knih a novin, které jsou normálnímu čtenáři ovšem nepřístupné. Jako v lékárně jedy a omamné prostředky, tak jsou
v komunistických knihovnách některé svazky pod zámkem. Ale neodbíhejme. Náš
autor ohromuje čtenáře nejen svou sečtělostí povolených i zakázaných knih, ale i svou
bezpříkladnou pílí. Dokonce »přesně spočítal«, kolik řádek zabavila cenzura první
republiky Rudému právu. Prý víc než dvě stě tisíc, ale náš autor je úplně přesný a v y číslí to na řádek. Věda? Zde i jinde nevidí Zahrádka pro samé stromy les. Na jeho
stránkách se to jen hemží čísly, letopočty, jmény a citáty, ale když se v nich neutopíme, ani v nich nezabloudíme, zpozorujeme klam jeho perspektivy: Nepíše totiž o
sovětské literatuře vůbec a jejích vztazích k Československu, nýbrž jen o sovětské
stalinistické literární tradici a jejích, ohlasech v Československé republice. Právě nad
touto knihou si uvědomujeme, že jsou různé tradice a různé proudy sovětského písemnictví. Dva z nich jsou velice zřetelné v celé sovětské historii: je to jednak proud
stalinský, o němž Zahrádka píše, charakterizovaný jeho oblíbenými autory Fedinem,
Fadějevem a Solochovem, a pak druhý, opoziční, disidentský proud, který sahá od
Borise Pasternaka až k Solženicynovi. Právě tento druhý, opoziční proud, míval
vždy v Československu nej větší ohlas, kdežto onen první, oficiální, stalinský a konvenční, býval vždy doménou lidí jako byli Ladislav Stolí a Julius Fučík, jako jsou dnes
Miroslav Zahrádka a další normalizátoři.
Zahrádka má mnoho titulů, je doktor, kandidát věd, docent, profesor. Zase bychom
se mohli ptát, jakou úroveň má nyní asi filozofická fakulta v Praze, jakou Akademie
věd ?
Jestliže Zahrádkova kniha Sovětská literatura a my popisuje pouze jeden proud
událostí, jeden trend a jednu tradici, bylo by možné napsat pod týmž názvem ještě
také druhý díl, který by právě ukázal neoficiální styky mezi literaturami Sovětského
svazu a Československa. Druhý díl by byl mnohem tlustší. Tyto neoficiální styky
byly jednak složitější, jednak také literárně a umělecky mnohem závažnější a plodnější.
V tomto druhém díle by už nebyli hlavními postavami na české straně ani Fučík,
ani Neumann a jiní stalinisté, nýbrž ruský jazykovědec Roman Jakobson, opoziční
komunisté Jiří Weil, ze strany vyloučený básník Josef Hora, opoziční teoretik Karel
Teige a mnoho dalších a na straně sovětské Pasternak, Achmatovová, Zoščenko,
Pilňak a početní další. V Zahrádkově knize se některá tato jména sice také objevují,
ale jsou to u něho jen statisté. Také leckterá klíčová politická událost, která měla bezprostřední vliv na literaturu, je bucf zamlčena nebo zamlžena několika bezvýznamnými slovy. Myslíme tu na vyloučení celé skupiny českých komunistických spisovatelů
ze strany roku 1929, na moskevské divadelní procesy v druhé polovině třicátých let,
na zásahy sovětské cenzury do oficiálního jakéhosi malého festivalu československé
kultury v Moskvě po podepsání československo-sovětského paktu. Zahrádka například
píše: »Pokrokovou kulturní frontou otřásly v roce 1937 moskevské procesy. « Svatá
pravda! Otřásly jí tak, že na konci první republiky byli Stolí, Fučík a jejich žáci maličkou sektou na okraji české kultury. T o už však Zahrádka neříká, na to neměl kdy,
musel počítat cenzurou zabavené řádky v Rudém právu. Říká se tomu angažovaná
věda.
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ANTONÍN KRATOCHVIL

(Mnichov)

KAFKOVA PŘÍTELKYNĚ

MILENA

B y l o to za chladného jitra v říjnu 1940, co se německá spisovatelka Margareta
Buber-Neumannová setkala poprvé s českou žurnalistkou Milenou Jesenskou. Místo
setkání označila Milena Jesenská za Zeď nářků - byla to úzká cesta mezi baráky a v y s o kou vězeňskou zdí s ostnatými dráty v ženském koncentračním táboře Ravensbrücku.
Z tohoto prvního setkání těchto dvou emancipovaných, ale v základě zcela rozdílných žen, se vyvinulo během lágrového života hluboké a pevné přátelství, které jen
málokdy se vyvine mezi dvěma ženami. V tomto apokalyptickém prostředí zavázala Milena Jesenská Margaretu Buber-Neumannovou v předtuše své blízké smrti
slibem, že vypíše její - Milenin - život lidsky a pravdivě.
Knihou, která nyní vychází v českém překlade Ivo Řezníčka, Kafkova přítelkyně
Milena, splnila Margareta Buber-Neumannová Milenino přání: »Napíšeš o mně knihu
a řekneš lidem, kdo jsem byla. V í m , ty budeš soudkyní ohleduplnou!« Milena Jesenská zemřela 17. května 1944 v Ravensbrücku. Margareta Buber-Neumannová splnila
svůj slib a napsala svědectví, ke kterému se budou vracet i příští generace. A j e jistě
tragedií mládeže, která vyrůstala po komunistickém puči v roce 1948, že nesměla
poznat život těchto dvou žen. D o obrazu zmanipulované, zcensurované literatury se
v Československu nehodila ani Jesenská a především ne Margareta Buber-Neumannová, poněvadž jako málo kdo odhalila a na vlastní kůži zakusila příbuznost komunistické a německé nacionálně-socialistické diktatury a na začátku sedmdesátých let
pak předpověděla krach německé nové východní politiky a na konkrétních případech
ukazovala, jaké jsou dnešní výsledky tzv. Entspannungpolitik - v praxi. Mimoto
vystoupila v roce 1949 v procesu Viktora Kravčenka na jeho obranu, když ho obvinil
francouzský komunistický list, že pomlouvá Sovětský svaz, když tvrdí, že tam existují
koncentráky. Buber-Neumannová vlastními zážitky potvrdila, že Viktor Kravčenko,
autor knihy Zvolil jsem svobodu - napsal pravdu. Kravčenko proces vyhrál. Významný
podíl měla také na Kongresu za svobodu kultury, který se konal v červnu 1950 v západním Berlíně, který odsoudil teroristické metody komunismu a popravy v sovětské
zóně Německa. Kongresu se zúčastnil např. také Karl Jaspers a Albert Camus. Jaroslav
Dresler v úvodu k českému vydání k tomu poznamenává, poněvadž vládnoucí kulturní německá levice nemohla vyvrátit její fakta, začala knihy Margarety BuberNeumannové ignorovat. A tak se mohlo jedině stát, že její slavná kniha Als Gefangene bei Stalin und Hitler - Zajatkyní Stalina a Hitlera dosáhla v překladech více
vydání než v němčině. Kniha byla přeložena do 18 jazyků a doufejme, že i čeští čtenáři v zahraničí j i konečně dostanou také. Ž i v o t Margarety Buber-Neumannové
byl v mnohém příbuzný se životem Mileny Jesenské.
Margareta Buber-Neumannová se narodila v roce 1901 jako Margarete Thiiring
v Postupimi; v roce 1 9 2 1 se přihlásila do komunistického svazu mládeže a v roce 1926
do Komunistické strany Německa. Provdala se za Rafaela Bubera, syna slavného
židovského náboženského filosofa. V roce 1929 odešla s Heinzem Neumannem, kťerý
patřil ke špičce tehdejší německé komunistické strany do Moskvy, kde byl Neumann
však záhy zatčen orgány N K V D a Margareta Buber-Neumannová za rok následovala jeho tvrdý osud. Byla odsouzena na 1 2 let. Své zážitky v sovětských koncentrač-
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nich táborech zachytila ve zmíněném autobiografickém díle Als Gefangene bei Stalin
und Hitler.
Margareta Buber-Neumannová patřila k 500 německých komunistů, z nichž
většina byla židovského původu a kteří po německo-sovětském paktu v r. 1940 byli
předáni orgány N K V D Gestapu. Koncentrační tábor v sovětské Karagandě vyměnila
tedy za tábor v Ravensbrücku. V tomto táboře poznala Margareta Buber-Neumannová Milenu Jesenskou a později v procesu s Miladou Horákovou i popraveného
historika Záviše Kalandru.
Životní osudy Margarety Buber-Neumannové, hlavně zážitky v sibiřských koncentračních táborech a věznicích a pak deportace Gestapem vytvořily z ideově přesvědčené komunistky kritickou demokratku, která ve svém literárním díle varuje
před světovým komunismem a sovětskými metodami a iluzemi tzv. Ostpolitiky.
T o se zrcadlí především v jejích dílech Von Potsdam nach Moskau (Z Postupimi do
Moskvy), Kriegsschauplätze der Weltrevolution (Na bojištích světové revoluce), Der
Komunistische Untergrund (Komunistické podzemí) a další.
V druhé půli sedmdesátých let, v době, kdy se proti jednostrannému levicovému
kartelu vytvořil n o v ý proamericky orientovaný Svaz svobodných německých autorů
(Freier deutscher Autorenverband), oživila se i publikační činnost Margarety BuberNeumannové, která se stala členem presidia tohoto nového svazu.
V krátké době po sobě vydala tři silně autobiografické knihy: Milena Kafkas Freudin, Die erloschene Flamme (Uhaslý plamen), ve kterém zachytila osudy přátel, kteří
prošli jejím dlouhým životem a nějak jej poznamenali. Závěrečná a nejkrásnější kapitola knihy se jmenuje Milena z Prahy, kde se v komprimovaném novém pohledu
vrátila k osudu Mileny Jesenské. Poslední knihou tohoto neorganického tryptichu je
umělecky hluboce prožitá zpověď Freiheit, du bist wieder mein. C o ž bychom molüi
volně přeložit Svoboděnko, konečně jsi má. Titul je vzat z jedné ze starých zajateckých
písní a kniha je epilogem cyklu životních vzpomínek této velké spisovatelky a statečné
ženy, které letos bylo již 81 let.
Českým překladem knihy Kafkova přítelkyně Milena splnilo za značných obětí
Skvoreckého nakladatelství hned několik dluhů, které zatěžovaly českou kulturu touto knihou se vrací Milena Jesenská opět do literatury a touto knihou splácíme
i dluh německé autorce, která nejen znala řadu českých intelektuálů, ale byla s pražským německým spisovatelem židovského původu W i l l y Haasem první, která již
v roce 1958 na X X X . kongresu Mezinárodního Pen-Clubu ve Frankfurtu nad Mohanem se na tiskové mezinárodní konferenci veřejně postavila za tehdy vězněné
české básníky Jana Zahradníčka, Václava Renče, Zdeňka Rotrekla, Zdeňka Kalistu,
Josefa Kostohryze a další, kteří byli ve dvou monstrprocesech v roce 1 9 5 2 - tedy
právě před 30 lety - odsouzeni k trestu smrti, doživotním žalářům; nejnižší trest,
který tehdy soud vynesl, bylo 1 1 let. Margareta Buber-Neumannová j e tedy spjata
s českou kulturou nezničitelným poutem. Její kniha o Mileně Jesenské, přítelkyni
Franze K a f k y , je určitým průlomem do opomíjené oblasti českého kulturního prostoru.
Milenu Jesenskou nemůžeme ovšem vidět jen pod zorným úhlem jejího přátelství
a korespondence s Franzem Kafkou. Jesenská byla i výraznou osobností české žurnalistiky mezi dvěma světovými válkami. Začínala v Devětsilu a nejplodnější období
prožila jako tajemnice Peroutkovy Přítomnosti. Její knihu Cesta k jednoduchosti jsem
před časem recensoval.
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Franz Kafka o Mileně Jesenské napsal: » Ona je tak živoucí plamen, jaký jsem
nikdy v životě neviděl.«

J A N BLAHOSLAV ČAPEK - IN M E M O R I A M

S opožděním nám došla zpráva, že dne 10. září zemřel a 16. září byl v Praze pochován český literární kritik, spisovatel a historik prof. Jan Blahoslav Čapek ve věku
necelých 79 let. Byl rodákem z Třebechovic a po studiu na filosofické fakultě University Karlovy, kde byl žákem prof. Jakubce a Miroslava Hýska, habilitoval se v roce
1934 pro obor starší české literatury, především reformační. V letech 1930 až 1939
přednášel na Husově theologické fakultě a roku 1945 byl jmenován profesorem české
literatury na filosofické fakultě v Praze, kde přednášel především o vývoji a významu
českého humanismu a o období tolerančním. Od roku 1959 byl pověřen vedením
komenologických studií Československé akademie věd.
Literární dílo Jana Blahoslava Čapka je velmi rozsáhlé: zahrnuje studie o literatuře doby husitské, období reformačního, české renesance a z části i baroka; stejně
jako odborné práce z oblasti literární metodologie a literární kritiky. Jeho zvláštní
zálibou bylo období literatury toleranční a za jeho vrcholné literární dílo je právem
označovaná Československá literatura toleranční 1781 až 1861, které publikoval v roce
1933.
Jan Blahoslav Čapek byl syntetik velkých literárních epoch, především období
reformace a renesance, ale přesto se s velkou obětavostí a pílí věnoval monografickému bádání o osobnostech, které nebyly dosud dostatečně osvětleny. Patří sem práce
o Janu Augustovi, Janu Blahoslavovi, Viktorinu Kornelu ze Všehrd a především
Janu Campanovi-Vodňanském a Smilu Flaškoví z Pardubic. Jeho velkou láskou,
které věnoval léta studií, byla příbuznost literárního, kulturního a sociálního kontextu
v historickém vývoji Čechů a Slováků, v jejichž vzájemném porozumění - jak napsal
jeden z jeho žáků - viděl ideovou jednotu prověřovanou tolika shodnými kulturními a sociálně-historickými osudy. Proto věnoval prof. Čapek pozornost literárnímu odkazu jak Kollára, tak Kuzmányho.
Vedle historie věnoval pozornost i písemnictví X X . století. Stačí zde uvést básníky Otakara Březinu, Františka Halase, Jaroslava Seiferta, ale i Jana Zahradníčka.
V padesátých letech prošel prof. Jan Blahoslav Čapek obdobím kritik a literárních zatykačů a na několik let se musel vědecky i literárně odmlčet. Odešla v něm
nejen jedna z výrazných postav české literární vědy, ale i velký humanista, hluboce
věřící člověk a propagátor ekumenického sblížení.
A. K.
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Ohlasy
VÁCLAV VOJTA

(Martinsried)

DOPIS

REDAKCI

Letos jsem si vzal na dovolenou stoh čísel Studií. Dosud jsem četl j e n ojedinělé
články. Tentokráte jsem to vzal důkladně. J e to opravdu skvělé » čtivo «.
Ale dva články mne zarazily. Oba jsou překlady. První v č. 81 (III/82) článek
generála T J P. Arrupa a článek v č. 76-77 (IV-V/81) Prohlášení mezinárodní teologické
komise o povznesení člověka a kfestanské spáse.
V obou se mluví o úkolu teologie zaujmout stanovisko ke znamení časů - p o vinnost zkoumat znamení doby a vykládat j e v e světle evangelia.
Četl jsem oba články jednou, dvakrát, třikrát a čím více jsem chutnal argumentaci
teologickou, tím palčivěji mi vyvstávala otázka: » K o m u jsou oba články adresovány?! «
Normálnímu věřícímu křesťanu jistě ne. T o proto, že lidská bída, útlak, zotročování - to cítil normální křesťan všech dob j a k o soustavné znamení, kterému se
musí čelit.
Odůvodňovat toto stanovisko nejrůznějšími citáty Písma j e pro normálního věřícího křesťana naprosto zbytečné, protože jasné, a to bez zvláštního teologického
vzdělání.
Jsou oba články adresovány ateistům, tedy eventuálně j a k o Werbung? T o jistě ne.
K o m u tedy? T e o l o g ů m ? T o snad ne - a nebo ano?! Pak tedy j e n teologům barvoslepým, kteří »rozhodují« o kombinaci světelných efektů Světla Kristova! Z d e
jen tak mimochodem: Mt 23, 1 2 a další.
Oba články jsou pro mne j e n strašlivým dokumentem a doznáním, j a k teologie
či teologové po celá staletí vědomě a dobrovolně se vzdávali a vzdávají svého prorockého poslání vůči člověku, vůči B o ž í m u lidu: Milovati budeš bližního svého jako
sebe samého.
Ale j e i úkolem normálního křesťana pomáhat nést kříž našeho Pána, který mu
vkládají na ramena - a ještě se na něm skotačivě houpají - křesťanští a co horšího katoličtí teologové!

Z D O P I S U Z Č E S K O S L O V E N S K A - 4. L I S T O P A D U 1982
Škoda, že jen výjimečně a někdy i se zpožděním roku i dvou let se nám dostanou k nahlédnutí náboženské časopisy ze zahraničí. V e l m i se m i zamlouvají Studie.
M i m o jiné se i ostatním líbí pro svoji angažovanost... B y l jsem však velmi zarmoucen názorem uvedeným v »čestném osobním stanovisku« Karla Zemana v č. 73
(I/1981) na str. 54. Zastávaný názor není pravdivý. J e to možno doložit v e více příkladech.
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