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'Pravda vás
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osvobodí"
(Jan 8, 32)

Studie

OTO MÁDR (Praha) (*)

TOLERANCE V KONTEXTU E T I K Y
Potřebiyeme
etiku
tolerance?
Josef II. prý zamýšlel tolerančním patentem r. 1781 mimo jiné prospět i katolické církvi. Ať byl jeho úmysl jakýkoli, s odstupem časuje jasné, že jí prospěl tím, že dal jeden z podnětu k procesu osvobozování od
intolerance.
Chceme-Ii mluvit o toleranci, musíme začít od intolerance, neboť právě její existence vyvolala problém tolerance. Katolická církev h4jila Boží
pravdu a řád a potírala jejich porušování, v určitých obdobích spolu se
světskou mocí i drastickými prostředky. Tu dvojí povinnost cítila nejen
ona. Mírní Čeští bratři s Chelčickým jí činili zadost ostrou kritikou,
Luther s opřením o světskou moc knížat, Kalvin tvrdým režimem a hranicemi, ruská církev s cary podobně, královské hlavy anglikánské církve
množstvím šibenic, ba i v liberální Americe hořely hranice. Ale vraťme
se do Čech: vedle slavných bojů s křižáky h^jil Žižka pravdu Páně I pobíjením bezbranných řeholníků a sektářů.
Co s minulostí? Obhsgovat neobh^jitelné j e odpuzující. Mlčet o stínech vlastní minulosti se nemá; pokud jde o katolíky, mnozí litovali, že
Druhý vatikánský koncil nepřipojil k významnému otevření vůči jinověrcům výslovnou distanci od středověké inkvizice a intolerance (asi
(*) Tato práce vyšla v samizdatovém rukopisném sborníku k dvousetletému výročí tolerančního patentu. Vychází bez vědomí autora.
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hlavně proto, že celá problematika nebyla ještě dostatečně teoreticky
zvládnuta). Historické bolestinstvi, stálé připomínání úhon utrpěných od
těch druhých j e podobně neplodné jako historicky apologetismus.
Od tíživé minulosti, té zahanbující i té bolestné, se my křesťané musíme osvobodit, lépe řečeno musíme j i integrovat do svého vědomí a cítění. V z4jmu celé pravdy a celé spravedlnosti. Kromě toho jsme povinni
společně hlásat Krista. Minulost nás uzavřela do množství malých pravd
a ghet, v nichž povadla křesťanská láska a bratrství. Nevyjdeme z nich,
dokud v úplnosti a společně nezhodnotíme všechno dobré a zlé v minulosti nás všech. A dokud to nezúčtujeme z jedné strany upřímným pokáním za předky, z druhé strany stejně upřímným odpuštěním a z obou
stran smířením.
Poctivé, co možná společné zjišťování historické pravdy j e nezbytný
základ, ale nestačí. Motivy pro náboženskou toleranci a zejména intoleranci mfyí nejhlubší kořeny v pojetí víry, jenže ani v teologii nelze skončit. Mnohému porozumíme teprve z pohledu psychologie mezilidských
vztahů a sociálních skupin, a tady by se mělo zapracovat více; spíše už byla věnována pozornost momentům ekonomickým a nacionálním. Ani
tak se ovšem nevyčerpání všechny »přízemní« souvislosti. Jako nepostradatelné a ústřední se čím dál tím víc jeví hledisko etické, neboť do
něho se ostatní sbíhají. Problém tolerance/intolerance tkví nakonec v
otázce mravní kvality.
Proč se křesťané neshodli na stejném stanovisku, když m^jí stejné
evangelium s jeho mravními zásadami? Z řady různých příliš lidských
příčin. Hlavně asi proto, že se při převádění zásad do konkrétních situací
snadno jednostranně zdůrazní různé naukové momenty - »pravá církev«,
»čisté evangelium« apod. - a odpovědnost za ně. Musíme-li zrušit vzájemné tíživé hypotéky z minulosti, neobejdeme se bez společné práce na
poli křesťanské etiky.
Odkud vyjít? Intuitivní pravidla a hesla - »Víra nesnáší nic, láska
všechno« (Gustav Ebeling), »Zlo nelze tolerovat nikdy«, »Omyl nemá
právo na svobodu« apod, - mohou fungovat jako podněty, ale ne více.
Teoretické pokusy lapidarizovat problém, např. vyjádřit ho polaritou
»pravda - svoboda« nebo »dogmatická intolerance - občanská tolerance«, něco sice objasňují, ale při bližší analýze nemusejí obstát
Křesťané iruyí závazné základní orientace v Písmě. Ale řešení všech
problémů tolerance není možné vytěžit v hotové formě z citátů bible, neboť ona kromě nejobecnějších pevných zásad obsahuje jejich různé aplikace na konkrétní případy, dokonce zaznamenává spory a hledání, např.
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zdali zavazovat pokřtěné pohany k plnění moj říšského zákona Ta částečná neurčitost Písma j e manko jen zdánlivě, spíše výraz moudrosti: Bůh
ví, že do nedostatečného krunýře lidských slov a pravidel nelze sevřít celou bohatost života na tisíciletí dopředu, a tím nás vyzývá k hledání konkrétní správnosti stále novým kreativním úsilím.
Ani teologie a křesťanská etika se tedy neobejdou bez pozorného vážení měnících se pozemských realit. Leckdy teprve rozum, ten přirozený
tlumočník světských, ale částečně i božských pravd, pomáhá teoretickým
domyšlením najít to pravé. Rozum nejen náš, ale i druhých, jinak věřících a nevěřících. Bylo by pošetilé zamlčovat, že právě opozicníci vybojovali svobodu vědy a řadu jiných hodnot svým původem evangelijních dokonce proti církevnímu vedení. »Nelze popírat skutečnost, že sociální pokrok posledních století se uskutečnil v duchu lásky k člověku a spravedlnosti, tj. v duchu Kristově. Jestliže zrušení mučení a krutých poprav a na
Západě zastavení všech pronásledování jinověrců a heretiků, zrušení feudálního a nevolnického otroctví, všechny tyto křesťanské přeměny provedli nevěřící, tím hůře pro věřící« (Vladimír Solověv). Za novodobou
toleranci jsme povinni díkem osvícencům (Voltairovi!), třebaže se objevily náběhy už dříve mezi křesťany. Poctivost vůči pravdě nás zavazuje
uznat skutečné zásluhy kohokoliv a být si vědomi, že Bůh má dobré právo zahanbit a probudit věřící i prostřednictvím ateistů.
Tím se dostáváme k dalšímu velkému podnětu pro etiku tolerance:
vyžaduje j i od nás nejen minulost, ale i budoucnost
Budoucnost křesťanství v imperativní ekumenické perspektivě a budoucnost celého lidstva v době, kdy moderní civilizace spojuje už celý svět, a ten proto musí
najít lidské formy soužití.
Budoucnost lidstva, většinou nekřesťanského a spíše se odciziyícího
Bohu, proč ta by měla zajímat křesťany a teology? Musí zajímat, protože
víme, že celý svět vyšel od Boha stvořením a jeho krása j e Boží slávou.
Protože dále víme, že všichni lidé jsme bratři a sestry, se všemi důsledky.
Protože konečně bychom pocítili jako zradu na dvojí nejvyšší normě lásky k Bohu a k bližním, kdybychom nechali svět napospas enlropickým
trendům, které jeho citlivý organismus rozkládají (mizení smyslu života,
eroze mravního řádu, uvolňování mezilidských vztahů a odpovědnosti,
nadměrný konzum a současně hladomory, vykořisťování přírody, bujení
násilí). A to nám ještě chybí zkušenost nejen s jadernou válkou, ale i s
reálnou hrozbou vycházející z laboratoří genetiků a od psychiatrie s vědeckou technikou, ale bez svědomí.
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Dnešní kolo dějinného zápasu džungle proti kultuře j e výzvou pro
všechny lidí se svědomím. Srovnejme: mnoho tisíc badatelů po celém
světě intenzivně pracuje za ročních šedesát miliard dolarů pro válku - kolik naproti tomu schopných hlav a s jakým úsilím pracuje na tématu dneška: jak zachránit lidství člověka?
My křesťané do toho musíme přinést vklad naprosto nejvzácnější:
evangelium, ale žité. Jeho konkretizace speciálně tolerancí získává mimořádný význam v základní alternativě budoucnosti lidstva: buď globální
katastrofa nebo globální sjednocení.
Zejména v nejbližších fázích sjednocovacího procesu (socializace ve
smyslu Teilharda de Chardin) má významné místo tolerance. Bez tohoto
vykročení se dál nedostaneme, K tomu se musí zdůraznit, že zápas o toleranci je třeba ještě vybojovat mimo oblast evropské civilizace. Do současného světového dění vstupují stále citelněji mimoevropské kontinenty, a to nejen jako mocenské bloky, ale i jako velké kulturní oblasti se
svými tradicemi, které znovu ožívají. J e však skutečnost, že zásady svobody osobnosti a myšlení - v evropském civilizačním okruhu, přiznejme
si, sotva dozrálé - narážejí ve Třetím světě na nepochopení. V Asii považují západní demokracii za rušitele vžitého prastarého řádu, založeného
na hierarchických strukturách. Africké společenské představy jsou vázány na tribalismus, těsné kmenové souručenství. Poměrně mladé jihoamerické státy ovládá »caudillismo«, systém pevné ruky, zabydlený v době po vyhnání koloniálních mocností, V islámském světě se znovu probudil směr militantní intolerance. Musíme připomenout Evropu 20. století s jejími systémy až krvavě intolerantními. Nejnověji se v euroamerické oblasti vzdouvá nová vlna konzervatismu a s ní dochází k nové polarizaci v politice, v myšlení a také v církvích.
Evangelium přináší pro etiku tolerance nejhlubší myšlenková východiska, jako je všelidské bratrství, úcta k člověku, zdůraznění pravdy, vědomí neabsolutnosti člověka, vrcholný imperativ lásky. Avšak i mimokřesťanské myšlenkové tradice vytěžily z vlastní půdy řadu podobně silných motivů pro toleranci, zejména hinduismus a buddhismus. Podobně
různé novodobé humanismy.
Problém tedy je, na jaké základně se shodnout. Zřejmě už nevystačíme s osvícenskými formulemi, vymyšlenými na řešení sporů v Evropě
před dvěma sty lety. Dnes j e třeba ve společném dialogu hledat universálnější a hlouběji založené východisko. A to je bezprostřední podnět pro
následující stránky.
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Problémy a metoda
Po staletí trvající uvažování o toleranci se pohybovalo převážně na rovině teologické, filosofické a právní. Přesto v něm souzněly - jak jinak?
- základní etické problémy a bylo k nim mnohé řečeno. Dosud však chybí celkové etické zpracování moderní monografickou formou (aspoň pokud j e mi známo). Je-li však význam tolerance takový J a k se nám jeví po
předchozí úvaze, pak natrvalo nestačí řešit praktické problémy posunem
historicky vzniklých zásad o příslušné centimetry. Je třeba si ujasnit celý
vztahový prostor skutečností relevantních pro toleranční problematiku.
Problémy. Připomeňme si nejdříve tři zcela konkrétní příklady ze současnosti, které aspoň naznačí složitost celé věci. Ve Švédsku bylo před
odhlasováním náboženské tolerance (1952) prudce namítáno proti povolení klášterů, že odporují čistému učení evangelia. Když se na Druhém
vatikánském koncilu (1962-1965) jednalo o Deklaraci o náboženské
svobodě, hrozila všechno zmařit námitka: Právo j e na straně pravdy, omyl
nemá žádné právo. Při oslavě 200 let tolerančního patentu v Rakousku
nadhodil protestantský teolog Ebeling otázku z opačného pohledu: »Těžko si můžeme stěžovat na nedostatek tolerance ... aleje to pravá tolerance a ne namnoze směs rozpaků a šlendriánu?«
Universální etickou otázku můžeme vyjádřit asi takto: Zdali, proč a
kdy je tolerance a intolerance jednak mravně dobrá nebo špatná, jednak
dovolená, přikázaná, zakázaná. Stručně: Axiologie a deontologie tolerance.
Mnohé dílčí otázky nelze řešit bez pomoci teologie, práva, psychologie, sociologie, politologie atd., hlavní slovo však patří etice (v praxi svědomí). Právě toleranční téma však vyžaduje, aby se dospělo ke konsensu
co nejširšímu.
Metoda. Ke společnému etickému stanovisku se zřejmě nedojde tím,
že si různé názorové skupiny navzájem sdělí svá pojetí a setrvají při nich.
Už to je ovšem první pozitivní krok od intolerance, počátek dialogu.
Více slibuje a v praktickém životě je rozšířena liberálně pragmatická
koncepce: Nezáleží na víře, ale na životě. Obsahuje nesporně správný
důraz na dobré soužití mezi lidmi, ale má tu vadu, že indiferentismus
umrtvuje vůli k pravdě, což nejen degradiye rozum člověka, ale má i neblahý důsledek - nakonec už není, oč se opřít. Z takového podhoubí rostou cynikové, Švejkové, kondelíci - a proč ne, když o nic ve skutečnosti
nejde? Jako klad je nutno tomuto postoji připsat určitý nácvik tolerantního chování.
Další možnost, a tu j e třeba zvolit, je tato: dopracovat se ke shodným
základním pravidlům tolerance, nezávisle na tom, že si j e různé skupiny
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odůvodní po svém. Už jsme se zmínili o přínosu biblické teologie, jen
ješté připomeneme nutnost správně zhodnotit intoleranci Starého zákona. Velký rozdíl j e mezi vyhraněností křesťanství a islámu a téměř indiferentním postojem většiny Asie. Etické normy přijatelné pro všechny
včetně nevěřících bude zřejmě nutné hledat ve filosofické etice a v nejušlechtilejší vrstvě obecného vědomí. A začít od elementárních sokratovských otázek kladených komukoli.
Domnívám se, že existuje naprosto základní a všeobecný postup poznávací činností, přítomný nejen v každém filosofickém a vědeckém bádání, ale také v každém běžném aspoň trochu uspořádaném myšlení.
Když tento postup vymaníme z tříště jeho projevů, dostaneme (v nejstručnějším podání) následující schéma poznávacího
procesu,
Mezi otázkou na začátku a odpovědí na konci postupuje jeho oblouk
čtyřmi hlavními úseky: 1) konstatace - gíštění skutečnosti v jejích projevech; 2) explikace - vysvětlení, pochopení zjištěné skutečnosti; 3) axiose
- zhodnocení pochopené skutečnosti; 4) aplikace - zařazení zhodnocené
skutečnosti do dění.
Oblouk vychází z reality a zase se do ní vrací. V praxi ovšem neprobíhá vždycky v úplnosti, ale mysl k té úplností tíhne.
Etika má nejvlastnější místo v úseku aplikace: deontologie zkoumá a
vyslovuje normy lidského chování. Normy však stojí ve službě hodnotám
(běda, když se pořadí obrátí),, proto etika není myslitelná bez morální
axiologie; katolická etika jí věnuje v poslední době zvýšenou pozornost,
čímž překonává přílišný deontollogický důraz staré kasuistiky. Aby však
bylo hodnocení správné J e třeba nejdříve konstatovat jevový povrch skutečnosti a její povahu zjistit explikací.
Při etickém zkoumání tolerance může tedy metodický postup po vymezení otázky vypadat takto:
L fáze konstatačně explikační: patří k ní současný a historický výskyt,
jeho formy, příčiny, souvislosti v reálnu; dílčí hlediska zkoumaná speciálními vědami; zásadní přínos poskytne filosofie strukturní analýzou pojmových struktur a jejich vevázanosti do větších struktur a silových polí;
2. fáze axiologická: hodnocení kladné - záporné - neutrální, a to na
rovině a) mimoetické z různých hledisek, která mají nějaký vztah k dané
otázce, b) etické, podle morálních kritérií, z hlediska mravního řádu;
3. fáze deontoiogieká: d) kritické prozkoumání mimoetických norem,
které mř\jí význam pro stanovení etických norem; b) umístění problému do příslušného pole v mravním řádu, gištění všech norem, v jejichž dosahu se octl, vyslovení konkrétnějších norem.
442.

V tomto schématu naznačený metodický postup není samozřejmě jediný možný. Zdá se mi však, že maximálně splňiye požadavky na širokou
přijatelnost, na rozdíl od vyhraněných náročnějších metod závislých na
určitém filosofickém východisku. V každém případě j e nesporně potřebné, vedle podnětné esejistiky a pro ni, zkoumat metodicky celou problematiku ve všech jejích dimenzích.
Je třeba ještě předeslat dvojí upozornění, a to k metodě a k etickému
úkolu našeho zkoumání. 1. Problémy zde uvedené nejsou zdaleka všechny. Jejich řešení jsou předložena k diskusi. Formulované normy netvoří
přísně strukturovaný celek. 2. Není úkolem etiky rozhodovat otázku
pravdivosti světonázorových soustav a tézl Etický problém j e vytyčit
směr k základním hodnotám a řešit soužití při existující různosti. Proto
metodicky zůstávám na rovině faktického výskytu subjektivních pravd.
Rovněž pojmy dobro a zlo nejsou naplňovány konkrétním obsahem, neboť jde o kladení teoretických základů. Nejdůležitější záležitost - výchova k správné toleranci a intoleranci a hlavně k zápasu o dobro, spolu s
vytvářením atmosféry pro to všechno - to j e úkol jiných teoretiků a
ovšem praktiků, tedy všech nás.
V následujícím zamýšlím s použitím naskicované metody provést
aspoň ukázkově některé sondy; úplnější zpracování by daleko přesáhlo*
daný rámec.
K věci samé
Po rozboru pojmových prvků (A) uděláme několik prvních kroků v
etice tolerance (B).
A . STRUKTURNÍ ANALÝZA TOLERANCE

Chceme popsat a pochopit toleranci a intoleranci nejprve zařazením
do její obecnější kategorie, snášení. Nato postupně zkoumáme její složky, vnitřní strukturu.
1. Tolerance, To, co dnes vyjadřuje pojmová dvojice tolerance/intolerance, vzniklo na poli vztahů mezi společenskými útvary s odlišnou církevní, náboženskou nebo vůbec světonázorovou ražbou. V podstatě týž
problém plodí odlišnost rasová, národní, třídní apod.
Slovo tolerance dostalo v novověku poměrně vyhraněný obsah. Stalo
se bojovým heslem, které vyjadřovalo požadavek sociálních skupin, jimž
bylo upíráno právo na normální existenci. U nás např. to byli nekatolíci,
v Anglii přibližně v téže době katolíci. Politicky všemocným protihráčem
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byl v obou i v dalších případech konfesní stát Ten žádal od všech svých
poddaných podřízení své náboženské normě (víra, kult, životní styl) a netoleroval jinou. Intolerance znamenala, že více nebo méně tvrdě vylučoval veřejné praktikování a šíření, ba i vyznávání, hájení a osobní pěstování zakázané víry. Toleranční výnosy, když k nim posléze došlo, nezrušily
výsadní postavení státního náboženství, ale vedle něho začaly trpět jiná
vyznání, jimž poskytly zákonem zajištěný, ale omezený prostor. Teprve
další vývoj vedl k zrovnoprávnění vyznám a k nahrazení konfesního státu
nábožensky neutrálním: žádný náboženský útvar není ani privilegován,
ani utlačován, každému světovému názoru se poskytuje možnost veřejného projevu a uplatnění, pokud vážně neohrožuje základní hodnoty.
Historická tolerance je útvar dost složitý, svázaný s mnoha aspekty a
situacemi. Pro etické pojednání potřebujeme především uchopit jádro
věci. Jako nejvýraznější se hlásí d va momenty : 1. vztah k tomu, co je pokládáno za zlo ideové povahy, 2. silové pole společenských skupin. Svou
podstatou j e však tolerance zvláštní druh snášení, specifikovaný uvedenými dvěma chrakteristikami.
2. Snášeni Už při nehlubokém rozboru prozradí toto slovo, a to nejen v češtině, vztah k něčemu, co je těžké, obtížné, náročné, nepříjemné.
Slovo a pojem vyplynuly nepochybně z reality nesení, tj, přemisťování
břemene, vzpírání, zvládání jeho tíhy. Při přechodu na duševní rovinu si
slovo vzalo s sebou nejběžnější, stinnou stránku věci: břemeno signalizuj e dřinu a nutnost, tedy to, čemu se člověk pudově vyhýbá. V pojmu snášení j e tedy skryt symbol něčeho odpudivého,, něčeho zlého jakkoli a
vůbec, něčeho proti našemu pocitu nebo užitku nebo zásadám nebo svobodnému chtění. (Při této strukturní analýze ještě nejde o zlo v morálním smyslu.)
Chceme-li tedy poznat strukturu snášení, musíme vzít na vědomí, že
j e to v podstatě určitý vztah ke zlu, a pojednat o struktuře a složkách vztahu
vůbec, se zřetelem k snášení.
3. Subjekt Je míněn ten, kdo snáší. V našem případě subjekt lidský,
jedinec nebo společenská skupina.
Jedinec j e predisponován k nesnášení a snášení svým psychosomatickým bytím. Má v sobě vestavěn program zajišťující udržování, obranu
a rozvoj vlastní existence (zaměření na sebe - endotropní). Kromě toho
se orientuje zájmem navenek k věcem, lidem, ideám a cílům (zaměření
mimo se.be - exotropní). Proti všemu, co jakkoli omezuje nebo ohrožuje
jeho samého nebo jeho jiné z4jmy, se aktivizuje odporem a tendencí po444.

tlačit to, tedy vztahem nesnášení. K snášení potřebuje zvláštní motivaci
navíc. V případě tolerance (snášení v užším smyslu) vystupuje jednotlivý
člověk nejčastěji v roli příslušníka nějaké společenské skupiny, volné nebo organizované.
Skupina má strukturu analogickou s jedincem J e to také orgaaismus
vybavený rozumem a svobodou, kvalitami specificky lidskými. I ona j e
orientována endotropně, na sebezáchovu (podstatná struktura, ideové zaměření, cíle) a exotropně (ven směřující zqjmy, cíle, aktivita). Ze složenosti skupiny vyplývá, že nesnášení a snášení probihqjí složitěji, změny postojů nastávají pomaleji atd.
4. Postoj a chováni Vztah toho druhu, do něhož patří snášení a nesnášení, j e charakteristický rozlišením, prozkoumaným v psychologii.
Člověk může mít vztah jednak vnitřní - postoj J e d n a k vnější - chování.
Postojem j e míněna rozumová, citová a volní orientace vůči něčemu
(objektu), která zůstává v mysli. Chování j e reálná reakce, která j e s to
objekt nějak zasáhnout. Obojí může být aktivní vztah kladný nebo záporný; chybí-li první i druhý, je to pasívní vztah nulový, neutrální. Běžnějšími výrazy nazveme postoje přízeň - odpor - lhostejnost, chování pak j e
podporování - potlačování - nereagování. Znázorníme si to všechno dvěma schématy.
Postoj
aktivní:
pasívní:

kladný:
A přízeň

neutrální:
C

záporný:
B odpor

lhostejnost

Přízeň i odpor se ovšem projevují v celé škále intensity (láska ... sympatie
nenávist ... antipatie ...).
Jak do toho všeho umístit nesnášení a snášení? Postoj nesnášení j e záporný postoj, odpor. Ale snášení není jeho prostý opak, tím j e postoj
kladný, přízeň, nebo aspoň neutrální, lhostejnost. Při snášení zůstává záporný postoj aspoň jako vědomí špatnosti, nepatřičnosti objektu, ale přistoupí k němu postoj lhostejný nebo i kladný. Takže snášení j e postoj
smíšený, poněkud konkretizovaně: v citu ne plně odmítavý (»jinak to
nesnáším, ale«), v rozumovém posouzení diferencovanější (»není to
úplně k zahození«), ve volním zaměření s určitou perspektivou (»něco z
oho přece j e n může být«).
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aktivní:
pasivní:

Chování
neutrální:
kladné:
A podporování
C nereagování

záporné:
B potlačování

Také podporování a potlačování se vyskytuje v celé škále od maxima do
minima.
Nesnášení jakožto chování vyjadřuje v obrazci potlačování. Snášení j e
ne-potlačování, zpravidla částečné. Zápornému chování j e zabráněno
uplatnit se naplno, j e mírněno částečným neutrálním chováním, nereagováním, popř. i částečně kladným, podporováním. Na rozdíl od postoje
může dojít k vymizení záporného chování vůbec, aspoň na čas, při trvání
postoje odporu (jinak už by se nedalo mluvit o snášení). Jak je to možné?
Nápadná symetrie obou obrazců svádí k závěru, že si postoje a chování musejí odpovídat, takže je-li dáno A, následuje A atd. Nechrne stranou
otázku korespondence vnitřního a vnějšího v oblasti instinktů. V racionální vrstvě lidské psychiky j e vazba postoje a chování značně svobodnější, jak vysvítá ze zkušenosti: také ke smrtelnému nepříteli j e možné chovat se dokonce kladně (biblický pokyn: »Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí,
nasyť jej chlebem« - Př 25, 21).
Umožňují to jiné motivy, když do zorného pole vstoupí další aspekty
záporného objektu, ty může člověk hodit na váhu při svém rozhodováni
Mohou nastat různé kombinace, např. potlačování se může vyjádřit lhostejností, součástí strategie zaměřené na zničení může být i podporování,
nebo naopak prostředkem podporování může být v určitém kontextu nereagování nebo určitá dávka potlačování.
5. Objekt Tímto slovem vyjadřujeme všechno, na co míří vztah subjektu. Pro etiku tolerance J e j í m ž objektem j e »zlo«, má zvláštní význam
rozlišit dva aspekty: něco (špatného) a špatnost (něčeho). Obecněji tedy
objekt-něco a objekt-kvalita.
Objekt-wčco j e cokoli ideového,, abstraktního, nebo reálného, nebo
osobního. Když někdo zaujme k člověku vztah, ten člověk j e objektem
vztahu. Jako objekt snášení/nesnášení zůstává ovšem člověk lidským
subjektem, íj. osobou, se všemi etickými důsledky. Vztah nesnášení/snášení j e jednosměrný, jde od jednoho subjektu (S 1 ) k druhému (S 2 ).
Může, ale nemusí se stát obousměrným, když se druhý subjekt vztáhne k
prvnímu (S l -S 2 , S 2 -S l ), přičemž to nemusí být vztah téhož druhu, např.
tolerance (t) může být odpovědí na intoleranci (t): Sä t S2, S2 t S 1 .
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Objekt-kvalita j e podstatně závažnější. Teprve on motivuje určitý vztah.
»Kvalitou« zde rozumíme cokoli na objektu-něco, co je s to vyvolat a odůvodnit vztah kladný nebo záporný, popř. žádný. Může to být pouhá existence
něčeho (v určitém kontextu), něco na věci, její další souvislosti, u člověka názory, způsob života, postoje, záměiy, aktivity, společenské vztahy atd, Místo
mnoha příkladů jeden rozvinutější: X odmítá názor (objekt-něco), protože
ho považuje za falešný (objekt-kvalita); kritizuje knihu (objekt-něco) propagující ten názor (objekt-kvalita); nesnáší člověka, který knihu doporučuje; ochladne k přátelům toho člověka atd.
Uvedený příklad upozorňuje na sklon až příliš rozšířený, vztáhnout
postoj, popr. i chování, nejen na vlastní kvalitu (zlo), ale i na to, na čem
ta kvalita lpí. Je sice pravda, že tu jsou věcné souvislosti, a tedy jisté
oprávnění, ale kolik nespravedlivých degradací a exkomunikací ten sklon
stále působí i v běžném životě.
Tím jsme dospěli k oblasti hodnot J e třeba se po ní rozhlédnout,
když zlo j e klíčovou skutečností pro nesnášení.
6. Hodnoty. Nesnášet znamená mít záporný vztah. Záporně se vztahujeme k objektu, kteiý se jeví jako zlý, špatný, odpudivý, nežádoucí. Kladný vztah máme k objektu, který přitahuje, jeví se žádoucí, dobrý. Vedle
toho j e množství dalších skutečností neutrálních, ani dobrých, ani špatných. V symbolickém zápisu: S - 0 + , S-CT, S-0°. Slovo hodnota nám tu
slouží jako souhrnný pojem pro kvalitu dobrou, špatnou, neutrální, a to v
jakémkoli hodnocení (utilitárním, estetickém atd., až i etickém). Ještě
jedno připomenutí snad není zbytečné: i slovo hodnota znamená buď něco hodnotného nebo hodnotnost něčeho.
Odtud j e třeba vyjít při odůvodnění možnosti zaujmout ke zlu (něčemu zlému) vztah ne zcela záporný, neboli snášet je. Základ řešení tvoří
konstatace realit hodnotově smíšených. Drtivá většina realit patří do této
kategorie. Věci jsou dobré, špatné a neutrální současně z různých hledisek. Z toho plyne, že člověk není nucen ke vztahu jednoznačnému, může
a musí svůj základní vztah volit popř. diferencovat jej. J e schopen např.
zůstat k něčemu lhostejný tím, že eliminuje všechny klady a zápory. Nakolik j e ta která volba objektivně správná a odpovědná, musí se posoudit
pomocí axiologického kritéria příslušného řádu hodnot, mimoetického
nebo etického.
Kontakt s hodnotami j e u různých subjektů různě hluboký a trvalý.
Tím j e ovlivněna intensita a trvalost nesnášení a snášení. Souvisí to s tím,
jak člověk kladné hodnoty vezme za vlastní, do jaké míry se s nimi zto447.

tožní, anebo naopak jakou proti záporným hodnotám v sobě vybuduje
hráz negace. Přisvojené a odmítané hodnoty exotropní hrají velkou roli v
toleranci/intoleranci, ať to jsou ideje, cíle a programy, nebo osobnosti a
skupiny.
Hodnoty jsou relativní i v tom smyslu, že určité dobro a zlo j e možné
hodnotit ve srovnání s jinou hodnotu. Zmenšené dobro j e proti původnímu relativním zlem, naopak zmenšené zlo j e relativním dobrem. Tolerance poskytnutá Josefem IL znamenala pro nekatolíky relativní dobro
vzhledem k dosavadní naprosté intoleranci, ale měřena normou plné
svobody byla relativním zlem, upíráním části práv, pouhým ponižujícím
trpěním.
7. Znovu tolerance. Světonázorová tolerance/intolerance bývá definována v podstatě takto: Tolerance j e snášení a intolerance nesnášení názorů a lidí, kteří j e zastávají a podle nich žyí. Jsou v ní vyznačeny dvě osy
pojmové struktury: vztah k názorům a vztah k lidem.
V uvedené »formální« definici však chybí moment hodnocení objektu. Proto se do ní vejde i »tolerance«, která nemá co snášet, neboťji žádné zlo netlačí. Takového člověka buď pravda (dobro poznání) nezajímá,
nebo nepravdu přeznačí na bezvýznamnou, nulovou hodnotu. Přibližně
v tomto smyslu vyznívá pojetí tolerance novověkého indiferentisma T o
však vzbudilo odpor, protože právě mravní problémy a hodnoty rozpalovaly bojovníky za toleranci a svobodu myšlení a svědomí. Tolerance má
smysl jen ve službě hodnotám, dobru, jinak působí spíše rozkladně (G.
Ebeling vidí varovný signál v »syndromu anarchie«). Neplatí černobílé
dělení na toleranci samozřejmě dobrou a intoleranci vždycky zlou. Rozhod ující kritérium jsou mravní hodnoty.
Proto různí odpovědní autoři rozlišují, aby se dostali hlouběji. Tomáš
G. Masaryk zdůrazňuje »pozitivní toleranci« z úcty k přesvědčení J e j í m ž
opakem j e »tolerance z náboženského indiferentismu«; požaduje tedy
nelhostejnost k nejvyšším hodnotám. Karl Jaspers odmítá »pohodlnou
toleranci«, která »nechává jiné na pokoji, ale ani nepřipustí někoho k sobě«, kdežto opravdová tolerance »naslouchá a dává«. Gabriel Marcel rozeznává dvojí toleranci, jednak správnou a povinnou »non-tolerance«
vůči skutečnému zlu, jednak neoprávněnou »contre-tolerance«.
G. Mensching vyhranuje velmi konkrétně svou dvojici tolerance formální (nedotýkat se cizího přesvědčení) a obsahové (uznání jiného náboženství jako
pravé a oprávněné možnosti setkat se se Svatým). Jako ohlas Augustinova »Nenávidět omyl, milovat toho, kdo se mýlí,« vytvořila katolická teo448.

logie dvojici intolerantia dogmatica, tj. nelze být snášenlivým kporušováni
věroučných pravd, a tolerantia civilis (practica), tj. není námitek proti
klidnému občanskému soužití s kýmkoli. Není to šťastné rozlišení, slova
dogmatismus a intolerance, negativně zatížená, silně ztěžují moderním
uším pochopení; ostatně současná teologie už myslí v jiných kategoriích.
Směr, kterým různá rozlišení ukazují, je orientace na hodnoty. Rozhodující jsou dvě, kolem nichž se točí celá problematika: pravda a člověk.
8. Osy tolerance. První osový vztah - k hodnotě pravda - se pohybuje v radě odstínů mezi extrémy »neotřesitelná jistota o mé pravdě« a
»naprostá nejistota, co j e pravda«. Většina pozic se pohybuje ve středním
pásmu mezi krajním fundamentalismem a hyperkriticismem. K překonání mravně a sociálně vadných rozporů může vést buď 1. pro všechny
přesvědčivé zjištění pravdy, nebo 2. všemi jako spolehlivý přijatý výrok
autority, nebo 3. dohoda, že se něco bude pokládat za pravdu, nebo 4.
společné snažení o poznání pravdy. Jejich hodnocení by jistě dopadlo
různě, ale není teď naším úkolem. K etice pravdy se dostaneme později.
Druhý osový S-O vztah - k hodnotě člověk - má mnoho variant. Póly
vztahu mohou být jedinci a skupiny, z čehož vycházejí čtyři varianty: jedinec - jedinec, jedinec - skupina, skupina - jedinec, skupina - skupina.
Pokusme se o tabulku možných variant, konkretizovaných s použitím
známých slov, se záměrnou gradací.
1. Konflikt - boj s cílem zneškodnit protivníka
S 1 « --» s 2
2 . Konfrontace - střetání, navzájem si překážejí
s1
d2
2
X
S
v dosahování vlastního dobra
d1
3 . Konkurence - soutěžení, protichůdné úsilí
s1
- d získat z téhož dobra více
Koexistence - soužití, každý nerušeně
usiluje dosáhnout svého cíle, dobra
5. Kooperace - spolupráce na temže díle, koordinovaná součinnost k témuž částečnému cíli

s1
s2

-

dl
d2

s1
s2

_

d3

Konfederace - souručenství, při svébytnosti
společný cíl a další prvky

s'

_

d

4.

6.
7.

Komunio - společenství, většina prvků
shodných, menšina odlišných

Další stupeň j e už jednota, jeden organismus
s diferenciací vnitřní.

s2
SK2
SÍU)
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Tyto vzorce lze naplnit mnoha určitými podobami tolerance a intolerance mezi jednotlivými věřícími, jejich církvemi, církví a státem, mezi jinými ideologickými a mocenskými skupinami. Bez potíží odhadneme, že
zdravý poměr církve a státu j e možný pouze při variantě 4 a/nebo 5.
B . ETICKÉ HODNOTY A NORMY TOLERANCE

Také v etické rovině zůstaneme věrni elementárnímu, co nejšíře přístupnému a přijatelnému myšlení. Nechceme se opírat o žádnou z
etických škol, které přistupují k problémům ze svých filosoficky vyhraněných pozic.
Etiku, na rozdíl od axiodeontologických soustav jiného druhu (právo,
estetika, technika, medicína, ekonomika aj.), chápeme jako universální
řád jednání člověka jako člověka, rozumné a svobodné bytosti, osoby.
V axioíice (zjišťování hodnoty) vycházíme od nejzákladnějšího dvojčlenného axiomu, který j e promítnutím logické zásady totožnosti do
axiologie:
(A) Dobro je dobro•
(B) Zlo je zlo.
Bez této zásady neexistuje mravní a ostatně jakékoli hodnocení, protože
pak by platilo, že cokoli j e cokoli. Úzce s ním souvisí druhý axiom, kteiý
j e aplikací logické zásady sporu:
(C) Dobro není zlo.
(D) Zlo není dobro.
Zde je rr\j. nejhlubší východisko kritiky jak nerozlišujícího fanatismu, tak
lhostejného indiferentismu.
Deontika (ujišťování normy) vychází z universální pranormy, rovněž
dvojčlenné:
(1) Být pro dobro!
(2) Být proti zlu!
Stará tradiční forma »Čiň dobré, varuj se zlého!« j e prakticky výrazná, ale
ne dost universální, podobně mluvnický imperativ. Zde navržená formulace se zdá lépe postihovat celý akční radius normy jak vůči adresátům
(nejen individuální závaznost), tak vzhledem k různým aspektům morálky: jednorázové rozhodnutí i trvalý postoj, čin i chování, sklon i pevný
rys osobnosti. Preskriptivní význam vyjadřuje vykřičník, v mluvené řeči
tón hlasu.
Etická axiotika a deontika pracuje se specifickým, mravním významem slov dobro a zlo. Aby však neuvázla v neživotné, popř. nesprávné
dedukci, musí brát na vědomí příslušné mimoetické oblasti, jejích konstatace a explikace, hodnocení a normy; někdy j e souvislost velmi těsná
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Z bohaté problematiky se zaměříme na tři uzlové body: L etické
odůvodnění snášení - problém už nadhozený, 2. pravda a tolerance správné místo této hodnoty v celku, 3. člověk a tolerance - lidské hodnoty a jejich oprávnění v tolerančním kontextu.
1. Etické odůvodnění snášení. Jaká je původní reakce vůči zlu? Nesnášení. Vypovídá o tom něco už sám široký výskyt slova nesnášet ve významu
1. být poškozován něčím zlým (květina nesnáší mráz, přístroj nesnáší
otřesy, kůže nesnáší žíravinu) a 2. reagovat proti škodícímu zlu (organismus nesnáší transplantát, býk nesnáší červeň, cit nesnáší ošklivost, rozum nesnáší nepravdu, vůle nesnáší překážky, svědomí nesnáší podlost).
Všechny odstíny nesnášení v druhém významu spojuje aktivní záporný
vztah k objektu. U člověka j e to v postoji např. odpor, strach, pomstychtivost, v chování útěk, obrana, zneškodnění. Příznačné a mnohoznačné j e
rčení: »To nesnáším.«
Považujeme však za zjištěné, že snášet zlo je možné. Teď zkoumejme,
zdaje to správné eticky, tj. mravně dobré, popř. i povinné, a za jakých
podmínek. Piyde tedy o zlo (a dobro) z hlediska mravního řádu.
Dynamická orientace člověka proti zlu funguje jako obrana dobra. I
proto první a vedoucí etická norma (1) orientuje člověka na dobro. Spolu s normou (2) j i aplikujme na postoj a chování.
Postoj. Člověk musí mít vůči dobru trvalou bezvýhradnou přízeň,
vůči zlu trvalý bezvýhradný odpor. To vyplývá z povahy věci, jinak padá
nosný pilíř mravní struktury člověka. Proto výchozí (ne nejvyšší) norma
pro postoj v oblasti tolerance a snášení vůbec:
(3) Mít odpor ke
špatnosti!
Chování. Zde platí analogicky táž povinnost - podpopovat dobro, potlačovat zlo. V toleranční etice zní výchozí norma chování:
(4) Potlačovat
špatnosti
Jde tu ovšem v plném rozsahu j e n o zlo-kvalitu, špatnost, protože konkrétní skutečnosti bývají hodnotově smíšené. Proto:
(5) Mít vztah odpovídající
celé hodnotové skladbě
objektul
Plně to platí o postoji. Jen takový postoj je spravedlivý a disponuje vnitřně
člověka k chování všestranně správnému. Diferencovaný postoj k různým
stránkám téže věci má na zřeteli nejen škodlivost zla, ale i potřebnost dobra.
T o j e však základní předpoklad možnosti snášeni a tolerance: Nemusím, ba nesmím mít k špatnému objektu plně záporný postoj, když j e ten
objekt po nějaké stránce současně i dobrý. Proto:
(6) Mít odpor jen vůči špatnosti
objektu!
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Pro chování pak platí:
(7) Při potlačování špatnosti mít ohled na dobré stránky objektu!
Ani oprávněný postup proti zlu nesmí být tak radikální, že by nevzal v
úvahu obecnou povinnost vůči každému dobru:
(8) Mít přízeň k dobru a podporovat
je!
Protože orientace na dobro j e naprosto základní, má potlačování zla
mravní hodnotu jen ve službě dobru.
Objekty bývají hodnotově smíšené nejen vlastní strukturou, ale též
vlivem souvislostí navenek. Poněkud to rozvedeme, má to význam pro
naši otázku. Každý čin navenek má kromě zamýšleného výsledku také
množství nezamýšlených následků, které se dqjí hodnotit kladně, záporně nebo nulově i z hlediska etiky. Odpovědný subjekt bere při rozhodování v úvahu všechny trochu vážné momenty. Potlačit zlo a přitom způsobit neúměrně velkou Škodu dobru j e prohra a předem s tím počítat j e
neospravedInitelné (»operace se zdařila, pacient zemřel«; »při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici« - Mt 13, 29). Základní dvojí povinnou tendenci vyjadřuje norma:
(9) Maximalizovat
dobro, minimalizovat
zlo!
Není zcela nevhodná představa váhy, na jejíž jednu misku se klade
množina následků příznivých, na druhou nepříznivých, samozřejmě v
morálním smyslu. Může se vyskytnout více smíšených variant jednání a
pro každou j e třeba stanovit úhrnnou hodnotu, vytěženou z porovnávání
kladů a záporů. Nestačí ovšem mechanicky nebo utilitaristicky sčítat, různé momenty m^jí různou specifickou váhu. Některé hodnoty jsou tak
podstatné a závažné, že by jejich obětovaní zatížilo celkovou bilanci naprosto negativně. Mezi takové »těžké váhy« patří svědomí, základní věrnost Absolutnu a to, co se shrnuje pod pojem zákJadních práv (dodejme:
a závazků) člověka. Konkretizovat je není snadné, poněvadž se do vědomí lidstva prosazuji složitě a nerovnoměrně po celá staletí. Ale buď jak
buď, na ty stěžejní hodnoty je třeba při maximalizaci dobra a minimalizaci zla dbát především.
Při takovém vážení hodnot a smíšených hodnotových celků se vybírá
mezi variantami, z nichž každá j e více nebo méně kompromisní. Kompromis j e ovšem slovo s příchutí. Ale vedle kompromisů špinavých jsou i
kompromisy mravně opodstatněné a nutné, a proto čestné. Známe nekompromisnictví, které jde přes mrtvoly. Naproti tomu »nebeský Otec
dává svému slunci svítit na zlé i dobré« {Mt 5, 45). Fanaticky přímočarým
potíráním zla je možné dopustit se mnohem většího zla. Proto j e oprávněno a mnohdy přikázáno snášení. S ohledem na (8) shrňme:
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(10) Nesnášením a snášením zla sloužit
dobra!
(11) Volit takové chování vůči zlu, aby konečná hodnotová
bilance byla co nejpříznivějši pro
dobro!
Nejpříznivější aspoň relativně (sr. A 6)> např. zabránit ještě horší situaci.
Není vyloučena ani určitá »paradoxní strategie«, tj. působení k cíli chováním bezprostředně opačným (sr. A 4); opět ilustrováno biblicky: »Přemáhej zlo dobrem« (Řím 12, 21).
Co neutrální postoj a chováni vůči zlu, může se uplatnit v morálce? J e
pravda, že se nesnáší s normou (2), přesto však i lhostejný a netečný
vztah může získat mravní kladnou hodnotu nejen jako součást paradoxní
strategie, ale i jako východisko z nouze, když např. nelze zatím překonat
hlubokou citovou nenávist jinak než přechodem na nulovou posici lhostejnosti (»Nestojí mi za rozčilování«). Každý odvrat od zla j e už jakýmsi
příklonem k dobru, naopak ovšem ústup od positivního vztahu k dobru
do neutrality znamená pohyb směrem ke zlu.
Pro etiku tolerance světonázorové j e možné z toho všeho získat dost
praktických aplikací. Nejzásadnější ukazují tímto směrem:
(12) V oblasti světonázorových hodnot potlačovat zlo jen v rámci
podporování
dobra!
(13) Aplikovat intoleranci a toleranci se zřetelem na celé pole
mravních
hodnot!
2. Pravda a tolerance. Autoři s oblibou charakterizují dynamiku tolerančního prostoru jako zápas pravdy a svobody. Inspirací z pozadí tu j e
patrně představa inkvizitora, který potlačiye svobodu bludařů s odůvodněním, že musí héyit pravdu. Tento model však má několik stránek problematických a kromě toho jádro věci spíše zkresluje. Ve skutečnosti tu
přece jde o zápas pravdy proti pravdě (jak jí vidí dvě strany po svém), svobody proti svobodě, a ani tím ještě není řečeno vše. Vrhněme tedy nejprve základní etický pohled na hodnotu
»pravda«.
Kořen náboženské (a kvasináboženské) intolerance j e rozporně chápání nejvyšších skutečností, přesahujících oblast dostupných jevů. Světonázorové soustavy, víry a filosofie nabízejí nejrůznější odpovědí na nejhlubší otázky po smyslu všeho a po absolutní pravdě a hodnotě: j e to Člověk, Národ, Lidstvo, Veškerenstvo, Věčná hmota, Absolutní duch, Božský někdo? Navzdory neuchopítelností poslední pravdy naplno lidským
rozumem existuje nevyhladitelná potřeba odpovědi, aspoň nějaké, byť
kusé, přibližné, ba až naprosto neodůvodnitelné. J e to zřetelný náznak
toho, že člověk bytostně potřebuje vyhlédnout a vystoupit z mezí své
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živočišné konečnosti a relativity, aby byl s to žít své lidství. Mocná síla této tendence j e hlavním (jisté ne jediným) vysvětlením úporných zápasů
myšlenkových i mocenských až po »svaté války«.
Jablkem sváru bylo (a je) to, co označuje slovo pravda. Měly j e na
svém praporu všechny strany, ale obsahová náplň byla v rozporu aspoň
částečném, takže ve skutečností znamenalo »naše pravda«. Spor se vyostřil
tenkrát, když bylo někomu bráněno »žít podle pravdy«. V civilizovaných poměrech se pravda prosazovala v plnějším významu »právo na život podle
vlastní pravdy« a argumentovalo se »povinností uplatňovat toto právo«.
V teologickém domyšlení se nakonec »pravda« dala komplexně číst
»Bůh nám ukládá povinnost uplatňovat právo žít podle naší pravdy«. Tyto a další souvislosti pravdy ocitnuvší se ve víru života j e nutné vzít na vědomí, chceme-li odpovědně posuzovat konkrétní situace.
Nešlo tedy a ani v současnosti nejde o ryze teoretické spory. Šlo a jde
o pravdu života, a ještě víc: o pravdu přesahující člověka O tu suverenitu,
kterou si člověk nemůže podřídit, které se naopak sám musí podřídit,
projevit to kultem a přijetím uloženého řádu. Vztah k této Pravdě se
dovršuje přilnutím celé bytosti, oddaností, darováním sebe, touhou po
sjednocení. T o jsou prvky víiy. Ve zkratce řečeno, víra má dvě hlavní
složky: poznání a oddání.
Vzniká otázka, jakou má povahu a funkci ve víře poznání, co j e to
pravda víry? (Víra jakákoli, nejen náboženská v přesném slova smyslu.)
Začněme rozborem pojmu pravda Když se zaposloucháme pozorněji,
uslyšíme v tom slově více než jeden význam, někdy i současně s primárním (v daném kontextu) spolu zní jeden nebo dva další. Základní významy jsou:
1. pravda — pravdivost poznání, kladná noetická hodnota poznatku;
opak j e nesprávnost, mylnost poznatku;
2. pravda — pravdivý poznatek, výpověď v mysli (popř. i vyslovená)
souhlasící se skutečností; opak j e omyl;
3. pravda — poznaná skutečnost, která j e originálem vůči »reprodukci«
v nás, měřítko pravdivosti poznání; opak je fiktivní skutečnost, neskutečnost, nic.
v
L
2.
3.

»Pravda víry« obsahuje, v oddělení nebo ve spojení, tyto tri významy
aplikaci:
pravda víry j e její pravdivost, soulad poznání se skutečností;
pravda víry jako zachycení, sdělení něčeho vírou poznaného;
pravda víry znamená samu skutečnost známou z víry.
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Postupme k etice světonázorově pravdy. Provedeme axiotiku a spolu s
ní deontiku. Hodnotit j e třeba ze všech příslušných hledisek. Musíme
brát v úvahu především tyto hodnoty: a) pravdivost výpovědí (článků,
tézí), b) bytostnou lidskou potřebu přesahování, c) transcendentní kontext, d) společenský kontext.
a) Pravdivost poznání vůbec, a tedy i sdělení, j e nepostradatelná pro
člověka Poznáním se člověk informuje o světě, v němž žije, poznání j e
předpoklad reakcí na životní okolí. Nepravdivé poznání (omyl, lež) j e
1. nepoznání, neboť neinformuje o skutečnosti, ale 2. navíc j e to poznání
zdánlivé, které neprávem zabírá místo pravdivých znalostí a škodí tím, že
člověk už dál nepátrá a často na pseudopravdu doplatí. Proto platí hodnotový výrok:
(E) Pravdivé poznáni je jedna ze základních
hodnot
člověka.
Přidáme-li normy patřící v etice k základním:
(14) Jednat jako
člověk!
(15) Jednat podle nejlepšího
poznání!
vyplyne z toho:
(16) Stát o pravdivé
poznání/
(17) Hledat pravdur, vyhýbat se nepravdě!
To platí i pro pravdu víry. Nejsme oprávněni zkonstruovat si transceiv
denci podle vlastního vkusu. Stejně nepřípustné je chtít všechny lidi
obléci do světonázorové uniformy. Vyrábějí se tak pseudopravdy, lidé
snadno lžou sobě nebo jiným, a to j e provinění proti pravdě.
Pravdivé poznání není možné nařídit nebo vnutit už proto, že poznávací proces vyžaduje klidné zrání ve svobodě. Nanejvýš může být dobré
např. při povinné výuce donutit žáky, aby věnovali věci pozornost, a doufat, že se tím v nich probudí samostatný z^jem o věc a její pochopení. V
paternalistické sociální struktuře a mentalitě měla lidská autorita až
nadlidské rysy a odpovědnost za víru (velkorodiny, národa, státu) spočívala na ní. Zato křesťanství budovalo od počátku na osobním rozhodnutí,
vnitřním a svobodném; škoda, že v tom nebylo vždycky důsledné. Dnes
lidstvo konečně dospívá k plnému vědomí důstojnosti a odpovědnosti
lidské osoby, od něhož se nelze vracet zpátky. Norma osobně odpovědného jednání všeobecně platná:
(18) Jednat podle dosažitelně nejlepšího mravního
poznání!
Protože etika nežádá nikdy víc, než j e rozumně možné a přiměřené
závažnosti věci, nemusí být poznání víry větší než dosažitelné úsilím
úměrným závažnosti věci, v mezích schopností a vnějších daností. U víry
se však musí uvážit ještě něco podstatnějšího. Pokud jde o opravdovou
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transcendenci, vlastní cesta vede subjektem, lidským nitrem, kdežto zkušenost objektivního hmotného světa a logické myšlení představují jen
pomocnou výzbroj. Křesťané mluví o »pravdě víry« a současně o »tajemství víry«. Subjektivní dotyk s »Něčím nad námi« zdaleka nemusí být
snění bez reálného podkladu. I když se individuální a ovšem i skupinové
víry rozcházejí někdy velmi citelně, j e jim společné vzepětí ducha k něčemu, co přesahuje jejich j á až popř. celý vesmír. Toto j e patrně nejmenší
společný jmenovatel, a tedy moment možného porozumění mezi většinou světonázorových skupin. Aplikujeme (18):
(19) Snažit se o víru co
nejpravdivegšíl
a doplníme hodnotovou větou:
(F) Víra z upřímného přesvědčení je mravně
dobrá.
Tato věta j e podložena tím, že lidské poznání j e omezené zvláště ve vztahu k přesažným skutečnostem a že víra má i jinou než informativní hodnotu; na to hned navážeme.
b) Potřeba přesahování j e pro člověka životně důležitá, jak jsme se
toho už dotkli. Člověk musí sebe a své lidství určit a poměřit vztahem k
něčemu vyššímu, do čeho nějak patří a vědomě se zařadí. Vedle toho se
chce realizovat zaměřením na cíle, ale i zde se ozývá potřeba vyššího zařazení, až s úběžníkem nejvyššího, absolutního cíle.
Z tohoto hlediska víra jako řešení stěžejních otázek j e nepostradatelnou složkou lidského bytí, a proto hodnotou prvního řádu. Nemůže vyřadit hodnotu pravdivostní, ale brání její monopolizaci. Víra jako poznání
má hodnotu jako subjektivní klíč k smyslu života, proto de facto není
výhradně závislá na objektivní pravdivosti - na rozdíl např. od techniky,
kde j e podmínkou realizace spolehlivá znalost reality. Právě takové
»technicko-kauzální« sepětí víry jako pravdy (nauky) a víry jako cesty k
nejvyššímu Něčemu/Někomu bylo jedním z kořenů intolerance. Její posici dnes nemůžeme uznat už z toho důvodu, že z velmi různých pojetí a
nauk vycházejí lidé, o jejichž živém spojení s Absolutnem a ryzím charakteru nelze pochybovat. Ale j e třeba vzít v úvahu i druhou stranu vztahu, transcendentno.
c) Transcendentní kontext není snadné zkoumat Provedme nejdříve
strukturní analýzu lidského přesahování sebe. Ex definitione k němu patří vyjití ze sebe, zrušení původní dětské sebestřednosti. V ní zůstávají
zí\jati i dospělí, když si skutečnosti reálně a hlavně psychicky podrobují,
přivlastnili jako své. Platí za to cenu nepravdy, sebeklamu, nepoznání
pravdy o světě a nadsvětě. Není to transcendence, protože nejsou překročeny meze vlastního j á Těžko ovšem konkrétně soudit o někom dru456.

hem, člověk j e tvor příliš složitý, aby plně pochopil dokonce i sám
sebe.
Transcendence (ve smyslu překročení já) se vyskytuje v řadě stupňů,
charakterizovaných zaměřením na věci neživé, živé bytosti, lidi, abstraktní ideály, morální nebo duchovní hodnoty. Podstatnější dělítko j e v tom,
zdali se zůstává v oblasti reality dostupné lidské empirii a logice, nebo
zdali jsou její hranice překročeny. V prvním případě se tu navazuje vnitřní vztah k něčemu vyššímu, ale dobře postižitelnému (rodina, národ,
lidstvo, hnutí, příroda atd.); suverenita takového vyššího celku j e pouze
»relativně absolutní«. Zato v druhém případě stojí člověk vůči Bytí chápanému skutečně absolutně, ať spíše neosobně nebo jako osoba. Člověk
se tu cítí být odvozeným, odkázaným bytím, které i jakékoli tušení a jakési lidsky omezené poznání božského protějšku musí považovat za dar,
tím spíše j eho sebesdělení v nějaké podobě (mystika^ gevení obsažené ve
svatých knihách) a nabídku partnerského vztahu. Oddání v poslušnosti
pak chápe jako radostnou povinnost.
V tomto pohledu j e víra záležitost dvou, z přesáhnutí plyne odpovědnost vůči absolutnímu Druhému. Hodnota víry se tak dostává z okruhu
pouze osobního a lidského. Také tento moment odpovědností působil
při náboženských střetáních, a to nejsilněji: když Bůh o sobě promluvil a
když něco požaduj e, pak j e to nedotknutelné a soukromé názory jsou a
priori proti tomu nicotné nebo přímo vzpoura. Přehlíželo se přitom, že
Boží sdělení přijímá na sebe nedokonalost lidského slova a myšlení, které nevystihuje obsah adekvátně, a tedy zůstává otevřeno dalšímu a hlubšímu domýšlení, doobjevování, ať osobnímu, ať společnému.
d) Společenský kontext znamená, že jsou ve hře kromě pravdivosti víry, její hodnoty pro subjekt a vztahu k Absolutnu také další hodnoty ve
spojitosti se společenskou strukturou.
Sdílení pravdy obdarovává druhé i sdělujícího. Proto ve spojitosti s
normami (1), (15), (16) a (17) lze vyslovit hodnotový soud a normu:
(G) Sdělovat poznám je dobré.
(20) Šířit pravdu víry, odstraňovat omyly víty!
Je to povinnost vůči Pravdě-skutečnosti i vůči lidem. Protože však jakákoli pravda působí dobře jen za potřebných předpokladů, jinak může i
ublížit (zatvrdit, zabít), musíme doplnit:
(21) Pravdou prospívat, pravdou
neškodit!
(22) V práci pro víru a proti omylu víry respektovat
člověka!
Tyto dvě normy vymezují pole pro mravně hodnotnou toleranci/intoleranci. O člověku pojednáme více v následujícím.
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3 . Člověk a tolerance: Na otázku, jak j e možné chovat se ke zlu, v
tomto případě k tomu, co považujeme za nepravdu víry, jinak než Intolerantně, odpovídáme zjišťováním, že »věc«,, na níž zlo nepravdy tkví, je
člověk, a člověk j e vždy hodnotově smíšená realita. Je třeba respektovat a
neničit nejen dílčí dobra s ním spojená, ale především člověka jako takového. Konstatujeme axiologícky:
(H) Člověk je pro člověka dobrem, a to svým lidstvím.
Nikdy tedy nesmí být věcí a pouhým prostředkem. Tato zásada j e uhelným kamenem každého humanismu. Různé druhy individualismu, nacionalismu, rasismu, klasismu, sexísmu atd. nejsou humanismem v pravém smyslu, nestojí na půdě všeobecného lidství. Když si nadto uvědomíme základní význam lidské vzájemnosti, přidáme hodnotící soud:
(I) Rovná a dobropřejná
vzqjemnost lidí je dobrá.
Podstatné složky člověka jsou racionální poznávací schopnost a možnost svobodného rozhodování. Pokud jde o pravdu, konstatovali jsme, že
pravda (jako pravdivost) j e kvalita poznatku, výsledku poznávací činnosti.
Svoboda (svobodnost) j e kvalita činnosti samé, která probíhá bez zábran.
Pravdivé poznání umožňuje svobodnou, skutečnou volbu. Svoboda naopak umožňuje optimální proces pátráni po pravdě. V zásadě tedy mezi
nimi neexistuje soupeřivý vztah (»čím více svobody, tím méně pravdy« a
naopak), nýbrž kooperativní. Škodit sobě navzájem a ovšem jiným hodnotám začnou při izolaci, osamostatnění, když pravda (subjektivní) se
absolutizuje nebo svoboda se pochopí samoúčelně. Proto konstatujeme
teleologicky:
Pravda jako poznáni je pro člověka, ne člověk pro pravdu.
Z této zásady ve spojitosti s (1), (18), (19), (H) a (I) vyplývá
(23) Při poznávání pravdy se vzá/emně
podporovat!
Případ člověka s minusovými hodnotami není z hlediska víry nikdy
dovoleno zjednodušit tak, že se pomine celkové hodnocení jedince jako
hodnotově smíšené skutečnosti. Člověk, protože j e člověk - viz (H) - není nikdy jen »něco zlého«, škodlivého, nýbrž vždycky osoba hodná minimálně základní úcty. Nejen základně záporný, ale i základně lhostejný
postoj k jakémukoli člověku je vadný. Proto:
(24) Vůči každému dbát nqjen o dobro své a obecně, ale i o jeho
dobro!
a tedy:
(25) Jednat podle vlastního svědomí, respektovat cizí svědomí!
I ve věcech víry? Také, když se někdo rouhá Bohu, uráží hodnoty pro
mne nejsvětější, za které bych dal život? I tenkrát, neboť je-li někdo pre24.

svědčen, např. že náboženství j e škodlivá pověra, pak jeho chováni k tomuto zlu j e podle jeho svědomí správné. Ale podle mého svědomí j e
správné přivést ho k lepšímu poznání způsobem mravně dobrým, popř.
zabránit, aby šířil své názory lží a násilím. Když to nestačí, pak tolerovat,
nechat pravdě, aby se prosadila sama svou hodnotou a přitažlivostí.
Jinak se totiž nedá rozhodnout zápas mezi světonázorovými subjektivními pravdami. Neexistuje všeobecně uznávané a jednoznačně přesvědčivé kritérium. Existují však povinné cesty k poznání:
(26) Neabsolutizovat
vlastní
poznáni!
(27) Zaměřit se na pravdu, osvobodit se od zájmů a předsudků!
(28) Poskytnout i druhým optimální podmínky' pro nalézání pravdy !
(29) Společně upřímně hledat
pravdu!
Chápe-li někdo určité pravdy a z nich vyplývající normy jako definitivní a přísně zavazující, musí z toho vyvodit důsledky pro sebe - a respektovat totéž právo u jiných. Zůstává ovšem v platnosti všelidská povinnost
pomáhat druhým od zjevného omylu, zvláště když z vadného poznání
plynou ještě další škody pro něho samého nebo pro jiné lidi a hodnoty.
U skupin j e věc o něco složitější, neboť světonázorová nauka j e pro ně
buď přímo smyslem existence (církve, ateistická sdružení apod.) nebo
ideovou bází (státy, humanitní organizace íy.). Souvisí tedy s jejich totožností. Podobně jako jedinec i každá skupina potřebuje trvalou ideovou
strukturu. Rozpad východisek a cílových horizontů ohrožuje vědomí
sounáležitosti a činnost (něco jiného j e ovšem postupný organický vývoj
vědomí a struktury).
Proto vzniká apriorní odpor proti jinakosti, proti cizím prvkům, které
chtějí do skupiny vniknout. Všechno cizí se pociťuje jako ohrožení (sociologická obdoba imunitních reakcí biologického organismu). U skupin
je intolerance vůči něčemu jinému, dosud neasimilovanému, obranou
vlastní existence, tedy endotropního zájmu, který j e ovšem spjat s hodnotami exotropními. Čím více se člověk vnitřně ztotožní se svou pravdou,
tím ochotněji za ni obětuje i vlastní život A čím větším jejím nepřítelem,
tedy zlem nejvyšší třídy se mu j eví odpůrce, tím snadněji obětuje jeho život
Je to mravně oprávněné? Zabíjení nebo utlačování lidí jiného názoru
by mělo už definitivně zmizet, když se v civilizovaném světě konečně
ujasnilo, že to j e špatná služba pravdě a že člověk j e sám o sobě hodnota
jakožto osoba. Na zachování vlastní identity má právo jedinec a také skupina, s vyloučením samozřejmě skupin s protilidskými cíli (zločin, teror
apod.). Bránit svou posici a šířit ji j e oprávněné při zachování nenásilného postupu.
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Jednota bylo jedno z obranných hesel proti těm složkám skupiny, které v ní uplatňovaly právo na svoji odlišnou pravdu a životní styl. Zvláště u
skupin, které mají nauku rozvinutou a pevně formulovanou, sahají vážnější odchylky od víry na podstatu. Ale pro každou skupinu vůbec j e názorová jednota důležitým prvkem pevnosti; čím více prvků spojuje členy,
tím pevnější j e její jednota.
Jak j e požadavek názorové jednoty platný eticky? Především se jednota nesmí absolutizovat, ačkoli její význam pro existenci skupiny je očividný. Rozhodně se nesmí jejím jménem ničit svobodné hledání nejvyšších
pravd a upřímného vnitřního spojení s Nejvyšším, a ovšem i jiné podstatné hodnoty a práva jak osoby, tak společenství.
Přesněj i vymezit správný vztah mezi složkami a celkem j e dost obtížné. Sotva však lze něco namítat proti tomu, že celek stanoví podmínky,
za nichž je ochoten považovat někoho za svého člena a podle podstatných kritérií v krčním případě í vylučovat. Praktické aplikace těchto zásad ovšem působí značné potíže. J e mimo pochybnost, že velké nosné
hodnoty nesnášejí libovůli (mnoho příliš osobitých názorů pochází nesporně z nedostatku inteligence a ryzí disposice k pravdě, takové nejsou
přínosem, ale škodou). Je však také pravda, že i velmi pravdivé a závažné
myšlenky nebývžyí hned přijaty. J e nutné nechat čas na protříbení, uzrání
a osvědčení toho, co se zdá ohrožovat jsoucí ideovou strukturu. Naše
současná zkušenost ukazuje, že vnitřní vztah k Bohu a vědomí společenství ve víře mohou zůstat živé i při takové růzností pojetí, jaká se dříve
zdála být nemyslitelná. Podobně potěšující j e sblížení křesťanů s nekřesťany i nevěřícími. Dnešní tendence k jednotě v mnohosti vyjadřuje touhu
po odpovědné pluralitě. Platnost trvalé normy má stará, Augustinovi připisovaná rada;
(29) V nezbytném jednotu, v ostatním svobodu, ve všem lásku!
Láska ve smyslu přízně, trvale a rozhodně kladného postoje ke všemu
dobrému - k člověku, k jiným, nižším hodnotám a ovšem i k nejvyšším - j e
universální klíč k problémům tolerance/intolerance. Se zlem se nevyrovnáme jinak než úsilím o dobro. Civilizace nenávisti vede ke smrti. K životu
ukazuje »civilizace lásky« (Pavel VI.). Velká realita lásky obsahuje překonání zla dobrem, násilí úctou, nedorozumění pochopením, rozporů snášením - tolerancí a tím, co tolerance uvolňuje: důvěrou, dialogem, spoluprací.
Postskript um
Na rozdíl od jiných zemí zůstali jsme my, katolíci u nás, prakticky mimo oslavy tolerančního jubilea, tak významného pro nekatolické věřící.
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Z nižných důvodů byla promarněna příležitost splatit dluh historické
spravedlnosti. Na Druhém vatikánu vyslovil velké slovo pokání za katolickou minulost papež Pavel VI., k české situaci sebekriticky promluvil
kardinál Beran. Dělat pokání za předky a omlouvat se za činy, které jsme
neudělali, j e možné a nutné, protože zůstávat v kontinuitě s církví a
neodřeknout se toho, co bylo špatné, by znamenalo s tím souhlasit Proto j e třeba vyslovit aspoň touto osobní formou, i když za mnohé:
Upřímné politování s prosbou o odpuštění mé církvi za všechny činy
proti lidskosti a evangeliu. Obdiv a dík za příklad hrdinství všem z kteréhokoli tábora, kteří zůstali věrni své víře s velkými oběťmi podle svého
svědomí. Odřeknutí do budoucna nejen staré intolerance, ale také povýšenosti, nevraživosti, pomluv, cizoty, povrchní znalosti a lehkovážného
hodnocení druhých - bratří křesťanů, židů, muslimů, všecli náboženských lidí, liberálních humanistů, marxistů, ateistů, všech lidí dobré i zlé
vůle, přátel i pronásledovatelů. Prosbu k Bohu o pomoc při šíření duchovního království spravedlnosti, lásky a míru - pro všechny a společně
se všemi.

KAREL KAPLAN ( M n i c h o v )
CENZURA V ČESKOSLOVENSKU

1945-1970

Během čtvrtstoletí poválečného Československa prošla cenzura hromadných sdělovacích prostředků několika etapami. Měnila se její politická a právní pozice, její instituce a způsob její činnosti.
Léta
1945-1948
Před druhou světovou válkou fungovala v Československu preventivní cenzura, vykonávaná úředníky ministerstva vnitra. President republiky a první československá poválečná vláda vyhlásili v roce 1945 platnost
zákonů a nařízení před rokem 1938, ale politické strany neuplatnily dřívější praxi preventivní cenzury. A tak od května 1945 fakticky neexistovala žádná cenzura. Jedinými a dobrovolnými cenzoiy byly samy politické
strany a jejich koaliční seskupení - tzv. Národní fronta. Brzy se však mezi
politickými stranami objevily a množily spory a vzájemné obviňování v

jejích tisku. Byly přirozeným odrazem čí součástí politické diferenciace,
názorových a mocenských konfliktů při řešení důležitých otázek. Stížnosti se dostávaly do vlády a schůzí Národní fronty a často se měnily ve
vzájemné ostré útoky i osobní (i). Ke zvláště ostrému sporu došlo už 30.
listopadu 1945 mezi komunistickým ministrem Václavem Kopeckým a
místopředsedou vlády a předsedou lidové strany dr. Janem Šrámkem.
Ministr obviní] listy Šrámkovy lidové strany (zejména časopis Obzory), že
»píší ve fašistickém a reakcím duchu«, a vyhrožoval, »že tyto listy zakáže« (2). A skutečně k takovému kroku na přechodnou dobu přistoupil.
Hrozilo nebezpečí, že se ujme praxe, kdy ministr informací, do jehož
rezortu spadaly prostředky státní informace a propagandy a věci tiskové,
podle vlastní politické úvahy bude zastavovat a persekvovat tisk někomunistických stran. A to jako trest za kritiku vládní politiky, slovanských
spojenců, neboť podle jeho stranického pojetí kritika poškozovala zlyem
státu. Ačkoliv ministr dalších podobných zákroků už více nepoužil, nebylo vyloučeno, že opět nesáhne ke zvláštní formě cenzury podle své libovůle. Nejvíce se cítila ohrožena lidová strana, a proto dr. Šrámek navrhoval zavedení cenzury s přesně vymezenými reguíemi. Vláda se usnesla
»na podnět ministra vnitra podle návrhu náměstka předsedy vlády dr. J.
Šrámka, že pověřuje předsednictvo vlády, aby pojednalo o námětu ministra vnitra na zavedení dodatečné cenzury tisku« (3). Také slovenský pověřenec vnitra Julius Viktory psal 10. srpna 1946 ministrovi vnitra Václavu Noskovi: »V poslední době vždy častěji se opakují případy, že se v periodickém tisku objevují články pod dojmem stranicko-politických událostí, vyvoláv£yíce atmosféru, která může znamenat nebezpečí pro základní
vymoženosti našeho osvobozovacího boje«, a dožadoval se společného
postupu obou úřadů v represivní cenzuře (4).
Předsednictvo vlády uložilo Noskovi, aby předložil návrh na uplatnění
dřívějších cenzurních předpisů. K věci se vyjadřovaly příslušné odboiy
ministerstva vnitra Nejdůležitější z nich - VIL odbor, politického zpravodř\jství a Státní bezpečnost - plně ovládaný komunistickými funkcionáři »považuje za neslučitelné se zásadami lidové demokracie a za politicky neúnosné, aby byl znovu zaveden přežitek dřívějších politických
(1) Archiv Úřadu předsednictva vlády, Praha (A ÚPV), Protokoly schůzí vlády, schůze 3., 12.,
31. 10. 1945, 18. 1., 4. 6., 2. 8, 1946; fond Národní fronta (F MF), schůze 27. 9. 1946.
(2) Tamtéž, Protokoly schůzi vlády, schůze 30. 11. 1945.
(3) Státní ústřední archiv, Praha (SUA), fond MV aj. 5128/3211; Dopis úřadu předsednictva
vlády ministru vnitra 5. 9. 1946.
(4) Tamtéž, Dopis pověřence vnútra ministrovi vnitra 10.8.1946.
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režimů, cenzura tisku, a z těchto důvodů nesouhlas! zásadně s návrhem
na obnovení poměrů z doby před okupací v příčině cenzury tisku« (5).
Ministerstvo vnitra v lednu 1947 sdělilo předsednictvu vlády, že současné
poměry »nevyžadují nezbytně vrchnostenských zásahů ze strany státní
správy v té formě, jak j e připouštějí dosavadní tiskové předpisy a ustanovení platného trestního řádu«. Vyslovilo nesouhlas s předválečnou cenzurou, potvrdilo však nutnost dohledu nad tiskem, který budou dělat
správní úřady bezpečnosti a soudu, tj. tiskové úřady a tisková komise ministerstva vnitra (6). Nakonec se ani tato praxe neujala, ministr spravedlnosti např. uváděl případ, kdy státní zastupitelství vydalo zákaz proti tisku, ale bezpečnost jej odmítla konfiskovat (?).
Vzájemné stížnosti a obviňování politických stran na tisk ve vládě v
roce 1947 pokračovaly (8). Někteří představitelé íiekomunistických stran
si uvědomovali, že tisk »ve skutečnosti podléhá daleko pronikavějšímu
omezování, než kdyby byl cenzurován«. A opět se u nich objevily názory o účelnosti určité, časově omezené cenzury, protože opět hrozilo už
zmíněné nebezpečí zneužití pozic komunistických ministrů k libovolným
zásahům proti tisku druhých stran (9). Na podzim 1947 změnili komunisté - i v ministerstvu vnitra - svůj postoj k tiskové cenzuře. Součástí jejich vystupňované mocensko-politické aktivity, která směřovala k rychlému vyřešení mocenské otázky v zemi, bylo i využívání administrativních
a mocenských prostředků v boji proti koaličním partnerům. Tisková cenzura se stala vhodným prostředkem umlčení kritických hlasů k vnitro- i
mezinárodně-politickým událostem, množících se v novinách. Ti, kteří
koncem roku 1946 byli proti cenzuře, se po roce velmi angažovali v j ejím
zavedení.
Počátkem prosince 1947 se konala porada příslušných vedoucích
funkcionářů-komunistů ministerstva vnitra (Státní bezpečnost) a informací o »otázkách cenzury a provádění dohledu na tisk«. Účastníci se nerozhodli pro zavedení cenzuiy v předválečné podobě, avšak shodli se na
těchto prvních opatřeních: 1) V ministerstvu informací se pod osobním
dohledem ministra zřídí kontrolní oddělení, které bude sledovat veškeiý
tisk z hlediska závadnosti a přestupky proti zákonu postoupí ministerstvu
vnitra ke stíhání. 2) Státní bezpečnost zvýší svíu zájem o závadné psaní
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Tamtéž,
Tamtéž,
A ÜPV,
Tamtéž,
Tamtéž,

Vyjádřeni VII. odboru ministerstva vnitra z 6.12.1946.
Návrh dopisu ministra vnitra Úřadu předsednictva vlády,
Protokoly schůzí vlády, schůze 7.10.1947.
schůze 13.6., 9.9., 7.10., 19.12.1947; F NF, schůze 11.6,, 29.9.1947.
Protokoly schůzí vlády, schůze 19.12.1947.
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tisku a v zjištěných případech podá na redaktory trestní oznámení, jestliže doj de k porušení zákona velmi hrubým způsobem, časopis zabaví (10).
Na základě této dohody svolalo tiskové oddělení ministerstva informací 19- prosince 1947 poradu funkcionárů-komiinistů zainteresovaných
úřadů. Vedoucí oddělení přítomné seznámil s ustavením kontrolního odboru a vyzval ke spoluprácí. Shodli se na tom, aby odbor zjišťoval závadnost psaní tisku v těchto bodech: »a) dvouletý hospodářský plán, b) štvaní proti slovanským národům, c) otázky zásobovací a vyživovací, d) základní linie naší vnitřní a zahraniční politiky, e) věci obrany státu.« Sledované oblastí byly vymezeny tak široce, že se mohly podle politické
úvahy týkat všech vládních rozhodnutí a poskytovaly možnost stíhat každou kritickou výtku či nesouhlas s postojem vlády a ministrů. Účastníci
rovněž schválili pracovní postup odboru: bude vypracovávat denní přehled
tisku, vybírat závadné články a postupovat j e Státní bezpečnosti, která
zařídí trestní postih nebo - po rozhodnutí zvláštní komise - zabavení novin. Stranický záměr přijatých opatření potvrdil mimo jiné vedoucí tiskového oddělení ministerstva informací: »My si zjistíme přesně, kdy vycházejí časopisy, které přinášejí obyčejně závadné články, a musíme j e sledovat tak dlouho, dokud nenajdeme nějaký článek, za který bychom j e
mohli stíhat« A velitel Státní bezpečnosti ohlásil přípravu nového zákona na ochranu republiky, protože ministr není chráněn před urážkami, a
informoval o svých směrnicích podřízeným složkám, které m^jí takový
charakter, že »když budou přednostové chytří, mohou hodně udělat«.
Kontrolní odbor zahojil práci 22. prosince 1947 (li).
Ve chvíli, kdy účastníci porady schvalovali cenzurní mechanismus,
jednala o podobné záležitosti i vláda. O přípravách ministerstev informací a vnitra nekomunističtí ministři nevěděli. Komunisté se však rozhodli
provést opatření i po vládní linii. Státní t^emník v ministerstvu zahraničí, komunista Vladimír Clementis, informoval vládu o stížnosti Jugoslávie, Bulharska a Rumunska proti psaní tisku lidové a národně socialistické strany a připojil, že se nepříznivě píše i o Sovětském svazu, »Je
fakt, že jde o systematickou kampaň, která pro republiku j e velice nebezpečná,« protože zhoršuje »naše vztahy ke spojencům«, a požadoval buď
»legislativní opatření, aby se potlačilo takové psaní«, nebo projednat záležitost v Národní frontě. Předseda vlády a KSČ Klement Gottwald navrhoval, aby ministr spravedlnosti Prokop Drtina (národní socialista) nechal
(10) Záznam o poradě týkající se otázek cenzury tisku a provádění dohledu na tisk 5.12.1947.
Záznam pořídil J. Veselý, vedoucí funkcionář VIL odboru ministerstva vnitra (kopie ve
vlastnictví autora).
(11) Porada dne 19. prosince 1947 v ministerstvu informací (kopie ve vlastnictví autora).
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stíhat každého, kdo »napíše něco, co j e proti spojeneckým smlouvám«.
Vláda schválila jak návrh Clementisův, aby se záležitostí zabývala
zvláštní komise Národní fronty, tak. Drtinův, aby prozkoumal právní
podklad trestního stíhání (12). Za tri dny podával Clementis vládě zprávu
komise Národní fronty, která doporučovala vypracovat nový tiskový zákon, s čímž ministr Drtina souhlasil (13).
Cenzurní činnost tiskového odděleni ministerstva informací a Státní
bezpečnosti se teprve rozbíhala a příprava zákona o cenzuře tisku se nacházela v zárodečném stavu, když se v únoru 1948 odehrálo rozhodující
mocenské střetnutí. Komunisté nastolili monopol své moci a cenzurní
opatření, jak j e zaváděli nebo chystali, se stala zbytečná.
Léta
1948-1970
Během života komunistické moci cenzura fungovala nepřetržitě jako
důležitá součást stranického řízení hromadných sdělovacích prostředků,
kultury, osvěty a patřila k nejvýznamnějším nástrojům uplatňování mocenského monopolu vůbec, v oblasti kulturní a idelologické zvláště. V letech 1948-1953 se realizovala jako stranická cenzura, v následujících letech jako státně-stranická, v době Pražského jara (1968) přestala existovat a v roce 1969 se znovu obnovila a funguje dodnes.
Krátce po únoru 1948 vítězoslavně oznamoval Václav Kopecký, člen
komunistického vedení a ministr informací, základní změnu v oblasti
kultury a hromadných sdělovacích prostředků: »Nyní máme tiskárny v
rukou, papír, nakladatelství
a nejen to - i ministerstva, galerie, kina,
film, divadla, knihovny - zkrátka všechno. Mocenská skupina použila
svého monopolu nadvlády jako nástroje přímého řízení a podřízení institucí kultury a ideového působení svým politickým záměrům. Výkon kontroly a řízení hromadných sdělovacích prostředků, kultury, osvěty přeneslo
komunistické vedení nejdříve na svůj útvar - Kulturní radu. Ustavilo ji v září
1948 a uložilo jí »projednávat všechny zásadní otázky v oboru ideologie a
kultury, výchovy strany a osvěty, legislativní zásahy a opatření v oboru
školství, tisku, filmu, rozhlasu, tělovýchovy atd., zásadní rozhodnutí v
politice ministerstva školství a ministerstva informací. Projednává všechny kádrové otázky ... obsazování významných pozic v ministerstvu školství a informací a ve všech vrcholných kulturních institucích« (14).
(12) A ÚPV, Protokoly schůzí vlády, schůze 19.12.1947. Ministři psaní tisku v kritizovaném
smyslu odsuzovali a konstatovali, že nemají tisk svých stran pod dohledem,.
(13) Tam též, s ch úze 18.1.1948.
(14) Archiv Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Praha (A ÚV KSČ),
fond 02/1, schůze 20.9.1948.
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Kulturní rada se zabývala záležitostmi a rozhodovala o nich jen v
obecné poloze, konkrétní a každodenní »kontrolu a řízení« zajišťovalo
příslušné kultumě-propagacní oddělení ÚV KSČ a stejná oddělení v
krcích a okresech. Činnost Kulturní rady začala brzy zkomírat, stranický
aparát ,si naopak stále více rozšiřoval okruh svých pravomocí. Řízení a
kontrolu tisku prováděl tiskový odbor ÚV KSČ a tiskoví referenti v krajském stranickém aparáte. Generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský
už v březnu 1948 vymezil, že »hlavním úkolem tiskového odboru j e dodávat politické direktivy všemu tisku, dirigovat nejen stranický tisk, ale í
mimoslranícký tisk druhých stran« a organizací (15). Tiskový odbor v ústředí se rychle početně rozrostl, v letech 1949-1951 v něm působilo vedle
vedoucího třináct pracovníku, v následujících dvou letech se jeho počet
nezmenšil, ale rozdělil na dva odbory - tiskový a pro rozhlas (16). Publikační činnost knižní kontrolovala a řídila Lektorská rada ÚV KSČ, která
působila v rámci kulturně-propagačního oddělení ÚV. V roce 1951 Lektorská rada zanikla, její funkci převzal vydavatelský odbor ÚV KSČ a odbor umění v nově vzniklém oddělení škol, vědy a umění ÚV KSČ (17).
Komunistické instituce rozhodovaly o vzniku a zániku každého časopisu,
novin, o jejich nákladu, obsahovém zaměření a o obsazení vedoucích funkcí
v redakcích. Vydavatel tisku - společenské organizace a nekomunistické strany - j e n schvalovaly rozhodnutí komunistických institucí (18). Tiskový odbor ÚV KSČ dával nejen obecně-politické směrnice redakcím deníků a
týdeníků, ale kontroloval J a k »zjišťují politiku KSČ« a jeho vlastni směrnice, a podle toho hodnotil redakce a měnil jejich vedeni V denní cenzuře zavedl tuto praxi: šéfredaktory novin, časopisů, rozhlasu, státní tiskové
kanceláře činil stranicky odpovědnými za ideově-politícký obsah tisku, za
přísné dodržování stranické linie a směrnic; v případě nejistoty, pochybností byli šéfredaktoři povinni vyžádat si stanovisko tiskového odboru
ÚV a jím se řídit.
Lektorská rada ÚV KSČ, která posuzovala a schvalovala vydání jednotlivých knižních publikací, zejména literárních, postupovala takto: její
lektoři nejdříve prováděli kontroly v nakladatelstvích,, poté však jejich
šéfredaktoři byli povinni předkládat ke schválení ediční plány. Lektoři z
nich vyškrtávali tituly »politicky zatracených autorů«. Příslušná oddělení
(15)
(16)
(17)
(18)
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Trim též, fand 02/3, schůze 12. 3 . 1948.
Tamtéž, rond 100/1, aj. 18..
Tamtéž, fond 05/1, sv. 11, aj. 220..
FormáJntS podle zákona 184/1950 o vydáváni časopisů a o Svazu československých novinářů Hdilo vydávání a rozšiřování časopisů Ministerstvo informací a osvěty.

ÜV KSČ se v letech 1949-1953 podílela podnětem, spoluprací i schválením na výrobě několika .seznamů zakázané literatury, která se nesměla
vydávat a odstraňovala z knihoven a ničila Do roku 1952 bylo vyřazeno a
zničeno 27,5 milionů knih, v březnu 1952 vyšel další seznam zakázaných
knih trockistické a protisovětské literatury, v dubnu 1953 knih T, G. Masaryka, E, Beneše a dalších politiků (19). Další desetitisíce výtisků byly
zničeny.
Od roku 1952 se komunistické vedení snažilo narýsovat dělící cáru
mezi stranickou a státní mocí, mezi stranickými a mimostranickými institucemi. Šlo o oslabení mocenské pozice stranického aparátu ve prospěch
mimostranických. V rámci těchto přesunů se na některých funkcích, dosud monopolně vykonávaných stranickým aparátem, podílely nebo j e
zcela přebíraly státní orgány. Vláda svým usnesením c. 17 z 22. dubna
1953 ustavila úřad státního tiskového dohledu - úřad cenzurní. Svoje
usnesení nepublikovala
a úřad budovala jako »neveřejný orgán vlády«.
Po roce přešel úřad do rezortu ministerstva vnitra, tvořil zde Hlavní správu tiskového dohledu (HSTD). V té době však probíhal v systému komunistické moci opačný proces - znovu se upevnila »vedoucí pozice« stranických orgánů a aparátu v mocenském mechanismu. Zvláště v řízen! a
kontrole ideologické oblasti si strana udržovala monopol, od roku 1960
byl zakotven již i v Ústavě (20).
Teprve v říjnu 1966 schválil parlament zákon č. 81 o periodickém
tisku a o ostatních informačních prostředcích. Obsahoval ustanovení o
vzniku ústřední publikační správy (UPS) - cenzumího úřadu. Zákon o
tisku patřil do série zákonů, které po přijetí Ústavy v roce 1960 staronově
vymezovaly poslání a organizaci hromadných sdělovacích prostředků. V
lednu 1964 vešel v platnost nový zákon o rozhlasu (c. 17) a televizi
(č. 18), v roce 1962 o filmu. Zákony zejména nově definovaly - jako z
Ústavy vyplývegící povinnost - činnost institucí »založenou na politice
KSČ« nebo že »plní své úkoly podle směrnic a pokynů KSČ a jejích řídících orgánů« (21).
Tiskový zákon se připravoval tři roky. Byl jen kompromisem mezí požadavky novinářské organizace a záměry stranických a státních institucí,
Nejvíce sporné bylo postavení cenzury. Stranické instituce a ministerstvo
(19) A ÚV KSČ, fond 02/1, schůze 26.3. 1952; fond 02/3, schůze 21. 4. 1953; fond 100/2, sv.
53, aj. 574; ANTONÍN K R A T O C H V I L , Žalitft, sv. 11, Vrátit slovo umlčeným, Mnichov 1975,
str. 265.
(20) V Ústave ČSSR z roku 1960 stálo: »Vedoucí sílou ve společnosti 5 ve státě je před voj dělnické třídy, Komunistická strana Československa ...«
(21) Sbírka zákonů ČSSR, 17/64 Sb., 18/64 Sb., 81/66 Sb,

467.

vnitra prosazovaly, aby se jen legalizovala pozice a praxe H S T D s právem
zakazovat publikaci i »politicky závadných« příspěvků. Novináři naopak
trvali na rozhodující odpovědnosti šéfredaktorů v této věci. Statut
Ústřední publikační správy (vládní nařízení c. 119 z 21. 12.1966) představoval z formálně-právního hlediska jisté zlepšení. Dával jakési právní regule cenzuře, vymezoval její úkoly: 1) ochranu státního, hospodářského
a služebního tajemství, do kterého lze podle vládního nařízení č. 181/64
Sb. zahrnout podle politické úvahy a libovůle neomezeně široký okruh
skutečností,, 2) zkoumat, zda zveřejňované informace nejsou »v rozporu
s jinými z^jmy společnosti«, tj. »jejichž obsah j e zaměřen proti politické a
ideové linii státu« a »jejichž obsahem by byly prokazatelně poškozeny celospolečenské z^jmy, zabezpečované ústředními státními a společenskými orgány«. Už v zákoně a vládním nařízení tvořila ochrana tajemství
podstatně menší díl činnosti ÚPS a v praxi představovala zcela zanedbatelný díl, protože novináři fakticky měli velice nepatrnou možnost získávat tajné údčye. V činnosti H S T D a ÚPS naprosto a jednoznačně dominovala politická cenzura. A zákon 81/66 Sb. rovněž zobecňoval dosavadní praxi ve vymezení rozsahu působnosti ÚPS nejen pro tisk, ale »platí
obdobně pro jiné veřejné publikační prostředky a pro veřejnou činnost
kulturních a osvětových zařízení« (22).
Oproti praxi H S T D bylo ve Statutě ÚPS nové to, že v případě porušování státního tajemství cenzura pozastaví zveřejnění, ale v případě, kdy
obsah materiálu, který měl být zveřejněn, neodpovídal politické linii strany a vlády, »upozorní ÚPS na tuto skutečnost šéfredaktora, vydavatele,
po případě provozovatele«. Důvodová zpráva k zákonu tento princip vysvětlovala; »Jakmile jde však o informace, které jsou v jiném směru v
rozporu se zéymy společnosti, bude ÚPS na závadnou informaci jen upozorňovat šéfredaktora a vydavatele, po případě při podezření z trestného
činu i prokurátora. Rozhodnutí o zastavení přezkoumá na návrh vydavatele krčský soud. Naproti tomu odůvodněnost anebo oprávněnost upozornění nebudou soudy přezkoumávat; jak šéfredaktor nebo vydavatel
nebudou respektovat upozornění ÚPS, ponesou plnou odpovědnost politickou a právní za případné porušení společenských z^jmů« (23).
Hromadným sdělovacím prostředkům se tedy zákonem rozšiřoval
prostor pro samostatné rozhodováni o rozsahu a charakteru zveřejňovaných informaci Skutečnost však byla jiná. Dříve než parlament schválil
tiskový zákon (říjen 1966), přijalo Předsednictvo ÚV K S Č (30. srpna)
(22) Tamtéž, 81/66 Sb., 119/66 Sb.
(23) Novinář, roc. XIX (1967), c. 9., str. 269-272.
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obsáhlé usnesení »O stranickém vedení tisku, rozhlasu a televize«, V
něm orgány ÚPS »pojímalo jako pomocníky při ideovém řízení tisku a
ukládalo j í úkoly, které ze zákona nevyplývají«. V podstatě měly pokračovat v dosavadní praxi HSTD a pozastavovat všechno, co uznaly za pozastavení hodné bez ohledu na ustanoveni zákona o tisku. Cenzurní praxe
se tedy v podstatě neměnila (24).
Stranické řízení cenzury v době působení státního cenzumiho úřadu
mělo dvě stránky. Komunistické instituce svými usneseními ukládaly
šéfredaktorům a vedoucím funkcionářům kulturních institucí povinnost
respektovat rozhodnutí cenzora. Byla to tedy jejich stranická povinnost a
součást dodržování stranické discipliny. Druhou stránkou řízení byly
svazky stranického a cenzumiho aparátu. Stranický aparát určoval nebo
schvaloval nejen obecně-politické směrnice cenzury, ale také předem
rozhodoval nebo souhlasil s řadou jejích konkrétních zásahů. Stranický
aparát považoval pracovníky cenzury nejen za svůj funkcionářský aktiv,
ale jejich úřad za svoje pracoviště, pomocné, vyčleněné. Stranicko-státní
charakter cenzury potvrzovaly též její organizace a pracovní metody, které se během dvacetiletí měnily nepodstatně.
Vrcholnou státní insititucí cenzury byla Hlavní správa tiskového dohledu, od roku 1966 Ústřední publikační správa. Spadala do rezortu ministerstva vnitra, fungovala jako samostatný útvar s úzkými pracovními
kontakty na Státní bezpečnost Ústřední cenzurní aparát byl početně velký. Členil se na úseky a referenty. Ti obstarávali cenzuru ústředního tisku
- deníků, týdeníků a dalšího periodického i neperiodického tisku. Dále
byli referenti pro rozhlas, televizi, film, kulturu - divadla, galerie, musea;
propagandu a osvětu - plakáty, letáky, osvětové tiskoviny všeho druhu,
výstavy, přednášky, nakladatelství s celostátní působností. Cenzuře nepodléhaly publikace vydávané komunistickými institucemi (25).
V krajích fungovala krajská oddělení tiskového dohledu jako součást
krajské správy ministerstva vnitra (nebo též národní bezpečnosti). Z taktických důvodů seděla cenzura nikoliv v objektech krčské správy ministerstva vnitra, ale krajského národního výboru. Do roku 1960 v ní působili tři-čtyři pracovníci, po redukci krajů se zvýšil počet na šest-sedm
osob. Jejich působnost se vztahovala na veškeré tiskoviny, které produkovaly tiskárny v krajském městě - od novin (včetně stranických), knih
(24) Tamtéž, roč. X X (1968), c. 5, str. 157-159; Život sírany, rok 1966, c. 18,str. 1-4\ Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ŮV KSČ, Praha 1969, str. 33.
(25) Šlo o nakladatelství politické Jiteratuiy Svoboda, o časopisy Nová mysl Život strany, Příspěvky k dějinám KSČ, Fakta a cifry, Na pomoc agitátorům, Nástěnné noviny.
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až po smuteční oznámení a programy kin, dále činnost všech kulturních
a osvětových institucí v kraji - divadla, musea, galerie, zábavní podniky,
přednášková propaganda apod. V okresech cenzuru obstarával pracovník
stranického aparátu. Jeho působnost se omezovala na okresní a místní
noviny a některé naléhavé výrobky tiskárny v okresním městě. V cenzurnich úřadech pracovali výhradně komunističtí funkcionáři. Schvalovaly
j e příslušné- stranické instituce podle kádrové nomenklatury - náčelníka
HSTD Předsednictvo ÚV KSČ, jeho náměstky a vedoucí úředníky Sekretariát ÚV KSČ, ostatní pracovníky tajemník nebo oddělení ÚV. V krajích schvalovalo všechny předsednictvo KV KSČ.
Výchozí základnou pracovních metod cenzury byla povinnost šéfredaktorů tisku, rozhlasu, televize, nakladatelství a provozovatelů kulturních pořadů předkládat cenzurním orgánům »včas materiály, které mají
být zveřejněny (rozšiřovány, provozovány)«. Tato formulace zákona 81/
66 Sb. vyjádřila praxi, zavedenou v roce 1953 usnesením a pokyny komunistického vedení. Cenzor pozastavil zveřejnění článků, publikací, pasáže
textů divadelních a jiných kulturních a zábavních představení, jestliže obsahovala státní tajemství a hlavně jestliže byla v rozporu s politickou linií
a směrnicemi komunistické strany. Svoje rozhodnutí oznamoval šéfredaktorovi, pořadateli, někdy i provozovateli pořadu. Ti byli povinni cenzurní rozhodnutí respektovat - pokud šlo o státní tajemství, pak bezvýhradně; pokud šlo »o politickou linii«, existovala možnost dalšího vyjednávání. Mocenskou převahu a nadvládu cenzury zajišťovala jiná skutečnost: ředitel tiskárny, rozhlasu, televize, filmu, divadel, kulturních a osvětových zařízení mohl tisknout jen ty publikace nebo provozovat jen ty
pořady, které byly opatřeny cenzumím číslem. Každý cenzor měl svoje
služebni číslo, které bylo uváděno i v tirážích novin, knih, filmu apod.
Jestliže jím neoznačil tiskárenský obtah novin, knih, text rozhlasových a
televizních pořadů, divadelních a jiných představení - nesměl být tištěn,
provozován. Porušení této zásady či nařízení bylo trestné. U kulturních
představení a osvětové činnosti cenzura nejen povolovala předložený text
(divadel, estrád, přednášek), ale sledovala - čas od času - zdaje dodržován, zda umělci či referenti případné nepovolené pasáže vypustili nebo si
nepřidali něco, co odporovalo oficiální politické linii.
Cenzurní úřad informoval o svých zásazích příslušné stranické instituce, někdy přímo a vždy prostřednictvím pravidelně vydávaných zpráv. V
knyi sdělovali své zásahy většinou přímo příslušnému tajemníkovi nebo
vedoucímu oddělení stranického aparátu. V ústředí informovala HSTD
přímo tajemníka (výjimečně i sekretariát generálního tajemníka) nebo
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vedoucího oddělení ÚV jen o velmi politicky závažných zásazích v tisku
nebo o zastavení celého článku, knihy, filmu, kde nešlo o dílčí úpravy,
ale o »politickou závadnost« celého díla. Cenzurní úřad zpracovával Denní zprávy HSTD, které obsahovaly všechny cenzurní zásahy, provedené
na území republiky. Zprávy dostávali generální tajemník a někteří tajemníci ÚV KSČ, kteří j e postupovali vedoucím pracovníkům příslušných
oddělení ÚV KSČ.
Poněkud rozdílně se řešily cenzurní zásahy v denním tisku, rozhlase,
televizi a v těch oblastech, kde netlačil čas každodenní publikace nebo
vysílání. V prvém případě cenzoři obvykle seděli přímo v redakcích nebo
v tiskáme a se šéfredaktorem »přímo na místě« dohodli úpravu článku či
pořadu. Velmi často sami doporučovali formulaci nebo škrty, mnohdy
po konzultaci a spolupráci příslušného pracovníka stranického aparátu.
Šlo-li o text s více a politicky podstatnými zásahy nebo o text celkově
»politicky závadný«, musel být vypuštěn a následovalo další jednání o
jeho osudu. Jen v těch případech, kde netlačil čas, měl šéfredaktor možnost jednat o úpravách či i prosazeni původního textu, oblibovat jej.
První tři roky existence HSTD šéfredaktoři jen výjimečně vyslovovali
nesouhlas s cenzurními zásahy, i když s nimi vnitřně nesouhlasili. AC už z
obavy nebo ze stranického uvědomění je plnili. Od roku 1956, kdy pod
vlivem XX. sjezdu KSSS zaznívala kritika cenzury a na sjezdu československých spisovatelů (duben 1956) požadavek zrušit HSTD, se projevy
nesouhlasu s cenzurními zásahy množily. V šedesátých letech byly spory
s cenzurními institucemi velmi běžné, od roku 1963 usilovali novináři,
kulturní tvůrci o omezení cenzury, vedli s ní každodenní válku a na IV.
sjezdu spisovatelů (červen 1967) zazněla její zvláště ostrá kritika.
Při řešení sporu šéfredaktora, vedoucího kulturního zařízení s cenzory
se obvykle postupovalo takto: šéfredaktor se odvolal proti rozhodnuti
cenzora k jeho nadřízenému, většinou však k příslušnému pracovníkovi
sekretariátu KSČ. Nastalo jednání, které vždy nekončilo úspěchem cenzora, šéfredaktor a pracovník stranického aparátu se dohodli na cenzurnich úpravách. Jestliže se neshodli nebo jestliže s úpravami nebyl spokojen cenzurní úřad - odvolali se k vyšší instanci stranické - k vedoucímu
oddělení ÚV, nejvýše k tajemníkovi ÚV. Cenzurní úřad uplatňoval i druhou cestu - nebyl-li si jistý správností svého zásahu, nechal si jej nejdříve
potvrdit pracovníkem stranického aparátu. Stejně někdy postupovali i
šéfredaktoři a vedoucí kulturních zařízení - projednávali texty s příslušným pracovníkem stranického aparátu, jehož rozhodnutí si cenzor zrušit
nedovolil, nanejvýš na jeho »problematičnost« upozornil v Denních zprá37.

vách HSTD. V době, kdy se spory s cenzurními úřady rozmnožily a cenzura byla stále silněji kritizována novináři a kulturními tvůrci a jejich
organizacemi, začali cenzoři používat i další praktiky - upozornili šéfredaktora ci vedoucího kulturního zařízení na to, že text není zcela v souladu s jejich předpisy, ale získá-li si souhlas pracovníka stranického aparátu k publikaci, obdrží »číslo« (tj. úřední povolení k tisku).
Uplatňovaná cenzurní praxe měla dvoustranné důsledky. Komunistickým institucím a provozovatelům, vydavatelům sloužila jako prověrka politické spolehlivosti šéfredaktorů, redakcí a vedoucích kulturních
zařízení. Cenzurní úřad informoval o zásazích oba. Představitelé provozujících a vydavatelských institucí považovali každý cenzurní zásah za věc
nepříjemnou, která nepřispívá k upevnění jejich pozice, ale naopak. Hlavně však cenzurní úřad zpracovával přehledy o počtu svých zásahů vůči
jednotlivým novinám a kulturním zařízením během půl a celého roku.
Tyto statistiky sloužily komunistickým institucím jako zrcadlo politické
spolehlivostí redakcí. Příslušní straničtí pracovníci upozorňovali na »křiklavé případy« vydavatele novin, doporučovali nebo sami prosazovali kádrové změny. Na druhé straně měly »neposlušnost« redakcí, kulturních
zařízení a vskutku už každodenní konflikty s cenzurou za následek ztrátu
původní sebejistoty cenzorů. Jejich rozkolísanost, pochyby o správnosti
vlastních zásahů a kritérií též rozšiřovaly stále častější případy, kdy stranický aparát se snažil ve sporech smiřovat, a to ne vždy ve prospěch cenzora
Obsah cenzuiy, 1j. věcí zakázaných publikovat, určovala u státního a
hospodářského tajemství vyhláška ministerstva vnitra č. 181/64 Sb. (26),
u »politicky závadných skutečností« Hlavní správa tiskového dohledu.
Předem j e schvaloval příslušný náměstek ministra (někdy i ministr) vnitra a zejména rezortní oddělení či pracovník aparátu ÚV KSČ. HSTD vydávala pro svoje zaměstnance pokyny, oběžníky, které obsahovaly skutečnosti zakázané publikovat Šlo o tři okruhy takových skutečností: o
osoby, jej ichž jména a práce se nesměly objevit vůbec nebo v positivním
smyslu ve sdělovacích prostředcích, o události a o výklad událostí. Pracovní útvary HSTD a její krcgská oddělení zanášely zakázané skutečnosti na karty a postupně tak vznikla rozsáhlá kartotéka osob a událostí na
indexu - nejdůležitější a stále doplňované vodítko cenzury. Pokyny, oběžníky HSTD byly výlučně interní povahy a t^jné. Nemohly však obsáhnout všechno, zejména pokud šlo o politické směrnice pro výklad událostí, tu se potom musel projevit »politický um a čuch« cenzora. Až na ne(26) Vyhláška 181/64 Sb. byla upravena vyhláškou c. 117/68 a 102/71 Sb. a vládním nařízením
149/71 Sb, zrušena a nově vymezeny skutečnosti tvořící předmět státního tajemství.
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početné výjimky pracovali v H S T D komunističtí funkcionáři, »straně věrní« a se silnými přežitky politického myšlení poloviny padesátých let, navíc ovlivnění svým pracovním zařazením a okolím - v ministerstvu vnitra, přesněji blízko bezpečnosti.
V roce 1968 cenzurní systém nejdříve zcela ochrnul. Předsednictvo
Ü V KSČ 4. března změnilo své usnesení z 30. srpna 1966 o mimozákonné působnosti ÜPS a uložilo jí důsledně dodržovat zákon. Její zakazovací
pravomoc se omezovala pouze na obranu státního tajemství, odpovědnost za politický obsah příslušela šéfredaktorovi. Zároveň pověřilo předsedu vlády, aby ÚPS byla přeložena z odpovědnosti ministerstva vnitra a
ministr kultury a informací aby předložil návrh novelizace tiskového zákona (27). Stalo se zákonem č. 84 z 26. června, kterým zanikla Ústřední
publikační správa. Zákon měnil některá ustanovení zákona 81/66 Sb.,
§ 17 o ÚPS byl nahrazen ustanovením: »Cenzura j e nepřípustná« a vládní
nařízení rušilo Statut ÚPS z roku 1966 (28). Za dodržování státního tajemství se stával odpovědný šéfredaktor nebo jeho zástupce. Bezcenzurní
období - tato vymoženost Pražského jara - trvalo velice krátce. Po sovětské
okupaci ČSSR v srpnu 1968 požadovalo sovětské vedení obnovu stranické kontroly hromadných sdělovacích prostředků - tedy cenzuru. Dokonce tzv. moskevský protokol, vnucený představitelům KSČ (24.-26.
srpna 1968), výslovně obsahoval tento požadavek (29). Za čtrnáct dní (13.
9.) přijal parlament zákon č. 127/68 o některých přechodných opatřeních
v oblastí tisku a ostatních hromadných sdělovacích prostředků. Zřizoval
se úřad pro tisk a informaci při předsednictvu vlády a pozastavovala se
účinnost § 17 zákona 81/66 Sb., novelizovaného v roce 1968,1j. ustanovení o nepřípustnosti cenzury. Úřad pro tisk a informaci se stal trvalou cenzurní institucí a pozastavení účinnosti zmíněného § 17 platí nepřetržitě.
Obnovená cenzura není kopií dřívější praxe HSTD a ÚPS. Obsahuje
však prvky jak cenzury stranické (z let 1948-1953), tak stranicko-státní
(1953-1968). Úřad nespravuje ministr vnitra, ale j e zařízením předsednictva vlády. Důležitou složkou cenzurní praxe se opět stala stranická odpovědnost šéfredaktorů hromadných sdělovacích prostředků a vedoucích
kulturních a osvětových zařízení za politickou správnost zveřejňovaných
textů. Realizaci tohoto principu autocenzury komunistické vedení zabez(27) Rok šedesátý osmý
str. 33.
(28) Sbírka zákonu ČSSR, c. 84/68 Sb., č. 69/68 Sb.
(29) A ÜV KSČ, fond 01, schůze? 1. 8. 1968. Po návratu z moskevského léčení postavil v listopadu 1968 tajemníkův KSČ A- Indra obnovu stranického řízení tisku jako prvořadý úkol
(tamtéž, schůze 14.-17. 11. 1968).
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pečilo rozsáhlými kádrovými změnami, výměnou většiny šéfredaktorů a
vedoucích kulturních a osvětových zařízení po roce 1969. Cenzurní úřad
má právo »zajišťovat, aby v periodickém tisku (jiném hromadném informačním prostředku) nebyly zveřejňovány informace, které obsahují
skutečností, jež jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitrní nebo zahraniční politiky státu«. J e oprávněn zastavit zveřejnění nebo jiné rozšiřování
takové skutečnosti. Za tím účelem je úřad ve styku se šéfredaktory a vedoucími kulturních a osvětových zařízení, kteří od něj dostávají politické
směrnice a naopak se dožadují souhlasu ke zveřejnění »problematických« textů. Kromě toho úřad má svoje zmocněnce v redakcích Skutečnosti, které jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní a zahraniční
politiky státu, jsou totožné s těmi, které už vymezily H S T D a ÜPS ve
svých pokynech. Úřad rovněž vydává zprávy o cenzurních zásazích pro
vedoucí funkcionáře KSČ a také jeho spojení se stranickým aparátem
zůstalo v podstatě stejné jako u HSTD. J e považován za vyčleněné pracoviště stranického aparátu a j e pojímán jako pomocník strany při ideovém
řízení tisku, rozhlasu, televize.
Stranické

řízení hromadných

sdělovacích

prostředků

Cenzura j e součástí mnohem širší oblasti, a to celkového informačního systému. Jeho monopolní ovládání mocenskou skupinou patří k základním rysům komunistické moci. Dohled nad informačním systémem
a jeho dirigování - určování rozsahu poskytovaných i získávaných informací, doby a způsobu zveřejnění těch politicky závažných a jejich komentování - provádí výlučně stranický aparát Pozice mocenské skupiny
a funkce stranického aparátu v této oblasti se opírá o přímou podřízenost
v obsahových věcech (i kádrových) všech článků informačního systému,
Stranický aparát J a k už zmíněno, považuje pracovníky hromadných sdělovacích prostředků za svůj aktiv, šéfredaktory a jejich zástupce za stranické pracovníky ve zvláštním postavení a redakce za svá »detašovaná
pracoviště«. Proto rozhoduje o kádrovém obsazení všech funkcí v redakcích, rozhlase a televizi. Do kádrové nomenklatury Předsednictva ÚV patří všichni šéfredaktoři ústředních deníků a politicky významných týdeníků, ředitelé rozhlasu, televize, tiskové kanceláře; jejich zástupce, vedoucí redaktory, zahraniční dopisovatele, šéfredaktory krcyských deníků
a řady ústředních týdeníků schvaluje Sekretariát ÚV. Další funkcionáře
redakcí potvrzuje tqjenmík nebo vedoucí oddělení Ú V a přijetí redaktorů
projednává šéfredaktor z vlastní iniciativy s pracovníky tiskového odboru
ÚV. Redaktory, krajských deníků schvaluje předsednictvo krajských a
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redaktory okresních novin a závodních časopisů předsednictva okresních
výborů KSČ.
Informační systém má dvě stránky - jednak seznamuje politická místa s veřejným míněním a jednak poskytuje veřejnosti informace o událostech doma i v zahraničí a spoluvytváří veřejné mínění. V komunistické
moci neexistuje volný tok informací ani »odshora dolů«, ani směrem
opačným. Informace a jejich tok jsou omezovány, upravovány, záměrně
zkreslovány, obsahují polopravdy i vědomé nepravdy. Výsledkem j e nedostatečně, jednostranně informovaná společnost, zkreslené a desinformované veřejné mínění, jakož i politická místa. Absenci první funkce informačního systému - podávat obraz o veřejném mínění - mocenská
skupina nahrazuje vytvořením vlastních, neveřejných informačních kanálů. Zprávy ze zahraničí získává prostřednictvím diplomatických šifer
zasílaných zastupitelskými úřady a zákaz volné distribuce zahraničního
tisku nahrazují tzv. monitory, tj. monitorované denní přehledy hlavních
zahraničních novin a zpráv rozhlasových stanic. Diplomatické šifry dostává kromě ministra zahraničí generální a též rezortní Uuemník ÚV, někdy
předseda vlády a vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSČ. Seznam
funkcionářů a institucí, kteří si mohou předplatit u Československé tiskové kanceláře monitory, j e omezen na členy Předsednictva a Sekretariátu
ÚV, vedoucí oddělení ÚV, vedoucí tajemníky krajských výborů KSČ,
ministerstva, vedoucí funkcionáře parlamentu, předsedy velkých společenských organizací, redakce hromadných sdělovacích prostředků. O domácím veřejném mínění dostává mocenská skupina zprávy prostřednictvím informačního systému vnitrostranického, bezpečnosti a případně
společenských organizací. Tyto informace jsou jednostranné a buď
záměrně nebo neúmyslně zkreslené. Zprávy stranického informačního
systému dostávší členové Předsednictva a tajemníci a vedoucí oddělení
ÚV, denní zprávy bezpečnosti jsou určeny pro členy Předsednictva a
tajemníky ÚV, t^jné zprávy bezpečnosti dostává pouze generální tajemník ÚV.
Druhou funkci informačního systému - předávat zprávy veřejnosti a
spoluvytvářet její mínění - má pod přímým dohledem a řízením stranický aparát Jeho vedoucí funkcionáři v souladu s názory mocenské skupiny vycházejí z toho, že občanům, se musí informace třídit a jejich rozsah omezovat tak, aby nevykonávaly ideologický vliv v rozporu se socialismem. Za tímto zdůvodněním se skrývá zcela jednoduchá podstata: silně přiškrcený tok informací, jejich tendenční výběr a záměrné šíření
desinformací j e formou ochrany komunistického režimu a mocenské
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skupiny, součást jejích úsiií o ideologickou nadvládu nad společností a o
vytvoření ideologického pouta občanů s existujícím režimem. Takovýto
informační systém má nejen malou účinnost, ale má za následek jak
obecný úpadek zájmu o informace vůbec, tak jejich obstarávání z jiných,
neoficiálních zdrojů - ponejvíce ze zpráv zahraničních rozhlasových stanic a ze zakázaných nebo běžně nepřístupných tiskovin
Přímé stranické řízení hromadných sdělovacích prostředků provádí
speciální aparát od ústředí až po podnik. Hlavní j e článek ústřední - úsek
tisku, rozhlasu a televize. Většinou fungoval jako samostatný odbor kuitumě-propagačního nebo ideologického oddělení ÚV, v době zvláště
ostrého dozoru jako samostatné oddělení ÜV. V roce 1953 v odboru tisku ÚV bylo jedenáct pracovníků a v odboru rozhlasu čtyři, v roce 1956 ve
společném odboru tisku, rozhlasu a televize bylo dvanáct pracovníků a za
deset let poklesl počet na osm (30). Vnitřní členění odboru vypadalo takto: referent pro rozhlas, pro televizi, dva pro ústřední deníky, dva pro další ústřední tisk (kromě odborného), jeden pro krčský tisk a vedoucí odboru s odpovědností za státní tiskovou kancelář. Referenti pro místní tisk
- okresní noviny a závodní časopisy - přešli v šedesátých letech do odboru agitace. V ideologickém oddělení krajského výboru KSČ j e referent
pro tisk, v okrese tuto funkci vykonává buď tajemník pro ideologickou
práci nebo referent pro agitaci. Redaktor závodního časopisu j e podřízen podnikovému výboru KSČ, konkrétně předsedovi Tato struktura
zůstává v podstatě nezměněna, bez ohledu na to, zda v ústředí existuje
tiskový odbor či oddělení (jako od roku 1968). Rovněž způsob stranického řízení hromadných sdělovacích prostředků - s výjimkou Pražského
jara - přetrvává.
Ústřední stranické orgány - Předsednictvo a Sekretariát ÚV - ukládají
sdělovacím prostředkům mnoho konkrétních úkolů. S každým významnějším usnesením nebo politickou kampaní schvalují plán jejich propagačního zajištění. Obsahuje povinnosti tisku, rozhlasu, televize. Redakce
vypracovával vlastní plány svého zapojení do akcí, ve zvláště důležitých
kampaních je předkládají tiskovému oddělení ÚV, jehož pracovníci si
později mnohdy ještě vyžadují zprávy o realizaci »usnesení orgánu«.
Zpráva vypočítává, kolik článků a v jakém rozsahu bylo uveřejněno, kolik
programů a v jaké časové délce bylo vysíláno.
Tiskový odbor (oddělení) ÚV svolává konference či porady ředitelů a
šéfredaktorů ústředních deníků a vybraných týdeníků. Porady jsou dvojí
(30) Tamtéž, fond 05/1, sv. 17, aj. 242, sv. 16, aj. 241, .sv. 12, aj, 244.
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povahy. Jedny - příležitostné - mají za cíl informovat o závažném usnesení Předsednictva ÚV nebo vlády o současných nejdůležitějších politických a hospodářských problémech, o chystaných politických kampaních a o úkolech sdělovacích prostředků v nich. Druhé jsou hodnotící;
tiskový odbor ÜV na základě analýz vypracovává zprávu o tom, jak hromadné sdělovací prostředky vcelku i jednotlivě se podílely na zajišťování
hlavních úkolů stranické politiky. Referáty, které obvykle přednáší rezortní tajemník ÚV, jsou kritické s výčtem příštích úkolů.
Nejdůležitější je každodenní řízení hromadných sdělovacích prostředků. Realizuje se dvěma směry - jednak pokyny stranických pracovníků redakcím a jednak dotazy, konzultacemi šéfredaktorů s tiskovým
odborem ÚV. Vedoucí tiskového odboru nebo jím pověřený pracovník
vykonává každodenní dohled nad zprávami státní tiskové kanceláře. Jde
o politicky závažné zprávy. Většina zpráv o událostech v Československu,
vydávaných tiskovou kanceláří, je bez problémů. Pouze část »politicky
závažných« se předem schvaluje. U nich se určuje, zda se vůbec zveřejní
a jakým způsobem, tzn. pouze jako zpráva tiskové kanceláře n e b o j e lze
upravovat a komentovat a v jakém smyslu. Např. zpráva o neštěstí na dole, o změnách ve vládě, závažných rozhodnutích vlády apod. Referenti
tiskového odboru ÚV vyrozumívají telefonicky jim přidělené redakce o
způsobu zveřejnění a komentování zprávy a ve zvlášť závažných případech si vyžadují i text komentáře.
Se zprávami o událostech v zahraničí j e to komplikovanější. Zprávy
sovětských sdělovacích prostředků nepodléhal žádné cenzuře. Z ostatních zemí sovětského bloku jsou oficiální zprávy podrobeny politickému
výběru. Mnohem přísnější j e politické měřítko u zpráv o komunistických
stranách a zemích mimo sovětský blok. Pokud jde o zprávy z kapitalistického světa, jsou povoleny jen ty, jejichž obsah je v souladu s politikou KSČ (např. zprávy o nezaměstnanosti, sociálních problémech) nebo
jsou podkladem k jejich odsouzení, což i tiskový odbor ÚV doporučuje
(např. některá rozhodnutí vlády USA). Projevy západních státníků vcelku
nebo výňatky se povolují zveřejnit jen výjimečně, jestliže tak činí Moskva, a vždy s komentářem. U nejdůležitějších zpráv ze zahraničí se určuje
doba a způsob zveřejnění.
Kromě toho existuji materiály a informace, které musejí hromadné
sdělovací prostředky publikovat - usnesení strany, sovětská prohlášení,
důležité projevy sovětských a československých státníků apod. Tiskový
odbor ÚV redakcím sděluje tuto povinnost jako v jiných případech většinou telefonicky. Do oblasti »povinné publikace« patří i častá rozhodnutí
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tajemníků ÚV KSČ. V ústředí zaregistrují nějakou politicky důležitou
událost - např. nákupní horečku, ustavení Charty 77, ohlas zahraničních
událostí, závažné prohlášení Moskvy, Washingtonu nebo státníků, akce
proti perzekuci v ČSSR v zahraničí apod. V takových případech se tajemníci ÚV okamžitě radí o protiopatřeních. Redakce dostávají prostřednictvím. tiskového odboru ÚV závazné pokyny - reagovat komentářem, samostatným článkem, několikadenní kampaní s uveřejňováním ohlasu
občanů.
Také druhý sm ěr - dotazy , konzultace šéfredaktorů - se děje jak telefonicky, tak ve značné míře osobním stykem. Šéfredaktor se dotazuje
»svého referenta v tiskovém odboru ÚV« o možnosti zveřejnit zprávy, u
nichž si není politicky jistý, konzultuje s nim obsah komentáře. A to z
vlastní iniciativy a s cílem dosáhnout »stranického potvrzení«, krýt si záda
Poněkud odlišně probíhá jednání o publikace materiálů, které nejsou
denními zprávami, a tedy netlačí u nich čas. V případech, kdy jde o věci
politicky závažné, si tiskový odbor vyžaduje jejich text (nebo předvedeni
filmu), vyslovuje souhlas či nesouhlas ke zveřejnění nebo doporučuje
úpravy. A rovněž častá je i druhá cesta - šéfredaktoři z vlastní iniciativy
předávají takové materiály tiskovému odboru ÚV ke konzultaci.
Z uvedeného řídícího mechanismu se vymykají stranické deníky. Šéfredaktor ústředního tiskového orgánu KSČ (Rudé právo) předkládá Sekretariártu ÚV (jehož je členem) plán hlavních článků, obvykle na čtvrt
roku. Redakce podléhá tiskovému odboru ÚV j e n v podružných záležitostech, v obsahových věcech přímo tajemníkovi ÚV. Na něho se šéfredaktor obrací a vyžadiye souhlas s publikací politicky závažných materiálů a zpráv. U těch, které musí předložit ke kontrole (např. některé
úvodníky), potvrzuje třyemník ÚV souhlas podpisem. Stranické deníky v
krqjích řídí jednak tiskový odbor ÚV - vyřizuje pokyny, které věci celostátního významu musejí zveřejnit a jakým způsobem - a jednak krqjský
ideologický tajemník
Cílem stranického řízení hromadných sdělovacích prostředků j e třídit, upravovat a falšovat informace pro občany s politickým záměrem.
Sdělovací prostředky se podílejí na vytváření falešného nebo zkresleného veřejného mínění a v tomto smyslu jsou důležitým článkem mechanismu na výrobu veřejného mínění, plně ovládaného komunistickou
stranou. Tento uzavřený informační kruh a jeho činnost stále silněji
narušují prvky (tendence) protichůdné: ztráta důvěryhodnosti u občanů a
informace přicházející mimo systém, z domácích (šeptanda) a hlavně
zahraničních zdrojů (rozhlasová vysílání). Proti těmto zdrojům informací
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vedou komunistické instituce málo úspěšnou ideologickou válku a vyzývají k »prohloubení« stranického řízení hromadných sdělovacích prostředků.

Články

SYMPOSIUM O OTÁZCE SVOBODY A JEJÍCH MOŽNOSTECH V DNEŠNÍM SVĚTĚ
zasvěcené
Ve dnech 27.-29„ záři 1983 proběhlo 1» římském Nepomučenu symposium
zpytování otázky svobody a jtýich možnosti v dnešním světě. V úvodním referátu, nazvaném téměř poeticky Kapitoly o svobodě, rozvinu/ posléze Rio Preisner (State College USA) v hluboké teologicko-ßlosoßcke
perspektivě vpravdě apokalyptickou
vizi dnešního
křesťana, vyvrženého v palčivosti»nahoty«
své víry, kryté jíž jen posledními cáry odumřelé
křesťanské kultury, do nemilosrdnéhot oslepiy ícih o žáru rcjlektorů selekční rampy moderních gnostických systémů myšleni. Miloš Raban (Řím) vytknul ve vysoce náročném, psychologicky orientovaném referátu Znalost ontogeneze a fylogenezc náboženské viry jako
nutný předpoklad pro tvorbu pravé evangelizační metody optimistický horizont studia
transcendentální
dimenze existenciální rovnováhy člověkas vyúsťující v
noocentrlckém
modelu náboženské víry, překract{ficím modely antropocentrické,
kosmocentrické
i axtologickě, v překonání negativních důsledků inkulturace a transku Itura ce genu idn ich mýtů
cestou kristologického
naplněni jejich transcendentální finality. V odpoledních
hodinách
se účastnici symposia shromáždili k oběti mše svaté u oltáře s\k Václava v bazilice sv.
Petra.
Druhý den pracovního zasedání otevřel Vladimír Neuwirth (Frankfurt) rozborem tématiky křesťanské tradice, spojeným se sugestivním, láskyplným vhledem do nitra osobnosti svého učitele, předního českého slavisty, Josqfa Vašicy. Karel Skalický (Řím) se ve
svém referátu soustředil na otázku nástinu vývoje evropského náboženského
vědomi v rovině vztahu Boha a světa, či Boha a stvoření v tradici kultických mystérií, gnostické a žldokřesťanské. Karel Mácha (Mnichov) potě postihl v Široce založeném výkladu
filosofické
specifikum otázky svobody jako integrálního a ntropo logického
problému.
Toto »Nepomucenskě« symposium, jež se již stává tradicí svého druhu, bylo umožněno především díky obětavě přípravě rektora Nepomucena Karla Vrány, jehož osobnost dodává těmto setkáním zcela svébytný, v plném slova smyslu tvůrci ráz. Referáty byly doplněny těž diskusí jak v samotném sále; tak i mnohými dalšími výměnami názorů v osobních setkáních. Do rámce symposia byla zařazena i večerní beseda se spisovatelem
Karlem Hvížďalou (Bonn), kteiý přednesI některé ukázky ze své poslední
tvorby.
V tomto čísle přinášíme příspěvek Rio Prelsnera.
J. H.
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Rio

PREISNER

(State College)
KAPITOLY O S V O B O D Ě
1

Osvobodit se pod autoritu zní uším moderního člověka neblaze.
Tento paradox nelze však také srovnávat s orwellovským
nezvspeakem,
kde otroctví se nazývá svobodou, z prostého důvodu, že se právě jedná o
paradox. A zdá se, že moderní člověk se dává přesvědčit orwellovskými
identitami otroctví - svoboda přímo úměrně s ubývající schopností pronikat do tajemství paradoxů.
Jisto je, že v okcidentálním světě se kategorie autority a svobody dostaly do nesmiřitelného skoro protikladu, a to na pozadí zostřující se
krize nikoli snad identity člověka, ale jeho holé existence. To, že autorita a svoboda stojí k sobě v navzájem se doplňujícím vztahu, ba že autorita dokonce reprezentuje určitou kvalitu svobody - disciplina je nejhlubší maskou svobody, pravil kdysi Ernst Jünger - to vše se nepovažuje
za hodné zamyšlení. Paradox osvobozující autority je založen totiž v
tom, že autorita je v podstatě formou vyšší svobody a že každé její zneužití proto končí pádem do determinace jako u každé jiné formy svobody.
Vztah autority a svobody je nakonec vztahem dvou svobod, vztahem, v
němž se v analogické rovině obráží fundamentální vztah absolutní svobody Boží a konečné, vymezené svobody člověka.
Vyšší kvalita svobody v samé podstatě autority zakládá paradox nejen čirým faktem identity, ale také integrálně paradoxním určením onoho »vyššího« v autoritativní svobodě jako svobody obětované, ba ukřižované. Svoboda v autoritě má tedy dva mezní způsoby jak se projevit
vůči sobě i druhým: buďztotožněním pravdy a moci - »pravda vítězí!« sebeobětováním svobody až na kříž, nebo radikálním rozdvojením moci
a pravdy, sebevyvrácením svobody až do hlubin zotročení sebe i druhých. Hovořím zde o paradoxu v lůně autority chápané jako vyšší forma
svobody - ukazuje se však, že tatáž paradoxní vnitřní struktura existuje
i v lůně svobody v protikladu k autoritě a že protikladné kategorie autority a svobody představují nakonec pouze objektivní a subjektivní
aspekty jedné a téže lidské svobody v její neodlučitelnosti od vztahu k
bližnímu, k společnosti.
Touto úvahou jsem navodil leda řadu otázek, na něž - domnívám se
- žádná moderní okcidentální filosofie svobody nedala uspokojivé odpovědi. Nemusím kromě toho zdůrazňovat, že kategorie svobody se už
od kartesiánských počátků novověké filosofie stala čímsi jako »černým
Petrem« její spekulativní hry. Filosofie 20. století pak s ní, zdá se, definitivně skoncovala, dávajíc nemálo výrazným způsobem najevo, že tímto
skoncovala definitivně i s křesťanstvím a s jeho filosofií. Kategorie svobody byla napadena a likvidována takříkajíc ze dvou stran, navzájem se
doplňujících a podporujících: ze strany absolutizace lidské svobody,
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která člověka vrhla do nekonečného, bezcílného a absurdního vesmíru,
čímž se tato svoboda ztotožnila se situací totálního vydání všanc všem
mocem a mocnostem; a ze strany absolutní determinace člověka, jež ho
uvrhla do nepřetržitého maelstromu, utěšujíc ztroskotance tím, že veškerý pohyb se řídí zákony nekonečného spirálovitého vývoje. Zdá se, že
útěcha skrze zákony Maelstromu je dnešnímu člověku přijatelnější než
bezcílná vrženost sebe samu kladoucí svobody. V každém případě se
stává zřejmým, že dilema lidské svobody, sevřené mezi rozměry absolutna a konečná, není řešitelné na půdě filosofie bez přispění teologie.
*

*

*

Filosoficky se zdá skoro nemožné vysvětlit možnost juxtaposice či
vztahu mezi absolutní, nekonečnou svobodou Boha a konečnou svobodou člověka jinak než jako protiklad vzájemně se vyvracejících kategorií. A že to ani teologie nemá snadné, o tom současná teologie tzv. osvobození vydává truchlivé svědectví.
Problém začíná tím, že absolutní svobodu Boha je nutno chápat nejen jako zdroj všech svobod konečných, tedy i svobody člověka, ale i jako základ, který v konfrontaci se svobodami konečnými zůstává zásadně nedotčen, ba co více, který přes svou absolutnost skýtá dostatečný
prostor pro nerušené rozvíjení konečných svobod.
Teologie dokládá historický fakt juxtaposice obou fundamentálně
odlišných svobod biblickou smlouvou
Boha s Abrahámem. Závazná
smlouva je nemyslitelná bez svobodného rozhodnutí obou stran, v tomto případě Boha a člověka. Paradoxnost toho se však prohlubuje ještě
více do filosoficky nepochopitelného mystéria souběžnosti absolutní
svobodné vůle Boha-Otce a jí poslušné, ale neméně absolutně svobodné vůle Boha-Syna, Ježíše Krista. V křesťanské teologii existují tedy nejen dvě roviny svobody, absolutní a konečná, ale i dvě roviny konfrontace svobod, absolutních, božských (Otce - Syna) a absolutní a konečné
(Boha - člověka).
Filosofie není s to přijmout takovouto paradoxní diferenciaci už také proto, že absolutno pojímá zásadně a vždy jen jako Jedno, jako rychle
se abstrahující ideu, a nikdy jako svobodného, osobního, živého Boha.
Bůh Abrahámův, Jakubův, Izákův však své božství projevuje právě tím,
že vládne v absolutní svobodě, která navzdory své totálnosti ničím neomezuje konečnou svobodu člověka, ba více: svou božskou absolutnost
dokazuje právě schopností a vůlí neomezovat konečné svobody (1).
Opakuji, pro filosofii je tato skutečnost, jakkoli paradoxní, nepochopitelná a nepřijatelná. Právem poukazuje na to, že totalita Boha předpokládá, aby vše konečné, a proto i veškeré konečné svobody, byly nutně
uloženy v totalitě Boha; jakápak tedy možnost konečných nezávislých
(1) V

dokonalém přehledu vypracoval celý problém HANS U R S VON BALTHASAR. Sr. jeho
Theodramatik II, 1, str. I70n. V následujícím čerpám vydatně z díla tohoto velkého teologa.
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svobod mimo Boha? Nemluvě o tom, že každý pokus chápat totalitu
Boha jako něco mimo mne degraduje Boha ihned v modlu, v objekt na
úrovní ostatních předmětů. Filosofie nemá odpovědi na takovou otázku ani nezná cesty k ní.
Zde vedení musí převzít teologie. Jejím úkolem je vysvětlit - pokud
je to možné - totální skutečnost nekonečně svobodného Boha, který
bez újmy své totality a nekonečné svobody může v sobě a ze sebe tvořit
bytosti vládnoucí reálnou, byť konečnou svobodou.
Odpověď na toto mystérium nedala ovsem žádná teologie »o sobě«,
nýbrž teprve teologie vybudovaná na historickém faktu inkarnace právě tohoto nekonečně svobodného, totálního Boha v Ježíši Kristovi. Odpověď na mystérium korelace božské a lidské svobody mohl dát jedině
absolutně svobodný Bůh. Ukřižování a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
druhé božské Osoby, skýtá jedinou možnou a lidsky přístupnou odpověď na náš problém.
Antická filosofie znala sice už konfrontaci obecné svobody poliš a
konečných (až do otroctví) omezených svobod jejích členů. I zde však
se vztah rychle komplikoval sklonem k pohodlné sofistické identizaci
historicky dané poliš a nadčasových zákonů, v nichž měla být založena
obecná svoboda jejích občanů. Tím se obecnost poliš (a její svoboda)
dostala do rozporu sama se sebou, do rozporu, který snadno vyústil v
nepřátelství mezi elitní poliš, bezprostředně účastněných na obecné
svobodě vyvěrající z nadčasových zákonů, a těch ostatních, odkázaných
na historickou situaci časné poliš. Svoboda nebo lépe: účast na svobodě nebyla pro všechny, nýbrž pouze pro elitu filosofujících mudrců.
Rozpor se mohl řešit ovšem i smířlivěji, platónsky tím, že se obecný
ideál svobody kladl dílem jako holý impuls k toužebnému dosahování
svobody, dílem jako bytování ve svobodě poznávání a naplňující se
moudrosti. Skutečně přijatelná řešení nepřinesl však ani platonismus,
protože nepřekonal zásadní rozpor mezi konečnou svobodou členů historické polls a v podstatě nedosažitelnou obecnou nomoetickou svobodou ideální polls, rozpor, který se zostřoval přímo úměrně k zdůrazňované závislosti konečné svobody na ideální svobodě. Ideální obecná
svoboda (založená v nomoi) ve své nedosažitelnosti nakonec rozrušovala a pohlcovala veškeré konečné svobody natolik, že to v rovině historické poliš rozrušilo i smysl pro substanciálni diferenci mezi konečnými
formami svobody a otroctvím. Antika nevyřešila tudíž problém
svobody, neboť všechny pokusy dostat nejvyšší ideje dobra, svobody,
pravdy, krásy do vztahu k dějinné skutečnosti poliš a jejích členů končily nakonec tragicky ujařmením člověka pod jho nesplnitelné, nekonečné touhy po jejich dosažení. Otroctví - toť nakonec nekonečná, nesplnitelná touha po svobodě! V dalším uvidíme, že analogická tragika při úsilí o záchranu hodnot, etiky, a tím i smysluplné politické filosofie, se vynořuje na půdě fenomenologie.
Otázka zůstala v podstatě stejná, i když nevyslovená: existuje absolutní, nekonečná svoboda, která by zásadně neomezovala konečnou
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svobodu člověka, ba naopak, teprve ji v její reálné svobodě umožňovala? Antická filosofie ukázala zcela jasně, a to s platností, jež se vztahuje
na celý další vývoj okcidentální filosofie, že abstraktní idea absolutní
svobody stojí s takovým úkolem v zásadním rozporu.
Znamená to tedy, že náhrada abstraktní ideje svobody absolutně
svobodným Bohem by problém vztahu obou svobod vyřešila? Vskutku
bdělá filosofie na toto musí odpovědět záporně. Ani přijetím absolutně
svobodného Boha nelze zaručit prostor pro nezávislé rozvíjení konečných svobod, neboť vztah obou svobod pak nutně vyústí do neřešitelnosti vnitřně rozporné identity, do nekonečného omezování a pohlcování
konečných svobod nekonečnou svobodou Boha. Ratio člověka se ocitá
pokaždé před nesmyslným ztotožňováním nekonečné svobody a nekonečné determinace.
Řešení by pouze poskytlo smíšení nekonečné, absolutní svobody
Boha s konečnou svobodou člověka, jinými slovy, poskytl by je Bůh,
jenž by se současně stal člověkem. Tím by se nekonečná svoboda
»umenšila« v konečnou, aniž by ji narušila, ale zároveň ji v její konečnosti absolutně zaručila a zajistila. Křesťanská teologie toto smíšení znázorňuje mysteriem přítomnosti božské a lidské vůle ve vykupitelské
osobě Ježíše Krista. Nutno si uvědomit: smíšení neznamená vnitřně rozpornou identitu a neznamená také žádný dialektický vztah! Jde o souvztažnost božského a lidského, metahistorickěho a historického, transcendentálního a irnanentního, nekonečného a konečného; o souvztažnost dvou rovnomocných, protisměrných pohybů zduchovňování a
ztělesňování.
Antická svoboda poliš tušila cosi z této souvztažnosti, chápajíc sebe
samu zásadně jako kategorii společenskou, zde lépe: kolektivistickou.
Teprve však ze starozákonního smluvního vztahu mezi Bohem a Abrahámem vyplynul v podstatě nekolektivistický, ale zato hluboce intersubjektivní základ svobody. V Boho-clověku Ježíši Kristu se manifestoval pak i nekonečný, transcendentální fundament svobody Boha jako v
nejhlubší podstatě vztažný: do nitra mystéria božské Trojíce až k tajemství bohočlověctví a v analogii k tomu ve vykupujícím, osvobozujícím vztahu Boha k člověku.
A právě v tomto mystériu, a nikde jinde, je nutno zakotvit všecky
vztahy sociálně osvobodivé, veškeré usilování o vpravdě křesťanskou
politickou filosofii a s ní spojenou politickou praxi. Což znamená: v
poznání, že člověk se stává plnomocnou, svobodnou osobou pouze ve
vztahu k druhým, a to analogicky
k nekonečně svobodné vztažnosti
božských Osob v Nejsvětější Trojici. Mimo trinitární základ nekonečné
svobody se nabízí pouze bezvztažná, nekonečná svoboda Jednoho, v níž
beze stopy zaniká možnost konečných svobod v okamžiku, kdy jsou
»kladeny«. Člověk může prosadit svou konečnou svobodu pouze ztotožněním s »obcí«, s tak či onak vyvoleným národem pod nemilosrdnou
oblohou osvobozujícího zákona, nebo zoufalým skokem do absolutní
svobody absolutně osamělého jedince bez Boha, popřípadě konfronto483.

vane s »jakýmsi« zotročujícím stvořitelským demiurgem, do absolutní
svobody tedy, jež nemá o nic větší hodnotu než absolutní nesvoboda.
Sartrovo pendlování mezi existencialísrnem a bolševismem tuto situaci
velmi názorně dokládá.
Opakuji: mimo křesťanství neexistuje konečná svoboda chápaná
podstatně jako nejvyšší manifestace vztahu k bližnímu. A to proto, že
takováto vztažná svoboda musí být jako taková založena v nekonečné
svobodě Boha nekonečné trinitární vztažnosti.
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Nedomnívám se, že jsem konfrontací absolutní svobody Boha a konečné svobody člověka beze zbytku vyřešil otázku svobody, najmě té
konečné, lidské. Lze se stále ještě právem ptát, jak je vůbec možné statuovat rozpor daný spojením konečnosti a svobody. I když na druhé
straně sebepoznání člověka poměrně brzy dospívá právě k protikladu
mezi jeho nepřenosnou svébytností a existenciálne nezbytnou vztažnosti. Tento protiklad se dá pochopit jen analogickým vztahem - žádné
poznání bez vztahu! - k protikladu mezi »nepřenosnou« božskou Osobou a jejím nekonečně otevřeným vztahem k esenciální jednotě Boha.
Je tedy konečná svoboda kategorií, v níž se udržuje v »božské« rovnováze dimenze svébytnosti osoby (= svoboda) a dimenze závislosti na svobodách těch druhých (= konečnost). Praví-li tedy Tomáš Aquinský: liberum est, quod sui causa est (2), definuje tím konečnou svobodu z dimenze nedotknutelné svébytnosti osoby, rozumí se v analogii k absolutní svébytnosti božské Osoby. Bez dimenze nevývratné svébytnosti ve
svobodě člověka by nebylo odpovědnosti za spáchaný čin, neměl by
smysl žádný mravní imperativ, neexistoval by smysluplný rozdíl mezi
dobrem a zlem. K velkým svodům deterministické gnoze náleží právě
»osvobození« od mravní odpovědnosti za činy, »osvobození« do čiré
aktivity mimo dobro a zlo, s příslibem utopického cíle totálního ztotožnění blaženství nebes a muk pekla. Skutečná svoboda však znamená
právě vstup do prostoru rozlišení dobra a zla, a ta je nemyslitelná bez
výchozí aristotelsko-tornášovské dimenze causa sui, dimenze přirozeně
křesťanské a chcete-li: antignostické.
Antignostické pak také proto, že se touto dimenzí nikterak nekonstituuje totální nezávislost člověka na Bohu, nýbrž naopak se tím vztah
mezi člověkem a Bohem prohlubuje. Čím je člověk svobodnější, čím více se jeho bytost ztotožňuje se svobodou, tím bližší je Bohu, tím více
poznává svou svobodu jako pohyb sebe sama směrem k Jeho dobru. Toto poznání ovšem předpokládá ustavičnou souhru svobody s rozumem
člověka. Bylo by také mylné interpretovat tento pohyb reflektovatné
svobody k dobru jako znale determinace. Naopak teprve tímto usměrněním k dobru se člověk plně utváří jako bytost svobodně svébytná. Neboť
(2) Summa theo logica I, q. 83, a. 1.
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aktem téže svobody se někdy rozhoduje i pro zlo, ba více: vytváří, produkuje zlo, čímž však zároveň vyvrací svou svobodnou svébytnost. Tímto zlem je totiž vzápětí omezován nikoli snad ve své konečnosti (jíž se
vyznačuje i při pohybu k dobru), nýbrž právě ve své svobodě. Tak se dá
skoro říci, že svobodná produkce zla je totéž co svobodné rozhodnutí
proti svobodě, jakási autodestrukce svobody.
Nemusím zvlášť zdůrazňovat, že nejhlouběji pronik] k podstatě lidské svobody Augustinus, a to pod tlakem manichejské hereze, jejíž duch
žije ostatně dodnes. Právě ve 20. století strašlivých katastrof a válek člověk kupodivu tíhne stále víc k názoru, že pravým původcem zla, jímž je
obklopen, jež ho zotročuje a hubí, není on sám, coby tvor svobodně produkující toto zlo (vzpomeňme třeba jen miliónů utracených nex^ozeňátek), nýbrž jakýsi zlý demiurg, zlé stvořitelské božstvo. Už Augustinus
neúnavně poukazoval na sepětí lidské svobody a zla, na plnou personální odpovědnost člověka za napáchaná zla. Z této odpovědnosti svobodného a soudného člověka vyplynulo však Augustinovi i sepětí mezi svobodnou svébytností člověka a Bohem, totiž že primárním a určujícím
znakem svobody, prostoupené rozumovým poznáním, je pohyb k dobru,
jímž v poslední instanci je Bůh. Tento pohyb by byl však nemyslitelný
bez bytostného gruntu toho, kdo se k tomuto pohybu svobodně rozhodl,
svébytné, nevývratné osoby člověka. Ba lze jít dále a prohlásit - s Tomášem Aquinským - že svoboda jako svobodný pohyb, čili svoboda ve
svém nejpodstatnějším projevu, je pohybem k dobru; neboť svoboda,
která se rozhoduje pro zlo, která produkuje zlo, se nepohybuje snad
»opačným směrem«, nýbrž vzdává se vůbec možnosti pohybu, rozhodujíc se pro strnulost, znehybnění jako projevů sebevyvrácení svobody.
Tuto vládu nad pohybem sebe sama - jak by se též dala definovat
svoboda člověka - tomášovskou causam sui motus, nutno vidět kromě toho na pozadí nemožnosti člověka, byť svébytně svobodného, dosáhnout absolutního cíle tohoto pohybu; absolutního dobra Boha. Pohyb lidské svobody směřuje sice k absolutnímu dobru, ale nemůže je
dosáhnout bez pomoci absolutní svobody Boha samého. Z toho nikterak neplyne téže o nekonečné aproximaci jako konečném smyslu a
naplnění lidské svobody - téže, která představuje pouze rub téže o konečném sebezbožnění člověka - nýbrž plyne z toho skutečnost, že reálná a rozumem prostoupená svoboda člověka projevuje svou svobodu
právě zaměřením k absolutnímu dobru.
Svoboda člověka však nejen zakládá svébytnost člověka, ale člověka
zároveň uvádí do vztahu se svobodami těch druhých. V tomto vztahu se
kategorie svobody stává i kategorií, bez níž opravdová politická filosofie
například je nemyslitelná. To, že konečná lidská svoboda vůbec může
navázat vztah jiný než k sobě samé, je v poslední intenci podmíněno
(zjevenou) vztažností absolutní svobody B o h a A nemyslím tím vztah
Boha k člověku, nýbrž vztažnost jako neoddělitelný znak absolutní svobody v nekonečném prostoru trinitárním. Teprve z této absolutní a tajemné perspektivy trinitární lze začít chápat i paradox lidské svobody,
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která přes svou konečnost právě ve jménu své svobody spěje k absolutnu, takže konečná svoboda už jako taková vyjadřuje cosi absolutního,
co zároveň i nekonečným pohybem směřuje k absolutnu. Až v tomto paradoxu nekonečné konečnosti a nekonečné hybné vztažnosti se zjevuje
plně člověk |ako obraz Boží, ba víc, jako obraz trmitárních Božích
vztahů.
Zmínil jsem se o zjevené vztažnosti v lůně absolutní svobody Boha.
Tím jsem poukázal ovšem na manifestaci trinitárnosti absolutní svobody, k níž došlo v dějinném okamžiku inkarnace druhé božské Osoby Ježíše Krista. Teprve skrze Krista se lidská svoboda osvobodila k sobě samé. Přesněji: teprve skrze absolutně svobodné sepětí absolutní svobody
Boha-Krista s konečnou svobodou člověka byla lidská svoboda osvobozena ke své vlastní aktuální plností. Toto poznal už svatý Augustinus,
který aktualizaci lidské svobody, osvobození lidské svobody do její nevývratné podstaty, plným právem označil za milost, za nejvyšší dar z
plnosti absolutní svobody Boha.
Protí gnozi je nutno - opět s Augustinem - zdůraznit, že sepětí absolutní svobody Boha s konečnou svobodou člověka neznamená žádné
ztotožnění, nýbrž znamená právě osvobození lidské svobody k dokonalosti sebe samé, při zachování distance, jež není už tvrdou, mučivou
konfrontací, nýbrž svobodou nekonečného zahledění do tváře Boží, nikoli už svobodou nekonečného a nenaplnitelného, bezútěšného a marného spění za absolutnem, nýbrž pohybem uvnitř nekonečného prostoru
absolutní svobody. Tímto osvobozením lidské svobody k sobě samé se její
svébytnost a pohyb tajemně ztotožňují. Řehoř z Nyssy pro toto ztotožnění klidu a pohybu razil úchvatný obraz vznášivě spočívajícího orla.
Z celého se nám dostává nepřímo i odpovědi na zdánlivě nepochopitelnou neschopnost filosofie smysluplně zacházet s kategorií lidské svobody. Bez teologie, bez zjevení trinitární vztažnosti v nekonečném prostoru absolutní svobody Boha jako prazákladu, praobrazu a původce
veškerých konečných sice, ale »absolutně« svébytných a zároveň i nekonečně vztažných svobod, kategorie svobody se rychle rozpadá v pouhou libovůli volby v prostoru n e k o n e č n é nenaplnitelnosti a marnosti.
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Z dosavadního vyplývá, že konečnou svobodu člověka nelze pochopit bez pokusu poznat aspoň v obryse svobodu absolutní. Okcidentální
filosofie uvažovala sice o absolutní svobodě skoro od svých počátků, ale
nikdy nebyla s to ji uvést do jakéhokoli smysluplného vztahu k svobodě
Člověka, a to ani v modifikaci absolutního dobra. Problém tkvěl v tom,
že absolutní svoboda byla neslučitelná s jakoukoli formou personální a
zůstávala - i jako nejvyšší dobro, summum bonům - nakonec pouze absolutně nepřístupnou abstraktní ideou. Člověk a jeho svět ve »vztahu«
k takto chápané absolutní svobodě klesali na úroveň pouhé nevysvětlitelné, protože nesmyslné nahodilosti, přinejlepším na úroveň v podstatě
486.

nezdůvodnitelného produktu nevyzpytatelné absolutní vůle. Konečná
svoboda člověka pod neúprosnou oblohou tohoto absolutního voluntarismu neměla proč vstupovat do smysluplného vztahu k čemukoliv» ke
komukoliv, snad s výjimkou vztahů čistě mechanických a empirických,
a projevovala se pouhou indiferencí možné, víceméně slepě fungující
volby toho či onoho, dobrého i zlého. Tato indiference je vlastně pouhým pláštíkem sebevyvracejícího strnutí svobody, o němž byla už zmínka a jež se v hlubší analýze projevuje jako forma uhranutí konečné svobody pod černou oblohou nevypočitatelně a vše vyvracející odtažité
svobody absolutní.
Je řeba si uvědomit, že bez inkarnace Boha Ježíše Krista by nikdy
žádná filosofie ani žádné lidské náboženství nedospěly k osvobození konečné svobody z tohoto uhranutí. Inkarnace znamená totiž manifestaci
absolutní svobody jako svobody esenciálně vztažné, a tím vpravdě osvobozující samu podstatu lidské svobody, Enigmatičnost toho osvobození
vyplývá v prvé řadě z mystéria absolutní svobody, projevující svou vztažnost dějinným faktem svého sepětí s poslušností absolutně svobodného, inkarnovaného Syna Božího. Ührn tohoto mystéria lze vyjádřit především jako zjevení personálního základu absolutní svobody, Za druhé
pak jako potvrzení člověka a jeho světa aktem v Ježíši Kristu zposlušnělé absolutní svobody, aktem, jímž byli člověk a jeho svoboda, i svět člověka (v němž se lidská svoboda projevuje nejbezprostředněji) absolutně
stvrzeny v paradoxně absolutní nevývratnosti své konečnosti, své ucabsolutnosti. Poslušnost Kristova, prostírající se až do samého středu smrti,
vtiskla lidské svobodě (a světu) pečeť, jíž se integrovala stará smlouva
mezi Bohem a zástupným člověkem Abrahámem nečekaným a všechno
očekávání převyšujícím způsobem. Touto pečetí rozumím akt proměnění vší bludné vrženosti empirické danosti, permanentně se rozpadajícího jestování, v slávu stvořenosti, v jejímž dějinném středu došlo k Zmrtvýchvstání Krista. Existence člověka a zdebytí světa byly tím vyzdviženy mimo kategorie nutnosti i náhody, mimo produktivitu demiurgovského abstraktního logu a abstraktní vůle. Především pak byly postaveny mimo zákonitosti jakékoli dialektiky a nejsou tu už jen proto, aby
mohly být negovány pod lstivou záminkou svého uchování, nýbrž jsou
uznány právě ve své konečnosti navzdory její snadné negovatelnosti,
postaveny na absolutní grunt, skýtající záruku mnohem větší než všechny smlouvy, totiž záruku absolutní lásky. Právě ona to je,, která v dimenzi konečnosti svobody a člověka uchovává ontologickou diferenci mezi
konečným a absolutním, jíž se člověk a jeho konečná svoboda teprve
absolutně stvrzují; neboť teprve skrze tuto diferenci vstupuje člověk do
nekonečného prostoru a času, v němž se nekonečně rozvíjí vztah k absolutně svobodné lásce Boha. Jakékoli idealizující sebezbožnění člověka by už možnost tohoto vztahu anihilovala,
Pochopit se to dá opět jen v analogií k mystériu nekonečných a nekonečně nových vztahů absolutní lásky v trinitární věčnosti absolutně
svobodných a absolutně vztažných, tj. diferentních božských Osob. Z
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této analogie vyplývá i poznání, že vztah mezi konečnou a absolutní
svobodou daleko přerůstá možnosti (vnitřně rozporného) ztotožnění,
jak je nabízí idealistická gnoze, protože je založen na diferenci, to jest
na zachovám konečnosti jako bytostného předpokladu vztahu lásky v
nekonečném prostoru absolutní lásky absolutně svobodného a osvobozujícího trojjediného B o h a Pro tento vztah lásky - a pro nic jiného - v
prostoru nekonečné vztažnosti trinitámí lásky Boží byl stvořen člověk
a jeho svět. Neexistuje v okcidentálním myšlení pádnější »dostatečný
důvod«.
*

*

*

Lidská svoboda tedy nevyvěrá z žádného lidského práva, není založena v žádné ideji, nepatří k rozlišujícím znakům nejlepšího ze všech
světů a není také původcem sebe sama, nýbrž její grunt tkví v absolutní
svobodě Boha. Právě toto a nic jiného ji také podstatně diferencuje od
svobody Boží, totiž jako mohutnost stvořenou z absolutně svobodného
rozhodnutí Boha, čímž se božská absolutní svoboda odhaluje zároveň
jako nejreálnější báze tvoření z ničeho.
Vedle toho pak konečná svoboda člověka, jakožto mohutnost nicméně svébytná ( c a u s a sui), a tím člověka ontologicky diferencující od
Boha a umožňující í nekonečnou distanci mezi oběma jako předpoklad
nekonečně rozvíjené lásky mezi oběma - toto vše odkazuje v analogii
na nekonečné diference a distance intertrinitární v Bohu samém.
Poslušenství inkarnovaného Syna Božího dává konečné svobodě
člověka dimenzi, jež ji na jedné straně chrání před sebezotročením, na
druhé straně před sebezničením, což obojí je výsledek pfervání vztahu
mezi absolutní svobodou Boha a konečnou svobodou člověka. K tomuto přervání dochází především tenkrát, když konečná svoboda »právem« onoho causa sui odmítne dimenzi poslušnosti s poukazem na to,
že je nemožné pochopit záměry neviditelného Boha v daném světě, z čehož pak odvozuje druhotné »právo« zabývat se světem po svém, to jest
hlavně empiricky. Výsledkem tohoto přervání je pak nekonečné labyrintické zbloudSní v světě, jenž se stále víc mění v pouhou strukturu nekonečně interpretovatelných fenoménů, jejichž jedinou ověřitelnou bázi tvoři experiment Svět jako nekonečný labyrint proměnlivých konečných objektů a jevů představuje cosi jako projekci konečné svobody v
rozporu se sebou samou, v rozporu, který vyvstane v okamžiku odmítnutí Kristem demonstrované dimenze poslušenství. Obtíž tkví ovšem v
tom pochopit, že dimenze poslušenství patří jako určující součást k svobodě »o sobě«, jsouc především dimenzi umožňující intersubjektivní
vztah jako nejvyšší projev svobody vůbec.
Zbloudit v labyrintu jevů světa se jeví jako situace mravně neutrální,
ba dokonce i jako cosi, co vzbuzuje soucit a lítost, asi jako ty zbloudilé,
nevinné děti v romantických pohádkách. Tato zbloudilost však vykazuje zcela zřetelnou negativní morální kvalitu, jež je dílem spřízněná se situací marnotratného syna, dílem pak integruje tuto marnotratnost 488.

promarnění cenného dějinného času - do ještě horší kvality permanentní zrady. Konečná svoboda odvrácená od Kristovy osvobozující dimenze poslušnosti zrazuje především ono causa sui vlastní konečné svobody, negujíc tím nekonečnou věrnost absolutní svobody k sobě samé, onu
věrnost, bez níž by nebylo svobody vůbec. Proto každou podobu zrady
provází neodlučně otroctví; proto i naše století permanentních intelektuálních, politických, ideových zrad j e stoletím restituce otroctví v globálním, dějinami dosud nevídaném měřítku. Věk zotročujícího socialismu jako by stál ve znamení Jidáše a jeho sebedestrukce.
Z tohoto úhlu pochopíme snad lépe i dějinně eschatologický smysl
dimenze poslušnosti v absolutní svobodě Kristově Ten smysl vyplývá z
toho, co bych nazval emauzským provázením člověka, tabyrinticky
zbloudilého zradou své konečné svobody - v obojím smyslu toho genitivního vztahu - provázením, jež ani v nejmenSím nedeterminuje causam sui lidské svobody Z provázení jako praktické manifestace poslušnosti absolutní svobody by se dala, myslím, odvodit i odpověď na problém lidského pokroku, skutečného pokroku, a tedy i na jednu z kardinálních otázek politické filosofie. Sub specie dimenze Kristova poslušenství by se opravdový pokrok, hodný toho jména, mohl definovat i jako připodobňování tomuto vždy přítomnému, vždy provázejícímu poslušenství až na samu mez »exemplární identity« (G. Siewerth) s Ním.
Toto se může dít jen v rovině osobnostní, což však znamená zároveň:
neoddělitelně od vztahů intersubjektivních, blíženeckých, sociálních,
bez nichž nemůže přece žádná osoba dozrát k sobě samé. Skutečný pokrok chápejme tedy jako kategorii povýtce personální, což zahrnuje pokaždé a zásadně i komunikaci interpersonální jako exemplární ztotožňování osoby a společenství s neustále přítomnou, provázející dimenzí
poslušnosti v Kristově osvobozující svobodě. Pokrok - toť cesta lidské
osoby a její konečné svobody k dovršení osoby i svobody ve společenství
svobodných. Kategorie pokroku stála vždy svou podstatou v rozporu s
kategorií svobody. Teprve spojení svobody a poslušnosti v prostoru absolutní svobody Kristovy poskytlo člověku možnost pokroku vpravdě
osvobozujícího. Pod oblohou svobody poslušnost v intersubjektivním
vztahu nabývá kvality věrnosti a obětující se lásky. Takové kvality mohou existovat smysluplně jen ve světě, jehož stvořená skutečnost se přijímá nejen jako skutečná a pravdivá, ale i jako samozřejmý grunt pro
rozvíjení svobody nazírané podstatně jako mohutnost vztažná, Bez přijetí světa jako skutečné skutečnosti nelze ani mít svobodu jako skutečnost, již neklade lidský subjekt, ale kterou ho obdarovala absolutní svoboda Boha. Skutečnost světa a skutečnost lidské svobody jsou neoddělitelné. Neuznám-li nebo odmítnu-li skutečnost světa, neuznám a odmítám i skutečnost své vlastní svobody nebo ji kladu jako mohutnost, která obrátí svůj osten proti člověku na způsob sebevražedného štíra Souřadnost skutečnosti světa a lidské svobody zakládají své causam sui v
nevývratnosti světa i svobody jako daru z absolutní svobody Boží.
Odmítnout skutečnost světa implikuje odmítnutí daru, jímž může být
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obdarován pouze člověk obdarovaný již svobodou. Odmítaje však dar,
odmítá i možnost být obdarován čímkoli skutečným, tedy i sám sebou a
svou vlastní svobodou. Přijmout dar s plným vědomím toho, čím vším
jsem obdarován, předpokládá, že se tak děje s hi erár chizu jícím vědomím nekonečné diference mezí Člověkem a Bohem i s vědomím nekonečné závislosti všech diferencí na intertrinitární diferenci v Bohu samém. Teprve skrze kontemplaci těchto diferencí se dá pochopit mystérium povýšení člověka na úroveň synovství Božího, jeho povýšení do
skutečnosti nejskutečnějši
4

Harmonické doplňování teologického a filosofického myšlení se od
revolty racionalismu považuje za nevědecké. Proto i teologie svobody v
předcházejících kapitolách narazí patrně na rozhodný odpor. Tento odpor k teologii jakkoli spjaté s filosofií se nevyhne jisté ironií v historii
ducha, jež tkví v tom, že novověká filosofie, vrcholící v Hegelovi, teologii, včetně metafysiky, sice odmítla, ale ve skutečnosti s velkou chutí
vpravila do vlastního organismu, kde se ona filosoficky absorbovaná
teologie projevuje jako nutkavý sklon moderní filosofie k absolutszací
všemožných - i relativistických - forem poznání. Poslední degenerative
ní stupeň vztahu mezi teologií a filosofií je dán sklonem nové teologie
ztotožňovat se takříkajíc dobrovolně s pseudoteologickými absolutizacemi v lůně gnozeologických systémů filosofie, zejména takzvaným
»dialogein«, s jejími ideologickými deriváty. Navzdory »dialogu« však
jakýkoli pokus uplatnit distinktivní teologické myšlení v rovině politické filosofie - teologie svobody například - bude považován za zpátečnický nedostatek uvědomělého aggiornamenta.
Zde se dává zásadně
přednost sekulární filosofii, což v politickém myšlení obvykle znamená::
machiavelskému imanentismu s příslušnými totalitárními konkluzemi,
pokaždé s poukazem na »spravedlnost«.
Nutno však připustit, že můj exkurs do teologie svobody trpí mnohými nedostatky, jež vyplývají dílem z omezeného rozsahu exkursu samého (nelze věru pěstovat teologii jako pouhý exkurs), dílem z příliš kusého rozpracování vztahů mezi nekonečnou a konečnou svobodou. Šlo
mi jen o to ukázat, že křesťanská politická filosofie se nemůže obejít bez
příklonu k teologii, zejména tam, kde vytyčuje ontoiogickou dělící čáru
mezi politickou filosofií a ideologiemi, což je koneckonců jejím tématem ústředním. Jen teologie může názorně ukázat, proč skutečnost
jsoucna a bytí jsoucna stojí v neodlučitelném, i když ne absolutním
vztahu k svobodě člověka. A jedině na analýze a poznání tohoto vztahu
lze vybudovat smysluplnou politickou filosofii povýtce křesťanskou.
Křesťanská politická filosofie, hodná toho jména, musí být založena
na vědomi vztahu mezi kategoriemi bytí a svobody, což - jak ukazuje
teologie svobody - předpokládá a vyžaduje reflexi vztahu lidské svobody k Bohu, k světu a k bližnímu. Jedině politická filosofie, vycházející z
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teologicky poučené filosofie svobody, se může stát účinnou zbraní proti
moderním politickým ideologiím, tem systémům determinace.
Hlásá-li komunistický manifest, že proletář nemůže než ztratit svá
poujta, nezakládá tím žádnou politickou filosofii svobody, nýbrž právě
onoho dialektického »osvobozování « - jež se stalo nyní i šiboletem nové teologie - nikoli snad do ontologické vzájemnosti bytí a svobodyt
nýbrž do identity konkrétna a strnutí. Jinými slovy: opravdová svoboda
je buď dynamickým směřováním k transcendentálnímu dobru jako meznímu cíli a jako zdroji všeho jsoucna nebo odvratem od bytí a jsoucna,
projevujícím se entropickým znehybněním, strnutím člověka »osvobozeného« od »pout« skutečnosti do zóny odlidšťující nicoty. O tom budu muset pohovořit trochu podrobněji.
*

*

*

Jestliže svoboda člověka je dána směřováním k transcendentálnímu
dobru, jak učí křesťanská filosofie od dob Augustina, bude nutno ukázat, že toto »směřování« nelze považovat za formu determinace, a tedy
za jakýsi rozpor v pojetí svobody samé. To vyvstane nejlépe na kritice
pokusů moderní filosofie definovat dobro a z něho odvozené hodnoty
jako netranscendentální; pokusu, který vede k nutnému kolapsu kategorie svobody vůbec. Na závěr se pak pokusím zrekapitulovat vztah
svobody a bytí, tentokrát nikoli už z posic teologických, nýbrž filosofických. Odtud pak, myslím, povede schůdná cesta k rozvinutí základů
politické filosofie.
Moderní věda dospěla k názoru, že kategorie dobra se stala více méně bezobsažnou a že k poznání světa a člověka nemůže ničím přispět.
Totéž platí ovšem i o kategorii zla. Tento »osvobozující« imoraiismus
souvisí logicky se skutečností, že tatáž moderní věda považuje i kategorie jsoucna:, skutečnosti
za bezobsažné a k poznání, chápanému jako
nekonečný proces poznávání »o sobě«, nepotřebné. Nemluvě už vůbec
o substituci kategorie pravdy kategorií správnosti. Pokud však připustíme skutečnost existence živého člověka a přirozeného světa, v němž
tento člověk žije, musíme připustit i kategorii dobra} která nedílně souvisí právě s živým, existujícím člověkem a takovým světem, který tuto
živou existenci umožňuje. Dobro se jeví jako grunt existence člověka i
jako grunt poznávání a vyslovování této existence jako čehosi smysluplného a substanciálního.
Pravím-li grunt, neznamená to, že tím je dobro zachyceno a poznáno
ve své úplnosti. Jde totiž o základ, jehož kořeny sahají do hlubin nedostupných a které právě takovým hlubinným zakořeněním existenci člověka a jeho přirozeného světa náležitě zajišťují. Tím zajištěním nemyslím snad obranu před nebezpečími všeho druhu, včetně smrti, nýbrž
zajištění, jež se dá zatím definovat jen jako vědomý souhlas se skutečností holé danosti jsoucna a existence.
Řecká tragedie znala ono »lépe se nenarodit«, které se vyslovuje proti souhlasu s holou skutečností, ba i proti platónskému úžasu nad tím,
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že je, a to proto, že grunt dobra, jenž ji nese a podchycuje, nebyla s to
nazírat v transcendentální dimenzi z jednoduchého důvodu: že se jí dobro samo v takové dimenzi nezjevovalo.
Má-li se však dobro jako takové vůbec zjevovat, musí být spojeno s
kategoriemi poznání a pravdy. Jestliže řecká tragedie mohla dát přednost nebytí před bytím, plyne z toho, že pravdu dobra na dně skutečnosti nebyla schopna poznat či pochopit v jejím základním aspektu pravdivosti, jímž je transcendentalíta. Dobro se totiž odhaluje ve své plné
dobrosti nikoli pouze vazbou na skutečnost jsoucna, nýbrž právě transcendentálním přesahem této vazby. Tím se poněkud osvětluje i význam
oněch »hlubin nedostupných«, do nichž pronikají kořeny dobra. Přesah
nad jsoucno nezbavuje dobro jsoucnosti, nýbrž naopak integruje jeho
skutečnostní základ do roviny samého bytí jsoucna. Jistěže se dá namítnout nyní, že Platon integraci dobra též promyslel, když povýšil dobro v
nejvyšší ideu. Přesto na dně řecké kultury zůstalo doposledka ono hořké, tragické vědomí: lépe se nenarodit, jež nepřekonala ani platónská říše idejí. Příčina toho se dá spatřovat v tom, že idea dobra dosahuje sice
jakési transcendentality, ale za cenu abstrahování a »tragického« distancování dobra v kategorii, která nemá reálný vztah k existenci člověka a přirozeného světa. Idea dobra září neúčastněné nad světem člověka
jako Sirius. A touto neúčastností se idea dobra dostává do rozporu sama
se sebou, neboť dobro neúčastné je přinejlepším dobrem sporným, ba
skoro zbytečným.
Platon, jak známo, neoddělil ideje od světa jsoucen absolutně - jako deisté oddělili později svého boha - ba uvažoval dokonce o jistém
dotyku mezi idejemi a světem. To však jen zdánlivě vyvrací předcházející tézi o neúčastností idejí. Svět jsoucna nemohl být vpravdě zakotven v
idejích, jejichž transcendentní idealita závisela nakonec na dotyku se
světem jsoucna, neboť tím se jsoucno samo stalo vlastně důležitějším
než ideje, ve své idealitě na jsoucnu doposledka závislé. Opravdová
transcendentalíta předpokládá absolutní subsistenci a aseitu vzhledem
k jsoucnu světa, nezávislost, v jejíž nedostupnosti může uzrát absolutně
svobodné rozhodnutí a vejít ve vztah k jsoucnu. A tento vztah by pak
nesměl jsoucno ujařmit a znehodnotit pod tíhou transcendentálna,
nýbrž je naopak osvobodit do plnosti jsoucna samého. Tyto - a jiné - diference v platónském systému idejí naprosto chybí, a proto zůstává i nepřekonána tragika řecké kultury.
Plný a bezvýhradný souhlas se skutečností jsoucna a s vlastní existencí může vyslovit člověk jen se zřetelem k dobru, jež je transcendentální, ale zároveň i v nepřetržitém dynamickém vztahu k jsoucnu a existenci. Tento vztah nelze pak definovat dokonaleji a plněji než jako lásku překlenující propast mezi transcendencí dobra a imanencí jsoucna a
existence v přirozeném světě.
Novověká okcidentální filosofie takovéto transcendentálně-imanentní překlenující pojetí dobra odmítla a s ním i možnost souhlasu se
skutečností jsoucna, s přirozeným světem a s existencí člověka v něm 492.

a to bez ohledu na teologii pádu a vykoupení. Racionalismus nahradil
kategorii dobra kategorií zákona, zákonitosti,
popřípadě dobro ztotožnil se zákonem. Přitom tento zákon ve své matematické poznatelnosti
ztratil veškeru transcendentalitu. V projekci sociálně politické pak tento poznatelný zákon dostal kvalitu obecného dobra ( b o n ů m cormnune)} jehož lze dosahovat zákonitě a organizovaně. A z toho, že to lze,
vyplývají pak i příslušné donucovací prostředky, jež svou kvalitou musí
být revoluční. Politika byla nahrazena »vědeckou« ideologií o zákonitě
metodické konkretizaci obecného blaha nebo dobra.
Zde bych se chtěl jen na chvíli vrátit k fenomenologii, která, jak víme, tvoří i základ nové české politické filosofie. Fenomenologie reagovala velmi účinně na racionalistické principy, zejména v jejich aplikaci
na sféru přirozeného světa. Ve své pozdní fázi, poučena zkušenostmi
dějinnými, fenomenologie objevila dokonce i souvislosti mezi racionalisti c kým eidaimonismem a genocidální anihilací přirozeného světa a
lidské existence. Nemusím podotýkat, že zdaleka ne všichni Husserlovi
žáci, tím méně fenomenologové z povolání na západních universitách,
se ubírali právě tímto »patočkovskýni« směrem. Původně se fenomenologie snažila dospět k jakémusi ontologicko-racionálnímu rozdělení zájmových sfér, k jakési detentě, ba přímo k prostoupenosti fenomenologicko-racionálního přístupu k světu. S reakcí proti uzurpacím racionalismu souviselo i fenomenologické přehodnocení kategorie dobra, které
bylo vyproštěno ze smrtelného sevření matematických zákonitostí a
uvedeno v nový vztah k existenci, k přirozenému světu.
Fenomenologie integrovala významným způsobem i svou předchůdkyni, filosofii života. Už ta útočila proti racionalismu, jenže přímočaře a
skoro naivně prostým příklonem k iracionalismu. Filosofie života však
už operovala s kategorií dobra - k niž se filosofie často utíká před hydrou racionalistické »vědeckosti« - a to způsobem, který připomínal
ontologii dobra v tradici řeckého filosofování, totiž dobra závislého, ba
totožného s rovinou jsoucna a existence. Heidegger, jak víme, hovoří v
té souvislosti o zapomnění bytí. Nemusím skoro připomínat, že toto ztotožnění, ona nediferentnost, vedla opět k tragickému řeckému nihilistickému »lépe se nenarodit« ... Dobro se ztotožnilo s nekonečným
proudem života, v němž jakousi první transcendencí se stal člověk. Ten
pak produkoval další »vrstvu« transcendencí v podobě čistě obrazných
a symbolických ideálů, božstev, mýtů atp. Platon je tu zřejmě přehodnocen německým subjektivním idealismem. Grunt dobra neby] tedy
transcendentální, nýbrž naopak z hlubin své imanentnosti na samém
dně kategorie života produkoval celé »vrstvy« transcendentalit, z nichž
nejvyšší vrstvu reprezentoval člověk, promítající další vrstvu transcendentalit, analogicky k produkci skrze dobro na dně Života.
Dříve nebo později si tato filosofie života musela položit otázku, zda
dobro na dně života není také jen pouhou transcendentní projekcí člověka, vtiskujícího - zoufale a na samém prahu nihilismu - jakousi
poslední hodnotu v podstatě nesmyslnému, nekonečnému toku života
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»o sobě«. A zde přichází fenomenologie, která reaguje na krizi v samém
centru životní filosofie pokusem zachránit bonům před totálním utonutím v nicotě nesmyslného života »o sobě«. Nezapomeňme - historicky se ocitáme v duchovním předpolí první světové války.
S kategorií dobra jsme se vrátili k otázce fenomenologické etiky, již
sí vyvolil za základ své politické filosofie Jan Patočka. Ten návrat považuji za nezbytný i proto, že z perspektivy dobra - etické kategorie par
excellence - se naskýtá příležitost podrobit právě tuto etiku nové kritice, Ta pak je v takové úpornosti nezbytná proto, že jde o etiku, která
slouží za základ nové české politické filosofie. A není nikdy dost kritického ověřování odolnosti a pevnosti základů, na nichž má stát konstrukce politiky národa, který se ocitl na pokraji svého zániku.
5
Ptejme se tedy znovu: je třeba dát fenomenologické etice přednost
před etikou Kantovou, posledním poskusem o objektivní etos na prahu
moderního rozpadu hodnot? A dáme-li přednost jednomu z těchto
dvou moderních pokusů o vytvoření autonomní filosofické etiky, znamená to, že jeden nebo druhý může plně nahradit etiku založenou
transcendentálně, kterou umožňuje křesťanství?
Fenomenologie se pokusila vtisknout hodnotný či hodnotový tvar
onomu bezbřehému gruntu dobra v nekonečném proudu života, jak jej
chápala životní filosofie na prahu 20. století. Temný, beztvarý grunt dobra na dně života byl fenomenologicky ztvárněn do bezpočtu substanciálních forem věcí nazíraných subjektem. Dalo by se říci, že tímto nazíráním fenomenologický subjekt vyzdvihl původní netvárnost dobra z
proudu života na vyšší ideální rovinu a vtiskoval dobru novou příkladnou hodnotu. A tentýž subjekt byl s to onu ideální rovinu stratigraficky
odstupňovat v nižší a vyšší, což umožnilo dokonce vznik jakési hierarchie hodnot. Literární vědci vědí například, jaké dobré služby poskytuje
fenomenologická hodnotová stratigrafie při interpretaci básnického
díla.
Slabina téhle fenomenologie hodnot vystupuje, řekl bych, na dvou
frontách: ve vztahu k bytí a ve vztahu k subjektu. V první relaci se ony
hodnoty projevují jako čiré fenomény bez ověřitelného a zjistitelného
vztahu ke skutečnosti, k jsoucnu, tedy jako čiré projekce subjektu, a tím
i - což se týká druhé relace - jako »hodnoty« ryze subjektivní a tím i
relativní, zavazující snad daný fenomenologický subjekt z rozhodnutí
jeho vůle. Pokud se objektivizují, pak jedině v rovině racionálního myšlení kladoucího víceméně logicky »objekty« kontingentně
esenciální,
avšak bez možnosti redukce na reálné - a nikoli jen myšlené - bytí. Fenomenologie tyto ideální hodnoty zakotvuje v čiré fenomenalitě, tedy v
látce, v níž lze zakotvit asi tak jako v čirých představách a snech. Chce-li
pak jejich hodnotovost upevnit aspoň poukazem na idealiiu (opět ten
subjektivní platonismus!), pak se lze právem tázat, jak je možné ji umí494.

síit do abstraktního meziprostoru kamsi mimo skutečnost i, mimo neskutečnost Hodnoty - jako manifestace dobra - chápané jako pouhé
ideální abstrakce bez skutečné substance, bez propojenosti s bytím, nemohou přece nikoho oblažovat ani zavazovat Abstraktní, fenomenalizovaná láska může mít leda hodnotu akcií neexistujícího podniku ... A
ještě hůř je to s pravdou, když není nikde zakotvena v bytí.
Dilema zní: hodnoty jako láska a pravda jsou buď naplněné bytím, a
tím skutečné, nebo nejsou vůbec žádnými hodnotami, ať si je fenomenologický subjekt vyzdvihuje do sebezávratnějších ideálních
výšin.
Ustavičné ohrožení fenomenologických hodnot, vyplývající z jejich
pouhé kontingence - jakkoli esenciální - vede fenomenologii k setření
ontologické diference mezi skutečným a ideálním, a tím nakonec kstaré
hegeliánské identitě ve vnitřním rozporu. Ideální se »chová« jako reálné, reálné jako ideální v neustálých proteovských proměnách a v nekonečné antinomičnosti, jejímž jediným regulujícím ohniskem je subjekt.
Zůstává nejasné, jak může tento subjekt vůbec dospět k reálnému etickému činu, když vše, co »má ideálně býti«, není v ničem vázáno na skutečnost, je hodnotné »o sobě« bez potřeby realizovat se skutečně v skutečnosti člověka. Tím se ostatně eticky znehodnocuje i sám fenomenologický subjekt, jehož »etičnost« tkví nakonec jen v projektování ideálních hodnot, které ve své ideální odpoutanosti od skutečnosti jsou odpoutány také od jakéhokoli imperativu, který by je uvedl ve vztah reálné
aktualizace. Svou idealistickou čirou fenomenalitou tahle etika nevykazuje ani tendenci podřídit sebe i subjekt kategorickému imperativu, jak
to aspoň, s ohledem na praktický rozum, učinil Kant. Jakýkoli etický
čin, jakákoli aktualizace hodnot jsou přenechány čiré kontingenci, čiré
a nahodilé možnosti.
Mimoskutečnostní fenomenologická etika by se dala překonat jedině ztotožněním ideálního s reálným, a to nikoli ve vnitřním rozporu
vzájemného vyvracení, ale prostým ztotožněním s bytím jsoucna. Skutečné bytí je ideální a pravdivé, a proto i skutečnost jsoucna,, v něm jestujícího, obsahuje v sobě dimenzi ideálního a pravdivého, odvozenou právě z bytí. Rozlišovat proto mezi ideálním a skutečným se na takovéto
ontologické bázi stává zbytečným. Dobro, kdysi onen netvárný grunt
nekonečného proudu života, naplněno bytím, zeskutečněno ve své a do
své plnosti, dostane teďjasně rozeznatelný obrys pravdy. A s ním se také
teprv jasně odliší od zla.
Ideální hodnoty bez skutečnostního gruntu - který nelze nahradit
kontingentní objektivitou myšleného, jak to chtěla už předkartesiánská
scholastika - mohou vést jedině k pouhému etickému zdání, k pouhé
hře na mravní možnosti. Moderní člověk, zejména intelektuál, je touto
hrou hluboce a neblaze poznamenán. Dalo by se hovořit skoro o jakési
odslcutečnělé fenomenologické kasuistice. Pokud dojde k jakémusi etickému činu, pak jej nelze zařadit do žádného mravního řádu, neboť se vynořuje z neurčitá kontingentnosti punktuálně, od případu k případu, v
diskontinuitní nahodilosti. Hovořit o mravním růstu, zrání nelze, neboť
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mravní činy mají zde charakter bezvztažných monád, na které se nedá
navázat, na nichž nelze nic budovat, ba víc: které nejsou s to ani navazovat na cokoliv »jiného«. Přitom nezapomínejme, že základ této etiky
je dán nikoli mravním skutkem, nýbrž čirou ideální projekcí představových hodnot Takováto etika přešlapuje na místě, »reaguje« jako by bez
paměti, náměsíčně, bez zkušenosti, bez jistoty. Fenomenologie staví
etického člověka na kraj propasti, od níž se nikdy nemůže, ba nesmí
vzdálit, kterou však zároveň nesmí překlenout. To proto, aby zůstala zachována »mezní situace« vždy nových propastných možností pokušení
(zla), jimž musí člověk čelit vždy znovu a vždy jakoby poprvé, nikdy
nezocelen, nikdy nevyzbrojen »bojovými« zkušenostmi. Fenomenologická etika jde tak daleko, že tuto permanentní etickou konfrontaci s
propastí (zla) považuje za jedině možnou situaci, v níž se svoboda člověka může projevit vpravdě dynamicky. Odvrátit se od propasti (zla) je
v očích fenomenologie akt zrovna tak nemorální jako podlehnout zlu,
neboť odvrácení chápe zásadně jako ústup na posici kapitulace.
Nemajíc skutečnostní bázi, na níž a z níž by bylo možno budovat etiku kontinuitního směřování k dobru, etiku nalezené cesty a cílevědomého pohybu, fenomenologická etika nemůže ani pochopit, že by bylo
možné dosáhnout mravních posic, na nichž by skoro nemohlo dojít k
zradě dobra, k porušení věrnosti. (Touto posicí nemyslím ovšem Augustinovo non posse peccare, jež přísluší ráji vykoupených.) Právě takové
posice zajištěné mravnosti fenomenologická etika nazývá zradou mravnosti a sebevyvrácením svobody.
Svoboda ve fenomenologickém pojetí znamená mezní posici nepřetržitého krizového ohrožení zlem. Fenomenologický etik žije ve stavu permanentního pokušení svatého Antonína, mimo možnost toto pokušení radikálně překonat a mravně přerůst. Cesta k svatosti je mu zásadně uzavřena, ba co hůř: právě ji považuje za zradu své krizové etické
posice nekonečného pokoušení a pokušení. Už u Kanta jsme zaznamenali neschopnost i nevůli rozlišovat mezi ctností a svatostí, ve fenomenologii mravní kategorie svatosti dostala přímo negativní předznamenání. I v tom se projevuje neblahé dědictví protestantského subjektivního
idealismu.
Pokud dnešní okcidentální intelektuál není determinován ideologií,
je většinou člověkem fenomenologickým, což znamená, že nemůže pochopit etiku mravního růstu, mravní zralosti, neboť neuznává pod nohama žádnou skutečnost, po níž by se mohl ubírat k dobru cestou, jež by
ho zároveň vzdalovala od zla. Jeho mravní aktivita - pokud se neomezuje na ideální představy, jichž si ostatně cení mnohem více - hledá impulzy a katalyzátory vždy a zásadně v nárazové konfrontaci se zlem, a
pokud někam postupuje, pak jen z jedné krizové konfrontace do druhé;
nikdy však nestane na skutečnostním gruntě, který by mu umožnil rozvíjet svou aktivitu v hájemství dobra a jeho nevyčerpatelných možností.
Ba zdá se, že v hloubi duše ani nevěří v nepřeberné možnosti dobra, že
pochybuje o substanciálnosti dobra, jako pochybuje o substanciální
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skutečnosti, a za jedinou realitu považuje právě mezní existenciální situaci, v níž je konfrontován nikoli vlastně s volbou mezi dobrem a zlem, ale
mezi existencí a nicotou. Pokud tedy připustí pohyb, etické směřování k
»něčemu«, pak vždy jen vykročení do totální nejistoty bytí nebo zániku.
Nemělo by vlastně překvapovat, že fenomenologie vůbec může hovořit o hodnotách, o pravdě, když sama kategorie dobra zůstává mimo
skutečnost a neexistuje žádná skutečnostní báze, z níž by bylo možno
rozeznávat vyšší od nižšího? Doporučuje-íi tedy Jan Patočka jménem
fenomenologie žít v pravdě, lze se právem ptát po skutečném obsahu
pojmu pravda. Budeme-li klást pravdu na nejvyšší stupeň hodnot, bude
to nicméně úsilí marné, protože fenomenologie nám neskýtá žádné
objektivní hodnotové stupně, na něž by se cokoli dalo klást, a není s to a
ani nehodlá eticky rozlišovat mezi vyšším a nižším jinak než od případu
k případu iracionálním volním rozhodnutím fenomenologického subjektu. V této po výtce krizové etice se nelze obrátit ani na nadsmyslový
kategorický imperativ kantovský. Příznačné pro fenomenologickou
mravní praxi je proto pendlování mezi krajními posicemi: na okraji propasti a pádu do ní. V politické etice to demonstruje velmi názorně Sartre.
Těžko říci, nakolik i sám Patočkův filosofický vývoj je poznamenán podobným kyvadlovým pohybem, jenž přes všechnu hybnost stále utkvivá
na neměnném mezním bodu.
6
Fenomenologická etika ujařmila svobodu člověka tím, že ji odsoudila na okraj propasti a radius její svobody vymezila situací permanentní
volby mezi odsouzením právě k této ustavičné volbě na okraji propasti
nebo pádem do propasti. Aplikace takového pojetí svobody v etice může
vést jedině k jakési »pasivní« aktivitě, která reaguje pouze kyvadloví tč,
bez možnosti odpoutání, bez jasného cíle, a také bez úmyslu jakkoli
změnit tuto posici.
Takovýto etický hybný statísmus stojí v příkrém protikladu lc pojetí
svobody ve filosofii křesťanské. Zmínil jsem se už o aristotelsko-tomášovském určení lidské svobody jako vlastní příčině všech činů člověka,
jako mohutnosti, jež člověkovi dává možnost být causa sui, a to analogicky ke královskému vladařství Boha. Být causa sui znamená však nejen být oproštěn od jakékoli vnější nutnosti, vnějšího tlaku, ale také sebe sama jako causam sui náležitě poznávat. Poznávat pak sebe vyžaduje nejen lineární pronikání do hlubin vlastní podstaty, sestup do vr~
stevné šachty podvědomí, ale také mnohodimenzionální pronikání k tomu, v čem tato moje podstata je založena, co jí dává celistvost i základ,
co nedovoluje, aby se propadla do bezedná, do toho náhražkového absolutna, a co vůbec umožňuje mému poznání distanci, jež je pro každé
poznání nezbytná: to jest k bytí. Člověk poznává sebe jedině z metafysické posice bytí - v té souvislosti by se dalo hovořit o existenciální metafysice, neboť na tomto metafysickém bytí se podílí i jeho existence - a
teprve odtud je s to poznávat sebe natolik, aby jeho svoboda, jež mu
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umožňuje být causa sui, měla smysl a cíl. Svoboda bez poznávající existenciální metafysíky je slepá, a tím mohutnost veskrze sebe-ničivá;
causa sui by v takovém případě bylo totožné s destructio suL Být causa sui v exístenciálně záchovném smyslu předpokládá tedy poznávající
metafysíckou distancí od vlastního života, jež skýtá i schopnost tento život posuzovat mravně (z instance svědomí). Tolik zatím o lidské svobodě v pojetí aristo telsko-tomášovské křesťanské filosofie.
Dobro se k této koncepci svobody neodlučitelně váže. Souvislost mezi svobodou a dobrem je možno pochopit opět jen na bázi bytí. Tři kategorie; svoboda, dobro a bytí vytvářejí zcela jedinečnou ontologickou
strukturu vztahů. Ve zkratce bych k tomu poznamenal, že dobro se v této struktuře jeví jako to, co vztah mezi bytím a svobodou harmonizuje,
a to tak, že člověkovi poskytuje právě onen prostor svobody, v němž
svůj vztah k bytí může v plnosti realizovat Tím, že dobro vymezuje prostor lidské svobody, stává se v jistém smyslu nutností, kterou lidská svoboda, chce-lí vůbec být, nemůže nevolit. Nelze tady mluvit o determinaci ani o vnitřním rozporu, neboť nutností dobra je třeba rozumět tolik
jako naléhání na svobodu, aby byla tím, čím vpravdě je, svobodou smysluplnou. Člověk může ovšem svobodně odmítnout dobro jako »naléhající« dynamický koeficient, ale tím zároveň odmítne i svobodu jako mohutnost vpravdě svobodnou.
Opakuji tu ve více filosofické perspektivě to, co jsem, s poukazem na
Augustina a Tomáše Aquinského, řekl už v teologické rozpravě o vztahu božské a lidské svobody. Prostor svobody, který dobro otevírá a rozprostírá mezi bytím a zdebytím člověka, není prostor »prázdný«, nýbrž
ve své osvobozující prostrannosti naplněný dynamickým svědectvím
dobra o nádheře bytí, svědectvím, jež dobro ustavičně sděluje a předkládá lidské svobodě, burcujíc v ní onen appetitus infinitus po dosažení
plnosti bytí. Sdělování, zpráva o bytí, již dobro klade na sám práh lidské
svobody - toť onen paradox »osvobozující nutnosti«. Vpravdě svobodný čin odpovídá na tuto zprávu, je navíc i výrazem porozumění, pochopení onoho poselství o bytí, s nímž se dobro přibližuje lidské svobodě.
Přijmout poselství dobra o nádheře bytí a porozumět mu tvoří nezbytný
předpoklad svobody poučené, poznávající a vidoucí a zároveň i nejvlastnčjší úkol a smysl lidského poznávání. Naproti tomu poznání v čirých bezvztažných abstrakcích, poznání matematické a matematizovaLeiné, jemuž slouží moderní věda v »zapomnění bytí«, musí zcela logicky
negovat prostor svobody utvářený dobrem a s ním i dobro samo a ovšem
i svobodu člověka. »Vědeckost« v moderním slova smyslu zásadně odmítá a popírá ontologickou trojvztažnost bytí-dobra-svobody, a tím i jakýkoli bytostný vztah jako předpoklad poznání, zejména pak nejvyšší
formu tohoto bytostného vztahu, jímž je láska.
Žádá-Ii tedy Jan Patočka od českého člověka, aby »žil v pravdě«, Solženicyn od ruského člověka, aby »nežil se lží«, mohou smysluplně klást
své imperativy - jež mají nesmírný politický dopad - jedině v absolutnosti a s radikalitou, kterou nelze oslabit poukazy a výmluvami na po498.

zemské statky ani na rodinu, děti, národ, stát, nejmíň ze všeho pak na
»vědu« - a to právem plnosti bytí, o jehož nádheře zvěstuje lidské svobodě dobro. Rozhodovat se svobodně pro pravdu proti lži s radikalitou
a absolutností, jak ji pravda ani jinak nemůže vyžadovat, je možné jedině ve svobodě poučené o nádheře věčného bytí. Jedině takto poučena
uvědomuje si lidská svoboda nezbytnost a smysluplnost oběti za pravdu. Smysl oběti - jakékoli - není možné objevit v logosu abstraktní vědy, tím méně v skeptickém empirismu, a také ne v imanentistickém existencialismu, nýbrž pouze a jedině v metafysickém poznání transcendentálního bytí. Zajisté - ideologie také vyžadují oběti, buď poukazem
na to, že obětující nemá stejně co ztratit, takže jeho oběť se podobá sázce ve hře va banque (přičemž nutnost prohry, nebo lépe: prohry v podobě irelevantnosti prohry i výhry se zamlčí) nebo futuristickým odkazem
na utopický »princip naděje«, onen fantasmagoricky »zeskutečnětý«
derivát čiré abstrakce bytí.
Plnost a nádhera bytí, k němuž přitahována směřuje dobrem poučená lidská svoboda, zaslouží název Bůh. Z dřívější teologické úvahy o nekonečné svobodě Boží vyplynulo, že ji lze nejlépe pochopit, když ji
označíme za nekonečnou vůli k lásce. V této božské svobodě a její vůli
je proto dán nejhlubší základ všech ontologických vztahů, a to zejména
i trojvztažnosti bytí (jsoucna) - dobra - lidské svobody. Veškeré abstrakce a zákony v říši vědy, a hlavně pak v oblasti etické, jsou skrz
naskrz bezvztažné. Namísto vztahů dosazují determinanty součtů, součinů a mocnin. Lidská svoboda však, jako svobodně poznávající a se
rozhodující mohutnost, se projevuje vždy jen aktem vztažným, živoucím vztahem. Takový živoucí vztah není možno navázat k abstraktním
veličinám, a pokud člověk takový vztah naváže, pak je namířen proti jeho životu, je vztahem sebeničivým. Živý vztah - v říši poznání zrovna
tak jako v oblasti etické - může lidská svoboda navázat jen se zacílením
na lásku jako nejvyšší formu bytí, na lásku, o níž jí vydává svědectví dobro a jíž je Bůh sám, první umožňovatel vztahů vůbec z moci své lásky.
Pro politickou filosofii je důležité rozlišovat mezi různými druhy dobra, neboť jen tak se dá přesně rozlišovat i mezi cestami a praxí jejich
dosahování. Nemluvě o tom, že vědomé a promyšlené rozlišování dober
a způsobu jejich dosahování odlišuje politickou filosofii od ideologie,
které vůbec chybí jakékoli vědomí hierarchičnosti, a tím i žádoucnosti
dober. Tomáš Aquinský rozeznával tři hierarchické vrstvy dober:
Za prvé hmotné dobro udržující a rozmnožující tělesné síly člověka,
k němuž v prvé řadě nutno počítat pokrmy; za druhé dobro služebných
věcí jako oděv, nástroje, přístřeší - hodně o něm filosofoval Heidegger a za třetí nejvyšší dobro, jímž jsou skutky lásky, ba láska sama. U všech
tří řádů dober nutno pamatovat na to, že jim přísluší označení dobra
jedině, pokud jsou skutečná, to jest ve vztahu k bytí. Dobra jako abstraktní pojmy - například »komunistický ráj«, »spravedlivá společnost«, »zrušení státu«, nebo dokonce »revoluce«, »strana«, »učení strany« atd. - jsou čímsi prázdným, nedokonalým (navzdory »dokoná499.

lému« pojmosloví) a neskutečným. Neskutečnost těchto pojmů pak stojí v zásadním protikladu k všem možným uskutečněním, neboť jsou absolutně a beze zbytku zakotveny v rovině kontingentní esenciality, kde
možnost a myšlené objektívizace vytvářejí identitu nekonečných rozporů. To proto, že jsou myšleny s premisou radikálního a konečného
zapomnění diference mezi bytím myšleným a mezí živým, transcendentálním esse subsistens, jímž je Bůh. Pokud tyhle esencialistické pojmy
aktivizují svobodu člověka, pak vždy nesprávným směrem, totiž do labyrintického zbloudění na prahu nicoty. Dobrem nemohou být proto
nazývány ani mravní imperativ, ani ctnosti, založené v jeho dodržování,
neboť zákon a k němu se poutající ctnosti nemají žádný substancíální
obsah, nejsou naplněny bytím, jsouce pouhými prázdnými, transparentními obrysy vytyčujícími meze mezi dovoleným a zakázaným.
Teprve od okamžiku naplnění zákona obětující se a spasitelnou láskou Kristovou se dá hovořit o vpádu substanciálního dobra do oblasti
mravní: a tím i politické. A také až od historické chvíle naplnění zákona
se dá uvažovat nejen o obnově lidské svobody, ale také o restituci lidské
lásky a plodných mezilidských vztahů. Neboť nejen lidská svoboda se
stává sama sebou poznáním radostné zvěsti dobra o jedině žádoucí a z
rozhodnutí absolutní svobody Boží i dosažitelné plnosti bytí, ale také
lidská láska se teprve stává sama sebou, poučena o svém pravém cíli,
jímž je naplnění a osvobození lidské svobody do oné svobody směřování
k dobru, jež člověka teprve činí hodným lásky, a tím i nezastřeným
obrazem Boha. Takovéto zasnoubení lidské svobody s lidskou láskou
nemá v sobě nic dionýského, extatického, nýbrž naopak - protože je
současně cestou a formou nejhlubšího lidského poznání - dává dozrát
základním mezilidským vztahům, tj. odpovědnému vztahu člověka k
bližnímu, k společnosti, k národu, k státu. Setkání lidské lásky s lidskou
svobodou zakládá tak politickou hodnotu nejvyššího řádu.
To ovšem neznamená, že mezilidské, sociální a politické vztahy jsou-li vůbec jaké - se tím absolutizují, jako tomu bylo například v řecké
poliš nebo jako je tomu, v perspektivě absolutizovaného subjektu, v
postkřesťanské civilizaci, neboť opravdovost jejich závaznosti a odpovědné starostlivosti a péče je přímo úměrná vědomí přesahu lidské lásky i svobody k lásce Boží. A zdůraznil bych, že sociálně vztažný a politický aspekt tohoto přesahu tkví nikoli v prázdné projekci utopických
»řešení«, jež se konkretizují za cenu negace přítomné reality, a tudíž i
všech přítomných reálných vztahů, negace, jež se chápe jako revoluční
hodnota »o sobě« (a nikoli jen jako »hodnota« v ekonomii a strategii
dialektické konkretizace utopie), nýbrž tkví v principu naděje, chcete-li
naděje, která je v každém okamžiku připravena přijmout jako nemanipulovatelný dar metanolu světa. Tento bytostně přijímající a nikoli futuristický princip křesťanské naděje, víry a lásky v hájemství prostoupenosti lidské lásky a svobody je oním politickým královstvím Božím v nitru křesťana, které nelze hledat ani nalézat, ani budovat nikde jinde v
přirozeném světě. Z toho neplyne žádná pasivita, lhostejnost k situaci
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přirozeného světa, nýbrž pijme z toho předpoklad o vědomí poučeném,
že veškerá aktivita v přirozeném světě, nemá-li se stát účelem o sobě, a
tím i vyvrácením sebe samé skrze lež utopie, která je s každým světským
»o sobě« takřka soupodstatná, musí vyjadřovat onu čekající naději, neustále připravenou přijmout dar zcela jiného, zcela nového metanoického univerza. Politická filosofie, která nepochopí tuto dimenzi křesťanské svobody v transitivním světě, nemůže se nazývat křesťanskou a klesá na úroveň ideologie, jež vede k beznadějnému, nekonečnému budovatelství konkretizující se utopie.
7
Prohlásit dobro za hybný základ lidské svobody stojí sice v tradici
křesťanského myšlení, ale pro křesťanskou politickou filosofii sepětí dobra a svobody platí spíš jako východisko k dílčím úvahám o praxi takto
zmocněné svobody. Už z různých modifikací dober plyne, že poučená
lidská svoboda, s nimi spjatá, musí volit a najít cesty v mnohotvárné říši
dobra tak, aby člověka přivedly k plnosti bytí. A tyto cesty mohou vést
různými směry, a pokud se svoboda člověka orientuje na bytí, jsou
všechny v podstatě dobré. Člověk ví však, a dějiny mu to názorně demonstrují, že existuje i nespočet cest bludných, pro něž se lidská svoboda dovede rozhodnout s vehemencí, jež si v ničem nazadá s dynamikou
cest dobrých. Mysterium tkví v tom, že svobodně zvolené, bludné a katastrofické cesty se zpočátku orientují též na rozličných dobrech nižšího řádu, popřípadě na abstraktních kategoriích odvozených z těchto
dober, nicméně tedy na dobrech, která se mohou stát nástrojem zlého
zbloudění v okamžiku, kdy lidská svoboda ztratí ze zřetele absolutní
orientační bod daný láskou Boha v plnosti bytí. Dobra »o sobě«, jak vidno, nefungují jako ukazatelé cest. Směry a cesty mezi jejich nepřebernou mnohostí mají charakter indiferentních možností. Už Tomáš
Aquinský zdůrazňoval tuto indifjerentiam
v i ar um.
Mezi plností a nádherou bytí Boha a lidskou svobodou se prostírá
nepřehledné bohatství jsoucích dober stvořeného světa, jenž je odevzdán do vladařských rukou poučené lidské svobody, a tím arci také vystaven všem jejím nesprávným a neblahým volbám a rozhodnutím. K
hlavnímu úkolu křesťanské ontologie patří proto i soustavné prosvěcování, projasňování cest ve spleti stvořených dober, úkol vpravdě metaťysický a vesmírný. To neznamená, že křesťanská ontologie by měla a
mohla vytyčovat »jedinou správnou cestu«, čímž by se prohřešila proti
dobrům samotným i proti lidské svobodě, která má takříkajíc právo vybírat si v bezpočtu možností, jež jí skýtá bohatství dober stvořeného
světa. Úkol křesťanské ontologie - a druhotně i křesťanské politické filosofie - spočívá v tom, aby pokud možno zabránila nebezpečným fixacím lidské svobody na to či ono stvořené dobro, fixacím, které za prvé
svobodu zbavují orientačního bodu, jenž je dán nejvyšším bytím a láskou Boha, neboť radikálně omezují a zakalují její horizont, za druhé vydávají svobodu všanc svodům zla, které parazituje právě na
absolutizaci
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stvořených dober. Dějiny kultur a civilizací ukázaly, že padlý člověk není schopen - bez přímého zjevení Boha a Jeho vykupitelského díla —
pouhou praxí racionálně řízené svobody (což už konstituuje rozpor!)
najít cestu k plnosti bytí a k lásce Boží v nepřehledností stvořených dober. Což znamená, že také není schopen vytvářet vskutku svobodná
společenská zřízení, pokud bloudí bez základní metafysicko-ontologícké orientace v nepřebernostech stvořených dober. Padlý člověk by se
dal ontologicky definovat jako bytost ve svém poznání i ve své svobodě
empiristicky a positivisticky fixovaná na stovořená dobra »o sobě«, jako
bytost »oidipovsky« slepá k substancím věcí, jež právě ve své substancíalitě a nejhlubší skutečnosti vydávají orientující svědectví o plnosti
byíí. Jinou fixaci způsobuje gnostické utkvívání ve světě »druhých«
substancí, odvozených z esencialistických abstrakcí, jejíchž »substanciälnost« odkazuje nikoli k plnosti bytí, nýbrž k abstraktnímu bytí jako
produktu nekonečného proudu bezpodstatného lidského myšleni
Pokud je vsak lidská svoboda poučena dobrem - aktem nazírání jeho
substancí - přísluší jí nalézat nejvhodnější cesty v dobrech přirozeného
světa. Opakuji však znovu: svědčilo by už o fixaci na abstraktní i jednotlivé, kdyby se takové nalézání cest chápalo jako systematické vypočítávání nebo kalkulování nejrychlejších spojů a nejvhodnějších kombinací; především proto, že takováto metoda a priori vylučuje z propočtu a
kalkulu nevypočitatelnou a nezapojitelnou skutečnostní substanci věcí
a s ní i ono poselství o subsistentním bytí. Věci v jejich substanciální
skutečnosti uvádí do vztahů a sbližuje jen lidská svoboda orientovaná
na všepřeklenující plnosti bytí.
Křesťanská politická filosofie může už z tohoto náznaku svobodné
ontologické praxe odvodit teorii svobodného trhu (například) a zároveň rozeznat protiskutečnostní trend všeho abstraktně řízeného hospodaření s věcmi, jak je reprezentuje socialismus. Lidská svoboda zakládá
v bohatství stvořených dober jisté proměnné struktury a pořádky - v
rovině sociální a hospodářské (například) - které však nikdy nemohou
vznášet nárok na absolutnost. Tato proměnlivost struktur a pořádků je
příznačná pro dějiny stojící ve znamení caesara v nej širším možném
smyslu toho pojmu. Zatímco trend k zavedení konečného, obecně a absolutně platného »ideálního« pořádku, navzdory možnostem bohatství
stvořených dober, je příznačný pro dějiny ve znamení antikrista, opět v
nejširším smyslu toho pojmu.
Křesťanská ontologie a s ní i křesťanská politická filosofie musí neúnavně zdůrazňovat, že v přirozeném světě stvořených dober vše závisí
na správných či nesprávných volbách a rozhodnutích lidské svobody a týká se to v neposlední řadě i vědy a jejích metod - a tudíž i za všechna
»řešení« odpovídá člověk před plností bytí Boha. Pouhé abstraktní poznání správné cesty bez uskutečněné svobodné volby naprosto nedostačuje a mizí nakonec v bezcílnosti nicoty absolutizovaného lidského myšlení. Podobně však i absolutizovaná praxe dezorientované lidské svobody se projevuje destrukcí stvořených dober. I kategorie svobody člo502.

veka, analogicky k stvořeným dobrům, vykazuje hierarchickou škálu
svobod, od nejnižší svobody zachování vlastní existence,, k nejvyšší svobodě lásky k Bohu a bližnímu, jež tvoří i nejhlubší grunt všech svobod
politických a sociálních.
Jako je pravda příčinou lidského poznání, tak dobro je dynamickým
zmocňovatelem lidské svobody. Má-ii však lidská svoboda mít smysl, někam smysluplně vést, pak v okamžiku volby musí být poučena pravdou
v lidském poznání. Tam, kde namísto pravdy »poučuje« lidskou svobodu pouhý subjektivní dojem a zájem, svoboda ústí v libovůli, v sociální
projekci: v anarchii. Tam, kde se lidská svoboda odvrací od dobra, jež ji
pozvedá do roviny svobody, klesá do slepé pudovosti, do labyrintického
bloudění mezi póly přitažlivosti dober a útěku od nich. Tam, kde namísto pravdy poučuje lidskou svobodu lež, to jest negace bytí, svoboda
vyvrací samu sebe a ústí do »zákonité« determinace, do odlidštční; v
sociální projekci: mimo kulturu, mimo lidské vztahy, mimo smysluplné
dějiny.
To, že i takovou cestu si může navzdory bohatství dober vybrat a
zvolit lidská svoboda, ukazují dějiny 20. století názorněji než kdy jindy.
Jak je to však možné? Na to odpověď lze dát jen poukazen na mystérium zla, jehož gorgonská tvář se vynořuje na onom enigmatickém horizontu dotyku zla se stvořenými dobry. Pro křesťanskou politickou filosofii z mystéria iniquitatis plyne poznání, že v přirozeném světě stvořených dober se nedá najít Archimedův punkt absolutně nenarušitelného
jsoucna, na němž by bylo možno vybudovat království Boží na zemi. To
předpokládá totální metanoiu světa, vyvrácení onoho horizontu dotyku
mezi stvořenými dobry a zlem, o čemž však rozum a svoboda člověka a
lidstva ani v nejmenším nerozhodují.
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V dějinách křesťanství v českých zemích je stále ještě mnoho míst
nepříliš jasných. Katolíkům, husitům, Českým bratřím, luteránům a kalvinistům se dostalo značné pozornosti. Starokatolíci, pravoslavní, novokřtěnci se aspoň zčásti dočkali studií. Zato lidové sekty, tzv, náboženští blouznivci a spiritisté jsou oblastí málo prozkoumanou. Téměř zcela
bez povšimnutí zůstal onen proud, který od pochybností o sv. Trojici
dospěl k vypjatému tzv. náboženskému racionalismu, mířícímu nakonec buď k deismu nebo k unitářství anglosaského typu.
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Jak známo, existuje Náboženská společnost unitářů československých s ústředím v Karlové ulici c . 8 v Praze na Starém Městě. V tomto
případě jde o rostlinu, přesazenou do Československa v období mezi
dvěma světovými válkami ze Spojených států amerických. Českoslovenští unitáři o sobě tvrdí, že zároveň navazují na staré české tradice antitrinitářství, udržující se v českých zemích po několik staletí. I když jde
zřejmě o dodatečnou snahu získat legitimaci původnosti v oblasti českého křesťanství, je třeba přiznat, že věc je složitější, než by se na první
pohled mohlo zdát.
V dnešní době hrají nejvýznamnější úlohu mezi antitrinitáři ve světě
američtí unítářL Katolická církev v anglosaských zemích a zejména v
USA je často konfrontována s unitáři, jejichž vliv na americký politický
a intelektuální život daleko přesahuje rámec této poměrně málo početné společnosti s výraznými elitárními rysy. Chceme-lí se o věci poučit
z New Catholic Encyclopedia,
najdeme pod heslem Unitarians (sv.
XIV. z roku 1967) velmi zhuštěnou - a značně nepřesnou - historii unitářů a dovíme se, že pod jejich vlivem byly takové osobností jako Jefferson, Paine, John Adams, Washington, Franklin, ale také Channing, Parker a zejména Ralph Waldo Emerson. (Zaráží přitom, že v bibliografii k
dějinám unitářů není uvedeno nejdůležitější dílo, kniha Morse Wilbura
History of Uniíarianism
z roku 1947.)
Ve stejné encyklopedii (sv. XIII. rovněž z roku 1967) se pod heslem
Socinianisrn dočteme o předchůdcích dnešních unitářů v Itálii, Polsku
a Sedmihradsku. Snadno by však bylo možné rozmnožit zeměpisně i historicky tyto údaje poukazy na Španělsko, Švýcary, Německo - a také
české země. Samozřejmě nevíra v dogma sv. Trojice má staré kořeny a
historicky doložené ariánství (podle známého Aria, biskupa v Alexandrii, žijícího asi 270-336) si získalo velmi bojovné přívržence zejména
mezi Germány (především mezi Góty, pro něž biskup Wulfila začal asi
369 překládat bibli do gótští ny v ariánském duchu; jsou dochována především evangelia).
Ariovo učení však zřejmě neovlivnilo pozdější vývoj antitrinitářství,
ačkoli antitrinitáři 16. století (a pozdějších století) o Ariovi a jeho učení
dobře věděli. Velmi houževnatě se bránili nařčení z ariánství, kterým je
stíhali jak katoličtí, tak i luteránští a kalvinističtí teologové.
Na projevy pochybností či nevíry ve sv. Trojici naráželi v 19. století ti
čeští historikové, kteří se zabývali dějinami Jednoty bratrské. V první
polovině 20. století se zprávy o českém antitrinitářství rozhojnily zejména v pracích protestantských historiků F. M. Bartoše a F. Hrejsy. Poměrně brzy se ukázalo, že zejména Jan Kalenec z tzv. Malé stránky Jednoty
bratrské patřil k těm nábožensky hloubavým postavám, které se zřejmě
z vlastní iniciativy vydaly na cestu racionalizace křesťanství a začaly celkem logicky - právě tím, že zpochybnily dogma sv. Trojice.
Není divu, že bratrští historikové - včetně dnešních - antitrinítářské
proudy v Jednotě nijak nezdůrazňovali. Podobně také baptisté či mennonité více či méně rozhodně potlačují v dějinách svých církví zmínky
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o antitrinitářství, které se dost často objevuje v novokřtěnských a mennonitských obcích. Protestante kalvínské orientace jdou v tomto směru
snad nejdále: většina z nich o antitrinitářství v dějinách vlastní církve
mlčí (i).
Antrinitářských proudů v dějinách českého křesťanství si povšimli
zahraniční historikové, kteří se zabývají zkoumáním těchto proudů v
ostatních evropských zemích. Na prvním místě je třeba jmenovat už
zmíněného amerického unitářského historika M. Wilbura, který v knize
History of Unitarianism, 1, díl Socinianism and its Antecedents
(Cambridge, Mass. 1947) upozorňuje (str. 12) na neortodoxní učení Jeronýma Pražského o sv. Trojici. Dále se Wilbur zabývá prvky antitrinitářství
u novokřtěnců v českých zemích, zejména na jižní Moravě (Mikulov,
ale i jiná místa). Jak známo, novokřtěnci na Moravě - tzv. habáni - byli
Němci, přišlí z Horního Porýní, tj. z dnešního severního Švýcarska a přilehlých oblastí v Německu. Na Moravu přicházeli k těmto novokřtěncům četní Italové, Švýcaři, Francouzi, Němci a jiní západní Evropané, kteří se cítili být ohroženi ve vlasti kvůli svým náboženským názorům. Mezi nimi byli četní antitrinitáři. Oficiální učení novokřtěnců
uznávalo sice dogma sv. Trojice, četní antitrinitáři byli však v jejich řadách více méně tolerováni (2).
Pro vývoj antitrinitářství mezi Slovany má zvláštní význam skutečnost, že četní přívrženci italských antitrinitářů, bratranců Fausta Sozziniho (Faustus Socinus) a Lelia Sozziniho (Laelius Socinus) se po určitý
čas zdržovali na Moravě a odtamtud odešli do Polska. V Polsku svou věroučnou a organizační činností Sozziniové položili základy uceleného
systému unitářství, který je podle nich označován jako sociniánstvl Polští historikové se zejména po druhé světové válce velmi intenzívně zabývají dějinami polského antitrinitářství. Tento zájem přivedl některé
polské historiky ke studiu antitrinitářství v zemích sousedících s Polskem, mj. také v českých zemích a na Slovensku. Krakovský historik
Waclaw Urban vydal jako první autor vůbec monografii o českém a slovenském antitrinitářství Studia z dziejóto antytrinitaryzmu
na zle(1) Od samého začátku evropského antitrinitářství, tj, od 15. století, katoličtí polemikové proti sektářum a později proti protestantům užívali velmi účinného argumentu: dovozovali,
že reforma učení církve vede k odmítnutí základních dogmat - především dogmatu sv.
Trojice - k pochybnostem o božství Ježíšově, k odmítnutí Nového zákona (tzv. judaizanstvi), k přechodu k islámu či ateismu. Česká a později i německá, Švýcarská ntd. reformace se bránily těmto výtkám někdy až fanatickým zdůrazňováním víry ve sv. Trojicí a
odpadlíky z valstních řad krutě pronásledovaly. Proslulý je zejména případ španělského
lékaře Serveta, antitrínitáře, který z obavy před katolíky uprchE z jižní Francie do Ženevy.
Francouzští katolíci dali Kalvínovi vědět, že se v Ženevě ukrývá Servet, pop i ryjící sv. Trojici. Kalvín da] Seiveta zatknout a upálit (dnes má objevitel krevního oběhu Servet v Ženevě pomník, postavený v roce 1903).
(2) Antitrinitářské proudy a skupiny mezi moravskými novokřtěnci stále ještě cekají na zevrubné zpracování. Čeští historikové se dějinami německých novokřtěnců v českých zemích zabývali jen nesoustavně. Němečtí historikové se zabývali daleko spíš sociálními dějinami této sekty než jejím náboženským učením. NejcennějŠím zdrojem informací je stále ještě Geschick t-Buch der Nu tierischen Brüder (vydal K WoLKAN 1923 ve Vídni).
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miach czeskich i slowackich
w XVI-XVÍI wieku (Krakov 1966) (3) a v
současné době chystá nové, značně doplněné vydání.
Z prací polských, maďarských, německých, italských, amerických,
českých i jiných odborníku vyplývá zcela zřejmě, že antitrínitářský
proud, který dal vzniknout dnešnímu unitářství, se odštěpil za určitých
okolností od evropské reformace kalvínského typu (4). Je známo, že zejména v Polsku sehrála kalvínská církev v 16. a 17. století významnou
úlohu v řadách šlechty a tehdejší inteligence. Český historik Jaroslav
Bidlo se ve svém díle jednota bratrská v prvním vyhnanství (zvi. L a II.
díl, Praha 1900-1903) zabýval úzkým sepětím Jednoty bratrské v polském exilu s polskou reformovanou církví. Jednota, která se tehdy už
velmi značně přikláněla ke kalvínství, se dostala tak daleko, že 1555
uzavřela s polskými kal víny v malopolskérn Kožminku jakousi církevní
unii. Když v řadách polské reformované církve došlo kolem 1560 k rozkolu a jedno křídlo se ustavilo jako antitrinitářská církev, dostala se Jednota bratrská do podezření, že také ona je nakažena antitrinitářstvím.
Polská antitrinitářská církev se ke všemu ještě označovala podle vzoru
jednoty bratrské jako »Polští bratří«, což ovšem musilo vyvolat přesvědčení, že Čeští bratří - tedy Jednota bratrská - stojí na stejných či podobných antitrinitářskýcb pozicích.
Zdá se, že v řadách Jednoty bratrské v Polsku - i jinde - antitrinitářství nezískalo příliš mnoho stoupenců. Přesto však je zřejmé, že někteří
příslušníci Jednoty (Poláci, Němci i Češi) projevovali značné sympatie
vůči učení antitrinitářů. Víme dosud o celé věci málo a snad by ani nestála za podrobné studium, kdyby z antitrinitářství nebyli obviňováni i
někteří vedoucí činitelé Jednoty bratrské. Zprávy o »sociniánech« a
»ariänech« v řadách Jednoty se táhnou polemickými spisy celá desetiletí, Z kryptosociniánství byla opětovně nařčena také osobnost neobyčejně významná nejen pro Jednotu bratrskou, nýbrž i pro celý český národ:
Jan Amos Komenský (5).
Jistě není třeba zdůrazňovat, že v prudkých náboženských polemikách 17. století se často pracovalo s nadsázkou, polopravdou i nepravdou. Protivník byl obvykle nařčen hned z nej horších nehorázností v
oblasti teologie, k nimž patřily tehdy antitrinitářství, judaizanství a sympatie k islámu. Ostatně - antitrinitářství a judaizanství byly považovány za jakési předstupně přechodu k islámu, neboť nevíra ve sv. Trojici
a sympatie k židovskému náboženství (často jen přílišné zdůrazňování
Starého zákona) dávaly možnost označit danou osobu za tajného spolu(3) Nu Luto knihu jsem napsal recenzi, která vyšla v pražském slavistickém časopise Slavia,
roe. 1967,
3, sir. 321-324.
(4) Úlohu kalvínské oricnLace v českých zemích v tomto směru osvětluje mj. kniha, kterou
napsal italský historik Do ME NICO CACCAMO, Ere licí Italia ni in Moravur, Polonia, Transllvania (1558-1611), Florencie 1970. Viz Lake mou recenzi v Archiv
furRqformationsgeschichte, Rezensionsband 1972.
(5) Celým problémem jsem sc zabýval v článku Komenský a polští ariáni, v Stavia 1955, č. 4,
str. 456-460 a znovu - důkladněji - ve stati Vztah Komenského kpolským
antitrinitárúm
a jtyich učeni, v Acta Co meniana (Praha) 1960» č. 1, str 6-20.
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pracovníka mohamedánských Turků, kteří tehdy podnikali výboje hluboko do střední Evropy, nakonec až před Vídeň. Existence antitrinitářské církve v Sedmihradsku, jež bylo vasalským státem Turecka, stejně
jako skutečně či spise domnělé špionážní služby židů ve prospěch postupující turecké armády posilovaly přesvědčení, že osoba nevěřící ve
sv. Trojici je v podstatě příslušníkem turecké »páté kolony« a patří tudíž
do rukou státní bezpečnosti.
Není divu, že katoličtí a luteránští polemikové napadali příslušníky
reformované (kalvínské) církve rnj. také pro jejich skutečné či domnělé
sympatie k antitrinitářství. Jednak bylo známo, že antitrinitářství se skutečně šíří především v církvích kalvínského směru, jednak se polemika teologického charakteru nařčením z antitrinitářství stávala téměř
obviněním z velezrady. Katoličtí a luteránští polemikové používali proti
Jednotě bratrské stejných obvinění jako proti kalvínským církvím ostatně byla v tom určitá logika, neboť Jednota bratrská byla v 17. století
v podstatě kalvínská.
Nařčení Komenského, biskupa Jednoty bratrské, z antitrinitářství je
možné považovat za snahu katolických a luteránských polemiků zdiskreditovat Jednotu v očích těch států, které poskytovaly bratrským exulantům azyl. Bylo by tedy možné odbýt uvedená nařčení Komenského
jako neopodstatněný politický manévr. To ostatně tvrdí četní historikové, kteří se o nařčeních Komenského zmiňují. Věc však není tak jednoduchá, a to zejména ze dvou důvodů: 1) antitrinitáři po dlouhou dobu
prohlašovali, že Komenský s nimi sympatizuje; 2) Komenský sáni přiznal, že učení antitrinitářů ho - aspoň v určitém období života - velmi
přitahovalo.
Komenský vylíčil své styky s antitrinitáři ve spise De
quaestione
utrum Dominus Jesus propria virtute a mortuis resurrexerií, ad Melchiorem Schefferum socinistam, breve ac solidům Joh. A. Comenii responsum, který vyšel 1659 v Amsterodamu. Píše v něm, že už v roce
1609 byl v Přerově vystaven antitrinitářskému pokušení - a to tím, že
se mu do rukou dostal antitrinitářslcý tzv. Rakouský katechismus
polských sociniánů (6). V roce 1628 - už za exilu v polském Lešně - se polští antitrinitáři snažili získat Komenského na svou stranu. Zřejmě jim
nešlo jen o osobu Komenského, nýbrž také (či snad především) o vliv na
významnou bratrskou školu a tiskárnu.
Usilování antitrinitářů o Komenského a jeho vyhýbavý postoj k nim
vzbudily brzy všeobecnou pozornost, rnj. i v řadách českého pobělohorského exilu. Známý český luteránský exulant a bojovný odpůrce Jed(6) Komenský uvádí rok 1608, to však není možné: Rakovsítý katechismus vyšeJ až v roce
1609. KVAČALA V knize J. A, Komenský. Jeho osobnost a Jeho soustava pedagogické védy, Praha 1921, píše o této události na str. 2: »A záhy bylo jemu bojovali za svoji víru. Náhodou dostal do ruky sociniánský katechismus, Kněz Jednoty, nakloněný otcovsky mladému žákovi, spálil sice knihu, která se mu zdála nebezpečnou, ale ona již vzbudila v mladé duši silné hnutí, ba nepokoj; mladíku, který samostatné vyhledával rozluštění záhad
zevnějšího světa, dala podnět přemýšleli též o otázkách víry.«

507.

noty bratrské a osobně J. Á. Komenského M. Samuel Martinius z Dražova vydal už v roce 1635 proslulou knihu Pět a třidcet mocných,
známenitých a slušných důvodů neb příčin.,., v níž vytkl Jednotě, že přejímá
kalvínské a ariánské (sociniánské) bludy. Komenský téhož roku prudce
oponoval polemickým spisem. Zprávy o kryptosociniánství Komenského se však šířily dál a dostaly se i do Londýna, kde vytvářely náladu proti
němu. I v řadách Jednoty v Polsku byli někteří přesvědčeni, že Komenský se přibližuje sociniánům - člen Jednoty, polsky šlechtic Hieronym
Broniewski, napsal dokonce v tomto smyslu proti Komenskému memoriál, který se pak šířil v řadách Jednoty. Věci vedly tak daleko, že se Komenský nakonec chtěl vzdát místa rektora školy v Lesně.
Z let 1637-1649 máme jak ze spisů Komenského, tak i z jiných pramenů celou řadu zpráv o jeho stycích s antitrinitáři (7). Styky s nimi
vyvrcholily v Amsterodamu, kam Komenský přišel v srpnu 1656 (8). V
roce 1657 ho tam navštívil Daniel Zwicker, bývalý lékař v Gdaňsku, který se zabýval ireniclcou myšlenkou. Vyšel z řad anabaptistů, věroučně se
však stále více Idonil k sociniánství. Mezi Zwickerem a Komenským brzy
začala tisková polemika, která se táhla od roku 1658 do roku 1662. Byla
vedena latinsky a dosáhla úctyhodných rozměrů - má celkem asi 1800
stran, Zwicker se snažil dokázat, že Komenský je vlastně socinián a že
to také přímo (v rozhovoru s ním) i nepřímo (ve svých spisech) doznal.
Komenský oponoval, ostatně často dost chabě (9). Na obou stranách
byla polemika vedena stále prudčeji a přecházela k osobním urážkám tak Komenský nazval Zwickera lhářem, vychloubačem, lotrem, lupigrassator).
čem, pobudou atd. ( m e n d a x , ostentator, fur, latro,
Veřejnost byla znovu upozorněna na problém zdánlivých či skutečných sympatií Komenského k učení antitrinitářů. Komenský vydal proto 1659 svůj spis De quaestiotteo
němž jsem se už zmínil (měl jej v
rukopise už dávno). V polemice s Zwickerem zopakoval všechny své
styky s antitrinitáři od roku 1609, kdy se mu do ruky dostal sociniánský
Rakouský katechismus.
Ve spise De irenico irenicorum ... (vydaném
1660 v Amsterodamu) si Komenský postěžoval, že antitrinitáři se po více než třicet let snaží získat ho na svou stranu.
(7) Zmiňuji sc o ni cli v uvedeném článku z roku I960 v Acta Comeniana. Pojed návějí o nich
tukc jini autoři, mj. KVACALA (V čelných článcích), dále JAN V . NOVÁK V knize Jan Amos
Komenský, Praha 1932, polský historik L. CHMAJ {zejména ve stati Komeňski a Bracia
Polscy, v čas. Odrodzenie i Rqfarniaqfa wPolsce, sv, III, sir. 133-136). Pozornost jim věnují LUKASZ KURDYBACHA V knize DzfafatnosčJana
Amosa Komeňskiego »v Polsce, Varšava 1957 rt M A R T A BlíČKOVÁ V práci Jan Amos Komenský a Polsko, Praha 1983. Zběžně
se o nich zmiňuje rovnez M I L A D A B L E K A S T A D V monografii Comenius. Versuch eines
Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Oslo-Praha 1969 (viz
iaké mou recenzi této knihy v čas. Die Weit der Staven 1971, str. 84-87).
(8) O pobylu Komenského v Nizozemí máme monografii Ni COLETTE M O U T O V Á - J O S E F PoLIŠHNSKÝ, Komenský v Amsterodamu, Praha 1970. Také v této práci je věnována značná
pozornost slykům Komenského s antitrinitáři.
(9) Stejného názoru je i KVAČALA, který to vysvčLluje »unavenosti« Komenského: »... Ale
unavenosf, nevolá nad nulnosfou zaoberaf sa s takým protivníkom ako čo bol Zwicker mu veämi oblažovaly pero a miestami ako by bol tratil koncepty.« (V článku Dodatky a vysvětlivky k
dtli oni m férových snah Komenského, v Arch. J. Komenského 1 9 3 0 , s. 11-12, sir. 19.)
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Ze všeho, co jsem - velmi stručně - uvedl, je vidět, jak velký význam
mělo antitrinitářství v životě Komenského. Od roku 1609 až do roku
1662, tedy více než půl století, se Komenský z vlastní iniciativy či z donucení zabýval naukou, která byla považována v katolických i protestantských kruzích za dílo dáblovo. Sociniáni se po více než třicet let
snažili získat ho na svou stranu - zřejmě by se byli dávno vzdali, kdyby
byli přesvědčeni, že Komenský je odpůrce jejich učení. Komenský ostatně až do roku 1659 proti sociniánům veřejně nijak nevystoupil, zato s
četnými antitrinitáři v minulosti udržoval přátelské styky.
Není samozřejmě možné usuzovat na základě všech těchto skutečností, že Komenský byl tajný přívrženec antitrinitářstvL Zdá se však, že
Komenský se nikdy zcela nezbavil vlivu antitrinitářského
Rakouského
katechismu,
* *f£ *

Do konce 17. století je možné v českých zemích sledovat menší skupiny - často snad jen jednotlivce - které je třeba považovat za antitrinitáře. V 18. století jejich stopy v Čechách mizí. Zájem o antitrinitářství se
objevuje koncem 18. století v době osvícenství, tentokrát v kruzích deisticlcy orientované inteligence, jak dosvědčují antitrinitářské knihy dochované v českých knihovnách. Případná existence antitrinitářských
proudů v českých zemích v 19. století zřejmě neměla větší význam, neboť nikde není možné zjistit zprávy o nich. Přesto mělo antitrinitářství
ve své unitářské podobě sehrát určitou úlohu - i když nepřímo - v českém veřejném a politickém životě druhé poloviny 19. století a prvních
desetiletích 20. století. Jak známo, oženil se Tomáš Masaryk s Charlottou Garrigueovou, Američankou z rodiny hugenotských tradicí. Náboženská liberálnost v této rodině se projevovala v tom, že skoro každý
člen patřil k jiné protestantské církvi či náboženské společnosti. Charlotta byla unitářka. Je známo, že T. G. Masaryk právě v náboženských
otázkách byl pod značným vlivem své manželky. V době první světové
války Masaryk navázal v USA styky také s různými církevními organizacemi a zdá se, že využil i unitářských kruhů pro věc československého
zahraničního odboje. Českoslovenští unitáři dodnes uctívají jak památku T. G. Masarykaj tak - především - památku Charlotty Masarykové (10). Bude zřejmě nutné zabývat se podrobněji americkým unitářstvím rovněž v souvislosti s českými dějinami 20. století. Nebylo by ani
bez užitku zjistit, zda se ve víře T. G. Masaryka dají najít vlivy antitrinitářství (v jeho unitářské podobě).
Problém českých antitrinitářů, socimánů a unitářů je stále otevřený,
Dříve či později bude nutné zabývat se jím.

(10) Českoslovenští unitáři mají bohužel jen povrchní a nepřesné práce o dčjjnách českého antitrinitářství a pozdějšího unilářství. Jejich autorem je N O R B E R T F , Č A P E K .

509.

VÁCLAV BÉLOHRADSKÝ

(Janov)
ÚTĚK Z PTYDEPE

»,.. uniforma všehomíra nebyla i nebude nikdy přikázáním Božím.«
FRANTIŠEK PALACKÝ

»Člověk se pohybuje z místa na místo velice rychle, ale smysl těch
pohybů j e velice pomalý.«
S Y L V Í E RICHTEROVÁ, Návraty a jiné ztráty, Toronto 1978

Vzpomínám si, jak kdysi dávno na prázdninách v pohraničí jsem se
přehraboval v neobydlených barácích po odsunutých Němcích. Fascinovala mne ta spousta nesrozumitelných věcí, které tu zbyly, Jako např.
podivné fotografie, klobouky a knihy psané švabachem. Jako odmítnutý
žadatel o studium na Filosofické fakultě UK jsem pracoval rok na Stavbě mládeže v Kralupech, a tak jsem se dostal na mládežnický výlet do
Polska. V koncentračním táboře Osvětim jsou v jedné místnosti vystaveny až do stropu se vršící hromady brýlí zbylých zde po do plynu odsunutých Židech. Nedávno jsem se dozvěděl, že Jiří Kolář pochopil význam slova » a s s e m b l a g e « právě tam. Jako universitního studenta mne
ohromila četba knih obsahujících myšlenky, které tu zbyly po myslitelích odsunutých pod povrch současnosti: objevovali jsme je v soukromých knihovnách, později v antikvariátech anebo jsme je dolovali z oddělení libri prohibiii
Universitní knihovny.
Nejvlastnější zážitek mé generace vidím právě v tomto vyhrabávání
věcí, knih a příběhů zadupaných hluboko pod povrch naší přítomnosti a
zbylých zde jen jako stopy po odsunutých lidech a odsunutém čase.
Současnost našeho dětství se předháněla se současností bezprostředně
předcházející v tom, že chtěla být »definitivním řešením« společenských rozporů, začátkem totálně jiné doby. V. Havel hovoří o »mapování podpovrchových vod«: knížky autorů zasunutých »pod led doby«
znamenaly pro něho vše, »pravdu, skutečnou kulturu a inspiraci - a byly
dlouho tím jediným, co ho oslovovalo«. Každé definitivní řešení začíná
odsunem jistých skupin lidí a jejich díla za okraj skutečnosti, aby nic nepřekáželo ve výstavbě nového řádu. Odsun určitých skupin lidí se však
postupně obrací v odsun všech lidí, a tedy v odsun skutečnosti samé.
Generace narozená do místa, z níž byla odsunuta skutečnost, musí si ji
znovu objevit ze stop, které po ní zbyly.
Svatý Augustin říká, že neexistuje minulost, přítomnost a budoucnost, nýbrž jen přítomnost minulosti, přítomnost přítomnosti a přítomnost budoucnosti. Stopy po minulosti ozývající se nám ze stále větší dáli
jsou přítomností minulosti a v tom smyslu náleží k obecným lidským
zkušenostem, k přirozenému světu, o němž tak hluboce uvažoval Patočka na sklonku svého života. Dědeček v legionářské uniformě vyblédá
pomalu i se svými fotografiemi, svými ruskými vzpomínkami na pozadí
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skutečnosti stále rostoucí a nesporné. Přirozené mizení starého světa děje
se tedy na pozadí skutečnosti, zatímco v našem dětství starý svět byl zasut
pod čímsi neskutečným, pod fikcí. To mělo za následek, že současnost stále
více bledla před stopami po starém světě, který sice byl starý, ale nebyl kulisou jako přítomnost kolem nás se svými průvody a vítěznou rétorikou.
Přeškrtávání jmen v našich učebnicích považuji za paradigmaticke:
strana ve své svrchovanosti odsouvá lidi a události, ale v přeškrtaných
větách učebnic zbývají stopy po tom všem. Být myslícím člověkem pro
nás brzy začalo splývat se schopností rozeznat skutečnost jen ze stop,
které zde po ní zbyly.
Jsme generací, která prožila své dětství uvnitř rozhulákané fikce,
skrze níž skutečnost jen prosvítala. Tvrdím, že jsme z této zkušenosti
vyvinuli pocit skutečnosti jako plachého zvířete, které se jen ohlašuje
ve stopách, které lze jen zahlédnout v určitých místech a chvílích, před
které se člověk nemůže postavit a pozorovat je, jak chce dlouho a kde
chce. Řekněme, že vědecké, objektivní pozorování vyžaduje vždy určitou nehybnost od svého předmětu: pozorované zvíře musí být v nějaké
kleci, aby bylo stále pozorovateli na očích. V moderní osvícenské tradici
skutečnost je pojímána jako zvíře v kleci, kterému lze kdykoli poručit,
aby před námi panáčkovalo. Skutečnost je objektivní a všem na očích.
Naše generace je nějak svázána se zkušeností odsunutelnosti skutečnosti, ozývající se náhle již jen zdaleka v sotva rozeznatelných ozvěnách.
Odsunuta ze středu času obsazeného vítěznou revolucí, skutečnost se
uchýlila na periferii dějin, do příběhů a vzpomínek, do knih zbylých po
potopě. Lidi, kteří se na ni ještě rozpomínají, lze odsunout, takže je docela možné, že skutečnost se k nám již nikdy nevrátí a že budeme musit
prožít celý život uvnitř fikce.
Komunisté ovšem jen dovedli do krajních důsledků něco, co je zakotveno v samotném evropském pojetí skutečnosti a co se nazadržitelně
prosazuje v celé naší civilizaci: skutečná je jen idea, která může jen být,
zatímco svět našeho života je neskutečný, protože měnlivý a časový. Vědění se vztahuje k ideám. Svět našeho života může být předmětem jen
mínění (doxa). Moderní věda uskutečňuje stále důrazněji toto mocenské pojetí světa, a proto nositelé mínění a příběhů se posouvají směrem
ke smetišti epochy, odkud se dívají hrabalovsky vzhůru.
Vydržet na tomto smetišti a nenechat se sehnat do houfu objektivní
realitou dějin oděnou do lesklého brnění - to je sázka o mou generaci.
Být na straně toho, co chvíli je a pak už víckrát ne, co tedy nemůže být
předmětem objektivního vědění, ale jen mínění anebo soucitu a vzpomínky: založit vlastní existenci na neopakovatelném mínění spíše než
na objektivním vědění schopném předvést před nás skutečnost jako panáčkující zvíře. Být na straně příběhu spíše než dějin vtrhujících do
našeho osobního života jako anonymní nutnost mimo dobro a zlo.
Chci říci, že zážitkem skutečnosti už jen roztroušené ve stopách, které po ní zbyly v antikvariátech, v paměti lidí kolem nás v jejich příbězích, naše generace se odlišuje od generací předešlých. Žádná generace
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před námi nemohla něco takového prožít, protože nikdy ještě žádná
vláda neměla takovou technickou moc, aby mohla odsunout skutečnost
způsobem tak totálním. Tyrani, které známe z dějin, nemohli odsunout
miliony lidí i s jejích světem, protože na to neměli dost přesnou evidenci
osob a nákladních aut. Teprve až moc »bytostně jiná« (Preisner) moderního totalitního státu je dostatečně technicky vybavena, aby mohla
organizovat odsun lidí a skutečnosti a tak »definitivně řešit třídní (nebo
rasové) rozpory«.
Hvížďala ve své Zprávě o pozvolné likvidaci českého národa vypráví o ruských vojácích, kteří se ubytovali na jejich zahradě, posbírali sádrové trpaslíky ze všech zahrad v okolí, pak odešli a ty trpaslíky tam po
sobě nechali. Hvížďala tvrdí, že je to symbol sovětské metody: odsunout
skutečné lidi a na jejich místo postavit trpaslíky. Tato alegorie má obecnější smysl. Moderní technika aplikovaná na řízení společnosti vyústila
v ideologii, podle které stačí postavit člověka do nějakého úřadu a on
tam bude správně fungovat bez ohledu na své osobní vlastnosti. Odsune
se z člověka vše, co je na něm osobní, a na takto získané residuum se zavěsí nová osvobozující racionalita Odsun osobních mínění za okraj
skutečnosti je pak základem moderní eschatologie, protože se věří, že z
tohoto odsunu se zrodí nová neutrálnost, nadosobnost a z té pak trvalý
mír na zemi. Jenže se stále více ukazuje, že ani mezi trpaslíky fungujícími na místě odsunutých lidí nebude žádný mír, protože válka je v podstatě toho neosobního pojetí skutečnosti.
Nová doba, v níž se odehrávalo naše dětství, se projevila nejprve tak,
že do našeho světa vtrhli soudruzi vybavení vědeckým světovým názorem a všude rozestavěli kulisy nové skutečnosti a mezi ně trpaslíky. Na
místo Skauta přišly turistické oddíly pionýra, na místa ředitelů průmyslových podniků ředitelé dělničtí. Často se stávalo, že člověk skutečný
odsunutý a člověk ve funkci trpaslíka zůstali přáteli a společně se divili
absurdním rolím, do nichž jsou vtěsnáni. My začali obratem vnímat skutečnost jako něco odsunutého, po čem tu však zůstaly stopy. A tak zatímco trpaslíci trouchnivěli, skutečnost se k nám pomalu vracela po
svých stopách. Myslím, že Dotazník Jiřího Grůši je výrazně prózou naší
generace právě tím pojetím skutečnosti jako zahlédání stop.
Pokusím se zachytit, co mám na mysli, obecnější metaforou. Jedním
ze silných námětů moderní malby je Lekce anatomie neboli pitva. Co
fascinuje na tomto námětu, je propojení pojmu vědecké pravdy a smrti.
V pohledu vědce smrt sama se stává nejvlastnějším terénem hledání
pravdy: vynořuje se zde studený a přísný, pod kůži pronikající pohled
na člověka, který odmýšlí od měnlivého, pomíjejícího a nedokazatelného světa života. E. Rádi ve své Útese z filosofie cituje episodu, podle níž
při lekci anatomie pitvané tělo náhle otevře oči na vědce, který se nad
ním sklání. Ten prý putoval do Svaté země, aby tam prosil za odpuštění
zneuctění, kterého se tak dopustil. Rádi se ptá, »kam poputujeme my«,
až pitvaný a propočítávaný kosmos na nás najednou otevře oči. Tento
studený pohled kolonisoval společenské vědy osmnáctého a devatenác512.

tého století: vědecký socialismus, plánovaná ekonomie, historický materialismus, dějinná nutnost, průmyslový růst, zájem státu - to jsou
aspekty tohoto pitevního pohledu, které společenské vědy upřely na
člověčí svět ke konci osmnáctého století. Vše, co tímto pohledem zůstává nezahiédnutelné, je nyní odsunuto za okraj skutečnosti jako předsudek, přežitek, mínění, soukromé přesvědčení, jen osobní názor, od kterého je třeba se osvobodit Jestliže »moje dětství splývá se Stalinem a jeho dobou« (Richterová), pak to ovšem znamená především to, že soudruh vyzbrojený vědeckým světonázorem a dialektickou metodou na
nás upřel takový pitevní pohled, který všude studil. Uvedl jsem zde tuto
rádlovskou metaforu, abych nyní mohl říci: naše kulturní vědomí bylo
především takovým otevřením očí na soudruha, který na nás civěl. To
otevření očí nicméně nemělo do sebe nic náhlého, bylo spíše pootevřením očí zase často přivíraných, i když nikdy ne na dlouho.
Co bylo zvláště skličující na komunismu od samého začátku jeho vítězného tažení, byla neomezená víra v moc »správné metody«. Větrolamy, poručíme větru dešti, nový způsob osevu, stachanovci, zlepšovatelé,
velkovýkrmny vepřů zvané giganti, Mičurin pěstující na Sibiři jahody
velké jako jablka, Dněprostroj a nová řečiště: nový člověk nově pracuje. Má metodu. A. Wajda analyzuje v Člověku z mramoru sebeničivou
abstraktnost této neomezené expanse metodického myšlení do lidské
práce, Práce přece není jen metodou k dosažení vyšších výsledků, ale
součástí přirozeného světa, řádu skutečnosti, který nelze měnit, ale jen
objevovat a ctít V moci metodičnosti je obsažen element ničivé libovůle. Pomocí metodického vědění stále větší okrsky světa dostávají se do
naší moci, můžeme o nich rohodovat. Gadamer považuj e za rozhodující
problém naší doby vztah mezi věděním metodickým ovládajícím svět a
tím věděním, které ve světě objevuje řád, který již nelze manipulovat,
ale jen uctívat Mluvím v tomto eseji o stopách po skutečnosti také v
tomto protimetodickém smyslu. Cítili jsme, že vědecký světonázore mičurinské metody jsou jen násilným odsunutím skutečnosti, jejíž ještě
stále rozeznatelný řád se ohlašuje ve stopách, které po ní zbyly. Metodicky vychované dítě je kandidátem na šílenství, město budované podle
ústředního plánu je nelidské a nový člověk je jen Hvížďalovým trpaslíkem udržujícím v »samopohybu« neobyvatelnou fikci.
Šimečkova analýza Obnovení pořádku je tragická hlavně tím, že slovo »pořádek« je tu definitivně odtrženo od slova »řád«, které je jeho základem. Jako by pořádek vznikal, ke sklonku tohoto století, už jen akcí
ozbrojených mužů a za všeobecného skřípání pásových vozidel. Člověk
pochopivší, že v životě existují věci důležitější než blahobyt a kariéra,
objevil určitý řád, a tím v jeho jednání nastává pořádek: pořádek je jednáním podle určitého řádu. Komunisté jsou budovateli pořádku bez řádu, pořádku arbitrárního, vynuceného ozbrojenou mocí a ostnatými
dráty. Takový pořádek nevzniká z žádné úcty k řádu skutečností. Bez
takové úcty ovšem žádný pořádek není možný: je možný jen strach a z
něho vznikající ticho. Pojem lidských práv je konec konců založen na
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pochopení toho, že existuje přirozený řád uvnitř člověka a v jeho světě,
a proto ho nelze metodicky převychovávat podle vlastní libovůle. Pocit,
že existuje řád, který každé metodě uniká a který nelze než uctívat, jsem
sdílel s mými přátelí jako pocit generační. Odpor mé generace k myšlence převýchovy má svůj zákíad v tomto pocitu, že pořádek nebude nikdy
nic jiného než »normalizace«, pokud nebude vyrůstat z úcty k přirozenému světu. Odtud taky naše skepse k západním pokrokářům, kteří
chtějí osvobodit člověka od přežitků minulosti. Naše vědomí je lidsky
konservativní. Pokrokáři vymýšlejí nové a nové metody pro osvobození
člověka od jeho předsudků; existuje však také osvobozující porozumění
řádu skutečnosti, které je třeba bránit proti libovůli intelektuálů a politrucké dialektice. V tomto smyslu stopy po skutečnosti jsou především
vědomím závazků a mravních osobních norem, které nelze rozpustit
dialekticky v pouhé přežitky, aniž by se porušila podstata lidské existence.
Když toto metodické vědění vnikne do politiky, státní nebo stranický
zájem je náhle nadřazen obyčejnému lidskému svědomí, osobním
pojmům dobra a zla, jejichž neobjektivnost je činí neužitečnými. Z této
nadřazenosti nad lidským osobním svědomím politika získává rys nelidskosti a neústupnosti před lidským zájmem, který si dříve nikdo nedovedl představit V libovůli rozlíceného tyrana je ještě něco lidského, člověčího: nenávist, hamižnost, strach. V lhostejnosti k člověčímu světu
ukrývajícímu se ve vědeckém světonázoru ohlašuje se Preisnerem popsaná »bytostně jiná moc«. Nikdo hlouběji než Solženicyn nevytušil
společný rys všeho revolucionářství: odsunutí osobního svědomí někam
do anonymní oblasti ideologie. Člověk se tak stává »schopným všeho« a
nepřístupný výčitkám, soucitu nebo svědomí. Říká se často lživě, že
Solženicyn nerozumí Západu, jeho skeptickému racionálnímu duchu,
protože je zcela v moci ruských protizápadních předsudků. Co to ovšem
znamená »rozumět Západu«? Nerozuměl snad Hitler výborně Západu,
když se mu podařilo spolknout velký kus Evropy za opatrnického přitakávání skeptických a racionálních duchů západní Evropy? Nerozuměl
snad Stalin Západu ještě lépe, když se mu přece podařilo odtrhnout od
těla Evropy její dobrou třetinu jako odměnu za to, že přispěl k záchraně
evropské skeptické a racionální kultury? Není snad zvláště absurdní a
urážlivé pro myslícího člověka pozorovat, jak západní politici a intelektuálové si nechtějí přiznat, že Sovětský svaz ve své politice nemůže
nikdy vzít vážně pojem »míru«, protože celá jeho vnitřní organizace je
založena na permanentní válce s třídním nepřítelem? Solženicyn měl
na mysli právě toto objektivistické přitakávání násilí, když řekl v anglickém rozhlase, připomenuv mnichovskou zradu, že je vždy rozumnější řídit se mravním přesvědčením než kalkulem a nějakou racionální
teorií dějinné nutnosti. Není však podstatou současné Evropy odsunutí
těchto mravních hledisek za hranice objektivní skutečnosti, v níž chvilkový hospodářský užitek platí více než závazky plynoucí ze společné
mravní a kulturní tradice evropských národů? Francouzští »noví filosofové« zareagovali na disidentskou kulturu právě z tohoto hlediska:
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disent je pro ně návratem k odsunuté skutečnosti. Ve vztahu mé generace k Západu se musí vrátit tento polemický motiv, který je patrně těžko
srozumitelný mnohým emigrantům zálibně si pomlaskávajícím nad
prázdninami ve Španělsku, stabilností marky a novým autem.
Naše generace se ocitla »paralelně« k dějinné nutnosti, na níž se nová doba odvolávala. Termín »paralelní poliš« ražený Václavem Bendou
musí mít obecnější význam: je situací lidí, kteří zůstali věrni svému
osobnímu přesvědčení a mínění ve světě ovládaném objektivní nutností prosazovanou anonymními aparáty. Osobní zkušenost, přirozený
svět a mravní přesvědčení se ocitlo na periferii tohoto století; ačkoli underground zůstává cizí mé skeptické generaci, líbí se mi na něm ostré
vědomí této nevyhnutelné paralelnosti každého »vědomí skutečnosti«.
R. Preisner pak ukazuje, že křesťanská kultura je vůbec možná jen jako
kultura paralelní. Pokusím se shrnout tři základní zdroje
paralelnosti
své generace.
V první řadě tu jde o paralelnost pravd tak pravdivých, že předchází
nutně všem soudům a jsou proto »pravdivými předsudky«, které žádná
dialektika nemůže »překonat«. Když jsem se po prvé - už jako emigrant
- dostal do soustavnějšího styku s radikální ideologií západního universitního establishmentu,
ohromilo mne, že oni vnímají jako bezvýznamné předsudky ty pravdy, které byly pro nás tak podstatné, že ničím jiným
než předsudkem ani nemohly být Vzpomínám si přesně, jak jsem oněměl, když jedna profesorka sociologie mluvíc o stalinismu a Solženicynovi podotkla: »Je to všechno příliš sentimentální, je třeba se zbavit toho vzdychání nad obětovaným jedincem, které je jen výrazem našich individualists ckých předsudků - statisticky je na tom dnes Sovětský svaz
mnohem lépe než před revolucí.« Podobně jeden vojenský politruk na
mne volal, když jsem ho měl jednou zastoupit při jakési přednášce:
»Nesmíš mít, soudruhu, žádné individualistické předsudky a všechno
postavit politicky.«
Zaznělo tu slovo »předsudek« v jiném významu, než mu vtiskl osvícenský racionalismus. »Tento ničemný plod nevědomosti, který se
zmocňuje rozumu, oslepuje jej a vězní« (Préjugé v Encyclopedic).
Helvetius k tomu dodává, že »les crimes et les préjugés sont frkres«. Moderní doba ovšem zná také zločiny, které jsou bratry bezpředsudečnosti.
V moderním osvícenském smyslu slovo »předsudek« znamená vědění,
kterého jsme nedosáhli na půdě racionální metody, ale přijali je na základě autority tradice nebo exemplárních lidí. Osvícenský racionalismus rozvíjí kartesiánskou pochybu až k tomu důsledku, že odmítá jako
předsudek vědění předcházející metodické pochybě. Rozum se tak dostává do protikladu s pojmem autority a tradice. Člověk je svobodný jen,
když se odtrhne od svých předsudků, a jedná jen podle svého rozumu:
předsudky mohou být mravní, osobní, společenské,, sexuální, náboženské atd. Podstatou lidské zkušenosti světa je přece to, že jsem lidmi
přijat do společenství, které předchází každému »rozumovému soudu«
- je předsudkem, který mne zavazuje. Postavit věc politicky znamená
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»odtrhnout se od tohoto společenství, přeškrtnout v sobě vazby k druhým konkrétním lidem«. Tak např. knihkupec před naším domem mi
byl celý život sympatický a užitečný, ale teď je »třídním nepřítelem«
anebo »špinavým Židem«. Postavit věc politicky znamená přeškrtnout
v sobě evidenci společenství s ním, která tomu přeškrtnutí předcházela,
a necítit se nijak vázán k němu. Po tomto škrtnutí tu ovšem zbudou stopy a z nich znovu jednou vyroste přirozený svět a lidské mravní společenství. Ukazuje se tedy, že člověk bez předsudků je člověkem všeho
schopným, člověkem mimo společenství s druhými lidmi. »Máš snad
předsudky« - táže se nás ideolog, když váháme účastnit se na odsunu lidí a skutečnosti - »je to přece dějinná nutnost«!
V obecném povědomí je stopa po tomto nebezpečném rysu člověka
osvobozeného od svých předsudků, když např. říkáme: »to je člověk bez
skrupulí, ten je všeho schopen«. Člověk všeho schopný je monstrem.
Jsou předsudky, které nesmíme škrtnout, aniž bychom porušili sami sebe. Hrabalovsky: určité skvrny nelze vyčistit bez porušení podstaty látky. Vraždění nikdy nelze převrátit ve statistiku a některé předsudky
jsou důležitější než všechny dialektické úsudky. Zde je hlavní problém
naší metodické doby: jak ubránit pravdy tak pravdivé, že mohou být jen
předsudky, proti dialektické agresivitě revolučních úsudků? V době,
kdy se dialekticky rozpouští celá mravní tradice západoevropského
lidství a člověk propadá moci formulek, které ho činí člověkem všeho
schopným, je věrnost stopám po skutečnosti ozývajících se v mravních
předsudcích podstatným motivem paralelnosti mé generace.
Druhým rysem té paralelnosti je obrana řeči proti invazi ptydepe,
umělých jazyků, racionálních znakových systémů, v níž pomalu hyne civilizace dialogu vzniklá v Řecku. V řecké perspektivě řeč je rozeznáváním celku světa v našich jednotlivých zkušenostech: řečí sdílíme svět, a
tím se proměňuje náš vztah k prostředí, v němž žijeme: tato osvobozující proměna vazby na prostředí ve vazbu na svět je základem lidskosti. V
řeči člověk získává odstup od prostředí a teprve silou této distance je
schopen porozumět svému prostředí jako části celku světa. Je znám
Humboldtův výrok, že »řeč je názorem světa«. Relativistické století
dvacáté tomu výroku nerozumí. Interpretuje jej totiž tak, že každá řeč
podmiňuje náš názor světa. Řeč je tak pojata jako faktor podmiňující spolu s ekonomií - lidské porozumění skutečnosti. Člověk je vězněm jazyka. Původní smysl Humboldtova výroku je však přesně opačný: řeč je
názorem světa v tom smyslu, že není omezena na prostředí, ale vše, co
je řečeno, je již »za« prostředím, transcendováno směrem k celku světa,
k horizontu veškeré lidské zkušenosti. V řeči se tedy uskutečňuje osvobozující anticipace celku světa jako horizontu každého možného sdělení.
Mít řeč znamená tedy »být vždy již ve světě« a nikdy zcela zajatcem
vlastního prostředí. Ovšem o tento vztah k světu je třeba v řeči pečovat,
protože moc se snaží omezit řeč na reprodukci prostředí, vypnout v ní
tu horizontálnost způsobující, že člověk se osvobozuje od svého prostředí tím, že mu porozumí jako aspektu světa. Mám na mysli nejen moc
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v politickém smyslu, ale např. i moc vyplývající z mezilidských vztahů
a censury nad sebou samým. Civilizace řeci je svou podstatou bojem
s mocí, protože v ní jde o to udržet osvobozující vztah k světu proti tendenci každé moci redukovat ji na obraz prostředí, na nástroj třídy anebo třeba převýchovy člověka. Kdysi na semináři o duševních poruchách
jsme definovali neurotickou osobnost jako »člověka, v jehož životě
nejsou okna, ale jen zrcadla«. Stejným způsobem lze definovat moc:
moc je každá tendence udělat z řeči zrcadlo prostředí, neutralizovat v ní
osvobozující »názor světa«, který se probouzí v každém dialogu.
To ještě znamená, že podstatou řeči je otázka. Primát otázky spočívá
v tom, že porozumět nějaké větě nebo činu předpokládá porozumět
otázce, na kterou ta věta nebo ten čin odpovídá. Tak např. porozumět
tornu, proč někdo stále mluví o sobě, předpokládá pochopit otázku,
na kterou toto chování odpovídá: můžeme třeba předpokládat, že takový
člověk trpí nejistotou o své roli ve skupině, v níž žije atd. Objevování
otázek jako horizontu lidské řeči a jednání Je podstatou toho procesu,
který nazýváme »porozuměním« nebo »interpretací«. Podstatou otázky
je otevření horizontu světa, který funguje anonymně, podvědomě v naší
řeči a jednání. Patočka analyzoval zkušenost světa spočívající právě
v tom, že zůstává vždy jen horizontem naší zkušenosti a nikdy není dán
aktuálně jako zkušenost věcí ve světě. Říkám-li tedy, že otázka je
podstatou řeči, myslím tím na to, že nejvlastnější možností řeči je otevřít
otázkou vztah k světu uvnitř sdílení, kterými se obracíme na naše prostředí a která v každodenním životě fungují jen jako nástroj toho prostředí: toto otevření horizontu se děje jen v řeči a ne v umělých jazycích.
Civilizace řeči, k níž náležíme, je ve smrtelném nebezpečí, protože primát otázky vlastní řeči stále rychleji ustupuje primátu odpovědi vlastní
umělým jazykům.
Naše generace prožila svévolné ničení řeči jako žádná jiná. Invaze
píydepe zasáhla všechny obory naší kultury a valila se naším dětstvím a
mládím jako všedusící písečná lavina. Únik z píydepe, vyhrabat se z toho písku,, předpokládalo především obnovu řeči zredukované na oslavu
prostředí. Obnova řeči znamená znovu ustavit primát otázky nad odpovědí, udělat z řeči zredukované na zrcadlo prostředí okno otvírající
průhled na svět. Mladí básníci šedesátých let (Grůša, Wernisch, Kabeš,
Hanzlík, Brousek, Topinka) byli hlavně událostí v řeči. Myslím nicméně, že Václav Havel zůstane nej větším českým kritikem umělého jazyka,
tj. jazyka založeného na primátu odpovědi. Jeho Moc bezmocných
je
traktátem o síle řeči proti samopohybu píydepe.
Třetím zdrojem paralelnosti mé generace je orientace na paměť spíše
než na dějiny. Paměť jsou především příběhy, zatímco podstatou dějin
je statistika a nutnost. Příběhy žádnou nutnost nemají, udávají se a stávají se pamětí. Vzpoura podléhá revoluci tak jako příběhy podléhají dějinám. Hrdinové vzpoury zůstávají však v lidské paměti jako připomínka
nejvlastnějšího základu každého lidského činu; možnost být proti nut517.

ností. Literatura naší generace je především rozpomenutím na příběhy v
době okupované vítěznými dějinami.
Nic objektivního nevím o své generací. Odešel jsem z Československa, když jsme byli generací spíše tím, co jsme četli, než tím, co jsme psali. Mám však pocit sounáležitosti, který jsem se pokusil definovat
(Ze sborníku Generace 1935-45, uspořádal Karel Hvízdala)

Svědectví

K ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHIATRIE V ČSSR (*)
Generální prokuratura ČSR
Ministerstvo zdravotnictví ČSR

Lutopecny 14. 2. 1983

Vec: Upozornění na zneužívání psychiatrie v ČSSR k nezákonným účelům
Í3yi jsem již čtyřikrát proti své vůli podroben psychiatrickým vyšetřováním soudními
znalci z oboru psychiatrie a třikrát elán nucené na pozorování v uzavřených odděleních
psychiatrických ústavů. Musel jsem se podrobit několikaměsíčnímu nucenému ústavnímu psychiatrickému léčení na uzavřeném oddělení PL a několikaletému ambulantnímu
léčení.
To všechno proto, že jsem sä dovolil v písemném odvolání napadnout rozhodnutí
MN V v Lutopecnách, kterým se naší rodině, v té době s devíti nezaopatřenými dětmi, násilně odebrala půda, kterou jsme intenzívním způsobem obdělávali a která v době, kdy
manželka z rodinných důvodů ještě nemohla nastoupit do zaměstnání, plnila funkci nutného doplňkového příjmu pro naši rodinu, neboť obhospodařováním této půdy jsem mimo své zaměstnání nejefektnejsim způsobem mohl zhodnotit svoji práci.
Mým psychiatrickým vyšetřováním, pozorováním, léčením a omezením způsobilosti
k právním úkonům spolu s dalším nátlakem, byl sledován ten cíl, abych se nemohl efektivním způsobem bránit prováděným nezákonnostem a nej hrubší sociální diskriminaci prováděné vůči naší rodině s devíti dětmi. Toto násilné odebrání půdy bylo prokazatelně způsobené především křivým svědectvím předsedy MNV v Lutopecnách Jos. Přecechtěla a
právníkem zemědělského odboru ONV v Kroměříži ing. Krejčího, jakož i zneužitím pravomoci veřejného činitele dle ustaň. § 158, odst. 1, písm. a) tr. zak., kterého se dopustil
předseda a tajemník MNV v Lutopecnách.
Půda nám totiž byln násilně odebrána na základě »rozhodnutí«, které neodhlasovala
rada MNV, ale které o své ujmě podepsali předseda a.tqjemnik MNV a vydávali je za rozhodnutí MNV. K této závažné skutečnosti se dosud odmítla vyjádřit a věc prošetřit generální prokuratura přesto, že jsme o to s manželkou žádali v podnětu ke stížnosti pro porušeni zákona. Nebudu uvádět další podrobnosti, všechny okolnosti a další důkazy o neplatnosti rozhodnutí MNV, protože jsou obsazeny v příslušných spisech a mohu je též doplnit
vlastními údi\ji. Část důvodů jsem však uvést musel, protože nepřímo souvisí s obsahem
mého upozornění.
(*) Publikované dopisy zde vycházejí bez vědomí autorů.
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Pro své pLsenine napadeni rozhodnuti MNV, které bylo nejen mým právem, ale i nutnosti, chtěl-li jsem, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno, jsem byl totiž vyšetřujícími orgány obviněn a obžalován (i když neprávem) z útoku na státní orgán a orgán
společenské organizace. Orgány prokuratury však věděly, že svým napadeními rozhodnuti
MNV nesplňuji zákonné znaky trestného činu útoku na statni orgán a orgán společenské
organizace podle § 154/2 tr. zák. Mým obviněním, obžalováním a posléze zatopeným
soudním řízením mne chtěli zas trašit tak, aby mne j iž přešla chuť u správních nebo jiných
orgánů se domáhat spravedlivého vyřešeni mé záležitosti. Když vsak zástupce prokuratury
u soudu poznal, že učiním vše, dokud nebudou vyčerpány všechny zákonné možnosti k
zjednání nápravy, žádal, aby byl vyšetřen můj duševní stav soudními znalci z oboru psychiatrie.
Připomínám ještě, že v té době i v době, která j i předcházela, byly naše nadané děti
vylučovány i z Lidové školy umění hudební obor, protože městským i okresním Národním výborem v Kroměříži byly v té době zamítány naše žádosti o prominutí nebo snížení
školného a stravování ve školní jídelně. Zdůvodněno to bylo i politickými důvody. Při ústním jednání na ONV v Kroměříži za účasti zástupce KNV v Brně mi pak bylo sděleno, že
dětem rodičů, kteří jsou v ideologickém rozporu se současným politickým zřízením a posílají své děti do- náboženství, nebudou přiznávány výhody a úlevy, které jsou poskytovány
na základe dobrovolnosti a volného uvážení. V té době byl u naši rodiny s devíti nezaopatřenými dětmi, z nichž některé studovaly, průměrný čistý měsíční příjem na osobu včetně
přídavku na děti pod 350,- Kčs. To byl příjem na hranici nouze.
Protože jsem se v dalších soudních jednáních poměrné úspěšně bránil, takže rozsudek
okresního soudu v Kroměříži byl knýským soudem v Brně zrušen, by l jsem vyšetřujícírmi
orgány v Kroměříži spolu s Janem Pavlíčkem obviněn z dalšího trestného Činu, a to pobuřování podle § 100 Ir. zák., kterého jsem se mel dopustit tím, že jsem sestavil a spolu s Pavlíčkem rozšiřoval petici s názvem Podněty katolíků k řešení situace věncích občanů ČSR s
čtrnácti body přání a návrhů. Protože jsem odmítl výpověď vyšetřujícím organům, když
mi žádnou petici nepředložili, bylo mi znovu vyšetřujícími orgány SNB nařízeno psychiatrické vyšetření soudními znalci z oboru psychiatrie a nucené pozorování na uzavřeném
oddělení PL v Kroměříži. Při tomto vyšetřování mi soudní znalec primář MUDr Šcudlik
většinou kladl stejné otázky, které mi již byly kladeny orgány SNB a na které jsem tehdy
odmítl odpovídat.
Uvedenou petici jsem později zaslal asi deseti advokátům v různých advokátních poradnách, ministerstvu vnitra, spravedlnosti, okresní, krajské, Generální prokuratuře, Výboru lidové kontroly, ÚV KSČ, ÚV NF, sekretariátu pro věci církevní při MK aid. Celkem
asi dvaceti pěti orgánům nebo institucím a právnickým znalcům k posouzeni, zda sepsání,
rozšiřování a podepisování této- petice j e v souladu s našimi platnými o závaznými právními předpisy a přijatými mezinárodními dokumenty.
Všichni mi odpověděli, že nejsou oprávněni uvedenou petici posuzovat, jedině Otec
kardinál Tomášek, arcibiskup pražský a primas Český, předseda sboru ordinářů, mi odpověděl, že považuje sepsání a rozšiřování této petice v souladu s našimi právními předpisy.
Na základě posudků soudních znalců primáře MUDr Ščudlíka a MUDr Žáčkové s
přihlédnutím k dřívějším psychiatrickým posudkům soudních znalců ředitele PL v Kroměříži
MUDr Fr. Blaťáka a MUDr Václava Klímy a soudních znalců z psychiatrické kliniky Pak.
nemocníce v Olomouci odb. asistenta MUDr B. Mrni CSc a MUDr Drahomíry Lis oři kove
CSc byla mi okresním soudem v Kroměříži nařízena ústavní psychiatrická léčba, které
jsem se podrobil v PL v Kroměříži a která mi byla později na žádost mou a mé manželky
Okresním soudem v Kroměříži změněna na léčbu ambulantní, která dosud nebyla zrušena.
Jan Pavlíček pak byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výši osmí
měsíců, který také nastoupil Na jeho žádost jsem vypracoval a podal na Gen. prokuraturu
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v Praze podnět ke stížností pro porušení zákona, který GP uznala a Nejvyšší soud Č S R
rozsudek okresního soudu v Kroměříží a odvolacího soudu v Brně v plném rozsahu zrušil
a nařídil okresní prokuratuře v Kroměříži, aby věc ukončila. Protože okresní prokuratura v
Kroměříži odmítala věc ukončit, po dvouletých zbytečných tahanicích byla věc ukončena
okresní prokuraturou ve Vyškově a v současné době byla Janu Pavlíčkovi již I vyplacena
náhrada Škody za nezákonné odsouzení a odpykání nepodmíněného trestu odnětí svobody.
Podle mého názoru v mém případě orgány prokuratury navrhovaly a prosazovaly mé
psychiatrické vyšetřování s předpokládaným ústavním léčením a omezením způsobilosti k
právním úkonům z toto důvodu, že tím »zabijí jednou ranou dvě nebo víc much n^ednou«.
Především však, aby mí znemožnily upozornit na nezákonné jednání některých orgánů jak v
mé záležitosti, tak i v nezákonnostech jiných. StaJ jsem se totiž těmto kruhům nepohodlný. To
platí i pro okresní prokuraturu v Kroměříži, která ve snaze krýt nezákonností MNV v
Lutopecnách falšovala í závazný právní předpis, a kdyžjsem ji za to přímo napadl velmi tvrdými
výrazy, presto se vůbec neodvážila (a ani nemohla) mne za toto napadení stíhat
Soudní znalci z oboru psychiatrie pak měli být plástem, který prostřednictvím posudků J i m i ž bylo navrženo mé ústavní psychiatrické léčení a omezení způsobilosti k právním úkonům, kryl nezákonné počínání úřadů a nahrazoval plánovaný trestní postih, který
by byl pro své nedostatečné zdůvodnění a možnost vzbuzení nežádoucí publicity stejně
vyššími instancemi zrušen. Takto veškerá odpovědnost za můj další osud byla přenesena
na zdravotnický obor, protože orgány činné v soudnictví jíž jen provedly, co soudní znalci
z oboru psychiatrie více či méně jasně navrhli, při čemž jejich případnými pochybnostmi,
výhradami nebo připomínkami se soud již nezabýval.
Že byl na soudní znalce i vykonáván nepřípustný nátlak, jsem si ověřil i ze soudního
přelíčení u okresního soudu v Kroměříži Při prvním přelíčení se soudní znalci (Blaťák a
Klíma) nedostavili a v druhém se odmítl dostavit Klíma. Přestože v jejich písemném posudku j e uvedeno, že z hlediska psychiatrického mqj pobyt na svobodě není nebezpečný a
ani mi bezprostředně nenavrhovali omezení k právním úkonům, přesto předseda senátu
Mikulenko neustále útočil na soudního znalce Blaíáka: »Tak co, je nebezpečný pro společnost nebo nc?!3 Tak co, budete odpovídat?!! Bude to nebo ne!!« Načež soudní znalec,
ředitel PL v Kroměříži MUDr F. Blafák nakonec vykoktal: »Je nebezpečný pro úřady.«
A skutečně měl pravdu. Jen ještě měl dodat: nebezpečný pro úřady, které nedodržují zákony! Zaprotokolováno však bylo: je nebezpečný pro společnost Marně jsem se bránil proti
takto zaprotokolované odpovědi. Tak jako i v jiných případech mi bylo řečeno: Co se zaprotokolujc a jak se zaprotokolujc, o tom rozhodíme předseda senátu!
Protože však v písemném posudku soudních znalců bylo uvedeno, že z hlediska psychiatrického není mig pobyt na svobodě nebezpečný, nebylo dost možné soudu nařídit
ústavní psychiatrickou léčbu, a protože ani bezprostřední omezení způsobilosti k právním
úkonům nebylo soudními znalci doporučeno', navrhí okresní soud v Kroměříži nové psychiatrické vyšetření,, protože se prý dřívější soudní znalci nevyslovili k otázce, zda můí pobyt na svobodě je nebezpečný (i když to nebylo pravda). A tak se konečně k této otázce
vyjádřili (dle přání prokuratury a soudu jíž příznivěji) soudní znalci z psychiatrické kliniky
Inku Hni nemocnice v Olomouci. I tito však upozorňují, že spolehlivé rozlišení primárně
psychotických a sekundárních, vysloveně reaktivních projevů by bylo umožněno rádným
dořešením mých sporů na všech úrovních (str. 12 posudku). A na str 13 posudku: Současně by bylo žádoucí, aby byla beze zbytku dořešena právní otázka jeho sporu (především
sporu o půdu) tak, aby nebyla ev. nedostatky usnesení (které znalci nemohou posoudit)
dále živena reaktivní složka v rozvoji jeho onemocnění.
Proti rozhodnutí, kterým jsem byl soudem omezen ve způsobilosti k právním
úkonům, podala má manželka stížnost pro porušení zákona ke Generální prokuratuře
ČSR. Gen. prokuratura uznala, že okresní soud pochybil, když rozhodl o mém omezení
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způsobilosti k právním úkonům a nařídil zrušeni tohoto rozhodnuti S tímto zrušením
však okresní prokuratura v Kroměříži nebyla spokojena a vyvolala nové řízení návrhem ze
dne 7. 10. 1980 o mém omezení způsobilosti k právním úkonům. Proto okresní soud v
Kroměříži nařídil provedení dalšího znaleckého posudku, o který tentokrát byli požádáni
soudní znalci ob oni psychiatrie z PL v Brně primář MUDr Jan Černí' a primář MUDr
Leonard Rektor. Znalecký posudek vypracovali za spolupráce znalce klinického psychologa PhDr Jana Soukala. V tomto posudku na rozdíl od posudku soudních znalců z psych,
kliniky v Olomouci byla stanovena diagnóza paranoia kverulans, podobně vsak jako v Olomouci byla závislá na skutečnosti, »... jestliže vsak skutečně byly vyčerpány všechny právní možnosti ke změně tohoto rozhodnuti... pak tato skutečnost nap Iři nie charakter paranoického bludu ... naplňuje diagnózu paranoia kverulans« (str. 17 posudku). 8. listopadu
1982 bylo pak soudní jednáni* které se konalo za účasti prokuratury u soudních
znalců odročeno. Obnoveno pak bylo 21. ledna 1983. Jako účastníci řízení byli k němu
přizváni též moje manželka a jeden můj syn. Při tomto jednáni již přítomný soudní znalec
MUDr Černý netrval na diagnóze paranoia kverulans ani nepožadoval omezeni způsobilosti k právním úkonům a po vzneseni různých dotazů předsedou senátu, prokurátorem a
soudním znalcem nakonec okresní prokurátor vzal svou žádost o omezení způsobilosti k
právním ůkonům zpěL Písemný doklad o tomto jednání jsem však dosud neobdržel.
Celá záležitost,
násilné odebráni půdy, častá vyšetřování bezpečnostními orgány,
soudní jednání, psychiatrická vyšetřování, pozorování a posléze ústavní psychiatrické léčení spolu s omezením způsobilosti k právním úkonům hluboce negativně zasáhlo do našeho rodinného života. Především nám způsobilo značnou finanční ztrátu v době, kdy to naše rodina nejvíce potřebovala. Musíme to hodnotit jako nejhrubší sociální diskriminaci.
Ještě více a bolestněji pak pociťovala morální újmu celá naše rodina a především naše
děti, což trvá dosud. Orgány NF a NV bylo žádáno, abych byl zbaven funkcí, které jsem
zastával ve sdružených zájmových organizacích v NF, nebo kdyžjsem byl do těchto funkcí
navrhován. Když jsem šel podepsat zemědělskou daň na MNV, byl jsem vy kázán, že tam
nemám co pohledávat
A když jsme po prvé za celý život po pětadvaceti letech manželství měli možnost spolu s manželkou strávit dovolenou, a to ještě k tomu v zahraničí, odmítl se zaměstnavatel
vyjádřit na žádost o vydání výjezdní doložky, zda přijdu do styku se státním tajemstvím a
zda je proti mně veden výkon rozhodnutí pro neplacení vyživovací povinnosti. A bez
tohoto vyjádření jsem nemohl nic vyřídit. To bylo v roce 1981. V roce 1982 mi byly zase
zaměstnavatelem doklady poštou dvakrát vráceny nazpět bez potvrzení patřičných údajů.
A když jsem si stěžoval u kterýchkoli orgánů, bylo mi odpovězeno buď vyhýbavě, nebo že
postup byl v souladu s předpisy.
Stejně i vydání posudku o pracovní činnosti, kterou vydal zaměstnavatel na žádost
soudu. Ani jsem nebyl seznámen s obsahem, ani mi nebyl vydán opis a dozvěděl jsem se
o něm až při soudním přelíčení. Přitom posudek obsahoval i nepravdivé údiýe a údiye pro
mne příznivé zamlčel.
Podobně tomu bylo i se zprávou o pověsti zaslanou komisi KOVP MNV v Lutopecnách. Nejenže také obsahovala i nepravdivé úd^ye a o činnosti, která se kladně hodnotí, že
zamlčela, ale nakonec jsem zjistil, že předseda této komise o tom vůbec neví a neoprávněně jako předseda komise byl podepsán předseda MNV v Lutopecnách Josef Přecechtěl.
Značná část funkcionářů v úřadech se ke mně chová jako k občanu, který j e zbaven všech
občanských práv, anebo tak, jako by zde nevládly volené orgány a jako by u nás neplatily
všeobecně závazné právní předpisy. Nezákonností, kterou naše rodina trpí, se jeví jako by
zde vládla nějaká klika, druhé centrum.
Tuto nepříznivou skutečnost pociťují především naše děti. Starší děti při navazování
známostí jsou znevýhodňovány a je ztíženo jejich uplatnění skutečností, že jejích otec je
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duševně nemocný, blázen, který chodí po samých vyšetřeních, soudech a íéčí se v »blázinci«.
A protože jsou duševní nemocí všeobecně považovány za dědičné (což j e také ve značné
míre pravda), stávají se naše dětí pro společnost v té nej choulostivější oblasti méněcennými
Z toho důvodu jsem se rozhodL, že nebudu k tomuto stavu přihlížet nečinně. Poučen
svou vlastní Činností v oblastí právní, kde jsem poznal, že ve vymezené právní oblasti, i
když jsem nebyl profesionál, jako amatér jsem docílil pozoruhodných výsledku a má činnost měřena výsledky rozhodně nemůže být považována za diletantskou. Chce to jen přiměřený IQ a především velký zájem, houževnatost, trpělivost, dostatek odborné literatury
a samozřejmě i odvahy. Podobně jako v oblastí právní, nebylo ani v oblasti psychiatrické
tak nesnadné získat potřebnou odbornou literaturu.
Kritické zhodnoceni písemných posudků soudních znalců z oboru
psychiatrie
Ve čtyřech dosud vypracovaných psychiatrických posudcích se vyskytují tyto zásadní
rozpory:
1. Rozpory při stanovení
diagnózy:
a) Paranoický vývoj ve smyslu paranoia kverulans a persekutoria, logicky pevně
skloubený systém sporných bludů.
b) Paranoia kverulans (jeho bludná interpretace se týká pouze jedné úzce vymezené
oblastí, a to rozhodnutí o odebrání užívacího práva k pudě ve prospěch JZD).
c) Psychopatická hysterická osobnost.
d) Reformátorské bludy.
2. Rozpor mezi Status praesens psychicus a stanovenou diagnózou soudních
znalců.
3. Rozpor soudních znalců při stanoveni nebezpečnosti mého pobytu na svobodě:
a) Nepovažiyí v současné době pobyt jmenovaného na svobodě za nebezpečný (Blata k, Klíma).
b) Pobyt obviněného j e na svobodě z psychiatrického hlediska nebezpečný (Šoudlík,
Žáčkova).
c) Pobyt vyšetřovaného na svobodě j e v důsledku těchto okolností nebezpečný
potud, že bude dále jednat v rámci svých projevů.
4. Rozpor soudních znalců na omezeni způsobilosti k právním
úkonům:
a) Blaíák a Klíma doporučují omezení k právním úkonům teprve tehdy, pokud bych
dále pokračoval v podávání stížností na nejrůznější instituce.
b) Ščudlík a Žáčkova, i když na lo nejsou tázáni, cítí se však povinni a navrhují soudu,
aby mi omezil právní způsobilost ve věcí samostatného podávání návrhů a podnětů státním orgánům,
c) Mrňn a Lisoňková navrhují omezení způsobilosti k právnímu jednání ve smyslu nezpůsobilosti podávat návrhy a podněty státním orgánům. Současně však pokládají za žádoucí, aby
byla beze zbytku dořešena právní otázka mého sporu (především sporu o půdu).
d) Černý a Rektor: Z toho, že posuzovaný není schopen akceptovat určitou právní
skutečnost, také vyplývá, žc není schopen v této věci jednat nebo s míyetkem, kterého se
to týká, nakládat. V léto oblasti není způsobilý k právnímu jednání, to je jednání ohledně
odňatých pozemků a k nakládání s nimi.
5. Rozpor mezi psychiatryr ti psychology:
Tak psycholožka Hroncová z PL v Kroměříži zjistila, že v mém případě šlo premorbidnö zřejmě o anomůlni osobnost, inteligentní, konstitučně hypersensibilní s nesprávným
obrazem člověka a světa a s neschopností se adekvátnímu obrazu sociální reality přizpůsobit obvyklým způsobem. V životě Navrátila lze sledovat postupný vývoj psychopatické hysterické osobnosti ... Vyšetřovaný se snaží tuto svoji původní pozici zvládat a vystupovat
jako člověk racionálně neemociálně uvažiyíci, jako sthenická osobnost
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Toto psychologické vyšetřeni odporuje všem posudkům psychiatrů, kteří stanovili diagnózu paranoia.
Podobně i konziliárni psychologické vyšetření, které v y p r a c o v a l PhDr Jan Soukal, psycholog PL v Brně-Černo vi cích nevykazovalo žádnou podporu diagnózy paranoia.
6. Rozpor mezi
psychology:
Podle psychologa Soukala je má osobnost stenická, kdežto psycholožka Hroncová
uvádí, že se jen snažím vystupovat jako stenická osobnost
U psycholožky Hron cové také Rorschachův protokol přináší neurotické znaky deprcsivity, silné úzkostlivé tenze, kdežto u psychologa Soukala tomu tak není ani u Rorschachova testu, ani u Eysenckova dotazníku. Citové ladění je pak podle něho pozitivní až
mirně euforické.
7. Rozdílně výsledky zjištěného IQ:
1976 141 Raven
1977 114 Raven
1978 114 Wechsler - Bellevue
1982 120 Raven.
Tak velký rozdíl během 8 měsíců ze 141 na 114 bodů,, což je téměř dvě sigma při použití stejného testu, metodicky j e nenormální. I když oba výsledky jsou v pásmu nadprůměrní, rozdíl 27 bodů znamená také rozdíl mezi lehkým nadprů mě rem a mírným podprůměrem (slaboduchostí).
Rozpory v posudcích znalců uvedené v mém upozornění dávqjí vzniknout oprávněné
nedůvěře, zda dosavadní psychologická a psychiatrická vyšetření a pozorování, nařízená
soudem i mé ustavní léčení včetně omezení způsobilosti k právním úkonům bylo kvalifikované a zda nedošlo k zneužití psychiatrie k nezákonným účelům.
Tato nedůvěra se mění v jistotu, když si uvědomíme, jakými všeobecně uznávanými
a platnými mezinárodními předpisy jsou psychiatři povinni so při své odborné práci řídit,
aby dodrželi závazná etická pravidla, která sestavilo plenární zasedání Světové psychiatrické asociace a které nese název:
Rezoluce Světové psychiatrické asociace přijatá na 6. světovém psychiatrickém
kongrese v Honolulu (tzv. Havqjská
deklarace).
Zveřejněna byla v časopise Českosl. psychiatrie v r. 1977 č. 6, Uvádím alespoň některé
nejdůležitější body. Jsou to také .ty body, které nejsou v PL Kroměříž dodržovány.
bod c. 4) Psychiatr by měl pacienta poučit o charakteru jeho stavu a navrhovaných
diagnostických a terapeutických metodách včetně možných alternativ, jako í o prognóze.
Tuto informaci třeba podat tak ohleduplně J a k j e to jen možné, a pacient má mít možnost
volit mezi vhodnými metodami, jež jsou k disposici.
bod c. 5) Ani jedna procedura, ani jedna léčba nemá být poskytnuta proti vůli pacienta s výjimkou případů, že pacient není v stavu vyjádřit svoje přání, ať již pro svoje psychické onemocnění anebo pro neschopnost poznat svůj vlastní ztu'em, anebo když z toho
jistého důvodu j e značně nebezpečný pro sebe nebo pro jiné.
V těchto případech může anebo má následovat nucená léčba, jen když jsou splněny
předpoklady. Je to v souhlase s nejlepšími ziyrny pacienta a léčba netrvá delší čas,, než j e
nevyhnutelně nutné, dá se předpokládat dodatečný souhlas pacienta a když to není možné, třeba získat souhlas od osoby, která je pacientovi blízká.
bod c. 6) Když vyjmenované předpoklady nucené léčby pominuly, třeba pacienta
propustit, jakmile nesouhlasí dobrovolně s pokračováním léčby.
Nařízené nucené hospitalizace anebo léčení jakož i jejich vykonání, se musí konat se
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souhlasem pro to určeného nezávislého a nestranného orgánu (soudu). Každý pacient
musí být informovaný o existencí tohoto orgánu a musí mít právo dovolat se ho osobné
nebo prostřednictvím svého zástupce bez toho, že by do toho byl zapojený zdravotnický
personál anebo nějaká jiná instance.
bod č. 7) Psychiatr nikdy nesmí zneužít své profesionální vědomosti k zlému zaobcházení s jednotlivými osobami nebo skupinami Měl by stále usilovat o to, aby jeho
osobní přání, pocity nebo předsudky neovlivňovaly výkon jeho lékařského poslání.
Psychiatr se nemá účastnit na donucovacích opatřeních v tom případě,, když nejde o
psychická onemocnění. Když se pacient nebo jiná osoba dožadují takových opatření,, které
porušují vědecké nebo etické zásady, musí svoji spolupráci odmítnouL Když z nějakého
důvodu nemohou být splněna přání pacienta anebo jeho osobě vyhovující ziyiny, musí
být pacient o tom inform ován.
bod č. /0) Psychiatr by měl každý terapeutický ... program přerušit, když se tento rozvíjí v rozporu s principy této deklarace.
Ze své vlastní zkušenosti i ze zkušeností jiných mohu potvrdit, že tato Havajská deklarace není dodržována a je hrubě porušována.
Tak k bodu sedmému mohu osobně dosvědčit, že není dodržován v psychiatrické léčebně v Kroměříží. Na prirnariátěředitele Blaťáka na přijímacím oddělení c. 6 jsou někteří
pacienti mučeni elektrickým proudem. Tím nemyslím elektrické šoky určené k léčení,
které sc tam také dávají. Myslím tím drastický postih za různá provinění nebo nekázeň,
hantýrkou pacientů i zdravotnického perzonálu zvaný »farady«. Od elektrických šoku se
liší tím, že se pacientovi dává při plném vědomí elektrický proud. Všichni takto postižení
svorně prohlašují, že to působí nepředstavitelnou bolest, jako by jim za živa bylo trháno z
těla maso. Každý takto postižený říká, že horší bolest nikdy nezažit Po provedení těchto
faradů musí každý jít do koupelny, protože je celý podělaný. Takto byl např. postižen slepý Miloš Kolář, protože si od pacienta vypůjčil 100,- Kčs, což j e zakázané. Také pacient
Smrček dostal »farady«, protože byl »nedobrý«. Stejně byl postižen Václav Leinweber,
protože utekl z PL, a také jeden, jehož jméno si nepamatuji a který tam byl jen na pozorování a farady dostal údajně proto, Že nenastoupil do zaměstnání a neplatil alimenty. Pacienti se k vyfasování faradů staví rozdílně. Někteří po kolenách lezli a prosili, aby toho
byli ušetřeni, druzí zaujali obranný postoj v koutě a snažili se bránit Když byly farady dávány více pacientům, byli požádáni o pomoc ošetřovatelé z jiných oddělení BlaCákova primariátu, kteří pomohli pochytat a přinutit určené pacienty k poslušnému pryietí faradů,
Farady dával ošetřující lékař MUDr Kllment, který nyní, údajně emigroval do Austrálie.
Za svého několikaměsíčního pobytu v Psychiatrické léčebně v Kroměříži jsem se setkal s dvěma případy svévolné, neoprávněné nucené hospitalizace a léčení, které neodpovídalo žádným platným právním předpisům, tím méně pak uvedené Havajské deklaraci
Jsou to manželé Kořínkovi z Prostějova, Šárka č. 3 a Jaroslav Kalinec z Huslenek č. 64,
okres Vsetín, PSČ 756 02.
1) K případu Jaroslava
Ka lince:
Dne 12. 10. 1978 byl Jaroslav Kalinec v Huslenkách nedaleko svého bydliště na veřejně silnici hrubým způsobem přepaden, sražen z kola do příkopu, tam zbit do bezvědomí,
zavázány mu oěi Šátkem, vsazen do želez, odvezen na MNV v Huslenkách a odtamtud dopraven do PL v Kroměříži. Jmenovaný je horník s TBC, budovatel republiky mnohokrát
vyznamenaný, bezúhonný.
Násilné odvlečení jmenovaného se stalo způsobem naprosto protiprávním bezjakéhokoiiv rozhodnuti. Ani ONV, ani okresní soud nevydal žádný příkaz. Teprve dodatečně,
když si proti takovému neuvěřitelnému jednání stěžovala jeho manželka, došlo dne
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12. 12.1978 k vydáni potvrzeni od MUDr Jaroslava Coufala ve Vsetíně, že Jar. Kalinec j e v
evidenci v psych. odd. OÜNZ ve Vsetíně od r. 1964. A na základě toho 20.12.1978 došlo k
vydáni rozhodnutí ONV v Kroměříži o j eho zadrženi v PL. K přepadení Kalince vsak došlo 12. 10. 1978» tedy dva měsíce před tím.. Potvrzení MUDr Coufala neobsahovalo žádný
přikaž ani uvedení nějakého důvodu, pro který by měl být zadržen v PL.
Dne 15. března 1979 podala jeho manželka u okr. soudu v Kroměříži žalobu proti
ONV v Kroměříži na zrušeni rozhodnuti ze dne 20. 12.197S. Když ani za 2 měsíce okresní
soud v Kroměříži o této žalobě nejednal, stěžovala si jeho manželka na různé nadřízené
orgány. Potom bylo v této věci nařízeno jednání na 13. 7. 1979. Jednání, kterého Jsem se
osobně zúčastnil, mělo průběh zcela nezákonný. Jar. Kalinec nebyl k jednání vůbec připuštěn a předsedkyně senátu Elena Ďuranová vydala usnesení o vyloučení veřejnosti, takže
jsme museli op us tit jednací síň. Opustila ji i jeho manželka a syn. Předsedkyně senátu křičela, chovala se hrubě až nepříčetně.
Jak se všechno přesně dále vyvíjelo, nevím, vím jen, že po dalších několika měsících
byl teprve Jaroslav Kalinec propuštěn, celý oteklý od nuceně užívaných léků. O nedodržování zákonnosti v této oblasti svědčí i výhružka ošetřujícího lékaře MUDr Klimenta, který
21. 12. 1978 varoval Jar. Kalince, že jestli jeho manželka nenechá toho psaní proti jeho
zadržení v PL, pak bude zavřena v PL i ona.
Jednou z možností, jak umlčet občany proto, že se vytrvale dovolávíyí svých zákonných práv a požadavků, když se jinak nedají zastrašit, je jejich zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a jejich označení za duševně nemocné. Člověk napadený výrokem o nezpůsobilosti k p rávním úkonům (i když je prokazatelně úplně zdravý) se stává
předmětem úplné manipulovatelnosti. Takovým soudním výrokem dojidc často k zničení
existence, protože »nesvéprávný« člověk těžko my de zaměstnáni. Je-li tímto výrokem postižen člověk vysoké odborné kvalifikace a živitel rodiny, je to diskriminace nejhorSího
druhu s dopadem pro další pokolení. Z pracovního procesu je často vyřazen, protože málokterý zaměstnavatel je ochoten ho zaměstnat.
Dalším úskalím nesvéprávnosti je, že se takto postižení občané obyčejně jakýchkoliv
podkladů k soudním rozhodnutím ani rozsudků tak, aby mohli uplatnit právo na odvolání, nedočkají. Dokonce soudní jednání se často konřyí bez uvědomění, že se vůbec konají,
ač se jedná o jejich bytostném z^imu.
»Kopejte do něho, škubejte a drancujte na něm, co chcete, takto jednou označený člověk se nikde práva nedovolá. Žalovaný a napadený může být od kohokoliv, sám všuk na
svoji obranu nemůže podat podnět, návrh ani odvolání. Ve společnosti; se stává kopacím
míčem.« Takto se jeví postiženým manželům, o kterých bude pojednáváno v tomto dalším případe.
2) Případ manželů Karla a Jindřišky Kořínkových z Prostějova.
Bylo to 15. 11. 1966 v časných ranních hodinách, když ve svém bytě Brno, Anenská 9,
byli manželé Kořínkovi přepadeni asi 10 cizími osobami. Bylo to v době čtyři dni po schválení nástupu mateřské dovolené paní Kořínkové. Násilníky byly vyraženy dveře bytu a
nezvaní dobyvatelé se s těžkými tyčemi, jimiž páčili dveře, vrhli na manžele Kořínkovi,
Paní, přestože byla krátce před porodem, byla kopanci příslušníka VB sražena na zem a za
ruce a nohy dvěma pochopy nedostatečně oblečena vlečena z druhého poschodí na ulici
do připraveného auta. Další násilník ještě předtím, než paní Kořínková byla povalena na
zem, se sápal dlouhým klackem na pana Kořínka v snaze uhodit ho přes hlavu, ale tomu
ještě stačila paní Kořínková zabránit tak, že tou baldou dostala pres zápěstí ruky. Sama
pak od kopanců a krevních podlitin, které j í byly způsobeny, se nemohla po dva dny řádně
postavit na nohy a od této otřesné události nemohla jíst. Manželé Kořínkoví po tomto násilném přepadení byli odvlečeni do Černovic na psychiatrii. Děti tímto incidentem byly
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vyděšené a plakaly hrůzou, co se to děje. Šlo o dětí ve věku dvě, pět, devět roku stáří. Nejpozomhodnější j e to,, že PL v Bmě-Čeniovíach tyto manžele tam přijala bez jakýchkoliv
zákonných podkladu. Po spáchaném násilí na nich a jejich deportaci do PL pák tito násilnící jím přehrabali celý byt Dodnes však nevysvětlili, co vlastně u nich hledali
Teprve po třech letech v r. 1970 se manželé Kořínkovi nepřímo dozvěděli, že byli oba
zbavení způsobilosti k právním úkonům a že jim byla ustanovena za opatrovníka pro ně
nežádoucí osoba, a to Stanislav Novotný, zaměstnanec MěstNV v Prostějově, přestože
mgjí Kořínkovi dost blízkého příbuzenstva, kteří by byli ochotni funkci opatrovníka
zastávat. Tento proti jejich vůli ustanovený opatrovník j e ani v jednom případě neuvědomil o jednáních, která ve věci manželů Kořínkových probíhala nebo jaká rozhodnutí soud
vydaL V pracovněprávních záležitostech úmyslně nechával projít stanovené lhůty, i když
na to byl několikrát písemně předsedou okr. soudu v Prostějově (JUDr Markem) upozorněn, a bylo mu jím pohroženo trestním postihem pro neplnění opatrovnických povinnosti Marné byly podněty manželů Kořínkových, aby tento nežádoucí opatrovník byl z takové ničemné funkce odvolán, zůstal jejich »opatrovníkem« až do své smrti v r. 1980, až napáchal mnoho zía vůči svým klientům, jimiž bylí manželé Kořínkovi, přestože jako hromadný opatrovník byl za svou funkci placen státem. Takto se jevil, jako by byl opatrovníkem soudu a ne osob jemu svěřených, jež měl zastupovat.
Pro koho tedy jsou takové soudní rozsudky a usnesení vyhotovovány a co jsou to za
cenné spisy, že jejích obsah nesmějí znát lidé, jichž se týkají, a namísto toho jsou pak na
podklade takových rozhodnutí (tajných) zjevně likvidováni? Ano tajných, neboř nikdo z
obviněných ani nejbližsích příbuzných nezná jejich obsah přesto, že bylo nepřetržitě o jejích vydání a doručení žádáno. Dodnes jsou právě tyto uUyované rozsudky a usnesení
zneužívány jako »důkazy« proti; Kořínkovým a není možné tomu čelit, protože příslušný
soud se tvrdošíjně brání, aby tato »čistá« rozhodnutí se nedostala Kořínkovým do rukou.
Jsou to: usnesení ve věci L 621/64, dále rozsudek ve věci 21 Nc 902/67 a rozsudek ve věci
] Nc 80/64 vše Okresního soudu Brno město. Přes tuto vážnou právní závadu se tato
rozhodnutí stala podkladem pro rozsudek ve věci P 52/72 okresního soudu v Prostějově,
na jehož podkladě byly manželům Kořínkovým odebrány všechny nezletilé děti a dány
jedno do pěstounské péče, dvě do Domova mládeže a jedno do nezrušiieiné adopce. K
zrušení rozsudku P 52/72 byl dán neprodleně podnět Generální prokuratuře a Ministerstvu spravedlnosti, ale tam to zap ad Jo jako téměř všechno, co bylo rodinou Kolínkových
nebo jejich příbuznou babičkou dětí Kořínkových podáno.
V ČSSR, kde jsou zdravotní lékařské služby poskytovány bezplatně, se vyšetření zdravotního stavu zdravé osoby na psychiatrii může uskutečnit nikoli na žádost osoby (to je
soukromě), ale jen na pokyn státních orgánů (soud, prokuratura, vy Setr. odd. VB). Potřebuj e-l i občan vysvědčení o tom, zeje psychicky zdráv, např. aby je mohl předložit na svoji
obhajobu proti osočení, takové vysvědčení se na vlastni žádost nevydává. Vydávat p o s u d ky o psychickém stavu jednotlivých občanů je jakýmsi monopolem pouze pro potřeby
státních orgánů, a tyje mohou používat nebo zneužívat, jak potřebuji. Skutečnost se jeví
tok, že jen tito v našem státě a nikdo jiný mnjjí právo rozhodovat o tom, kdo smí být psychicky zdráv n kdo přes prokazatelnou skutečnost nikoliv. To má svůj účel zvlášř tehdy,
když někomu nepohodlná osoba má^být zlikvidována, prostě úřední cestou se zbaví svéprávnosti a dá se pod státní kuratelu. Žádný z lékařů psychiatrů se neodváží u člověka, který byl jednou takovým výrokem označen, tento výrok přešetrit a vystavit zdravotní lékařskou zprávu, že jde vlastně o člověka zdravého. Všichni vědí,, že vyšetřovaný j e naprosto
zdráv, ale každý lékař se bojí do toho zasáhnout, neboť je zřejmé, že zdraví íidéjsou zbavováni svéprávnosti z jakéhosi »vyššího společenského zájmu«. A s tím nikdo nehce nic
mít, to je zaklínadlem Proto se tak snadno výroky o zbavení svéprávnosti vynášejí a tak
nesnadno se zcizená právní subjektivita získává zpět. Oni sice neničí důkazu, že by byli
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Kořínkoví někdy duševně nemocni, ale má-11 bít svéprávnost vrácena, vědí dobře, že běžným způsobem není možné člo věku se prokázat důkazem o opaku, totiž že je zdráv a že j e
tu na něm páchán zločin.
Přesto se to paní Kořínkové povedlo. V těchto případech zbývá pouze jedna možnost;
nafingovat trestný čin a přesto si být plně vědom, že není možné tuto osobu z trestného
Činu obvinit Tedy využitím §116 itr.ř., kdy se nařizuje vyšetření duševního stavu v případě,
že občan zbavený svéprávnosti se dopustil trestného činu. Bylo nutné volit tedy cestu
»spáchání« trestného činu s dobrým vědomím, že o žádný trestný čin nejde a není možně
Hedy, aby byl člověk trestně stihán. Tato příležitost se naskytla, když ze struny soudu se
stalo jedno běžné nedopatření a toho se využilo.
V době,, když byla paní Kořínková v porodnici (po narozeni j e j ich pátého dítěte), právě
té doby vyožil okr. soud v Prostějově k tornu, aby za nepřítomnosti Kořínkových (běžná
soudní praxe, jedná-li se o tuto rodinu), vynesl před nimi utajovaný rozsudek ve věci P 52/72,
jímž v důsledku jim odejmuté plnoprávnosti byly pak hrubými exekutivním způsobem
odebrány děti včetně novorozeněte. Pro názornost. Páté dítě se narodilo 13. 3. 1973 a hic,
rozsudek P 52772 okr. soudu v Prostějově byl vynesen 14. 3, 1973. Provedeno to tak, že
nikdo z rodiny nevěděl, že se nějaké soudní řízení koná, aby do rozhodnutí nemohl nikdo
zasáhnout a aby nemohla být uskutečněna obhajoba rodiny na sebeurčeni bezporucníkování. Kurát, který je zastupoval, se za ně jednoduše vzdal práva na odvolání, u tím se rozsudek stal ihned pravoplatný a vykonatelný. Při tomto zbrklém soudním jednáni si senát ani
neuvědomil, že nečtený ani nedoručený rozsudek j e pro Kořínkovy a nejen pro ně, ale pro
každého občana našeho státu nezávazný. Proto paní Kořínková nebyla žádným soudním
rozhodnutím vázána a pro svou odcizenou dcerušku, která byla odvlečena už na druhý konec republiky, si plným právem jela a zcela legálně šiji odvážela. Soud v případě Kořínků
může namítnout, že ve věci P 52/72 byli tito právně zastoupeni. Jestli vsak kurát St, Novotný je u soudu zastoupil, soud ví, že tato nastrčená figura zásadně jedná proti zájmům
rodiny Kořínkových a přesto byl ponecháván ve funkci o nich jednal a je zastupovat, T o
tedy j e něco, co vrhá temný stín na prostějovský soud, Paní Kořínková, když si malou odcizenou dcerušku Renátu odvážela autobusem z Ostrova nad Ohří do Karlových Varů li
tam pak přesedly na autobus jedoucí na Prahu, jízdenky zaplaceny a krátce prcci odjezdem, byl autobus obklíčen patrolou příslušníků SNB (poetem asi 12), li vstoupili do autobusu, vyzvali pasažéry k legitimování. Tím byla paní Kořínková s dítětem zaskočena, dítě
jí poznovu vytrženo z ruky a odvlečeno. Příslušníci SNB po telefonátech a dálnopisem se
dorozumívali s Prostějovem, paní Kořínková byla až do večerní doby zadržena na SNB
Karlovy Vary a posléze ji odtáhli na psychiatrii v Karlových Varech. Tam přijímači lékařka
paní Kořínkovou vyslechla a byla takovým jednáním ohromena a dost rázně čekajícím
příslušníkům. SNB sdělila,, že nemusí právo bez lékařského doporučení občany dopravovat
do léčeben. Zdravotník, který byl u příjmu, dostal od ní pří kaz všechny její odebrané věci
vrátit a ji propustit. Dala jí informace, jak jedou noční a ranní vlaky na Prahu a další spojení.
SNB Karlovy Vary nebylo s tímto řešením spokojeno, ale rychle bylo zahojeno trestní
stíhání paní Kořínkové pro únos dítěte (absurdnost j e v tom, že pro »únos« dítěte jimi
uneseného) a dle § 116/1 tr.ř. bylo nařízeno vyšetření duševního stavu obviněné. Usnesení
je ze dne 20. 8. 1973, SNB-odd. vyšetřování VB Karlovy Vary ČVS; VV-524/73. Na toto se
čekalo. Konečně vyjde najevo, na jakém podkladu bylí omezeni ve způsobilosti k právním
úkonům, což se datuje ke dni 15. listopadu 1966 za násilné jich deportace do léčebny
v Černovicích, a že vyjde najevo to, že k omezeni jich ve způsobilosti k právním úkonům
dodnes chybí předpokládaný lékařský podklad. Z té doby existuje než nějaká vyhotovená
zpráva, která měla posloužit soudu místo znaleckého posudku., Jeho obsah by ,se nutně
střetl se zdravotnickým střediskem oddělení gynekologie a dostalo by se do veřejností,
jaká zhovadilost byla spáchána na nastávající matce a konečně na celé rodině. Ostatně v
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době gravidity je žena celou dobu pod lékařským dohledem a j e vše normální, žádné onemocnění a najednou j e tak nemocná, že j e nutné jí omezit v právních úkonech- A konecně, aby manžel nemohl podniknout nic na obranu napadené manželky, j e deportován a
označen za stejně neschopného jednat s národními výbory a soudy.
Tedy ono usnesení dle § 116/1 t r x j a k jíž uvedeno, bylo uvítáno. Paní Kořínková dostala vyrozumění z psychiatrické kliniky LFUP Olomouc, doc. prof. MUDr Karel Tabarka
CSc, že se má na základě obvinění z únosu vlastního dítěte dostavit k vyšetření duševního
stavu. Znalecký posudek byl vyhotoven trojmo samým prof. K, Tabarkou a MUDr Fr.
Skřivánkem a kolektivem. Profesor Tabarka, jak se sám vyjádřil, podnikl všechno, aby zjistil,. na jakém podkJadě byla paní Kořínkové právní způsobilost zcizena, a sám prohlásil, že
v celé republice nenasel jeden zdravotní podklad, který by mohl opravňovat takový výroL
Znalci tedy v posudku doslovně uvedli, že obviněná Jindra Kořínková »netrpí žádnou
chorobou, byla plně schopna rozpoznávat společenskou nebezpečnost trest činu a ovládat
své jednání... Není nebezpečná sobě ani okolL« Vzhledem k tomu, že se jednalo o úmyslný
trestní cín, není u tohoto činu jednáním obviněné Kořínkové naplněna subjektivní stránka činu, neboť nebyla informována o tom, že její dcera Renata byla (tajným soudním jednáním) svěřena soudem do výchovy manž. Koškových, a tedy nedopustila se úmyslně
trestného cinu, Tedy, chce-li se napadený a podrývaný občan (výrokem o nesvéprávnosti)
ospravedlnit, nezbývá mu jiné cesty než fingovat trestný čin, aby tak vyšlo najevo to, že
soudy v ČSSR hrubě porušují soudní řád, nelidsky zasahují do práv a soukromí rodiny až
do úplné genocidy. Na základě tohoto znaleckého posudku zažádali manželé Kořínkovi o
vrácení způsobilosti k právním úkonům a urychlené vrácení jim rozebraných dětí, protože
na podkladě tohoto posudku nikdo nemá právo s celou touto rodinou jakkoliv manipulovat. I kdyby nebylo tohoto posudku, tak za rodinu (kdyby toho bylo třeba), má právo jednat nejbližší příbuzný, ale nikdy ne osoby, které jsou prokazatelně protichůdných zájmů.
Návrh k vrácení způsobilosti k právním úkonům doložen verifikovaným opisem usnesení s posudkem musel způsobit na soudu v Prostějově ohromení, a tak se počala vyvíjet
horentní kampaň tento posudek vyhotovený klinikou v Olomouci devalvovat Najednou
dostávají oba manželé Kořínkovi předvolání k hospitalizaci do léčebny v Kroměříži (podepsán primář Dr Koutský). Bylo mu odpovězeno, že paní Kořínková znalecký posudek již
má a že není třeba dalšího, Jenzě ten, co J. Kořínková má, se nemůže a nemohl hodit prostějovskému soudu, a tak po odmítnutí předvolání k prim. Dr Koutskému je dělán další
pokus, a to od soudkyně Jany Maiové, aby se manželé Kořínkovi dostavili k soudu, kde
jim bude přečteno usnensení znalce k vyhotovení nového znaleckého posudku. Na to je
znovu poukázáno, že jim není třeba nějakého nového posudku a že stačí zatím ten, který
má paní Kořínková. Na několikeré pokusy o znehodnocení tohoto posudku se reagovalo
záporně, a proto se použilo dalšího nastrojeného přepadu rodiny Kořínkových tentokrát
tak, aby byli obviněni z útoku na veřejného činitele,, ačkoli celé okolí ví, Že byli přepadeni
v bytě oni.
Tak od roku 1973, kdy už byl vyhotoven znalecký posudek psychiatrickou klinikou
prof Dr K. Tabarky v Olomouci, to nedalo funkcionářům NV a na soudu v Prostějově
klidu. Rozsudkem P 52/72, ke kterému nebyla dána možnost rodinným příslušníkům a
příbuzenstvu se vyjádřit ani se odvolat, a navíc, když došlo k zcizení novorozence Libora
přímo v porodnici (přes protesty rodiny a příbuzenstva), muselo se něco dít,, aby negativní
posudek vyhotovený v Olomouci byl stornován. Od té doby se rodina Kořínkových stává
předmětem ustavičných znepokojování,, obviňování, předvolávání k výslechům na VB,
aniž blíže sděleno, čeho se výslech má týkat apod. Protože doma zůstal už jen nejstarši
jejich syn, Štvaní se přeneslo i na něho. Vymýšlelo se všechno možné, jen aby ho mohli
postihovat nebo ztlouci. Proto se do obrany této rodiny postavila sama matka pana Kořínka. Začala korespondenci se soudem, prokuraturou a žádala zdůvodnění toho, proč
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j e rodina jejího syna takovýmto vyloženě protizákonným způsobem drancována. Ttvala
též na vydání tajně proti nim vynesených rozsudků a usnesení, které by ly postranní cestou
proti nim zneužívány. K matce pana Kořínka se přidalo-ještě několik dalších občanů, kteří
tuto rodinu dobře zn^jí mnoho let a dokonce ještě jako malé školáky, a podali protesty,.
Prostějovský soud v čele s prokurátorem Dr V.. Nezvalem věděli, co znamená tento posudek v rukou rodičů a rodiny. Bylo nutno tento posudek nahradit takovým J a k ý by oni potřebovali. Proto bylo podniknuto několik pokusů manžele Kořínkovy znovu dostat do
psychiatrické léčebny, v čemž se velmi aktivně projevovala soudkyně prost^ovského soudu Jana Maiová. Rodina se bránila podstoupit novému testování u vědomí toho, o co prokurátorovi a osazenstvu soudu jde, tak se k výzvám a k předvoláváním k nucené hospitalizaci v PL stavěla záporně.
Onen údajný »útok na veřejného činitele«, jehož se manželé a jejich syn Marek měli
dopustit, byl předem osnován tak, jak to prokurátor V. Nezval potřeboval. Stalo se to takto:
Dne 23. 2. 1977 kolem desáté hod. dopoledne u bytu Kořínkových zazvonila asi tak
23-létá žena v tvídovém kabáte, límec zdvižený, ruce v kapsách a ptala se paní Kořínkové, která šla otevřít, jestli je jejich syn Marek doma. Doma byl, měl ještě po úrazu bolavou
nohu. Paní Kořínková nic netušíc, šla syna zavolat, ten na sebe natáhl pár kousků oděvu a
bos vešel do dveří z ložnice do předsíně. Jen se tam octl, ženština zmizela, paní Kořínková
stojící u dveří od chodby byla najednou odmrštěna ke skříni stojící v předsíni a dva chlapi
jak hora oblečeni v bundách se vrhli na jejich syna, který na něco podobného nebyl připraven. Začali jím cloumat a on jen zavolal: mámo. Pevně se držel futra dveří, přiskočila pant
Kořínková, chopila se ho kolem pasu, aby mu ti hrubí vetřelci nemohli ubližovat, Mladší z
nich mu začal ruce odtrhovat od dveří a do očí stříkat kas rem, čímž ho oslepoval. Pani Kořínková držela syna dál, a tak začali vyhrožovat střílením a jeden z nich vytáhl z kapsy
browning. Paní Kořínková odpověděla, at si poslouží a dál i s manželem drželi syna. Pan
Kořínek si odskočil pro fotoaparát a pořídil si několik snímků této neobvyklé scény. Kdy 2:
už byl syn vlečen se schodů, pan Kořínek jmenovitě volal sousedy, aby byli svodky toho,
co se děje. Pak přinášel synovi boty, jelikož byl bos. Ona ženština hned od počátku odběhla dolů po schodech, že jde zavolat posilu a už se neukázala. Nikdo sejí nedotkl, nepadla žádná urážka, žádná nadávka, nebylo žádného škrábání, kousání, vyhrožování, jak
se pak tato sehraná trojíce snažila tvrdit a Kořínkovy tak obvinit z jich napadení. Několik
sousedů, kteří byli svědky celé té scény nic takového neviděli ani neslyšeli. Divili se jen,
co si to ti dva cizí chlapi na Markovi dovolují. Tito vetřelci se totiž ani Kořínkovým neprokázali, kdo jsou a kam Marka chtějí odvléci. Teprve až třetího dne z obvinění se dověděli,
že šlo o maskované příslušníky VB, a tito že dostali příkaz se pro tento incident obléci do
civilních šatů. Byli to nadstrážmistryně Neubaucrová, nadpor. Zbořil a Michl Syna manželů Kořínkových odvezli pryč, zřejmě do vazby.
Na podkladě tohoto hanebného přepadu rodiny do tří dnů vzniklo obvinění Kořínkových z »napadení veřejného činitele« dle § 155/la,b a § 156/Ia, b 2 tr.z, Ač to s obviněním
nikterak nesouviselo, nařídil prokurátor Dr V. Nezval u Kořínkových domovní prohlídku,
a zabavili jim mimo jiné korespondenci s Komisí pro lidská práva OSN a strojopis Charty
77, a oba manželé byli vzati do vazby. Jejich syn Marek byl pak odsouzen za útok na veř
činitele (čehož se vůbec nemohl dopustit) a za přečin proti pracovní kázni na 14 měsíců
nepodmíněně. Manželé Kořínkovi byli z vazby převezeni do PL Šternberk, kde moli být 2
měsíce do vyhotovení nového posudku, tentokrát takového, jaký by potřeboval prok. Dr
V. Nezval. Vyšetřovatel Vßjda k vypracování tohoto posudku vyhledal velmi povolného a
laxního soudního znalce J í m ž byl MUDr Eugen Skála s MUDr Birkásovou. Jinak by manželé byli teritoriálně příslušní do PL Kroměříž. Posudek, který byl takto vyhotoven na
podkladě křivého obvinění z »útoku na veřejného činitele« a materiálu, který dodal prok,
V. Nezval, j e hanopisem zkomolených a zkreslených výroků. Paní Kořínková má dle něj
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diagnózu »paranoid ní kverulace« a u JC Kořínka j e to »indukovaná paranoidní psychóza«.
Oba prý jsou »nebezpeční sobe i svému okolí«,, takže soud nařídil jejich »ochranné Léčení«
na uzavřeném odd. v PL Kroměříž, které pak bylo změněno na léčení ambulantní, v němž
jsou manželé Kořínkoví u prim. MUDr O. Hulvy na OLJNZ v Prostějově dodnes, i . Kořínkové byl naordínaván 3x denně Thyorídazin, neni-li k dostání, pax Peďenazín nebo Piegomazin. K. Kořínkoví j e pod pohrůžkou internace v PL nařízeno chodit každý pátý týden
na injekce Modíténu. Vzhledem k tomu, že nic takového nepotřebují, j e to vlastně jejich
pozvolné trávení. Mimo to užívají několikrát denně Trifenidyl na vyrovnání vedlejších účínků. Li p, Kořínka dávky Modíténu způsobují třes rukou a zpomalení fysiologického
procesu, takže jako umělecký malíř a grafik (což je jeho povolání) nemůže produktivně
tvořit. S takovým »léčením« manželé Kořínkovi nemohou souhlasit, zvláště když toto
trvá jíž bez podstatné změny pátý rok.
Závěrem nutno poznamenat, že způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím
okr soudu ve Vyškově oběma manželům vrácena až v r. 1979.
Poznámka: Text a stylizace zpracovány dle manželů Kořínkových.
3) Že to nebylo poprvé, co v ČSSR bylo zneužito psychiatrie k nezákonným účelům,
svědčí i případ Anny Schwarzové, publikovaný v Rudém právu dne 6. října 1966.
Velmi stručně a zjednodušeně. Annu Schwarzovou nezákonně vystehovali z bytu pro
neplacení nájemného, přestože měla stvrzenky o zaplacení nájemného. Advokát Dr. Victor, který spor vedl v zastoupení správkyně domu, se pak do jejího bytu nastěhoval. Protože byla členkou Svazu protifašistických bojovníků, požádala Svaz o pomoc. Protože však
uviděla, že tam jso u ve vedení funkcionáři, kteří zastávali místa v bezpečnosti i jiných úřadech v době tzv, slovenského státu, upozornila na to úřady. Ing Knežo začal proto šířit nepravdivá tvrzení, že za války nevyvíjela žádnou ilegální činnost, že psala DrTisovi a žádala
ho, aby jí pomohl zbavit se manžela žida, se kterým jako arjjka nechce žít. Její ló-letá
dcera byla tak dotčena počínáním své matky vůči otci, že spáchala sebevraždu. Nakonec
byla zbavena členství ve Svazu protif. bojovníků i členství ve straně. Přestalo s e j í věřit.
Nebraly se v úvahu její doklady a výklad událostí. Nemohla se s tím smířit. Psala stížnosti.
Všude ji nejprve vyslechli. Vyžádali si posudky a informace ze Svazu protif. bojovníků. A
končilo to všude stejně. Co chcete, vždyť za války... A tak pro neoprávněné napadání byla
postavena před soud. Soudní znalci dr. J. Masarík a dr. J. Dob rot ka, kteří byli k jednání
přizváni, uvedli ... Hlavním bodem psychiatrického obrazuje t.č. pocit ukřivděnosti, je
neodbytná pří podávání své verze příběhu, není přístupná argumentaci; soudí se trvale
bez nároků na materiální zisk, jen pro získání satisfakcc. Tedy pro ideální motiv. Cítí se
dlouhou dobu trvale a soustavně pronásledována. Diagnóza: Paranoia, kverulantní forma
(sudičský lyp). Jako návrh z naši strany doporučujeme zbavení svéprávnosti. Jde o duševní
chorobu, klerá v úseku představ (bludů) vylučuje trestní stíhání... A lak se dostala napřed na
kratší dobu a později na dlouhou dobu do psych, léčebny v Pezinoku a samozřejmě že byla
zbavena svéprávnosti. Nebylo dbáno doporučení psychiatra doc. dr. E. Ouensbergra, aby
soud bral v úvahu zbavení svéprávnosti paní Schwarzové jen tehdy, když se dokáže, že žaloby A, Schwarzové jsou bezpředmětné nebo neoprávněné. Tak po 17 roků byla paní
Schwarzová vláčena po soudech, psychiatrických zařízeních, byla nesvéprávnou osobou.
Téměř sedmdesátiletá žena se přesto nevzdala, postavila se proti skupině vlivných lidi.
Byl to nerovný boj. Snad i to se dodnes zdá někomu nenormální. Teprve po sedmnácti letech se »případ Schwarzová« vyjasnil.. Paní Schwarzová byla znovu přijala za členku Svazu
protif bojovníků, byl ji konečné upraven i důchod, ale ... jak pracovníci redakce J. Bečvář
u 1\ Vaněček v roce 1966 uvádějí... Měsíce ubíhqjí a pracovnici soudu a dalších státních
orgánu si však dosud nenašli čas záležitost paní Schwarzové vyřešil beze zbytku,
Tolik z článku v RP ze dne ó. října L966 s názvem: Jde »jen« o čest.
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NA ZÁVĚR ŽÁDÁM

1. V mém případě
a) revizní znalecké vyšetření a posudek uznávanými psychiatrickými autoritami;
b) projednání podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, které jsme podali jak já^
tak i má manželka. Především přešetřeni křivých svědectví o zneužití pravomoci veřejného činitele a násilného odebrání půdy. Na tato naše závažná upozornění nebyla dosud dána odpověď buď vůbec nebo bez konkrétního zdůvodnění.
2. V případě manželů
Kořínkových
a) dodatečné doručení jim všech před nimi utajovaných soudních rozhodnutí;
b) obnovu všech jich se týkajících řízeni ve věci jim zne uznávané právní subjektivity a
věcí týkajících se jejich nezletilých dětí za léta 1967-1979;
c) až do vyšetření, případu zastavení jejich léčení.
3. Přešetřeni případu Jaroslava Kalince*
4. Přešetřeni používáni mučení pacientů elektrickým proudem v Psychiatrické léčebně v
Kroměříží.
Upozorněni:
Pokud nebudou prokazatelně bezodkladně, to j e do 14 dní ode dne obdržení zahojena
žádaná šetření a zastaveno léčení manželů Korunkových, nezbude nic jiného, než abych se
obrátil o pomoc na mezinárodní psychiatrickou asociaci, aby sama provedla revizní znalecká šetření.
S pozdravem
Zdar madridské konferenci!
Zdar VIL Světovému kongresu psychiatric ve Vídni!
Augustin. Navrátil
Lu to pecny 14
768 31 Zlobice
Generální prokuratura ČSR
v Praze
II/2 Pz 6 138/83

V Praze dne 24, 5. 1983

Augustin Navrátil
Lutopecny 14
768 31 Zlobíce
Na podkladě Vašeho podání ze dne 14. 2. 1983 byl znovu přezkoumán postup orgánů
činných v trestním řízení ve věci okr. soudu v Kroměříži Sp. zn, 1 T 87/76. Na stanovisku,
které Vám bylo sděleno na základě předchozích stížností a podnětů Vašich i Vaší manželky, naposledy dne 17. 9. 1980 pod sp. zn. II/l Pz 6 169/80, není důvodu ničeho měnit.
Trestní stíhání bylo pro podezření z. tr. činu podle § 154 odst. 1 Ir. zákona původně zahojeno, skutečnost, že jste byl autorem písemného odvolání., jehož obsahem byl uvedený
trestný čin spáchán, byla řádně prokázána. Ukončení celého řízení zprošCujícím rozsudkem a na něj navazujícím rozhodnutím o uložení ochranného léčení podle § 72 odst. i, 4
tr. zákona bylo v souladu se zákonem. Rovněž další postup okr. soudu v Kroměříži,, pokud
na návrh psych, léčebny v Kroměříži rozhodl 13. 10. 1978 pod sp. zn. NL 1.73/78 o přeměně způsobu výkonu ochranného léčení z ústavního na ambulantní byl rádně zdůvodněn
posudky této léčebny. V tomto směru jsme neshledali důvod k dalšímu opatření.
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Vzhledem k tomu, že své podání ze dne 14. 2.1983 jste současně poslal i ministerstvu
zdravotnictví ČSR, není třeba mu zasílat stejnopis tohoto Vašeho podání k případnému
dalšímu opatření, pokud napadáte léčebné metody uplatňované na pacientech v psych, léčebně v Kroměříži,
Krajské prokuratuře v Brně bylo uloženo, aby na podkladě Vašeho podání prověřila,
zda manželé Kořínkovi případně jejích synové se domáhají přezkoumání postupu v jejich
věci a v jakém rozsahu.
Po tomto vysvětlení Vase podání
odkládáme.
Ředitelka odboru
v zasL dr, Matušínský v.r.
sfs

s§c

Krgjský soud v Brně
60100 Brno, Rooseveltova 16
Spr 18.058/83
Augustin Navrátil
Lutopecny 14
768 31 p. Zlobíce

Brno dne 31. května 1983

Věc; Stížnost
Stejnopis Vašeho podání ze dne 14. 2, 1983, adresovaného Generální prokuratuře
ČSR a Ministerstvu zdravotnictví ČSR, presentovaného též ministerstvem zemědělství a
výživy, mí byl postoupen ministerstvem spravedlnosti ČSR k vyřízení.
Hlavní účel Vašeho podání, jak sám uvádíte, je upozornit ústřední orgány, jimž jste
podání adresoval, na to, že podle Vašeho názoru je v ČSSR zneužívána psychiatrie k nezákonným účelům.
K činnosti soudů všeobecně uvádíte, že na návrh prokuratury bylo prováděno Vaše
psychiatrické vyšetřování a posléze po zákroku Generálního prokurátora ČSR a na základě posudku znalců psychiatrů vzala okresní prokuratura v Kroměříži svij návrh na Vaše
omezeni způsobilosti k právním úkonům zpět a okresní soud řízení zastavil usnesením ze
dne 21. 1. 1983. Stěžujete si, že rozhodnutí Vám nebylo doručeno (dne 14. 2. 1983). Zjistil
jsem však, že bylo doručováno dne 16. 2. 1983 a dne 4. 3. 1983 nabylo právní moci.
To, že jste byl v řízení vyšetřován psychiatry, nelze přičítat k zavinění soudu, neboť byl
povinen o návrhu prokuratury jednat a uvedený důkaz nařídil
Ve svém podání se dále zmiňujete o případu manželu Kořínkových a Jaroslava Kalínce.
Řízení ve věci omezení způsobilosti manželů Jindřišky a Karla Kořínkových bylo vedeno původně u městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 Nc 902/67, zahojeném z podnětu
Dr. Pludka, později u okresního soudu ve Vyškově, a to ohledně Jindřišky Kořínkové pod
sp, zn. 3 P 67/75 a ohledně Karla Kořínka pod zn. 3 P 69/75..
U obou jmenovaných bylo omezení rozhodnutím pravomocným dne 7. 9. 1979 a
1. 9. 1979.
Pokud pak o dětech manželů Kořínkových bylo jednáno ve věci P 52/72 okresního
soudu v Prostějově, sám uvádíte, že ani Generální prokuratura ČSR, ani ministerstvo
spravedlnosti neshledali důvod k podání stížnosti pro porušení zákona
Ve věci Jaroslava Knlince Vás patrně informátoři, zejména jeho manželka Františka
Kalincová, neúplně informovali, protože soudní řízení ohledne něho se vedlo jen o jejím
návrhu proti ONV v Kroměříži na zrušení rozhodnutí ze dne 28. 12. 1978 o zadržení
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Jaroslava Kalince v psychiatrické léčebně v Kroměříži (7 C 442/79), které skončilo usnesením 13. 7. 1979, q. 7 C 442/79-16, pravomocným dne 26. 7. 1979. Stížnost Františky Kalincové byla vyřízena náměstkem předsedy krajského soudu dopisem ze dne 14. 9. 1979,
zn. Spr 18.113/79 a ministerstva spravedlnosti ČSR pod sp. zn. s t í l 1309/79-Pe/Ku.
Vaší závěrečné žádosti nemohu vyhovět, protože:
1) ve Vašem případě nemám právo a ani nevidím důvodů k provedení Vašeho znaleckého vyšetření a posudku uznávanými psychiatrickými autoritami, ani nemám právo
projednávat Vaše podněty ke stížnosti pro porušení zákona (ostatně pravomocné rozsudky jsou starší 3 let),
2) v případě manzeiů Kořínkových
a) nebyla jim utajována žádná rozhodnutí, tato byla vždy doručena opatrovníku,
ostatně mohou nahlížet do spisů a činit si výpisky,
b) obnova řízení by mohla být provedena jen na jejich návrh (nikoli Váš), ovšem
rozhodnutí jsou starší než 3 roky,
3) nejste účastníkem řízení ve věci Jaroslava Kalince a jeho manželka o prošetření
mohla podle mého poučení požádat Generální prokuraturu,
4) nemám právo přešetřovat v psychiatrické léčebně pravdivost Vašich údi\jů o mučení pacientů elektrickým proudem.
Žádné opatření na základě Vaší neodůvodněné stížnosti proto nečiním.
Předseda knyského soudu:
* * *
podpis nečitelný
Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky
12037 Praha 10 - Vinohrady, tř. Wilhelma Piecka 98
ZN: LP/4-270-N-23. 5.1983
REF: Smetanová, Dr. Dušek

V Praze dne 2. 6. 1983

Soudruh
Augustin Navrátil
Lutopecny 14
768 31 Zlobíce
Ministerstvo zdravotnictví ČSR prošetřilo Vaše »upozornění na zneužívání psychiatrie v ČSSR« v příslušných zdravotnických zařízeních a zjistilo, že postupy zdravotnických
zařížení nebyly v rozporu s platnými předpisy. Pobyty v psychiatrické léčebně v Kroměříži
u všech uváděných občanů byly důvodné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, a tyto
pobyty by!y nařízeny odborem sociálních věcí a zdravotnictví ONV v Kroměříži. U Vámi
uváděného případu Jaroslava Kalince bylo právoplatné rozhodnutí okresního soudu v
Kroměříži, ze dne 13. července 1979, č j . 7 C 442/79, podJe něhož nový návrh na přezkoumání rozhodnutí o zadržení v psychiatrické léčebně lze podat až po uplynutí doby 6 měsíců od
právní moci rozhodnutí soudu, tzn. až počátkem r, 1980. Nebylo proto rozhodující rozhodnutí
ONV v Kroměříži, které stanovilo platnost zadržení v ústavu na dobu do 30. 9. 3979.
Vzhledem k uvedeným okolnostem není Vaše podezřeni na zneužívání psychiatrie
v ČSSR důvodné.
MUDr Jiří Boukal, CSc.
vedoucí oddělení organizace a řízení
léčebně preventivní péče
*

*

*
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Lutopecny 27. 6. 1983

Ministerstvo zdravotnictví CSR
T L Wjihelma Fáecka 98, 12037 Praha 10 - Vinohrady

Věc: odpověď na Váš dopis z n LP/4 - 270 - N - 235 1983.
Vaše vyřízeni mého upozornění ze dne 14. 2. 1983 na zneužívání psychiatrie v ČSSR k
nezákonným účelům zaslané v dopise ze dne 2. 6. 83 odporuje všem platným normám
pro vyřizováni podnětů a stížností pracujících, protože se k většině mých konkrétních stížností, upozornění a obviněni výbec nevyjadřujete, a k čemu se vyjadřujete, tak zcela
nekvalifikovaně nebo nekonkrétně.
1) Vůbec se nevyjadřujete k mému kritickému zhodnocení písemných posudků soudních znalců z oboru psychiatrie, přestože jsem upozornil na jejich rozpory jak při stanovení diagnózy, tak í rozpor mezi status praesens psychicus a diagnózou uvedenou soudními
znalci, rozpor soudních znalců při stanovení nebezpečnosti mého pobytu na svobodě,
rozpor soudních znalců na omezení způsobilosti k právním úkonům, rozpor mezi psychiatry a psycholoy, rozpor mezi psychology i podstatně rozdílné výsledky zjišťování IQ.
2) Nevyjadřujete se k mému upozornění na nedodržování tzv. Havajské deklarace
psychiatry na našich psychiatrických ústavech a klinikách.
3) Nevyjadřujete se k mému obvinění: o mučení pacientů elektrickým, proudem v psychiatrické léčebně v Kroměříži na přijímacím odd. č. 6, přestože jsem uvedl jména pacientů, kteří tímto byli postiženi.
4) Vůbec se nevyjadřujete k případu manželů Kořínkových z Prostějova, přestože je
tento případ podrobně popsán a podpořen připojením ke stížnosti dospělými syny manželů Kořínkových, a to Marka Kořínka a Hanuše Kořínka, jak uvedli ve svém prohlášení
ze dne 19.4.1983 zaslaném jak G.P. ČSR tak i Ministerstvu zdravotnictví ČSR.
5) Zcela je ignorována má žádost uvedená na str. 15 mého upozornění, kde na závěr
žádám znalecké vyšetření a posudek uznávanými psychiatrickými odborníky.
6) Jediné Vaše konkrétní; zodpovězení j e případ Jar. Kalince a toto zodpovězení je
zcela ubohé a nekvalifikované, neboť Jar. Kalincc byl násilně deportován do PL v Kroměříži již 12. 10. 1978 a přitom uvádíte, že pravoplatné bylo rozhodnutí okr. soudu v Kroměříži ze dne 13 , 8. 1979,, Z jakého platného důvodu byl proto přijat, zadržen a nucené léčen
v době od 12. 10. 1978, když jak sami uvádíte, nebylo rozhodující ani rozhodnutí ONV v
Kroměříži, které však také nemohlo být ani platné, protože bylo vydáno až 20. 12. 1978.
Žádám Vás proto ještě jednou o konkrétní zodpovězení a vyřízení připomínek, stížností n žádostí uvedcných v mém podání ze dne 14. 2. 1983 a zároveň Vás žádám o umožněni přešetřeni mého případu a vydání znaleckého posudku znaici ze zahraničí z oboru psychiatrie a psychologie,, členů mezinárodního psychiatrického
sdružení, a to nqjraduji z
neutrálních zemí Rakouska
nebo
Švýcarska.
Augustin Navrátil, Lutopecny 14, 768 31 Zttobice
P.S.
K závěru mého podání z 14. 2. 1983 postrádám Vaše vyjádření ohledně škodlivých účinků
»léčeni« manželů Karla a Jindřišky Kořínkových a Vaše stanovisko k žádosti o zastavení
j\jich léčby až do vyšetření případu.
*
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Krajský soud v Brně
60100 Brno, Rooseveltova 16

Lutopecny 1. 8. 19S3

Věc: Odpověď na Vás dopis ze dne 31. 5. 1983 zn. Spr. 18058/83
S Vaším vyřízením mého upozornění na zneužívání psychiatrie v ČSSR nemohu být
spokojený, protože po stránce obsahové není na potřebné úrovni, aby mohlo být považováno za dostatečně kvalifikované,, protože Vaše údřye nejsou vždy pravdivé a úplné. Ani
po stránce formální nemá poiřebné náležitosti.
1. Postrádám razítko a čitelný podpis předsedy krajského soudu v Brně, který měl
údajně mé podání vyřídit, takže nevím, kdo je vyřídil.
2. Uvádíte, že nemáte právo a že ani nevidíte důvodů k provedení mého znaleckého
vyšetření a posudku uznávanými psychiatrickými autoritami, K tomuto Vašemu stanovisku připomínám, že jsem žádal revizní znalecké vyšetření, a to oprávněně, protože jsent dostatečně prokázal závažné zásadní nedostatky a rozpory jak při stanovení odlišných diagnóz různými soudními znalci z oboru psychiatrie, dále rozpor mezi uvedeným status
praesens psychicus a diagnózou uvedenou znalci, rozpor znalců při stanovení nebezpečnosti mého pobytu na svobodě, rozpor znalců v jejich názoru na mém omezení způsobilosti k právním úkonům, rozpor mezi psychiatry a psychology, vzájemný rozpor mezi psychology i podstatně rozdílné výsledky jištěného IQ. To všechno nejsou důvody k reviznímu znaleckému posudku? A jestli nemáte právo nařídit revizní znalecký posudek, tak kdo
má toto právo? Ministerstvo zdravotnictví ČSR dopisem ze dne 2. 6. 1983 úplně ignoruje
tuto moji žádost a Generální prokuratura ČSR ve své odpovědi ze dne 24. 5. 1983 na mé
upozornění se také touto moji žádostí nezabývá. Kdo tedy má povinnost o této mé žádosti
rozhodnout?
3. Uvádíte, že nemáte právo projednávat mé podněty ke stížnosti pro porušeni zákona, přičemž také poznamenáváte, že pravomocné rozsudky jsou starší tří let. To, Že nemáte právo je projednávat, je mi také známo a ani jsem Vás o to nežádal, neboť toto projednání bylo určeno Generální prokuratuře. Pokud vsak svou poznámkou, žc pravomocné
rozsudky jsou starší tří let, míníte, že je věc promlčena, nemáte pravdu, protože první podnět ke stížnosLi pro porušení zákona jsem poslal již 1. 7. 1978. Teprve po dvou letech na podnět mé manželky ze dne 26. 4.1980 byl můj podnět a podnět mé manželky vyřízen ovšem
tak, že na nejzávažnějši důkazy, které jsme spolu s manželkou uvedli (mimo jiné upozornění na křivé svědectví předsedy MNV v Lutopecnách J. Přecechtěla a právníka zemědělského odboru ONV v Kroměříži ing. Krejčího, kteří se dopustili trestného činu podle usl.
§ 175 odst. 1, písm. a tr. zák. a zneužili pravomoci veř. činitele dle usl. fi 158 odst. I, písm,
a, by kterého se dopustili předseda a tajemník MNV v Lutopecnách), se Generální prokuratura ČSR vůbec nezabývala a vůbec se o nich ve svém rozhodnuli nezmínila. Podobně
již předtím i okresní soud v Kroměříži a Krčský soud v Brně, přestože jed nou rozsudek
okresního soudu v Kroměříži zrušil, podruhé nezákonný rozsudek potvrdil, aniž by sc zabýval mými důkazy, ve kterých jsem uvedl a prokázal, že skutek, pro který jsem žalován,
není trestným činem a žádal jsem o zproštění obžaloby podle usl. § 226 písm. b.
Nikdy jsem nemyslel, že v socialistickém státě, kde je proklamována zásada, že půda
patří tem, kteří na ní pracují, bude rodině s devíti nezaopatřenými dětmi násilně odebrána
půda intenzivně vlastními silami a vlastním provozním zařízením obdělávaná jen prolo,
že jsem dosahoval u některých produktů podstatně vyšších výnosů než místní socialistický sektor, což budilo u některých funkcionářů a orgánů velké pohoršení. Právem jsem
proto uvedl a na tom trvám, že v žádném kapitalistickém ani v žádném fašistickém státě
by si takové počínání proti rodině s devíti nezaopatřenými dětmi nemohli beztrestně dovolit.
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4. Uvádíte, že nemáte právo přešetřovat v psychiatrické léčebně pravdivost mých
údajů o mučení pacientů elektrickým proudem. Když nemáte Vy to právo, tak kdo ho má?
Podobně jako k provedení revizního znaleckého posudku tak i v tomto případě zase nemá
žádný orgán právo věc prošetřit nebo ml Čí a ignoruje mou žádost tak, jak to činí v tomto
případě i Ministerstvo zdravotnictví ČSR i Generální Prokuratura ČSR Také důkazJ a k se
zachází s podněty a stížnostmi pracujících v socialistickém státě! Žádám Vás proto o sdělení, kdo je povinen tuto stížnost přešetřit a sdělit výsledky.
5. K případu manželů Kořínkových. Uvádíte, že jim nebyla utajována žádná rozhodnutí, Že tato byla vždy doručena opatrovníku. Pravda je, že jim byla utajena téměř všechna
rozhodnuti, protože jejích opatrovník jim žádné nedal, o žádných neuvědomil a stížnosti
manželů Kořínkových na toto jednání nebyly nic platné. Tak to bylo až do smrti jejich
opatrovníka. Za nej drastičtější a nejohavnější čin nutno však pokládat uloupení a unesení
sedmidenního novorozeněte dne 20. 3. 1973 Libora Kořínka přímo z porodnice v Prostějově v den, kdy paní Kořínková odcházela domů. Toto se stalo bez jakéhokoli právního
podkladu a rozhodnutí. Dosud přes nej větší snahu žádný doklad a podklad pro tento zločin manželé Kořínkoví nezískali. To se stalo manželům pracovníkům a vedoucím
mládeže (Junáka a PO-SSM). Násilně jim odvlečeny i ostatní děti. Tak dcerka Renata byla
vytržena z ruky panu Kořínkovi, když s ní byl 16. 3. 1973 na procházce. Uvádíte také, že
mohli nahlížet do spisů a činit si výpisky. Jak mohli, když o konaných jednáních se dozvěděli Často teprve po několika letech? A když se o to pak přece pokusili, bylo to stejně
bezvýsledné. Lidově se tomu říká chodit od čerta k ďáblu. A ovšem, jak uvádíte, rozhodnutí jsou starší než 3 roky. Podněty k prošetření byly vsak uplatněny včas, jak možno doložit. Kdo je tedy nechal promlčet? Takový zločin, jako je ukradení a zašantročení novorozeněte se na celém svčtě nepromlčuje. Trvám na Vašem podrobném vyjádření i k této věci.
6. O případu Jaroslava Kalince nejsem informován od jeho manželky, ale měl jsem k
dispozici i část jeho spisů a především jsem se zúčastnil soudního řízení 13. 7.1979. Bylo
to také v souladu s příslušnými právními předpisy, když osoba, o které se jednalo, nebyla
vůbec připuštěna najednání a když bez uvedení důvodů byla vyloučena veřejnost z projednávání? Nebo se nesměla veřejnost dozvědět, proč byl Jar. Kalinec násilně odvlečen do
PL v Kroměříži bez jakýchkoli platných důvodů a bez jakéhokoliv právního dokladu?
7. Úloha soudů všech stupňů podobně jako prokuratury byla podle mých zkušeností,
ale i podle zkušeností jiných velmi negativní. Především nebyly často dodržovány základní zásady řízeni. Nebyl zjišťován skutečný stav věcí, jak to ukládá v § 2 odst 5 tr.ř. Další
výhrady k činnosti soudů vyplývtyí z mého upozornění ze dne 14. 2. 1983.
Žádám Vás proto o bezodkladné, úplné a konkrétní zodpovězení mého upozornění
postoupeného Vám Ministerstvem spravedlnosti tak, jak Vás o to žádám v sedmi bodech
mé odpovědi na Váš dopis ze dne 31. 5. 1983.
Augustin Navrátil, Lutopecny 14, 76831 p. Zlobice
Na vědomí: Ministerstvu spravedlnosti ČSR
Nejvyššímu soudu ČSR
Příloha 1 (vyjádření manželů Kořínkových)
*

*

*

V Prostějově dne 5. 8. 1983
Krqjský soud v Brně
60100 Brno, Rooseveltova 16
Věc: Vyjádřeni k dopisu Krajského soudu v Brně zn.: Spr 18.058/83 z31. 5. 1983 adresovaného Augustinu Navrátilovi, Lutopecny 14, 768 31 p. Zlobice
k bodům týkxýícím se manželů
Kořínkových:
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1. »Řízení ve věci omezení způsobilosti manželů Jindřišky a Karla Kořínkových, bylo
vedeno původně u městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 Nc 902/67, zahojeném z podnětu Dr. Pludka ...«
a) Není pravdou, že toto řízení z podnětu Dr. Pludka bylo zahojeno ve věci »manželů Kořínkových«, nýbrž pouze ve věci Jindřišky Kořínkové, a to usnesením L 621/64 ze
dne 14.12. 1964. Ve věci Karla Kořínka o způsobilosti k právním úkonům nebylo zahojeno řízení vůbec žádným usnesením a také mu nebylo žádné takové usnesení doručeno,
proti němuž by měl možnost se odvolat, chybělo také příslušné doporučeni příslušného
obvodního lékaře k nucené hospitalizaci, což je v rozporu s platnými ustanoveními O.s.r. 5
v rozporu se zákonem o zdraví lidu, a nebyl povinen se nucenému psychiatrickému vyšetření podrobovat, tím pak méně být násilně deportován do psychiatrické léčebny za účelem vyhotovení psych. znal. posudku, jak se stalo.
b) Váš dopis se vůbec nevyjadřiye k uvedenému násilnému způsobu předvedení a
deportaci obou manželů Kořínkových do PL ani o tom, na základě jakého rozhodnutí sc
tak stalo a kdo k tomu dal příkaz. Podle kterého zákona se násilně předvádí k nucenému
psych, vyšetření osoba, jíž nebyl soudním rozhodnutím předem nebo poté sdělen důvod
takového opatřeni? To, co se vůči oběma manželům dne 15. 11. 1966 v Brně stalo, poukazuje než na splněni skutkové podstaty trestného činu porušení domovní svobody (§ 238
tr. zák.), jakož i trestný čin zbavení osobní svobody (§ 232 tr. zák.).
c) V případě paní Kořínkové na ni spáchané zhovadilé násilí se stalo v době 8.-9.
měsíce těhotenství, kdy pod kontrolou gynekologa nastoupila již mateřskou dovolenou.
Na tuto skutečnost bylo příslušné psychiatrické odd. předem písemně upozorněno, přesto
násilný čin tzv. deportace do PL byl vykonán, aniž k tomu vykonavatelé nebo nařizující
orgán měl svoleni poslušného gynekologa!
á) V které zemi na světě je přípustné, aby na ženě bezprostředně před porodem sc
bez akutní příčiny konalo nucené psychiatrické vyšetřeni a ústavní dlouhodobé pozorování, a to po násilném vniknutí do bytu a zločineckém napadení? Jakou závažnost a pro
koho může mít platnost znalecký posudek MUDr J. Schiídbcrgra a prim. MUDr Sahánka
vyhotovovaný za takových okolností v PL Brno-Černovice? Jakou platnost pak má rozhodnutí 21 Nc 902/67 městského soudu v Brně, které bylo vyhotoveno na podklndě znaleckého posudku získaného na podkladě spáchaného trestného činu na vyšetřovaných?
2. Manželům Kořínkovým »nebyla ut^ována žádná rozhodnutí, tato byla vždy doručena opatrovníku ...«
a) Není pravdou, že před manžely Kořínkovými nebyla utqjována žádná rozhodnutí,
Pokud byla »doručena opatrovníku<c, pak soudu bylo dobře známo* že tentojim vnucený oputrovník vždycky podnikne vše, aby jejich práva byla poškozena. Na tuto skutečnost byl okr
soud v Prostějově několikrát ústně i písemně upozorněn jak manželi Kořínkovými, tak i matkou Karla Kořínka Helenou Nevímovou, což mohou doložit Přesto nebyla sjednána náprava
ani tehdy, když opatrovnický dekret byl předán i s funkcí a agendou matce p. Kořínka a onen
vnucený »opatrovník« rodinu Kořínkových poškozoval až do své smrti, aniž vyvozeny důsledky
pro hrubé porušování úřední povinnosti. Tento »opatrovník« Stanislav Novotný manželům
Kořínkovým nikdy žádné rozhodnutí neukázal, návrhy s nimi nekonsultoval, bezdůvodně nechával promlčovat jejich právní záležitosti, o konaných jednáních, v nichž je zastupoval, je ani
předem, ani potom neuvědomoval a bez konsultace s opatrovanci se hned za ně vzdával práva
na uplatnění řádných opravných prostředků (odvolání). Na ústní ani písemné žádosti manželů
Kořínkových ani jejich dospělých rodinných příslušníků nereagoval Jsou doklady o Lom, že nerespektoval ani pohrůžek sankcemi ze strany předsedy soudu, když byl nejednou vyzýván, aby
se k právním záležitosten Kolínkových vyjádřil, a nechával vše promlčovat. Takto bez uvědomění Kořínkových jednal i v záležitosti P 52/72 o odnětí jejich dětí. Považoval se spíš za
opatrovníka soudu než za právního zástupce opatrovanců.
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3. Manželé Kořínkoví »mohou nahlížet do spisů a činit si výpisky«.
a) Jakou právní hodnotu může mít výpisek pořízený teprve po měsících, často i po
létech po vynesení pravomocných rozhodnuti, když se od jejich »opatrovníka« o jednáních ani o rozhodnutích nedověděli? Na soudě s nimi nikdo nejednal a nechtěl, protože
bylí tehdy neplnoprávní. Když se dožadovali pořízení výpisů nebo opisů u soudu, byli odbytí, že se tam spisy nenacházejí, že byly odeslány do Brna, do Prahy, Vyškova apod.
b) Pro svoji právní obhajobu po jimi nezaviněném promlčení lhůt jim pro předložení věcí advokátovi naprosto nepostačí jen nějaké výpisky, ale jako svéprávní občané žádají
druhopísy nebo opisy před nimi utajovaných rozhodnutí (třeba z agendy po zemřelém
opatrovníkovi), aby měli podklad pro příp. návrh na obnovu řízení apod.
4. »Obnova řízení by mohla být provedena jen na jejich (Kořínkových) návrh (nikoli
Váš), ovšem rozhodnutí jsou starší než 3 roky ...«
a) Pokud jsou dotyčná rozhodnutí starší než 3 roky a Kořínkovi o jejich datech vynesení a o obsahu nevěděli a teprve z Min. sprav, a z Gen. prokuratury se dodatečně dověděli sotva jednací čísla nebo ani ta ne, nemůže být zákonná lhůta k uplatnění obnovy řízení nebo jiných opravných prostředků promlčena a je na přešetřujícím orgánu, aby i k této
skutečnosti přihlédl. Jakkoli jim byly obsahy rozhodnutí známy jen kuse a útržkově z nepřímých pramenů, Kořínkovi neopomněli alespoň mimořádné opravné prostředky včas
uplatnit.
5. Váš dopis z 31. 5. 1983 naprosto opomíjí nanesenou stížnost ohledně neodůvodněného únosu sedmidenního novorozeněte Libora Kořínka nar. 13. 3. 1973, který byl bez jakéhokoli vysvětlení matce uloupen z porodnice OÚNZ Prostějov a zašantrocěn do nezrušitelné adopce.
Jinak s manžely Kořínkovými o důvodech odnětí nikdo nejednal, aniž byli vyslechnuti. Toto lze považovat přímo za zločin proti lidskosti a jako takový j e nepromlčitelný
vůbec. Z hlediska trestního práva ČSSR je přinejmenším naplněna skutková podstata tr.
činu únosem dle § 216 odst. 1 tr. zák.
Trváme, aby se Krčský soud v Brně, jenž j e pověřen přešetřením, vyjádřil ke všem
shora uvedeným bodům.
Manželé
Karel a Jindřiška Kořínkovi, 796 01 Prostějov, Šárka 3
Na včdomí: Gen. prok. ČSR
Min. zdrav. ČSR

Zprávy a recense

VILÉM

HEJL

(Mnichov)
DÚICAZ ŽIVOTA

Heslo ve Slovníku
českých spisovatelů,
který nedávno vyšel v Torontu, říká,
že Růžena V a c k o v á se narodila 23. dubna 1901 ve Velkém Meziříčí, maturovala
na brněnském gymnasiu a studia na filosofické fakultě Karlovy university ukončila doktorátem v r. 1924 a že potom byla na studijním pobytu v Římě. Celkem
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n a čtyřiadvaceti řádkách slovníkového hesla je shrnut život, který pokračoval
nejprve habilitací, vězněním za nacistů, po válce profesurou klasické archeologie a estetiky. Už tohle by mohlo n a jeden osud stačit. V e dvaapadesátém roce
však byla prof. Vacková zatčena, obžalována z velezrady a odsouzena na dvaadvacet let. Propuštěna byla teprve v dubnu 1967, po patnácti létech.
14. prosince 1 9 8 2 - to se už do Slovníku nedostalo - prof. Růžena Vacková
zemřela.
Slovníkové heslo má neosobní věcnost, je zpracováno podle obvyklých zásad. Jenom ze stručnosti bibliografického výčtu můžeme tušit, že se dozvídáme
o jednom zmařeném životě, že se lze pouze domýšlet, co všechno by Růžena
Vacková vytvořila, kdyby se nedostala do konfliktu se dvěma totalitními režimy
a neproživořila tolik roků po nacistických a komunistických vězeních.
Je to pravda?
Krátce před válkou psala Růžena Vacková esej o Sokratovi. Čteme v něm:
»Věděl, že důkaz smrti je konečným důkazem pravdy. Jeho pokorná zbožnost,
jeho přesný způsob myšlení, jeho důslednost i zdravý rozum mu řekly, že je ve
smrti příležitost nejlepší, jak dát přiklad k mravní statečnosti; říci občanům
athénským, že je nutno poslouchat zákonů vlasti, i když vykladači a zástupci tohoto zákona jsou lidé nedostateční, ba ještě horší; jak je nutno chránit zákony
vlasti proti tem, kdo ji ohrožují z nerozumu a nepěstěné duše; jak říci, že Jsou jenom vládcové pro ten čas a pro dnešek, a obec athénská nad časy a na věky. A
proto Sokrates vypil - vesele rozmlouvaje s přáteli - jednoho květnového dne
poslední číši, tu s jedem. Domlouvajícím přátelům řekl: Bát se smrti je jako nebytí moudrým a chtít se jím jenom zdát.«
Mohla tenkrát Růžena Vacková tušit, co čeká v blízké budoucnosti ji samotnou, mohla předvídat, že tři členové její rodiny zemřou krutější smrtí, než byla
Sokratova? Jistě by učinila všechno, aby je zachránila, pochybuji však, že by cosi
podnikla na vlastní záchranu. Čekal ji tčžší úděl; musela na rozdíl od Sokratova
důkazu smrtí podávat důkaz životem.
Začtěte se do vzpomínek žen, které prošly komunistickými kriminály, počínaje knihou Dagmar Šimkové Byty jsme tam taky a konče drobnými svědectvími. Kdykoliv narazíte na jméno Růženka, znamená Růženu Vackovou; autorky
někdy zapomínaly, že se neobracejí jenom k zasvěceným čtenářům, a zůstávaly
u křestního' jména, které všem, jež tam někde v Pardubicích, Želiczovcích, Opavě nebo Novém Jičíně a kde všude ještě byly taky, stačilo. Růžena Vacková se
stala vychovatelkou mladé generace, vychovatelkou v tom nejpravějším slova
smyslu, protože na vězeňských celách a táborových cimrách netoliko přednášela, ale také povzbuzovala duše, otevírala obzory a napřimovala páteře. Dělala
to patnáct let a čtyři měsíce, pokračovala i po amnestiích, kdy už včtšina politických vězňů byla propuštěna a nikdo nemohl předvídat, jaký osud čeká ty poslední, zejména ty tak nepoddajné, jako byla Růžena Vacková.
Kdo ji poznal, potvrdí, že tohle vážilo víc než dlouhá bibliografie prací, které
by napsala za příznivějších podmínek. Ale to ještě pořád není konec.
V osmašedesátém roce se jí reportér zeptal, jak se nyní dívá na těch patnáct

let prožitých ve vězení? »Bohu jsme vděčni a liclem odpouštíme. Tak bychom
snad mohli vyjádřit svůj nynější postoj,« odpověděla stručně. Měla ostatně jiné
starosti.
Dne 3 1 . března 1968 byla ria shromáždění politických vézňú na Slovanském
ostrově zvolena místopředsedkyní prozatímního výboru K 231. Tenkrát ještě
pořád seděla řada dlouholetých vězňů na Mírově, v Kartouzích a v Leopoldově
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a bylo třeba dosáhnout jejich propuštění. V některých případech se to vleklo až
do srpna, ale v posledních dnech před sovětskou okupací byli konečně všichni někteří po skoro dvaceti létech - na svobodě.
A ještě víc šlo o budoucnost, o záruku, »aby se to už nikdy neopakovalo«,
jak znělo heslo v průčelí sálu na Slovanském ostrově 31. března. Růžena Vacková - křesťanka celou svou bytostí - se usilovně zasazovala o prosazení Zákona o
národním smíru. Až se bude jednou psát historie tohoto velkorysého pokusu o
obnovu mravních hodnot a právních jistot, bude prof. Růžena Vacková připomínána současně s dr. Josefem Kovařovicem, prof. Karlem Nigrínem, gen. dr.
Václavem Palečkem, Františkem Falerským a ing. arch. Jaroslavem Cuhrou.
Návrh Z á k o n a o národním smíru, předložený vedením K 231, předpokládal, že
budou ze zákona zrušeny všechny rozsudky v politických procesech z let 1 9 4 8 1 9 6 8 a že veškerý spisový materiál bezpečnosti a justice bude uložen v zapečetěných depozitářích na dvacet let, aby tak období teroru skončilo okamžitě a definitivně a mohlo se stát až v odlehlé budoucnosti předmětem zkoumání historiků. Návrh - jak známo - nebyl přijat, i dubčekovské vedení KSČ si představovalo rehabilitace po svém, na jeho hodnotě to však nic nemění.
Pak přišel podzim šestasedmdesátého roku, podepisovala se Charta 7 7 ;
Růžena Vacková ji podepsala mezi prvními. Připadalo jí to stejně samozřejmé
jako kdysi v pardubické věznici podepsat dopis generálnímu tajemníkovi OSN,
informující o poměrech v československých věznicích a lágrech. Byl to jenom
další v řadě důkazů životem, kterých podala tolik.

REDAKČNÍ O M L U V A
Nepředvídaným zásahem administrace se stalo, že poslední číslo, plánované
redakcí jako dvojčíslo, vyšlo jako trojčíslo. Redakce se omlouvá za nedopatřeni,
jež vzniklo hlavně finančními potížemi.
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