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Studie

JAN PAVEL N .
Ř E C

K

350.

V Ý R O Č Í

V Y D Á N Í

G A L I L E O V Ý C H

D I A L O G Ů

1. Svou řečí k vám, kteří se ctí znázorňujete bohaté obzory moderní
vědy, chci především srdečně poděkovat za vaši návštěvu a ujistit vás, že
vaše přítomnost zde nabývá dnes v mých očích vysoce symbolické
hodnoty, neboť j e důkazem, že mezi církví a vědou se prohlubuje plodný
dialog.
Nevítám vás tu j e n já sám. Moji spolubratři, kardinálové svaté římské
církve sídlící v Římě a jiní představitelé Svatého stolce, které rovněž
zdravím a děkuji jim za jejich přítomnost, dosvědčují, jakou důležitost
přikládá církev tomuto dialogu.
Všichni si vzpomínáme na údobí, kdy mezi vědou a vírou docházelo k
závažným nedorozuměním, j e ž byla následkem omylů a nesprávných výkladu. Postupně j e pak rozptýlilo pokorné a trpělivé úsilí o nápravu. J e
třeba, abychom se společně radovali z toho, že svět vědy a katolická církev
se naučily překonávat takovéto konflikty, které jsou sice jistě pochopitelné,
ale přesto trapné. Překonání rozporů bylo výsledkem přesnějšího oceňování
metod vlastních různým druhům poznáváni Je to též výsledek přísně
dodržovaného ducha spojeného s bádáním.
Církev a též sama věda z toho získaly velkou výhodu, neboť objevily
úvahou a zkušeností, někdy sice bolestnou, které cesty vedou k pravdě a
k objektivnímu poznáni
2. Vám, kteří se chystáte vzpomenout 350. výročí vydání velkého Galileova díla Dialpghi sui due massimi sistemi del mondo, chci říci, že
1

zkušenosti, jež církev získala v souvislostí s Galileovým případem,
umožinily jí, že vyzrálo správnější pojetí autority, které j e církvi vlastni
Opakují vám znovu, co jsem řekl v Papežské akademii véd 10. listopadu
1979: Přeji si, aby teologové, védcí a historikové, podnícení duchem
upřímné spolupráce, prohloubili rozbor Galíleova případu, čestné uznali
křivdy a chyby, ať už se jich dopustila kterákoliv strana, snažili se odstranit nedůvěru, kterou tento případ dosud vyvolává u mnoha lidí a změnili
ji v plodnou svornost mezi vědou a vírou, mezi církví a světem. Při tomto
úkolu vás ujišťuji svou všestrannou podporou, neboť jeho splnění bude
ke ctí pravdě víry i vědy a otevře dveře budoucí spolupráci.
Jak jistě víte, žádal jsem, aby byla vytvořena badatelská skupina lidí z
různých oborů, jež by celou otázku důkladně prostudovala. Její práce již
pokračuje povzbuzujícím způsobem a lze doufat, že podstatně přispěje k
prozkoumání celého tohoto problému.
3. I církev se během staletí učí zkušenostmi a rozjímáním. Nyní lépe
chápe smysl, který j e třeba dát svobodě bádání, jak jsem to již řekl představitelům španělských universit 3. listopadu 1982:
»Církev podporuje svobodu bádání, neboť je to jedna z nejušlechtilejších lidských vlastností; bádáním totiž člověk dospívá k pravdě, a t a j e
jedním z nejkrásnějších slov, která nám Bůh dal. Církev je proto přesvědčena, že nemůže existovat opravdový rozpor mezi vědou a vírou
vzhledem k tomu, že veškerá pravda ve své nejvlastnější podstatě pochází
od Boha Stvořitele.« Potvrzuje to i D. Vatikánský koncil. Já sám jsem to
připomněl při různých příležitostech, když jsem mluvil k vědcům. J e jisté, že věda a víra představují dva rozličné řády poznání, které jsou samostatné ve svém postupu, ale nakonec se sbíhají v objevování skutečnosti
jako celku a ta má svůj původ v Bohu.
Vidíme tak jasněji, že Boží zjevení, jehož je církev ručitelem a svědkem, nepřináSí s sebou žádnou vědeckou teorii o vesmíru a ani Duch
svatý při svém působení nepodporuje žádný z výkladů o fysické stavbě
skutečnosti.
Nesmí nás překvapovat ani pohoršovat, že i církev se pohybovala s
obtížemi v tak choulostivé oblasti. Byla založena Kristem, který o sobě
prohlásil, že j e cesta, pravda a život, a l e j e stále složena z lidí, kteří jsou
solidární se svým kulturním údobím a jím omezeni. Církev přiznává, že
se stále zřyímá o bádání, pokud se týká poznání fysického, biologického
či psychického jsoucna. Jen pokorným a pilným studiem se učí rozlišovat
podstatu víry od dobových vědeckých systémů, což platilo zejména
tehdy, kdy se zdálo, že s četbou bible j e spojena i povinná kosmogonie.
2

4. Abychom se však vrátili ke Galileovu případu. Uznáváme, že trpěl
vinou církevních orgánů. Ale ani v jeho době již nechyběla katolická střediska, v nichž se odborně pěstovaly kromě teologie a filosofie i obory
jako dějepis, zeměpis, archeologie, fysika a matematika i astrofysika a tyto výzkumy byly považovány za nutné pro lepší poznání historického vývoje člověka a různých tajemství vesmíru. Geniální předchůdci též katolíky upozorňovali, aby nestavěli proti sobě vědu a víru. To jsem též chtěl
zdůraznit 15. prosince 1979 na Gregoriánské universitě, jejíž profesoři a
jimi konané výzkumy byli svého času známi i Galileovi.
»Musíme-li uznat, že tehdejší učenci byli podmíněni kulturními vlivy
svého prostředí, je však třeba též konstatovat, že nechyběli ani geniální
předchůdci a svobodomyslnější duchové, kteří, jako např, svatý Robert
Bellarmino, si přáli, aby v případech, jako byl Galileův, nedocházelo ke
zbytečnému napětí a tvrdošíjnému lpění na určitých názorech, neboť to
škodí vztahům mezi vírou a vědou.
Tato fakta nám potvrzují nepostradatelnou nutnost upřímného a
otevřeného dialogu mezi teology, odborníky z různých vědních oborů a
odpovědnými církevními představiteli.
5. Vidíme tedy, že staleté vztahy mezi církví a vědou přivedly katolíky
ke správnějšímu chápání oblasti jejich víry, k určitému intelektuálnímu
vytříbení a též k přesvědčení, že vědecké studium si zasluhuje nezištné
usilovné bádání, které je konec konců službou pravdě a samotnému člověku. Připojujeme, že církev s uznáním zachovává vše, čím je povinna
bádání a vědě. Měl jsem již příležitost povrdit to před Papežskou radou
pro kulturu 18. ledna 1983.
Uvažujme ještě, jak výsledky vědeckých výzkumů přispěly k lepšímu
poznání vesmíru a k hlubšímu vniknutí do tajemství člověka; uvažujme o
tom, jaké výhody a prospěch mohou přinést společnosti a církvi nové
sdělovací prostředky a ty, jež umožňují setkání mezi lidmi, pomysleme
na schopnost vytvářet nesčetné hospodářské a kulturní statky a hlavně na
schopnost vědy zlepšovat masovou výchovu, léčit nemoci, jež byly dříve
pokládány za nevyléčitelné. Jak podivuhodné věci byly uskutečněny! To
vše je člověku jen ke cti. A to vše přineslo mnoho dobrého i samotné
církvi, jejímu životu, organizaci, práci i jejímu specifickému působeni
6. Obrátíme-li nyní příměji zrak na vědecký svět, je už dnes možno
pozorovat větší citlivost učenců a badatelů vůči duchovním a mravním
hodnotám, což dodává vašim oborům nový rozměr a činí j e přístupnějšími k tomu, co j e universální Tento postoj velmi usnadnil a obohatil dialog mezi vědou a vírou.
3

Od vás se přirozeně vyžaduje vysoce specializovaná metoda, jež umožňuje stálý postup vpřed v objevech a pokusech. J e třeba obdivovat intelektuální nesmlouvavost a čestnost, nezištnosti odříkavost, jak ji dosvědčuje
tolik badatelů, kteří chápou své studium jako opravdové posláni
Na druhé straně i vědecký svět, který se nyní stal jednou z hlavních
oblastí činnosti moderní společnosti, dává najevo ve světle úvah a zkušeností, jak rozsáhlá a zároveň i závažná j e jeho odpovědnost. Moderní věda a technika, která z ní vyplývá, se staly skutečnou mocí a předmětem
politických čí sociálně-hospodářských zájmů a cílů, jež nejsou bez významu pro budoucnost lidstva.
7. Dámy a pánové, vy, kteří pěstujete vědu, máte i značnou moc a odpovědnost, a ty se mohou stát rozhodujícími pro zaměření budoucího
světa. Při mnoha příležitostech jsem se snažil vyjádřit, jakou úctu chová
církev ke kolektivnímu úsilí vědců, aby v bádání převládly naléhavé cíle,
jež vyžadují rozvoj člověka a míru. Sami víte, že j e nezbytné i morální
úsilí, chceme-li, aby vědecké a technické zdroje, jež má dnešní svět k disposici, byly opravdu postaveny do služeb člověka. V Hirošimě, před universitou Spojených národů, jsem 25, února 1981 připomněl, že současný
člověk vlastní mimořádné vědecké a technologické zdroje. Jsme však
přesvědčeni, že tyto zdroje by mohly být účinněji využívány pro rozvoj a
růst národů. To vše jasně předpokládá volbu určitého politického a na
základnější úrovni i mravního zaměřeni Blíží se chvíle, kdy bude třeba
znovu stanovit, co má přednost. Vypočítalo se např., že asi polovina
všech badatelů nyní slouží vojenským účelům. Může lidstvo jít ještě
dlouhou dobu touto cestou?
Dámy a pánové, vy máte i nesmírnou morální sílu, kterou můžete dosáhnout, aby ve vědě převládly skutečně lidské a kulturní cíle. Braňte s
veškerým úsilím člověka a jeho důstojnost tam, kde se rozhoduje o vědecké politice a sociálním plánováni V církvi naleznete spojence vždy,
kdykoliv budete usilovat o růst člověka a jeho skutečný rozvoj.
8. Církev se však zcela jistě i vnitřně zajímá o vaši práci. Nejsme lhostejní k ničemu, co skutečně může prohloubit naše poznání člověka, přírody, vesmíru. Každý vědecký pokrok mající čestný cíl je ke cti lidstvu a
vzdáním úcty Stvořiteli všech věcí. Vaše výzkumy vlastně prodlužují,
jsou pokračováním podivuhodného gevení, jež nám Bůh věnoval jako dar
ve svém stvořitelském díle. Církev se nezajímá o vaše objevy proto, aby z
nich vytěžila laciné apologetické argumenty a tím posilovala své přesvědčení. Díky vám se spíše snaží rozšířit obzor svých úvah a svého obdivu, s
jakou průzračností se nekonečně mocný Bůh obráží v tom, co stvořil.
4

Pro věřícího člověka i velmi specializované bádání se tak může stát
vysoce etickou a duchovní činnosti Pro světce byla studiem modlitba a
rozjímání
9. Ano, církev apeluje na vaše badatelské schopnosti a chce, aby se
věděni, o něž společně usilujeme, nekladly žádné meze. Vaše specializace vám ovšem ukládá určitá pravidla a omezení, jež jsou při výzkumech
nepostradatelná, ale kromě těchto epistemologických hranic nebraňte,
aby náklonnost vašeho ducha vás vedla k universálnosti a absolutnu. Náš
svět více než kdy jindy potřebuje lidi s takovou inteligencí, jež by dovedla
pojmout věci v jejich vzájemnosti a dokázala, aby vědění se rozvíjelo ve
zlidštěné poznání a moudrost. Jedním slovem, vaše věda se má vyvíjet v
moudrost, čili má se v ní zračit růst člověka, a to celého člověka. Zpřístupněte svůj rozum a srdce naléhavým potřebám a požadavkům dnešního světa, jenž touží po spravedlnosti a důstojnosti založené na pravdě. A
buďte i vy ochotni zkoumat vše, co je v tom opravdového, přesvědčte se,
že i duchovní věci jsou částí skutečnosti a plné pravdy.
Dámy a pánové, váš úkol je vznešený a obrovský. Svět na vás hledí a
očekává od vás služby, jež budou na výši vašich rozumových schopností
a etické odpovědnosti. Kéž Bůh, Stvořitel všech věcí, přítomný jak v
nesmírném vesmíru, tak ve vašich srdcích, vás sleduje při vaší práci a inspiruje vás při plnění vašeho obdivuhodného úkolu.

KAREL VRÁNA ( Ř í m )
P L U H

A

O R L I C E

Filosofické pozadí metafysické dimenze českého reformního hnutí v
druhé polovině 14. století a v počátcích 15. věku nebylo doposud soustavně prozkoumáno. Naše historiografie se přednostně a téměř výhradně věnovala aspektům politickým, církevně-společenským, hospodářským a obecně kulturním této doby. Rozpracovala podrobně teologickou
problematiku české reformace. O filosofické složce se zmiňovala spíše jakoby mimochodem a nevyhodnocovala ani šířku, ani hloubku jejího dopadu. V posledních desetiletích se tato situace mění v tom smyslu, že historikové doby Karlovy a doby husitství začínají projevovat větší zájem o
filosofické myšlení českých reformátorů. Tímto svým pokusem nechci
5

předložit žádné definitivní řešení ani nenabízím nové objevy na poli historického bádání. Chci jen upozornit na to, že bez přihlédnutí k filosofickým směrům tehdejší doby nepochopíme ani kulturní přesuny a rozpory, odznívající gotiku a nastupující renesanci, ani teologický radikalismus husitismu, Vynořila se také otázka vztahů mezi českým etnickým
charakterem a platónským extrémním realismem, mezi českým »genuídním mýtem« (abych použil výrazu svých mladých přátel) a tragickým osudem vášnivě radikální teologie reformátorů a »obrazoborcü«,
mezí »pluhem« a »orlicí«.
1. Kulturní kořeny české

reformace

Husitskou reformaci chápu jako nedílnou homogenní součást kulturního, sociálního a politického života českého království na sklonku 14.
a na počátcích 15. století. Radikálním a prudkým způsobem se v ní vyjevuje hluboká vývojová krize, která prostupovala skrytě celou českou a
evropskou společnosti Dříve než přistoupím k otázkám filosofického pozadí husitských událostí (i), považují za účelné zmínit se alespoň zkratkově o některých jevech, které souvisejí jako spojité nádoby s teologickými spory. Přiznávám hned na začátku, že svou úvahu stavím na holistickém hermeneutickém principu, který říká, že část lze pochopit a vyložit z celku.
1.1. Vnitropolitická

situace

Vnitropolitický život českého království na prahu 15. století j e hluboce poznamenán napětím mezi mocí panovnickou a mocí stavov(1) Dr. Jindřich Holeček mĚ laskavé upozornil, že je třeba mít stále na zřeteli úzkou vazbu a
vzájemné prolínání termínů reformace a revoluce, Klasifikace reformační se přidržovalo
především starSí protestantské bádání od Palackého k Hrejsovi. Revoluční klasifikaci, jako
jevovou, vytklo v podstatě bádání katolické - Pekař a Friedrich von Bezold - a přidržel sejí
i F. M. BartoS, Marxistická historiografie, především v osobě Mackově, přešla od počátečních rozpaků nad termínem »husitské revoluční hnutí« k transformaci termínu revoluce
a Kalivodově koncepci husitství jako předburžoazní revoluce. Macek sám ve svých novějších pracích (Jean Hus et la revolution hussííe, Paris, Plön 1973) člení husitismus na revoluci chiliastickou (do roku 1421) a následující revoluci kalíšnickou. Tím se přibližuje
soudobému husitologíckému bádáni (Heyman, Klassen, Smahel a Molnár), které se snaží
pochytil plnou šíři problému a neohraniíuje jej spíše libovolnými mezníky jako např. porážkou polních vojsk sirotčích a táborských v bitvě u Lipan. Horní hranici klade ke kutnohorskému narovnání utrakvistů a katolíků v roce 1485. Běží tedy o to, že klasická reformační Činnost není jednoznačnou příčinou následujících revolucí, nýbrž vyplývá z radikalizujícího se napětí celku sociální stavebnosti státu, předznamenává a ohlašuje jeho krizi.
Spolu s uvolňováním sociálních vazeb jde ruku v ruce tendence redukovat filosofické a
teologické nauky na zideologizovaný program. Tak se otvírá prostor pro partikulami aktivitu skupin a vrstev, lavinovitě zachvacovaných revolučním děním.

6

skoii (2). Moc panovníka se ponenáhlu vyvažuje z omezení, která jí stanovila autorita římských císařů. Lze to pozorovat už - a zejména - na případě Karla IV. Jím čeští panovníci vystupují saini na trůn Svaté říše římské. Po rozpadu císařství zůstává ještě obecná autorita římské církve a
papežů, kteří nejednou zasahují v prostoru západoevropského křesťanstva do vykonávání a rozhodování panovnické moci. V době západního schismatu i římská církevní a papežská autorita prodělává sama hlubokou krizi. Tím se uvolňuje cesta pro evropské panovníky k zesílení
vlastní moci ve smyslu absolutistickém. V Čechách je to vidno na politice
Václava IV.
Na druhé straně můžeme pozorovat narůstání politického významu
šlechty. Panovník je stále více omezován jakoby »zespodu« panskými
stavy, které si vymohly právo volit nového krále. Panovník je nyní také
značně podmíněn šlechtou i ve vykonávání své berní politiky (fiscus).
Stavovské instituce jako zemský soud a zemský sněm získávají větší autonomii a nezávislost od osoby panovníka. Nejvyšší zemští úřednici jsou
jmenováni panovníkem společně »s radou pánů«. Václav IV. se snažil
bránit své absolutistické panovnické nároky proti narůstajícímu vlivu
(2) Vztah panovníka a stavů je doposud otevřeným problémem pro historiografii, K omezování panovnické moci šlechtou dochází již v tzv. domažlickém míru Jana Lucemburského
s českými pány v roce 1318, Ani období vlády Karla IV. nedělá výjimku. Panovník je jakýmsi »regulátorem« poměru stavovských skupin a především pak garantem zemského právu a
viditelným symbolem ideje národa. Nápor panstva na Václava IV. nepřichází tedy »ze zdola«, aleje podmíněn dlouhotrauícím procesem vyčleňování a především uzavírání panské
skupiny. Historiografie je schopná sledoval tento proces ve vyhraněné podobt od poloviny
14. století. Proces vrcholí kolem roku 1400 naprostou panskou hegemonií, usilující o normativní regulaci jak panovnické kompetence, tak aspirací nižSÍ nobility či ekonomické sféry
vlivu královských mést. Poměrně harmonický a autokorelativní fungující mechanismus
vnitřních vazeb a vztahů feudálního státu je tak těžce zasaien ve své podstatě a z vrcholu
své hierarchické struktury panovník je více méně vyřazen z role »arbitra«, propadá konfliktu s mocí arcibiskupskou a je nucen deíinitivné porušil rovnováhu společnosti budováním opory královské moci v branných svazech královských měst a nížšl šlechty.
Pokud jde o zemský sněm - byl v podstatě vždy na panovníkovi nezávislý. Panovník
mu více méně formálně předsedal - představa panovníka mocensky zasahujícího do jednání sněmu se týká až období prvních Habsburků. Jiná je otázka zemského soudu - zde
však je třeba připomenout, že panovník je již v období vlády Jana Lucemburského (1333)
nucen vytvořit zemskému soudu protiváhu ve vlastní instituci soudu dvorského, jež však je
kompetenčně omezena na leníky královy - af již přímo závislé nižší Či pány v tzv. »ušlechtilém« manství. Chod zemského soudu, jako základní instituce zemské zakotvující a regulující pozemkovou držbu v zemi, je tedy na králi vždy nezávislý a dokonce i král může být v
případech »bezprávie« zažalován, neboť zde, možno říci s Právem zemským českým Ondřeje z Dubě, »každý jednostajně roven jest, od zeměnína až do krále«! Zde páni vždy svobodně »nalézali za právo« a teprve husitství přinese vyšší složce nižší šlechty možnost »sedat«
též v lavicích. Panský hegemonismus spíše usiluje institucí královské rady o kontrolu i nad
privátním sektorem královské moci - tedy nad jeho leníky a královskou komorou. Kromě
toho, i ve vlastním husitském období, již za účasti měst, nahrazuje zemský sněm
institucionálně a bez jakékoli účasti panovníka agregačni prvek zemského soudu, který
nefungoval, všem stranám, nalézajícím se v konfliktu (např. čáslavský 1421).
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šlechty tím, že vyhledával oporu - většinou bezúspěšně - u rytířského
stavu a u měst.
Proměny a přesuny tohoto druhu na politicko-sodální šachovnici království byly do značné míry zpomalovány a brzděny tehdejšími sociálními
teoriemi. Názory týkající se úpravy a rozdělení moci ve státě nejsou v
podstatě ničím jiným než zideologizovanou,
silně platónsky
inspirovanou teologií Tato platonizující politická teologie se domnívala, že jednotlivé společenské vrtsvy a stavy jsou dány a ustanoveny přímo Bohem.
Jsou proto věčné a nezměnitelné. Tomáš ze Štítného, současník Karla IV.
a Václava IV., ve své sociální teologii připodobňoval pozemské sociální a
politické řády k nebeské hierarchii andělských sborů. Bůh jim od věčností určil nezaměnitelné postavení v nebeském řádu a stanovil jejich vzájemnou nadřazenost a podřazenost. Strukturální a ideová příbuznost této
zideologizované sociální teologie s výstředním platónským realismem j e
zřejmá. Ohlašuje se v ní teologický determinismus, přehodnocení přirozeného věčného zákona, znaturalizování Boha a zneuznání dějinnosti
světa, člověka a společnosti.
1.2. Hospodářské
poměry
Hospodářský život českého království v této době se vyznačuje především tím, že rozsáhlý kolonizační proces byl prakticky ukončen. Tato
skutečnost měla hlavně pro Šlechtu také negativní následky jako úbytek
přymů. Nově vzniklá hospodářská situace přivedla pány k tomu, aby hledali náhradní ekonomické zdroje jako např. zvýšení poplatků odváděných
z pronajaté půdy. Poddaní byli dost značně postiženi tímto zvyšováním
hospodářských nároků vrchnosti jako j e např. nárok na odúmrť, to j e na
majetek pozůstalý po zemřelých usedlících bez řádných dědiců. Drobná
jmění tak snadno přešla do vlastnictví »držitele zboží«. Tato konfliktuální
situace mezi pány a poddanými se poznenáhlu přenáší i do
měst. Zakládání poddanských měst přišlo pozdě. Většina obchodu a výroby byla již podchycena královskými městy, které panovníci vybavili
rozsáhlými hospodářskými výsadami. Panská vrchnost se proto snažila
rozvinout řemeslný ruch a výrobní i spotřební živnosti mezi svými poddanými na venkově. Takto se však opět dostala do napětí a do sporů s
městskými stavy, které se snažily udržet si monopol těchto živností (3).
(3) Vnitroměstský konflikt patriciátu a řemeslnických složek je již záležitostí poloviny 14. století. Pozice patriciátu je, jak to přesvědčivě ukázaly Mezníkový studie, právě v této době
silně oslabena nobilitací části jeho příslušníků prostřednictvím tzv. venkovských statků.
Patriciát je také z vfitfií části německý či se germanizuje, což prohloubilo iracionální napětí
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Rozkvět soudobých měst lze pozorovat na velkolepých kostelních a
světských stavbách. Královská moc i zde pomalu krok za krokem ustupuje snahám měst po samosprávě. Za svou ochotu platit zvláštní daň do
královské pokladny města vyžadují více práv. Městská rada se vymaňuje z
královského područí. Podobné emancipační proměny a snahy po samostatnosti probíhají i v jiných správních městských zřízeních jako městský
písař, rychtář, právo navrhovat polovinu městské rady, městský soud.
Současně s narůstáním městské samosprávy dochází v současném českém městě k další změně. Z obchodního střediska se město stává stále
více střediskem výrobním. Početně vzrůstají řemesla a chtějí mít samozřejmě stejnoprávné zastoupení v městské správě. Vznikají cechy na
ochranu vlastních členů proti cizí nevítané konkurenci a proti znevažování řemeslné práce. Ve větších městech dochází k pozoruhodné řemeslné
specializaci. Vedle pekařů a pernikářů nacházíme tu zvláštní niazanečníky, koláčníky a kobližníky. Vedle řezníků se tu setkáváme se zvláštními
sádelníky, lojovníky a uzenáxi, kteří se zabývají pouze solením a uzením
masa. Spolu s krejčovským řemeslem zde pracují zvláštní kabátníci, kalhotníci (nazývaní také hacníci), kytlíři, pláštníci a vetešníci.
Výrobní rozmach a řemeslný rozkvět českých měst vytváří téměř zákonitě podmínky k napětí a sporům mezi cechy, sdružujícími různá řemesla, městskými patricii, šlechtou a panovníkem. V nich se však ohlašuje něco hlubšího: vzniká nová zkušenost a rodí se nový pohled na skutečnost světa, člověka a společnosti. Vystupuje do popředí proměnlivost
společenského řádu a historicita lidské existence zároveň s potřebou na
svéprávnost nového, zvláštního a jediného. Svět lidských, společenských
a pracovních vztahů se dostává do pohybu, není řízen neproměniivými
zákony danými jednou provždy. J e to svět událostí a svět dění. A j e to také zároveň hluboký otřes jistotami platónských nauk a primátu obecnosti
a reální existence universálií.
1.3. Církev a česká

společnost

Zmínil jsem se už o tom, že myšlení tehdejší doby, zakotvené ze značné
části ve středověké platonizující teologii, si vykládalo světské, společenské,
ve městech. Situace je ovšem město od města silně specifická. Co je ovšem nemožno pominoutje prudký vzrůst námezdních pracovních sil v královských městech, které se stávjyí
hybnou silou střetových situací. V městech mnohdy vojensky slouží i pauperizovaní nižší
šlechtici. Těmito vrstvami je při dobytí staroměstské radnice Žižka »od lidu vzat na slo vo«,
Podstatné však je, že se ve městech čím dále tím více projevuje tendence k chápání celé
městské společnosti jako »velké obce«, svébytného a homogenního útvaru, který pohlcuje
mnohdy i násilně identitu jednotlivců či skupin.
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politické a hospodářské řády a vazby podle modelů a principů duchovního světa. Lze litovat, že nauka takového Tomáše Akvinského anebo politická teorie Danteho nedošly uplatnění a neprosadily základní princip
velké scholastické teologie, která nejen uznává reální autonomii světského a časného řádu, ale také ji metafysicky zakládá na existenci tzv. druhé
kauzality a teologicky ji zakotvuje v prvním svobodném historickém činu, totiž v události stvořeni Naléhavá potřeba proměňovat politické,
společenské a hospodářské vztahy narážela na vžitý a přežitý názor, že
světská moc je zcela podřízena moci duchovní, je z ní odvozena a že
světské hodnoty se mají svou neproměnlivostí přizpůsobovat hodnotám
věčným a duchovním. Je proto pochopitelné, že tlak vyvolaný nevyřešenými problémy se přenášel na kulturní pole. Nakonec se začal obracet i
proti církvi, která se někdy jevila jako hlavní opora daného a ustanoveného řádu (4).
Na druhé straně nemůžeme nepřihlédnout k tomu, že církev a její
působení měly veliký podíl na kulturním rozmachu. O rozkvět církevního života v Cechách 14. století se zasloužili předně Lucemburkové. Jejich zásluhou byla zřízena vlastní česká církevní provincie, k níž patřilo
pražské metropolitní arcibiskupství, olomoucké biskupství a nově založené biskupství v Litomyšli. Značný podíl na upevnění a růstu církevního
života měli tehdy také vynikající mužové církevní organizace. Dovršili
emancipační proces zahájený biskupem Ondřejem už za vlády Přemysla
Otakara I. Velkou úlohu sehrály v této době i církevní řády, které působily v našich zemích již v předcházejících dobách. K nim přibyly za vlády
Lucemburků nové, namnoze kulturně významné řehole jako augustiniáni-kanovníci. Ve svých klášterech pěstovali literární kulturu a obnovovali
klasické hodnoty v duchu evropského humanistického prouděni Jejich
domy byly také středisky výtvarného umění. Nelze opominout ani kulturní vliv kartuziánů, karmelitánů, servítů, celestínů, cyriaků.
Početný růst a kulturní rozmach církevních řádů byl ovšem doprovázen také vzrůstem církevního majetku. Ani časté a ke sporům
(4) Husitská strana považovala za církev celou spoleEnost jako takovou a právě z tohoto momentu odvozovala jak pozdější teokratické tendence (táborské íi Rokycanovské, nemluvě
již o pokusu Želivského), tak především autoritu sankční, podloženou posléze čtyřmi artikuly pražskými Si kompaktáty a vrcholící mesianistickým pojetím vyvoleného lidu ztotožnfiným s otázkou nacionálni. Proto také husitské synody dvacátých let triumfálně uznávají
autoritu Konráda z Vechty, teokratičti Táboři se ve třicátých létech pokoušejí o spojení s
Byzanci ti litomyšlský íeský bratr Martin Kabátník je v osmdesátých létech vyslán na náklady sboru do Jeruzaléma, aby ohledal stav prvotní církve (zde doporučuji Smahelovu
Ideu národa v husitských Čechách, Kruh, České Budějovice 1969). Cechové, tedy ti praví
Čechové, česká církev - toí »žena sluncem oděná«!
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vedoucí zatěžování církevního majetku královskou berní neotřáslo touto
hospodářskou základnou řeholí. Církevní majetek byl vždy zdrojem rozsáhlé charitativní, sociální a plodné kulturní činnosti církve. Byl ovšem a dodnes j e - velkým pokušením zesvětštění duchovního života, Porýnský cisterciák Cesarius z Heisterbachu už na začátku 13. století vyslovil
jakýsi zákon tohoto majetkového pokušení: přísná kázeň a silný duchovní život přinášejí s sebou i vzrůst hmotného bohatství. Hmotné
bohatství však narušuje kázeň a vyvrací duchovní život. Narušená kázeň
řeholí a upadající duchovní život nakonec vedou i k hospodářskému
úpadku (5).
1.4. Církev a český kulturní

život

Vynikající osobnosti české církve byly zároveň nejvýznamnějšími
podporovateli kulturního života v Cechách. Poslední pražský biskup
Jan IV. z Dražic dal podnět k nemálo literárním a zejména historickým
dílům jako k sebrání starších českých kronik a k sepsání kroniky pražského kanovníka Františka. Podporoval také výtvarná umění a zprostředkovával mu důležité kulturní vlivy z tehdejšího Avignonu. První arcibiskup
pražský Arnošt z Pardubic a ještě více jeho sufragán biskup litomyšlský a
později olomoucký Jan ze Středy, kancléř Karla IV., vydržovali ve svých
službách celé družiny malířů-iluminátorů. Rovněž Arnoštův nástupce
Jan Očko z Vlašimě se nemálo zasloužil o české malířství, např. známým
votivním obrazem. Arcibiskup lan z Jenštejna nejen posiloval hmotnou
podporou soudobé malířství, ale i osobně vynikl jako autor různých teologických, právnických, politických a sociálních traktátů. Sepsal také svůj
vlastní životopis, složil mnoho latinských hymnů a vynikl dokonce jako
hudební skladatel.
V prostředí soudobých církevních ústavů vyrostla celá řada historikůkronikánl Známe vlastenecky zaníceného Dalimila a autora velkého
slovníkového díla Mistra Bartoloměje, zvaného Klaret. Setkáváme se i se
skladateli moralizujících světských spisů, tepajících nedostatky současníků: Trojí spor duše s tělem a Desatero kázanie božie. Vyskytují se stále
častěji i skladatelé liturgických hymnů, legendistických textů, kázání, překladů z bible, žaltářů, evangeliářů, modliteb apod. N e s m í m e zapomenout ani na nové sepsání legend, jako j e legenda o blahoslavené Anežce
Přemyslovně Candor lucis aeternae, legendícký životopis Arnošta z Pardubic od Viléma z Lestkova anebo životopis Milíče z Kroměříže.
(5) J. PIEPER, Tomáš z Akvina, Rím, Křesťanská akademie 1972, str, 29,
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J e nutné si všimnout, že v této bohaté kulturní, literární a umělecké
tvorbě vyrůstající v prostoru tehdejší církve se stále uplatňuje platónsky
pojatý středověký princip o podřízenosti světského života životu
duchovnímu. Historická díla namnoze sledují literární model hagiografický. Nezřídka se vynoří ne příliš diferenciované a spíše globální pohrdání hmotnými hodnotami. Dokonce i epické básnictví jako známá
Alexandreis
staví svého hrdinu na základně převážně duchovní a
nadpřirozené, na ideálu křesťanského rytíře. Ve skladbách jako Laurin a
Vévoda Arnošt vstupujeme do světa odhmotnělých podob a dějů, které
vyjadřují přímočaře a snadněji duchovní hodnoty, než jak by j e mohla
vyjádřit hmotná skutečnost konkrétního světského života. Tehdejší
dramatické básnictví uvádí rádo na jeviště život a utrpení Kristovo, včetně scény sestupu do předpeklí. V e skladbě Mastičkář zabíhá dokonce do
světa čiré fantazie.
Vertikální posun v literatuře lze vystopovat hlavně v lyrice tehdejší
doby. Pozorujeme zde stále ráznější a důslednější příklon k alegorizaci
konkrétního smyslového světa a pomalé ztrácení smyslu pro symboliku
věcí. Tak třeba v duchovní lyrice latinsky píšícího básníka Konráda z
Heimburgu nehet znamená střídmost, kadidlo pobožnost, krůpěj čistotu. Myrha představuje sílu lásky u skladatele české písně Otep myrrhy.
Podobně i malířství lucemburské doby se ve svých třech vývojových
fázích snaží o znázornění a zviditelnění duchovních h o d n o t I když v druhém období se hlásí ke slovu smyslová účast někdy a ž v prudké smyslovosti, jako třeba v iluminacích bible Václava IV., malba si ve svém celku
zachovává základní spiritualízujíeí zaměření: barva a linie tu nejsou objektivním zachycováním konkrétních kvalit zobrazovaného předmětu,
nýbrž jsou předně pojaty jako nositelé abstraktních představ a hodnot duchovně nadpřirozeného života a nadsmyslového světa. Tato od smyslového světa se odvracející tvorba se projevuje také v nástěnném, deskovém a
kresleném malířství, I v architektuře této doby se projevuje záměr nadřazovat duchovní skutečnosti hmotnému světu, snaha zbavovat umělecké
dílo pozemské tíhy a potřeba vyjádřit nadpřirozené tajemství. Odhmotnělou francouzskou gotikou j s o u inspirovány sakrální stavby jako kostel
svatého JiUÍ v Praze, katedrála svatého Víta, kostel v Kolíně, kostel svaté
Barbory v Kutné Hoře a také chrám Panny Marie Sněžné a Týn (6).
(6) I duchovni píseň se stává postupně stmelujícím a programovým prvkem reformace. Podobné je zdůrazňována i kazatelská činnost Betlémská kaple je nadána výlučně pro kazatelskou činnost pražským občanem Křížem. Je vhodné rozlišovat mezi výlučné dvorskými
díly a tvorbou určenou pro »každodenní život«.
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1.5. Pronikání

sekularizace

do české křesťanské

kultury

Vedle spiritualizujících, vertikálně zaměřených a do značné míry
církví ovlivněných tendencí začíná ve 14. století vystupovat d o popředí
stále důrazněji světská a laická kultura (7). Necírkevní profánní společnost ve všech svých vrstvách jeví zvýšený zájem o vzdělanost. Příklad
panovníků lucemburské dynastie následují v našich zemích i jiní světští
páni jako např. Rožmberkové, pan Smil R a š k a z Pardubic, pan Ondřej
z D u b é a jiní. Zvýšený zájem laické společnosti o kulturu nezůstal bez
vlivu nejen na duchovní tvorbu našich zemí, ale projevil se také značně
v bohatším rozvinutí světských útvarů. Zároveň spolu se světskou epikou rozvíjí se tentokrát v českém jazyce i světská lyrika jako milostné
písně a písně žákovské čili vagantské. Nesměle, ale přece se hlásí i
počátky světského vyprávění - jakési náznaky románu - a popisné prózy: cestopisy, kosmogonické výklady apod. Dotváří se architektura
hradní s uměleckým charakterem: Dražíce a zejména nádherný Karlštejn. Zachovaly se n á m doklady o pěstování hudby ve světském
prostředí. Stále intenzivnější a širší účast laického prvku v české kultuře
14. věku dává vynikat výrazněji zájmu o tento empirický svět, o jeho
jevy a j e h o hodnoty. Tímto příklonem, někdy nesmělým, tápavým, jindy zase netrpělivě prudkým a drsným ke smysly poznatelnému a prožívanému světu věcí, událostí a času vzniká nové a radikální napětí, nabité novými a nepředvídanými konflikty s vertikálně pojatým a platónsky
spiritualizovaným a až do alegorie odhmotněným modelem a slohem
života.
K sekularizaci tehdejší kultury přispěl nemalou mírou i vliv románského západoevropského světa. V n ě m zesvětšťující proces pokračoval
prudčeji než v Čechách. V literatuře a v dramatických skladbách francouzský vkus směřoval už dávno k překonání odhmotfiující typizace a k
odvážnému zdůraznění neopakovatelné individuality. V malířství se tu
setkáváme s propracovanou perspektivou a trojrozměrností, v sochařství se sklonem k naturalizujícímu plastickému portrétu; v hudebnictví
se navazuje na lidovou hudbu a její smyslům lahodící melodičnost a
metričnost.
1.6 Vliv humanismu

a

renesance

Pro pochopení myšlenkového a kulturního přesunu v českém prostoru j e třeba přihlédnout také ke vlivu nového kulturního stylu, který k
(7) Sr. G. DUBY, L'arte e la societa medievale, Bari, Laterza 1981.
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nám pronikl z Itálie. Cestu do našich zemí mu otevřel sám císař Karel
IV. Literární odvětví této nové kultury a tohoto nového životního pocitu bývá nazýváno poněkud schematicky a šablonovitě j m é n e m humanismus, kdežto v západoevropských dějinách výtvarných umění j e
označováno jako renesance (8). Tento nový kulturní styl se zrodil na půdě městských severoitalských republik. Historik Zdeněk Kalista píše o
tomto kulturním jevu: »Hospodářskému vývoji severoitalských republik,
přinášejícím snadno pohyblivým hospodářstvím peněžním i snažší proměnu společenského postavení jednotlivcova, nemohlo postačit soudobé
myšlení společenské se svou soustavou pevných a jednotlivce neuniknutelně vížících sociálních forem, a tak se vyvinul na jejich půdě silný individualismus, přihlížející daleko více, než tomu bylo doposud, ke konkrétním předpokladům každého hodnocení lidské jednotky. Odrazem této proměny na poli soudobého myšlení sociálního a hospodářského se
pak stalo í nové umění, které nelíčilo jen city, podoby, výrazy apod.,
nýbrž snažilo se zachytit člověka v jeho jedinečné platnosti časové i prostorové. A tento nový svět - předchůdce světa moderního, novodobého
- pronikl k nám jednak v oblasti literární, jednak v oblasti umění výtvarného« (9). V prvé oblasti j e znám Cola di Rienzo, který přišel do Prahy,
aby získal Karla IV. pro svůj politický sen o obnovení římského impéria.
Prahu navštívil také geniální »otec novodobé Evropy«, Francesco Petrarca. V druhé oblasti vystupují v Čechách jak soudobí malíři severoitalští,
zastoupeni hlavně Tomášem z Modeny, tak i malíři okruhu sienského,
jak lze poznat zejména na líbezných typech smyslově krásných madon.
1.7. České přejímáni

humanismu

a

renesance

Podle Kalisty francouzský vliv lze vypozorovat v literárním díle Mastičkám v chápání prostoru na knižních malbách doby Jana Lucemburského a Karla IV., v hudební smyslovosti skladeb Mistra Závise i Jana z
Jenštejna. Itálie ovlivnila spíše malířství, zejména freskové cykly na
Karlštejně a v Emauzích. V oblasti literární česká kultura nebyla dostatečně připravena pro přijetí italského humanismu. Jakousi náznakovou
a spíše vzdálenou odezvu můžeme vypozorovat u Jana ze Středy v jeho
latinském a latinskými autory inspirovaném Zrcadle knížecím, které
bývalo připisováno Karlu IV., u německého básníka Jana ze Šitboře,
(8) Není snadné upřesnit, kde leží hranice mezi projevy humanismu a renesance.
(9) Stručné dfjiriy československé, Praha, Václav Petr 1947, str. 85.
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autora díla Der Ackermann von Böhmen, a snad i v českém skládání znám é m pod j m é n e m Tkadleček.
Česká umělecká tvorba se orientovala ve svém celku směrem, kterým
se vyvíjela tvorba západních zemí. Běží tu o vliv spíše nepřímý, který nemůžeme nazvat bezprostředním dotekem. Představitelé současného
uměleckého českého světa zachovávají v podstatě krok s pozvolna se proměňujícím Západem, resp. Jihem evropským. U Mistra Theodorika
Pražského, autora deskových obrazů v kapli svatého Kříže na Karlštejně
a u jeho malířského okruhu lze pozorovat zesílený zřetel k smyslově
postižitelné skutečnosti. V architektuře po Matyášovi z Arrasu, mistru
odhmotnělé francouzské gotiky, přichází Petr Parléř, který ve svých částech svatovítské katedrály, v presbytáři kolínského kostela, v chrámu
svaté Barbory v Kutné Hoře využívá zdůrazněně zdivové hmoty a vyhodnocuje vodorovné, k zemi se poutající linie. Plastická výzdoba svatovítské
katedrály, týnského chrámu a mostecké věže v Praze svědčí o tom, že její
autoři - sochaři - usilují zřetelněji o znázornění svérázných rysů a o
ztvárnění individuální podoby. Ale i v literatuře se zesiluje zájem a účast
na vezdejším světě a na jeho konkrétních, smyslově poznatelných a proživatelných věcech. V autobiografiích Karla IV. a Jana z Jenštejna se význačně
projevuje pozornost k individuálnímu já, k jeho pocitům a myšlenkám.

Závěrem, této první časti bych chtěl shrnout své úvahy a spíše náznakový, zkratkový, ostatně dnes obecně známý popis života v Čechách za
panování Lucemburků do konstatování, že se tu vyjevuje latentní konfliktuální situace na všech rovinách společenského a pravděpodobě i individuálního života, Tato dramatická situace vyrůstá z napětí mezi dvěma
křesťanskými postoji, mentalitami a životními styly: mezi platónsky
orientovanou teologií, tíhnoucí k duchovním a nadsvětským skutečnostem a teologií otevřenou k tomuto vezdejšímu světu, jeho dějinám a
strukturám. Oba dva myšlenkové modely patří k diarchické podstatě
Evropy chápáné jako kulturní projekt V diarchické stavbě Evropy kotví
plodné, tvořivé napětí, ale také možnost sporu a drsného střetnutí. Napětí mezi těmito dvěma myšlenkovými a kulturními modely dozrálo až
do krajnosti v české společnosti na sklonku 14. století. Projevilo se však
specificky českým způsobem. Protože - jak se mi zdá - byla česká duše
tehdy ještě plastická, mladá a vnímavá, události prudce a lavinovitě se
valící ji poznamenaly na dlouho, snad navždy.
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2. Spor o universalie na pražské

universitě

Rostoucí a zesílená pozornost ke konkrétnímu, smysly zachytitelnému a zkušenostně proživatelnému světu se projevovala zcela zřetelně na
půdě soudobé literatury a výtvarného umění. Zatímco v umělecké oblasti napětí mezi gotickou vertikálou a renesančním příklonem k horizontále působilo spíše plodně, na poli filosofického a teologického myšlení
se napětí mezi metafysíkou a empirií, mezi Zjevením a konkrétním církevním životem, mezi křesťanstvím a křesťanstvem proměňovalo ve stále
výraznější krizi. Zdeněk Kalista (10) považuje tuto výraznou myšlenkovou krizi za obdobnou té, kterou tehdejší společnost prožívala na poli
politickém, sociálním a hospodářském.
Přesahovalo by rámec této úvahy, kdybych chtěl třebas jen genericky
poukázat na některé obdoby a vzájemnou propojenost filosoficko-teologické krize doby Husovy s přesuny a konflikty v oblasti společenské, politické a hospodářské. Zužuji tedy svůj pohled na vztah mezi filosofickými
spory a teologickou krizí na konci 14. a na začátku 15. století. Není třeba
zvlášť zdůrazňovat, že jak filosofie, tak teologie nežijí v jakési abstraktní
odloučenosti a vyloučenosti ze světa konkrétních historických událostí. I
ony žijí na zemi a ve světě lidí, vyslovují svým specifickým způsobem jejich situace a otázky a také zasahují tak či onak do dějin.
Často jsem se ptal sebe i jiných - a ptám se i dnes - zda j e možno
upřesnit a prosvětlit známý historický fakt, že na konci 14. a na začátku
15. století pražští mistři Karlovy university a čeští stoupenci radikálně reformních názorů Viklefových vyznávali ve filosofii extrémní realismus,
kdežto jejich povětšině - jak se zdá - němečtí odpůrci na téže universitě
se hlásili k nominalismu, popř. k umírněnému realismu. Vynořuje se tu
hned několik otázek: jaký vztah a vliv má filosofické řešení poblému universalií na teologické nauky o církvi, svátostech, Trojici apod.? Běží tu čistě o historickou nanejvýš národnostně podbarvenou náhodu anebo působí tu genetická a zákonitá spojitost mezi filosofií a teologií? V tomto
druhém případě, který můžeme považovat za pravděpodobnější, se můžeme dále ptát, zda je to filosofický výklad poznání a skutečnosti, který
podmiňuje a určuje teologické myšlení, anebo zda teologie si hledá a
upravuje filosofický hermeneutický nástroj pro prosazování svých řešení.
Při tom všem nesmíme ani na okamžik zapomenout, že se pohybujeme
ve světě lidské historie, která se nerozvíjí podle přímočaré imanentní logiky, nýbrž vykazuje časté a mnohé logické nedůslednosti.
(10) Tamtéž, sir. 86.
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Ať už j e tomu jakkoliv, zdá se, že mezi teologií českého reformistického hnutí a filosofickou koncepcí extrémního realismu lze prokázat alespoň nepřímou, ale presto skutečnou strukturální příbuznost. Nezapomínejme, že v celém středověku teologie a filosofie se úzce prolínaly a
nazvájem ovlivňovaly. Odvažuji se dokonce tvrdit, že celá evropská filosofie se zrodila a doposud žije - třebas jen zastřeně - jako kontrapunkt
teologie, popř. jako sekularizovaná teologie (li). A naopak: celá evropská
západní teologie se nikdy neobešla bez filosofie, ať už si to uvědomovala
anebo si to zapírala a vysloveně odmítala jakoukoliv filosofii. Nemožnost
teologie obejít se bez filosofického hermeneutického nástroje bychom
mohli ukázat na příkladě moderního biblického teologického pozitivismu. Jakmile se začne teolog ptát na smysl výpovědí obsažených v bibli,
musí se potýkat s problémem vztahu mezi Slovem Božím a slovem lidským, mezi dějinami spásy a profánní historií, mezi rozumem a vírou(12).
2.1. Filosofická

situace na Karlově

universitě

Vysoké učení pražské se postupem času stalo hlavním ohniskem myšlenkového dění v našich zemích. U ž na sklonku Karlova života se na universitě začaly ohlašovat vážné teologické a filosofické spory. Nejproslulejší filosofický spor mezi pražskými mistry a profesory logiky se týkal
otázky, zda význam a smysl každé věci J a k je vyjadřujeme slovními výrazy, tkví ve věci samé, tedy v individuální a jednotlivé skutečnosti - jak
hlásal názor mírně realistický - či zdaje také nebo především mimo empirický svět jednotlivých konkrétních věcí v obecných, universálních
idejích metaempirického světa - jak tvrdil extrémní realismus - či naopak, zda naše řeč sestává jen z pouhých zvuků, kterými sice můžeme rozlišovat jednu věc od druhé, popř. je sjednocovat v širší a vyšší celky, ale
které naprosto nic nevypovídají o jejich vnitřním metafysickém významu
a nadzkušenostním smyslu (13). Extrémní realisté tehdy tvrdili, že obecné
(11) FR. NIETZSCHE drsné a agresivně se vyslovil v térnže smyslu o německé filosofii. Ve spisu
Der Antichrist, München, Goldmann 1978, sir. 17, říká: »Unter Deutschen versteh,! man
sofort, wenn ich sage, dass die Philosophie durch Theologen-Blut verderbt ist, Der protestantische Pfarrer ist Grossvater der deutschen Philosophie, der Protestantismus selbst
ihr peccatum originale ...Man hat nur das Wort Tübinger Stift auszusprechen, um zu begreifen, was die deutsche Philosophie im Grunde ist - eine hinterlistige Theologie .,,«
(12) Sr. J. PIEPER, Tomáš z Ákvina, cil., sir. 155nn.
(13) B. CHUDOBA, Jindy a nyni, Frankfurt-Mnichov, Opus Bonům, 2. vyd., str. 148. Na sir. 164
čteme: »Při péči, jakou lidé tehdy logice věnovali, stupňovala se lato neshoda do vášnivých rozepří. Zmatek byl tím větší, že se nečinilo rozdílu mezi pojmenováním a smyslem
VĚCÍ. Byli sice mezi universitními učiteli umírnění realisté - např. výborný Mistr Mikuláš
Biceps - kteří se vytrvale drželi jasného názoru, že smysl věci je v ní samolné, ale většina
mistrů patřila buď k blouznivým radikálním realistům, kteří hledali smysl věcí mimo n& v
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významy a universální ideje existují jako skutečnosti před a nad lidským
poznáním, nezávisle na něm a ovšem i nezávisle na slovním vyjádření.
Naopak nominalisté zastávali názor, že universální významovost, tzv.
obecniny, jsou pouhá slova (nomina - tudíž nominalismus).
Na teologické fakultě vysokého pražského učení - jak se zdá - převládal tomistický, umírněný realismus. Lze to vysvětlit tím, že na této fakultě, která ostatně určovala myšlenkové klima i na fakultě filosofické, měla
rozhodnou převahu dominikánská škola. Podle této školy obecné pojmy
a universální významy jsou v samých věcech co do bytnosti (quoad essen tiam) sice reálně, ale individuálně. Co do všeobecnosti {quoad universalitatem) jsou pouze v myšlení, jsou to rozumové pomysly {en ti a raíionis). Tatáž podstata (bytnost - essentia) j e individualizována a zkonkrétněna ve věcech samých a na druhé straně existuje jako obecná, universální v lidském pojmovém myšlení a ve slovních výrazech. Universalita
a individualita jsou tedy dva způsoby existence téže podstaty. Filosofický
problém, jak jej vidí a řeší tomistický realismus, tkví tedy v uznání obou
pólů; jak universality, tak individuality. Individuální podstata, existující
imanentně v samých věcech J e potenciálně a virtuálně universální J e zobecnitelná abstrahujícím pojmovým myšlením. Na druhé straně universální pojem a obecný význam, vyjádřený slovně, není pouhou fikcí, pouhým produktem lidského myšlení a mluvení, nýbrž kotví pevně v realitě
samých věcí, rodí se z nich a k nim se strukturálně vztahuje.
2.2. Pražský

nominalismus

Evropský filosofický nominalismus má své kořeny jednak v řecké sofistice a jednak v logických naukách středověkých myslitelů Abelarda a
Roscelina (14). Rozpracoval a zradikalizoval jej anglický františkán Vilém
Ockham (t 1347) ne bez vlivu Skotova formalismu. Nominalistické nauky se ujaly - jak se zdá - na pražském vysokém učení spíše mezi mistry
německé národnosti, kteří se seznámili s názory Qckhamovými prostřednictvím spisů jeho žáka Jana Buridana (T 1358) (15). Stojí za povšimnutí,
nějnkých pomyslných, mimo tento svět existujících vidinách (ideách), anebo k nominal!slum, pro které skoro nic nemělo podstatného smyslu.«
(14) Sr. i. MlRSCHUEKGriR, Geschichte der Philosophie, Freiburg LBr., Herder 1957\ sv. I,
str. 355.
(15) Z literatury uvádím: J. LÖWE. Der Kampf zwischen Nominalismus und Realismus im Mittelalteri Prag 1876; J. REINERS, Der NommaUsmus in derFrühscholaslik, 1910 (v textové
příloze je i dopis Roscelinův Abelardovi); F. PiCAVET, Roscefin, 19112; J. A. ENDRES, Studien zur Geschichte der/riihmittefalterlkhen Philosophie, 1915; M. DE WULF, Le prob lane
des universaux dans SON evolution historique, v »Archiv für Geschichte der P h i l o s o phie« 1926; M. H. CA KRČ. Realists and Nominalists, 19502; H. VEATCH,, Realism and No-
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že v rukopisných sbírkách pražské university se n á m nezachoval ani jediný spis Ockhamüv. Snad si němečtí mistři odnesli s sebou Ockhamovy
traktáty, když po kutnohorském dekretu opustili české království. Dnes
j e pro nás velmi nesnadné, ne-li nemožné zjistit, do j a k é míry filosofický
nominalismus zakotvil na pražské universitě a do jaké míry skutečně ve
své radikální ockharnovské formě ovlivnil teologické myšlení protireformní strany. Víme jen, že na koncilu v Kostnici proti české reformistické husitské straně vystupovali nominalisticky zaměření mistři Jan
Gerson a Petr D'Ailly. V Praze o Ockhamově nominalismu pojednával
dominikán Mistr Mikuláš Biceps ve své Lectio. Odbyl ji velmi stroze a
suše slovy: »In ista materia materiam errandi ministrant discipuli fratris
Wilhelmi Occam, quos venerabilis Anselmus vocat dyaboilce hereticos...
ridiculum est non ponere reales species et realia genera« (ló).
Filosofická problematika zachycená a vyslovená v nominalismu se netýká jen nějaké středověké záliby v logice. Ani nelze odbýt celý tento
směr poukazem na úpadkové myšlení středověku. Běží tu spíše o základní a zakládající otázku evropské kultury vůbec a filosofie zvlášť - totiž o otázku po podstatě skutečnosti a po místě člověka ve vesmíru. Nominalismus není jen problémem logiky, nýbrž přesahuje do oblasti antropologie a metafysiky. Tak např. v otázce vzniku a hodnoty poznání
nominalistická škola - hlavně Ockham - nejen zdůrazňují smyslovou
minalism revisited, 1954; W. STEGMÜLLER, Das Universallenproblem einst und jetzt, v
»Archiv für Philosophie« 6 (1956) a 7 (1957); W. STEGMÜLLER, Hattptstromungen der Gegenwartsphilosophie, I960 2 , sir. 473nn. a str. 522nn; K. VORLÄNDER, Philosophie des Mittelatters - Geschichte der Philosophie IL Mit Qu eilen texten, Homburg, Rowohlt I967\
str. 5 Inn.
O průzkum pražského sporu o universalie se zasloužil Dr. FRANTISIÍK SMAHHL.
Uvádím alespoň některé jeho publikace: Jeroným Pražský* Prahu, S vobodná slovo 1966,
str. 40nn; Doctor evangel/cu.v super omneš evangelistas: Wyclifs fortune in Hussite Bohemia, v »Bulletin of the Institute of Historical Research«, London, 43 (1970), str, 16-34;
Circa universalia sunt dubitaciones non pauce. I-ÍIL Studie a texty k pražskému sporu o
universalia realia, v »Filosofický časopis« 18 (1970), str. 987-997 (publikaci recenzoval
Paul De Vooghl v »Revue ďhistoíre ecclésiastique« 1972, str. 1089-1090); Ein unbekanntes Prager Quodlibet von ca. 1400 des Magister Johann Arsen von Langenfeld, v »Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters« 33 (1977), str. 199-215; Prolegomena zum
Prager Universalienstreit. Zwischenbilanz einer Quetfenanalysc, v »Les Universilés ä lu fin
du moyen age. Actes du Congr&s international du Louvain 1975«, vyd. J. Paquel-J, Ijsenin, Louvain, Institut ďétudes medievales - Universitě catfo. de Louvain, 1978; Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit (1348-1500), v »Mediaevalia Philosophica
Polonorum« XXV (1978); Wiclefund Hus: Opinio media de universalibus In re, v »Studia
medyewistyczne« XXII (1982).
Kvodlibetálními disputacemi na pražské universitě se zabýval také M l KREJCI, »Acta
Universitatis Carolinae« 6 (1971), str. 206n. Zajímavé jsou í příspévky J. TfUSKY, Literární
činnost pražské university, Sbírka pramenu a příruček k déjinám uni versity Karlovy, 1967
a Příspěvky ke středověké literární universitě, v »Acta Uníversitalís Carolinae« 1969, X.
(16) Kodex kap. pražské C 19, fol. !4 2 b . Sr, J. SEDLÁK, Mistr Jan Husf Praha 1915, sir. 80.
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zkušenost. To konečně činila i předcházející filosofie s různými akcenty:
Plato, Aristoteles, Augustin, Tomáš, Scotus atd. Pro nominalismus je na
sklonku středověku empirické smyslové poznání jedinou účinnou příčinou poznání intelektuálního, které j e beze zbytku převeditelné na smyslovou zkušenost. V této interpretaci není místo pro universální významy před věcmi (ante res) ani ve věcech (in rebus). Universalie jsou pouhé pomysly bez ontologického základu. Jsou to znaky (signa) a významové úmysly (intentiones), které slouží poznávajícímu subjektu spíše k
praktické orientací ve světě zkušeností a k ovládání věcí, ale nevypovídají
nic o podstatě skutečnosti. Zde se ohlašuje moderní aktivistický postoj vůle
k mocí. Universální slovní výrazy jsou vždy něco stanoveného na základě
dohody: tantum ex institutione. Protože vymizelo jakékoliv a priori z
pojmového poznání, otevřela se cesta ke skepsi a pochybám. Metafysické
poznání je proto nemožné. Důslednější nominalisté začínají pochybovat
i o noetické a ontologické hodnotě principu kontradikce. V Ockhamovi
se znovu objevil Abelard. Zpochybnění metafysiky se plně projeví později u anglických novodobých filosofů, hlavně u Davida Huma. S vyloučením metafysiky se ztrácí možnost setkání rozumového poznání s
výpovědmi biblického zjevení. Vzniklá propast mezi ratio a fides
umožňuje názor na tzv. dvojí pravdu.
Podle Ockhama poznáváme vždy jen individuální skutečnost. Podobně jako Antisthenes i Ockham tvrdí, že pojem člověk vypovídá v jednoznačném smyslu jen o jednom individuálním člověku, například o Sokratovi a jen analogicky, přibližně a s jakousi pravděpodobností o jiných
lidských subjektech. Zcela jistá by byla jen tato výpověď: Sokrates je
Sokrates.
Neexistují tedy podle nominalistů žádné universální ideje v Bohu. Bůh
tvoří vždy jen individuální skutečnost. To již sice říkal Scotus, ale nyní
je to vysloveno důsledněji. Scotus uznával ještě natura communis, společnou přirozenost věcí, kterou Ockham popírá. Také Aristoteles se
nejdřív rozhodl pro primát první podstaty a tvrdil, že tato má větší ontologickou a noetickou hodnotu než druhá podstata. Avšak později Aristoteles opravil toto své tvrzení, nakolik začal chápat druhou substanci jako
metafysický princip a bytostný základ první substance. Jenom naturalistický výklad Alexandra z Afrodisie vzal vážně první tvrzení Aristotelovo,
a proto důsledně vyloučil vše, co by bylo natura prius.
I Tomáš přijímá Aristotelovo hodnocení první podstaty. Ale ani on
nesetrvá důsledně na této cestě. Čím jednodušší a abstraktnější je skutečnost, tím má v sobě více bytí, jako v platonismu. Neoplatonismus přivedl
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Tomáše opět k Platonovi. Ockham však zůstal věrný svému přesvědčení
o absolutním primátu individuální skutečnosti. Pohybuje se proto ve
směru naturalistického výkladu Aristotela.
2.3. Pražský

extrémní

realismus

V pozadí filosofického sporu o universalie stála také odvěká evropská
otázka, zda v posuzování a hodnocení konkrétního světa a dějinného života j e nutno vycházet z abstraktních, universálně a nadčasově platných
principů, z archetypů, prototypů a modelů existujících v nadempirickém
světě a platných a priori, to j e nezávisle na zkušenosti. Ci zda východiskem a spolehlivou cestou normativního poznání má být sama konkrétní
skutečnost, zachycená a prožitá ve své jedinečnosti a neopakovatelnosti,
ve své časovosti smyslovou zkušeností. Tato otázka zneklidňovala silně i
renesančního umělce i humanistického básníka.
Extrémní realismus se hlásil rozhodně k velké filosofické tradici středověku a byl proto nazýván via antiqua. Ve sporech o universalie, které
předcházely na pražské universitě vlastním teologickým zápasům, sehrál
tento realismus velkou úlohu. Nepodařilo se mi zjistit, zda byl vůbec
výslovně někým hájen před rokem 1380. J e taky těžké dnes rozhodnout,
do jaké míry byl uveden do Prahy Viklefovými spisy. Můžeme však historicky doložit, že po roce 1380 se v akademickém světě pražského vysokého učení začaly šířit nauky a také spisy oxfordského mistra Johna Viklefa (17). Sňatek Anny, dcery císaře Karla IV., s anglickým králem Richardem II. roku 1382, zprostředkovaný obratným papežským legátem,
byl sice politickou záležitostí jako tolik jiných, ale přispěl nemálo k prohloubení a rozšíření kulturních styků mezi Prahou a Oxfordem (18). Sedlák poznamenává (19), že v českých rukopisných sbírkách se nacházejí
opisy Viklefových teologických knih již z rozhraní století 14. a 15. Podle
téhož historika se pronikání Viklefových nauk do Cech událo ve třech
vlnách. K první vlně patří vedle neznámých universitních učitelů i pařížští
mistři Vojtěch Raňků z Ježova a Matěj z Janova. Lze u nich zaznamenat
jen naukovou, nikoli literární závislost na Viklefovi. Druhou vlnu tvoří
Mistr Štěpán z Kolína a Mistr Stanislav ze Znojma, kteří citují slovně
spisy oxfordského profesora. Třetí viklefská vlna je spjata se jmény Mistra
Jana z Husince a Jakoubka ze Stříbra. Tito závisí úplně a zcela na Vitíefovi.
(17) V traktátu proti Stokesovi (Opp. I, 105a) Hus poznamenává, že Viklefovy spisy se 6tou v
Praze od 20 a více let. To nás vede před rok 1380.
(18) J . SEDLAK, cit. d„ str. 74.

(19) Tamtéž, str. 75.
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F. M. Bartoš se domnívá, že Viklef pronikl do Cech nejprve spisy filosofickými (20). Hus, promován na mistra svobodných umění roku 1396,
se připravoval na třetí rok své filosofické docentury jako magister actu
regens tím, že si vlastnoručně opsal čtyři filosofické traktáty
Víklefovy (21): De individuatione temporis; De ideis; De materia et forma; De universalibus.
Vlastní filosofické Husovy spisy se nám nedochovaly. Právem se můžeme domnívat, že Mistr Jan přijal za svůj extrémní realismus Viklefův a
účastnil se filosofických sporů o universalie v Praze.
2,3.1. Mistr Stanislav

ze

Znojma

Hus nebyl ovšem sám ba ani první český zastánce filosofického realismu. Vedle něho a před ním přijali Viklefův realismus čeští mistři:
Štěpán z Kolína, Stanislav ze Znojma, Petr ze Znojma a Stepán z Pálce.
Vůdčí postavou českých realistů byl nejspíš Mistr Stanislav, od něhož se
nám zachovaly tři filosofické spisy: Universalia realia (22); De vero et
faiso (23); Positio: res communes (24).
Ve spise Universalia realia Mistr Stanislav nejprve dokazuje reální
existenci universalií ante rem: v Bohu existuje množství idejí, podle
nichž Bůh tvoří svět a jeho věci (kap. I-IV). Dále dovozuje, že universalie
existují reálně a nezávisle na lidském myšlení v samých věcech - in re.
V poslední kapitole - osmnácté - pojednává o jejich ontologické a logické hodnotě. Stanislav se tu staví polemicky jen proti nominalismu,
který mylně ztotožňuje s tomistickým umírněným realismem (25). Sám
však připisuje universaliím reální existenci v samých věcech, bez ohledu
na lidské poznání. O extrémním realismu svědčí i jeho nauka o idejích, o
první hmotě a vůbec celková závislost na filosofickém učení Viklefově.
Proti Stanislavovi se postavili nejen pražští nominalisté, nýbrž i umírnění realisté, kteří bývají mylně ztotožňováni - jak j s m e už viděli - s nominalisty ( 2 6 ) . Spor vyvrcholil v letech 1 4 0 1 - 1 4 0 3 , když němečtí mistři
začali potírat nejen Stanislavův spis o universaliích a extrémní realismus
viklefský v něm hlásaný, nýbrž prohlašovali jej za heretický a snažili se
vymoci jeho církevní odsouzení v Římě (27). Při Mistru Stanislavovi stáli
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(21)
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Af Petr Payne, diplomat husitské revoluce, Praha, Kalich 1956, str. 7.
J. SliDLAK, CÍL TL, str. 78.
Tamtéž, str, 80, pozn. 3.
Vydal VILÉM HEROLD, Praha 1971 v ČSAV, Ústav pro filosofii a sociologii.
J. SEDLÁK, cit. d.t str. 89 se domnívá, že o spisech Kalinových a Petrových nic nevíme.
Tamtéž, sir. 80, pozn. 5.
Tamtéž, str. 80-81: Replicatio.
Tamtéž, přílohy III, str. 81-93.

Mistr Štěpán z Pálce a další čeští mistři. O přímé účasti Husově na obranu universalií není nic známo (28). Mistr Stanislav sepsal tehdy na svou
obhajobu pozici, kterou předložil universitě: Res communes et naturae
generates et speciales existunt in creatis et in divinis. Svou realistickou
nauku dokazuje takto: J e pravda, že všichni a jednotliví tvorové jsou pod
mocí Boží. Výrazem »všichni tvorové« neoznačujeme ani věc jedinečnou,
ani složenou z jedinečných věcí. Tedy pravda vyslovená první větou jest
obecná existence všech tvorů pod mocí Boží. Anebo: Je dobré, že všichni
tvorové jsou. Výrazem »jest dobré« označujeme obecnou existenci všech
tvorů. Kdo neuznává pravdivost těchto vět, musí nutně připustit jako
pravdivý jejich opak, tedy věty: »není vhodné ani spravedlivé, že všichni
tvorové jsou pod mocí Boží« a »Bohu se nelíbí, že všeliké dobré je
dobré«. Tyto bludné závěry vyplývající z popření reální existence universalií by měly být - podle Stanislava - odstraněny a odsouzeny apoštolským stolcem. Mistr Stanislav se pak snaží dokazovat svou realistickou
nauku citáty z Geneze, kde se praví, že Bůh stvořil vše dle rodů a druhů.
Tedy druhy a rody jsou prý reální věci a nikoliv pouhá myšlená, mluvená
nebo psaná slova. Svatý Pavel mluví o fides communis. I církevní spisovatelé a filosofové prý připisují universaliím věcnost a objektivní existenci. Mistr Stanislav jich cituje celou řadu. Odmítá také námitku, že takto
upadáme do panteismu, jako by Bůh, člověk a kámen atd. tvořili tutéž
podstatu. Podstatnou totožnost Boha a tvorů nelze chápat numericky,
nýbrž analogicky.
Pozice Stanislavova opakuje v mnohém vývody a důkazy jeho většího
traktátu Universalia realia a opírá se také o obdobný spis Viklefův. Celá
tato nauka je postavena na větě z Janova evangelia: »Quod factum est, in
ipso vita erat« (1, 3 4 ) .
Přihlédneme-li kriticky k filosofické hodnotě Stanislavovy filosofie,
musíme přiznat, že neuspokojuje. Nejde do hloubky, ztotožňuje často
logický řád s ontologickým, nerozlišuje dostatečně mezi universálním a
kolektivním pojmem. Uvedené citáty platí stejně i v umírněném realismu. Méně nás už překvapuje, že Mistr Stanislav zdůvodňuje filosofickou
nauku teologicky a proplétá ji s dogmatickými problémy, hlavně s naukou o Trojici. Tento přístup byl u středověkých filosofů velmi rozšířen.

(28) Píše o tom sám Hus ve svém Contra Palec: »lan te cum Stanislao non ponens ad d o
fendendum librum de universalibus.« Sr. Antihus 73.
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2.3.2. Mistr Štěpán z Pálce
N a obranu universalií vystupoval tehdy i jiný český filosof a teolog:
Mistr Štěpán z Pálce. Obsah jeho zachované kvestie j e dán trojí otázkou v
nadpise: 1) Utrum universalia solum nude habeant esseydeale sťve intelectuale in mente divina, quod est esse maxime fixům et maxime nobile. 2) Vel
utrum universalia solum per operacionem mentis creatae habeant esse intencionale quod est esse valde debile et continue variabile. 3) Ve! utrum universalia preter ilia duo esse habeant esse reale, quod estfirmum et stabile (29).
Ve třech článcích Páleč odpovídá na tyto otázky. V jeho nauce j e zřejmý vliv Stanislavova díla Universalia realia. Dokazuje předně existenci
idejí v Bohu, existenci světa archetypu: mundus archetypus. V druhém a
třetím artikulu se pak zabývá universaliemi ve věcech - in re. Odmítá kriticky jednak výklad prý neprávem připisovaný Platonovi, podle něhož se
universalie liší reálně od individuálních, jedinečných věcí, a jednak nauku Tomášovu, Egidiovu a Aristotelovu, podle které universalie by byly
jen obecnými formami vytvořenými rozumovou abstrakcí, odmýšlející
od věcí individuální jedinečné znaky. Sám pak se rozhoduje pro střední
cestu. Považuje universalie za obecné a reálně existující formy sdělené
mnohým jednotlivým věcem a lišící se od nich jen formálně (30). Nikterak se netají tím, že tuto svou interpretaci bere z Viklefa (31). Na její podložení uvádí 18 rozumových důkazů (32), které ovšem platí také pro
umírněný realismus (33).
2.3.3. Ostatní pražští

realisté

O účasti jiných mistrů pražského vysokého učení jako Petra ze Znojma, Štěpána z Kolína, Mikuláše z Litomyšle a Jakoubka ze Stříbra se
nezachovala žádná zpráva. Mistr Jan Hus snad zasáhl do sporu kvestií:
Utrum materia prima, nunc sub una nunc sub alia forma existens, sit informis (34). J e v ní patrný vliv Viklefovy filosofické nauky.
(29) Páliovu kvestii uveřejnil DziEWlCKI v Miscellanea Wyclefii II, sir. 173-188. Chybí jen titul
(30) Universalia rcalis sunt ponenda, quorum singulum secundum essentiatn est omnia sua
supposita collcctim ct divisim ab cisdcm et a quolibet eorum dilTert formaliter {sir. 181).
Subducta consideratione intellectus creati universale habet esse quo est (sir. 180).
(31) V rkp. vid. dv, knihovny 4483 je Páliův traktát poněkd delší a ménS uspořádán. Písař kodexu autora zřejmé neznal. Nadepsal proto kvestii Disputaiio cuiusdam alterius magistři.
Kveslie zni takto: Uirum universale est a Iii/nid extra animam preter operacionem intellectus. Pálet uvádí svůj názor slovy: »Est adhuc alia opinio de universali in re, quae videtur
omnium firmissima, el esl reverendi rngri Johannis dicti WyclefT, sacre teologie professoris egregii et loyci arguti« (fol. 66").
(32) J. SiiDLAK, cit. d.. str. 91, pozn. 4.
(33) Tamtéž, pozn. 5.
(34) Tamtéž, pozn. I.
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2.3.4. John Viklef
Pražští realisté se opírali o filosofické názory anglického reformátora
Johna Viklefa (f 31.12.1384 v Oxforde). J e příznačné, že mnoho Viklefových filosofických spisů čeká doposud na vydání tiskem. Ze Summa de
ente byly publikovány jen první dvě knihy (Thompson 1930).
Ve filosofii Viklef byl stoupencem tzv. via antiqua extrémního realismu proti via moderna následovatelů V. Ockhama. Svou filosofickou problematiku vnesl přímo do oblasti teologických kontrovers! o eucharistii a
vyvolal tím spor, který přesahoval akademické hranice a dotýkal se
dogmatické tradice. Jeho hlavní potíž tkvěla v tom, že jeho extrémní realismus mu nedovoloval přijmout nauku o přepodstatnění (transsubstantiatio). Je-li podstata chleba a vína universální, jedna, neměnná... pak
nemůže být proměněna v podstatu těla a krve Kristovy. Jediným východiskem z tohoto problému byla tzv. remanenční teorie.
Viklef začal také zpochybňovat a přeinterpretovávat teologickou nauku o kněžské svátostné moci. I zde spojoval svůj přísný augustinismus se
svými filosofickými názory. Kněží, kteří nejsou ve stavu milosti, zmarňují
tím své dominium {potestas iurisdictionis) a také svou duchovní moc
(po tes tas sacramentalis). Jsou totiž kněžími jen podle jména a nikoliv ve
skutečnosti, která je jedna a universální - totiž Kristova.
Jeho zuřivé a téměř patologické odmítání ockhamisrnu ho přivedlo k
naprosté důvěře v Písmo jako jedinému základu víry, ale také k vykládání
Písma svatého podle principů svého realismu. Tím se vzdaloval stále více
od prostého literárního smyslu bible. Ve středu jeho teologie nacházíme
extrémní augustinismus, jak jej hlásali Thomas Bradwardine a Richard
Fitzralph. Viklef měl za to, že člověk s milostí Boží je pánem všech věcí bez milosti Boží však maří a ničí vše: moc, mčyetek i autoritu (35).
2,4. Umírněný

realismus

Historiografii husitské doby se doposud nepodařilo zjistit, kteří němečtí mistři bojovali tehdy proti Stanislavovi a jeho druhům. Teprve
později vystupují do popředí Jan Hübner a Ludolf Meisterman. Jejich
spisy se však nezachovaly. Známe jen kvestii jakéhosi blíže neznámého
mistra Jana z Münsterberku Utrum sint aliqua universalia in rebus condistincta a signis, vel utrum tantum signa sint universalia. Autor váží důvody pro i proti. Rozhoduje se proti Ockhamovi pro existenci universalií
odlišných od slovních znaků. Odmítá však také Platonův realismus: uni(35) Tamtéž, str. 92.

25

versale ante rem. Na otázku utrum universalia sint separata a singularibus odpovídá záporně. Rovněž zavrhuje extrémní realismus: Universale
in re, in essendo. Svůj výklad shrnuje do tomistické věty: res intellecta
universaliter est universale.
V zápalu polemiky odpůrci českých realistů pravděpodobně přeháněli
svou argumentaci, zdůrazňujíce, že vše, co je reální, j e vždy individuální
a singulární. Tím mohli budit dojem, že jsou stoupenci nominalismu.
Pro nedostatek literárních pramenů nelze dnes zjistit - s výjimkou výše
zmíněného Münsterberka - kdo z odpůrců Stanislavova viklefského realismu byl skutečný nominalisfa a kdo jen umírněný tomistický realista.
Polemická horlení a vášnivé diskuse snadno radikalizují a zjednodušují
názory protivníků, aby j e pak mohly dokonaleji popřít Proto v soudobých spisech se míní realismem vždy jen realismus extrémní. Všechny
ostatní interpretace jsou označovány jako nominalismus. Tím se ovšem
situace nevyjasňuje, nýbrž spíše zatemňuje (36).
K dalším komplikacím přispěly i jiné okolnosti: filosofický spor, vedený beztak už zbraněmi teologie, přerůstá záhy do oblasti dogmatu a církevní tradice. Obě svářící strany se navzájem obžalovávají z kacířství a
dovolávají se autoritativních zákroků církevního učitelského úřadu.
Složitost filosofického sporu je dále stupňována nacionálním cítěním:
čeští mistři byli povětšině realisté - němečtí zase nominalisté. Úzké spojení kulturního, náboženského i filosofického dění s politickými poměry
doplňuje složitost této velké krize, která otřásla veřejným životem českého království (37).
(36) C. VRÁNA, Magister Stephanas de Pakt Vita - opera - ecclesiologla, Salzburg 1957, rkp.,
str. 37nn.
(37) Teoretická aktivita pražských extrémních realistů, vyúsťující prakticky ve formulaci požadavku nevyhnutelné radikální reformace společnosti jako lakové (vrcholící posléze v táborském úsilí překročit meze reformace transformací ve společnost teokratickou), je doprovázena i neobyčejně výraznou činností na poli jazykovém.
Druhá polovina 14. století a zvláště pak jeho poslední čtvrtina Je nesporné i obdobím
bouřlivého dotváření české slovní zásoby a pojmosloví, jež, mnohdy za pomoci zcela evidentních novotvarů, otevírá českému duchu možno říci nový kontinent - dimenzi slova.
Česká reformace pak nncházl v tomto prostoru, dosud nezabydleném výraznžji národními jazyky, své misgni území a kolonizuje jej pod zástavami verbálního, vokálního i literárního projevu s vášní, mnohdy hraničící snad až s idolatrií. Sám pojem jazyk se postupné slává prvořadým vyjádřením pojmu národa a odpůrci mnohdy bezuzdné predikace reformátorů jsou bez rozpaků klasifikováni jako »nepřátelé českého jazyka«.
Tylo skutečnosti bývaly obvykle chápány poněkud oslabené jen jako více méně průvodní, vedlejší, »gramatický« jev, snad související s procesem formování českého nacionalismu. Husitský nacionalismus je však především nacionalismem jazyka, nacionalismem
Živého slova, jež žye Živým Slovem a zapadá do úrodné půdy srdcí, zkypřené emotivními
vzmachy charismatiků slova. Český mesianismus má kořeny pravé zde - v existenciálním
zážitku či prožitku moci slova. Slova, jež vyvěrajíc ze Slova Božího, zakotvuje organicky
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2.5. Orlice - české

pokušení

Viklef chtěl očistit církev a napravit společnost. Chtěl j e vyvést z úpadku a dovést k jejich ideální identitě. U ž sám tento záměr jednou myšlený
a vyslovený obsahuje v sobě - skrytě anebo zjevně - potřebu jednoznačné
ideální normy a obecně platného orientačního modelu, podle nichž by se
mohlo přistoupit jak k přesnému pojmenování deformací a úpadkových
jevů a k upřesnění reformních cílů, tak i k nalezení účinných léků a
prostředků k ozdravení církve a společnosti. Metafysický realismus poskytl Viklefovi a ostatním reformátorům tuto hledanou a potřebnou
ideální a absolutní normu. Jí totiž odstranili zprostředkující články mezi
božským a lidským, tedy ty články, které podle Viklefa umožnily a
zapříčinily dekadenci církve a společnosti. Revoluční projekt viklefismu a
husitismu není myslitelný bez své extrémně realistické základny. Prosaosobnost jednotlivce v proudu dějin spásy, otevírajíc závratnou perspektivu temnoty rodových kořenů i přibližujícího se jasu Tisíciletého Království Božího.
Klaret v šedesátých letech 14. století dotváří ve svých slovnících české pojmosloví. 2,
hlediska předkládané práce je snad zajímavější Klaretův překlad Ydea sit ivsetyíwon v V,
FLAJSHANS, Klaret a jeho družina, sv. 1. Slovníky veršované, Praha 1926, Vokabular gramatický, IX, De theologia, str. 18. Tomáš ze Štítného pak s léty sedmdesátými otvírá české literární pole laickému živlu. V roce 1397, tedy pouze rok před počátkem literární práce
Husovy, dokončuje svůj výklad písně Hospodine, pomiluj fW břevnovský benediktin Jun
z Holešova, »první slovanský srovnávací filolog«. Sáni Hus pak, dokončující své první
dílo, opis traktátů Viklefových v den »svatého Jeronýma Slovana«., přistupuje posléze v
traktátu Orthographic bohemica k srovnání českého jazykového usu s moravskými i Českými nářečími z pozic dobré znalosti církevní slovanštiny, latiny, němčiny, maďarštiny,
částečně snad i řečtiny a hebrejštiny. Sr. V. FLAJSHANS, K Husově Orthografil» v Sborník
prací věnovaných profesoru doktoru Tilfovi k šedesá tým narozeninám, Praha 1927, sir, 63-64.
Jistě nepřekvapí známá skutečnost. Že plná autonomizace češtiny zasáhla i oblast posvátných
textů. V plné míře především u Táborů, kteří jako jediní v rámci husitských městských
svazů sloužili celou mši svatou v češtině, argumentujíce, že »by bylo lépe říci pél slov,
jimž lid rozumí, nežli odbrebentit jich 10.000 cizí hatmaiilkou« (sr. F. VON BEZOLD, Kdějinám husitství Ku i turn ě-h is tori eká studie, Praha 1904, str. 34). TáboFi pak svůj požadavek nevztahovali výlučně na češtinu, ale i na němčinu, italštinu a maďarštinu - jako výběr
národních jazyků: »Na začátku, praví, bylo téměř celé písmo psáno jazykem laiků - jak
aspoň svědČE svatý Jeroným. Celý Nový zákon byl napsán řecky, vyjma evangela svatého
Matouše, který j e psal Židovsky, a epištolu svatého Pavla Hebreům. Z toho vysvítá, že Písmo svaté původně nebylo psáno latinsky, nýbrž jazykem oněch, pro něž bylo psáno. Proč
prý by ledy ä nyní nesměli míti Písma svatého psaného německy, italsky, česky nebo uhersky« (tamtéž, str. 41). Sám Enea Silvio Piccolomini, který osobně Tábor navštívil, byl
překvapen množstvím táborských žen, které zběžně četly český překlad Písma a výtečně
se v něm orientovaly.
Táborský biskup Mikuláš z Pelhřimova v úvodě ke své Kronice Táborů píše; »Jest lépe,
když skryté věci jednoduchou řečí činí se zřetelnými, nežli jasné frázemi filosofickými,
když se zatemňují; kdo pro řeč svou volí chod plebejský, chce jí lakový směr dáti, aby každý, kdo jí slyší, byl stejného náhledu.« Sr. tamtéž, str. 33; HÖFLER, Geschichtsschreiber
der hussitischen Bewegung, II, str. 476.
Závěrem bych ledy chtěl položit spíše otázku - je-li v české reformaci sledovatelný proces objektivizace skutečnosti, jaký podíl zde má proces objektivizace jazyka, lze-li o ní
ovšem vůbec hovořit? Pakliže ano, má pak i přímou suvislost se sporem pražských nominalistů a extrémních realistů? Dr. J, Holečkovi děkuji za podnětná upozornění.
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zování platónského realismu na Karlově universitě nebylo tedy jen záležitostí pouze akademickou, nýbrž jevem organicky napojeným a historicky propojeným s potřebou reformovat církevní život a napravit poměry ve společnosti.
K upřesnění j e třeba poznamenat, že starší a menšinová generace českých universitních mistrů na pražském vysokém učení se hlásila původně k umírněnému realismu Tomáše Akvinského a Dunse Scota. To nás
však vede k otázce, kterou považuji za velmi důležitou a základní: proč
právě u mladší nastupující generace českých mistrů došlo k tak prudkému, nadšenému a někdy přímo vášnivému příklonu k viklefskému
extrémnímu realismu? Chronologicky a historicko-geneticky j e tento
myšlenkový přesun poměrně dost dobře prozkoumán, jak jsem už dříve
naznačil. Stálo by však za pokus objasnit strukturální povahu otázky, co
přivedlo téměř výhradně české mistry k radikálnímu přijetí platonského
realismu Viklefova a co způsobilo, že byl tento odmítán cizinci. Nezdá
se, že národnostní příslušnost a nacionální uvědomění by v tomto filosofickém přesunu sehrály rozhodující úlohu. Národní vědomí se stalo důležitým momentem v celém reformním procesu teprve později. Fr. Šmahel (38) poukazuje na silné augustiniánské vlivy působící v předcházejícím českém reformním hnutí. Lze j e vypozorovat v »nové zbožnosti«
(devotio moderna). Otázka se tím však neřeší, nýbrž jen posunuje zpět.
Augustiniánské tendence bezpochybnč svým způsobem připravily živnou půdu viklefsko-platonskému realismu. Ale - ptám se opět - proč
právě filosofický a teologický augustinismus, tedy platónsky inspirovaný
realismus, tak silně oslovil a myšlenkově strhl i první české reformátory a
proč se tomistický směr u českých mistrů neprosadil na delší dobu?
Čeští reformátoři a jejich předchůdci se odvolávají stále na svatého
Augustina. Hipponský biskup navazuje na platonskou myšlenkovou tradici, ale také ji přetvořuje a opravuje biblickým pojetím skutečnosti, člověka, dějin a Boha. Ve své teologické metafysice zdůrazňuje ontologický
a axiologický primát duchovních, nadempirických a božských hodnot. V
Augustinově pojetí člověk se bytostně účastní svým rozumem a svou vůlí
i svým srdcem na Boží skutečnosti. Přesahuje smysly poznatelnou rovinu
světa a nachází svou identitu, svou pravdu a své plné uskutečnění v čistém, duchovním, věčném a absolutním bytí. Augustinova metafysika
dala vzniknout mocné filosofické a teologické tradici v západní křesťanské kultuře. Podporovala asketico-mystický odvrat od pozemského,
(38) FR SMAHI.X, Jeroným Pražský, Praha, Svobodně Slovo 1966, sir. 4748.
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proměnlivého světa a vybízela k zakotvování individuální i společenské
historické existence ve světě duchovních a věčných hodnot.
Opakuji ve zkratce naši otázku: proč právě češti mistři, představitelé a
nositelé naší národní křesťanské vzdělanosti, vidí svého ideového spojence v Platonovi spíše než v Aristotelovi, v Augustinovi spíše než v Tomáši
Akvinském, ve Viklefovi spíše než v Qckhamovi. Nejde tu o předfilosofické strukturální příbuzenství mezi extrémně realistickým výkladem
skutečnosti a specifickou povahou českého etnosu? Otázku bychom
mohli vyslovit i jinak. Nevyjevuje se poslední význam a metafysický
smysl specificky české etnicity v dramatickém napětí a v historicko-existenciálním pohybu mezi platónským modelem bytí a aristotelským chápáním skutečnosti? Řečeno obrazně a symbolikou českého mýtu: netkví
naše etnická duchovní identita ve stálém a celou naší historií prostupujícím pokusem o vytvoření živé existenciální jednoty mezi »pluhem a
orlicí«? Není naším národním odvěkým pokušením a ohrožením naší
etnické identity zoufat si nad uskutečnitelností této jednoty a postavit
buď orlici proti pluhu anebo naopak pluh proti orlici?
3. Závěry
V pražském sporu o význam a hodnotu universalií (obecných pojmů)
se vynořila odvěká evropská filosofická otázka, která nezneklidňovala jen
myslitele a teology, nýbrž dotýkala se také soudobých výtvarných umělců,
básníků a kulturních tvůrců vůbec. Tuto otázku lze vyslovit několika způsoby: v čem tkví bytí? co j e pravá a celá skutečnost? Otázku můžeme také
vyslovit jako gnoseologickou a axiologickou alternativu: při poznávání,
posuzování a hodnocení věcí a dějinných událostí individuálního i společenského života, církevních a světských institucí máme vycházet z
obecně platných principů, z universálně nadčasových archetypických
modelů, tedy z metafysických struktur bytí anebo se musíme orientovat
na konkrétních jevech a opírat se o empirickou zkušenost při vypracovávání historických měřítek? Celá evropská filosofie je prostoupena touto
alternativou.
Česká marxistická historiografie se pokouší zachytit problematiku
pražského sporu o universalie svými obvyklými kategoriemi společensko-ekonomickými. Považuje viklefismus a na něj navazující husitismus
za jednu z obou hlavních linií, v nichž se uskutečňoval rozklad »církevně
feudální filosofie« a vznik raných forem »filosofie buržoazní«. Druhou
linii pak představuje nominalismus a na něj navazující renesance. Ve
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smyslu dialektického pohybu se pak tvrdí, že v obou těchto myšlenkově
a společensky nejvýznamnějších filosofických proudech 14. a 15. století
vrcholí ideový kvas středověké filosofie, zároveň však středověká filosofie přestává být sama sebou.
Zdá se mi, že ani hegelovská dialektika, ani historicko-materialistické
kategorie nepřinášejí nic nového, nevnášejí více světla pro pochopení
smyslu a významu pražského sporu o universalie. Není totiž třeba volat
na pomoc dialektiku a historický materialismus, abychom pochopili,
že nomínalismus a viklefismus-husitismus »překonávají« tomismus,
označovaný marxisty za vrcholný produkt církevně feudální filosofie,
naprosto protichůdným způsobem. Proti harmonickému tomistickému
pojetí vztahu rozumu a víry nomínalismus provádí rozluku přirozeného
poznání a jevení, filosofie a teologie a připravuje tak gnoseologicky půdu pro renesanci. Na druhé straně se naopak Viklef snaží proti tomistickému podřízení rozumu víře (přesněji bychom řekli: podřízení, sebepodřízení rozumu slovu Božímu) a vynětí základních dogmat z oblasti
přísného rozumuvého důkazu o naprostou racionalizaci víry a teologie.
Tím ovšem vydává mimoděk teologii všanc metafysickému rozumu. Naprostá metodologická protichůdnost nominalismu a viklefismu-husitismu vede k vzájemnému nepřátelství a k vzájemnému obviňování z
kacířství. Nominalističtí teologové jsou mezi Husovými soudci v Kostnici. Ale renesanční filosof, kardinál Mikuláš Kusánský, silně platónsky
orientovaný, vystupuje zase proti husitům na basilejském koncilu. Jak vidět, nedá se tato problematika vtěsnat do dialektických šablon. Nedá se
ani tvrdit, že oba tyto protichůdné filosofické směry vedly ke stejnému
cíli: k rozbití základů »církevně feudální filosofie«. Nebylo totiž už třeba
něco »rozbíjet«. Velká scholastická filosofie se nevyčerpala tím, že jí chyběly ideje, ale tím, že se nedostávalo dost hlav, které by je rozvíjely (39).
Rozvoj a rozklad středověké filosofie se neudály podle Hegelovy dialektiky. Nástup novověké filosofie není jen »odrazem vznikajícího buržoazního hospodářského řádu«(40).
Jestliže chceme použít kategorie »pokrokovost« v hodnocení nastupující novověké filosofie - a je to kategorie velmi sporná - pak jí nemůže
(39) É. GlLSON. La philosophic au Moyeit Age, Paris, Ěd. Payot 1976,sv. II, str. 640 poznamenává: »L'étude de Guillaume d'Ockham permetdeconstaterun fail historiqueďimportancecapitale, et que Ton méconnaít constamment, c'est que la critique interne menée contre elle-méme
par ce que Ton nomme, ďun terme assez vague, la philosophie scholastique, en a provoqué la
ruinc bien avant que la philosophic dite moderne ait reussi á se constituer.«
(40) R. KAUVODA v Ovodu do Antologie z dějin československéßiosoße, 1,16-16, Praha, Csl.
akademie véd 1963.
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me označit viklefský a husitský realismus. Na rozdíl od Tomáše AJkvinského Viklef chce vyložit základní křesťanská dogmata a prokázat právě
tímto výkladem oprávněnost své metody extrémního realismu. Snaží se
být »scholastičtější« než sama scholastika, jak musí přiznat i marxistická
historiografie. Vrhá tak filosofii o staletí zpět. Ale problém netkví zde,
nýbrž předně v otázce qualiter se habeat Veritas rerum - jaká j e pravda
věcí. Pravda je vždy »pokroková«, protože osvobozuje a zakládá vzestup
a rozkvět lidských hodnot. Nezáleží na tom, zda byla vyslovena před dvěma tisíci lety nebo právě před týdnem. Viklef se dostal svým superrealismem za hranice nejen tomismu, ale pravdy samé. Svým racionalismem
rozložil křesťanské dogma, které chtěl očistit. Základním obsahem jeho
metafysiky platónského ražení je redukce konkrétní skutečnosti na universální ideu a splývání božské substance se strukturami tohoto světa.
Ve filosofickém výkladu skutečnosti, zastávaném reformní husitskou
stranou, pravé bytí a z něho vyplývající platná norma individuálního a
společenského života jsou universální. Čím obecnější, abstraktnější a
nadsmyslovější idea, tím je skutečnější, pravější, jistější a božštější.
Filosofický realismus, tak či onak inspirovaný platonismem, je na
první pohled bližší a příbuznější náboženskému chápání světa a života. V
nominalistickém příklonu ke konkrétní, světské a neopakovatelné skutečnosti realismus vidí nebezpečí sekularizace a odvrácení od Boha. V
teologickém uvažování o tajemství trojjediného Boha filosofický realismus se domnívá, že lépe pochopí a vysvětlí, proč je možné, aby jedna
božská podstata byla společná třem osobám božským. Vytýká nominalismu, že vede k heretické nauce tzv. triteismu. V definici církve jakožto
společenství lidí předurčených universálním věčným Božím úradkem ke
spáse se realismus projevuje tím, že radikálně vysvětluje propastný nesoulad mezi ideou církve, to j e tím, čím církev opravdu a skutečně j e
podle evangelia a podle Boží myšlenky, a církví jen podle jména, církví,
jak ji viděli reformátoři v tomto historickém světě. Proto podle viklefismu a
husitismu církev opravdu skutečná a pravá je církví ideální, myšlenou a chtěnou Bohem; je církví věčnou, nadčasovou a mimodějinnou, prostou všech
pozemských, světských a lidských nálezků a viditelných struktur; j e církví
založenou pouze na universálním slovu Božím, nikoliv na komentářích,
dekretech, výkladech a zákonech lidských. J e onou Boží nevěstou »bez
vrásek a poskvrny« světa. Kde člověk žije ve spojení víry a svatosti s Bohem, kde žije v plné universální skutečnosti, tam nepotřebuje světských,
viditelných historických prostředníků, kteří jsou překážkou a zábranou
spíše než pomocí - hlavně, jsou-li ve stavu hříchu - na cestě spásy.
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Platónský realismus reformátorů sehrál svou radikálně destruktivní
úlohu i ve výkladu kněžství a kněžské svátostné pravomoci. Konkrétní
kněz j e opravdu knězem jen tehdy a do té míry, pokud v sobě uskutečňuje jediné universální kněžství Kristovo. Nežije-li kněz ve stavu milosti,
není-li spojen s Kristem, universálním knězem, a nenásleduj e-li ho zcela
a úplně, přestává být reálním knězem. Zůstává knězem jen podle jména,
jakousi prázdnou maskou a nebezpečnou lží. N e příliš radostný pohled
na nedostatky tehdejší historické církve a některých jejích představitelů
byl jen vodou na tento platónský mlýn.
Platonizující realista, myslící a žijící na jedné straně v universálním
království absolutních idejí a na druhé straně ohrožený a zraňovaný empirickým světem, odsouzený k exilu v historických přibližnostech a nahodilostech, nedokonalostech a zlu, má v podstatě dvojí možnost: buď útěk
nebo revoluci (4l). Platonik měří a hodnotí zkušenostní svět universálními, věčnými, neměnnými absolutními ideály. Toto hodnocení dopadá
velmi špatně pro tento náš svět, pro konkrétní historickou církev a pro
danou společnost. Nedivíme se proto, že našim platonizujícím reformátorům se tehdejSí církevní a společenský život se všemi svými nedostatky
musel jevit jako svět lži a nicoty, odcizený a zvrácený, svět patřící zcela
ďáblu. Konkrétní historický svět viděný platónskýma očima narůstá do
hrozivě negativních, temných tvarů, do strašidelné karikatury, z níž vymizela jakákoli pozitivní hodnota a světlá postava. Co si počít s tímto světem
propadajícím se do nicoty? První možnost, která se otvírá platónsky
myslícímu člověku, je útěk z tohoto světa vládnoucí lži a nicoty, z tohoto
údolí stínů smrti a zachránit se ponorem do duchovních, věčných, universálních nadskutečností Božího království. Je-li však platonik povahy
spíše aktviní a reformátorské, volí druhou možnost: revoluční mesiánskou utopii, která by vyhladila veškerou nepravost a osvobodila svět od
vlády nicoty a nastolila definitivní království pravdy, spravedlnosti a svatosti, království charismatického bratrství a Božího synovství. Zideologi(41) V diskusích s mými mladými píáleli se vynořila i »třetí cesta«, specificky česká, ale také
velmi problematická: Švejk. Ani on nemůže přijmout absurdní svět války a strnulého
přežilého byrokratického řádu. Je malý a slabý, není hrdinou a nevěří v revoluční převrat.
Jeho protest proti danému absurdnímu světu se velmi podobá útěku. Švejk si vytváří jakousi ulitu fiktivní stupidity, která mu na jedné straně zaručuje maximální nezranitelnost
v daném absurdním světě a na druhé straně mu umožňuje přístup k »pravému životu«.
Jeho metalysický nihilismus ho však vrhá do biologické roviny. Symbolem Svejkova
»pravého, ideálního a celého světa« je hospoda a dobré pivo. Odvažuji se tvrdit, že na
rubu Svejkova nihilismu sídlí zastřené a tajně platonismus českého ražení. Celou věc
bychom mohli vyslovit otázkou: jak by měl vypadat svět, v němž by Švejk nemohl být
Švejkem?
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zovaná echatologie se pak stává dravou a výbušnou hnací historickou
silou. Tento druhý platónský utopický model sám vyrostl na půdě a ve
světě lidské historie. J e proto poplatný jejímu zákonu neúplnosti. Proto
radikálně revoluční program husitské revoluce se - na štěstí - neprosadil
důsledně. A ani nemohl. Tam, kde se o to pokusil, vyčerpal tragicky svou
vlastní sílu a nebyl s to vytvořit nový řád.
Ukazuje se to na ikonoklasmu nejen Jeronýma Pražského, ale hlavně
v obrazoboreckých tendencích Jakoubka ze Stříbra. Fr. Šmahel poznamenává: »Do nejzazších mezí dovádí tato (Mikulášem z Drážďan vyslovená) hlediska Jakoubek ze Stříbra. Ani on se neodvažuje zavrhnout
obrazy principiálně, ohrazuje se dokonce proti podobným obviněním,
což znovu dokazuje, že se o těchto otázkách živě diskutovalo. V kontextu
jeho úvah nemá však tento ústupek větší dosah, umělecké tvoření považuje nejen za bezcenné, neužitečné a nepotřebné, ale i za velmi nebezpečné křesťanstvu, neboť přílišná nádhera obrazů láká hloupý lid, aby se
těmto obrazům klaněl více než tělu Božímu. Obrazy jsou často nástrojem
ďáblovým a není-li tomu tak, stejně je křesťanu lépe j e nemíti než mfti,
protože Kristus je výslovně nepřikazuje. Jakoubek zprvu požadoval na
králi, aby očistil svatostánky od tohoto modloslužebného zla, brzy se
však obrací s touto výzvou k lidu. Jakoubkovy obrazoborecké postuláty
mají obrovskou a otřesnou odezvu, zapadají plně do programu likvidace
staré společnosti, jež ustoupí novému, spravedlivějšímu světu ... Programové obrazoborectví i kulturní destruktivismus prvého vzplanutí revoluce můžeme vysvětlit a pochopit, nemůžeme je však v žádném případě
obhajovat. Je svým způsobem tragické, že husitská revoluce... se staví nihilisticky k stejně obrovskému vzepětí výtvamě-umělecké potence předcházející doby ... Jestliže sami husitští ideologové nebyli s to dešifrovat
hluboké progresivní rysy předchozího i soudobého umění, jestliže nebyli
s to rozeznat, že je určeno především pro člověka, nemůžeme to požadovat od řadových stoupenců hnutí« (42). Neschopnost hodnotit kladně renesanční umění pronikající do české kultury není dána individuálními
sklony, zálibami a zájmy jednotlivých reformátorů, nýbrž jejich platonizujícím extrémním realismem.

Nakonec chci shrnout do několika vět svou odpověď na otázku, která
- ač nevyslovena - vedla a určovala mou úvahu. Jaký smysl měl a má
(42) FR. ŠMAHEL, Jeroným

Pražský,

cit., str, 147-148.
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spor o universalie na Karlově pražské universitě nejen v rámci reformního hnutí a z něho vzniklého husitismu, nýbrž také v celku českých národních tradic? Filosofický extrémní realismus na jedné straně umožnil
teologickou formulaci radikálního reformního programu a - na straně
druhé - odhalil jak imanentní diarchický princip evropské kultury vůbec
a českých tradic zvlášť, tak i odvěké české pokusem eschatologické netrpělivosti s dějinnou skutečností. Tutéž myšlenku můžeme vyjádřit obrazy českého genuidního mýtu. Orlice, představující vertikální osu českých
tradic, se postavila proti pluhu, symbolizujícímu pozemskou horizontálu.
Nemohla jeg však nahradit. Vyčerpala své síly, narušila nebezpečně diarchii tradic a prohrála svoji vzpouru proti pluhu. Cechy potřebují obojí:
pluh i orlici. Cyrilometodějská i svatováclavská tradice a také barokní
obrozenecká kultura nebořily, nýbrž vytvářely životní hodnoty v poslušnosti k diarchickému stavebnímu zákonu českých tradic. Základefn této
diarchie j e Kristus, alfa a omega smyslu českých dějin a dějin i vesmíru
vůbec. Proto mohl Jan Zahradníček napsat tato slova:
» Z Jeho kostelů rostou domy,
z Jeho tajemství roste věda,
z Jeho poslušnosti svoboda.«

Články
JAROSLAV SYCHRA

(F)

POHANSKÝ A KŘESŤANSKÝ POHLED NA ŽIVOT A NA SMRT
Svatý Pavel velmi často používá dvou slov: život a smrt. Tyto základní pojmy jeho pojetí prostupují všemi jeho listy. Neužívá vždycky
těchto výrazů, ale pokud užívá jiných, znamenají obsahově více méně
totéž. Tak např. když mluví v protikladech »starý a nový člověk« nebo
»člověk duchovní a člověk tělesný« a řada jiných, které se vztahují na
stejnou skutečnost, označovanou slovy »život a smrt«..
^ Poněvadž tato slova svatý Pavel často opakuje, zřejmě mu velmi záleží na pojmech , které tato slova vyjadřují. Nemluví tedy o pochovaných,
mrtvých lidech - a přesto užívá pojmu smrt a stále se k němu vrací. Stejně používá i výrazu život.
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Ptáme se tedy, co tím svatý Pavel myslí. Je tu především nebezpečí, že
výrazy »život« a »smrt« se mohou brát jako metafory, přenesená rčení,
přirovnání. Tím bychom jim vzali skutečnou sílu, kterou mají v myšlení
svatého Pavla. Nejde tedy o básnické obrazy. U svatého Pavla jde o určitou skutečnost, ne o opis.
Jak tedy zasahuje člověka tento život nebo smrt - dva podstatné pojmy u svatého Pavla?
Slovo »nadpňrozená smrt« - i když je závažné - vypadá, jako by se
člověka podstatně netýkalo. Víme, že se jedná o živého, konkrétního
člověka a nemůžeme se zbavit dojmu, že je tato skutečnost na člověka
nějakým způsobem přilepená. Že je druhořadá, přidaná - protože ten
člověk je jako druzílidé. Může-li v nás - věřících - pojem »nadpřirozeně
mrtvý« vyvolat dojem, že je to něco, co zůstává na povrchu, něco druhořadého, jak asi vypadá tento výraz fantasticky, když se použije před
povrchním křesťanem, a zní neskutečně člověku nevěřícímu.
Abychom mohli říci, že normálně žijící člověk je mrtvý, musíme v
něm rozeznávat dvě vrstvy: člověk se přece zdá v první řadě člověkem.
Tedy to, co je mimo charakteristické vlastnosti člověka, začne se jevit jako druhořadé. Pocit nejistoty či povrchnosti působí určitý typ myšlení,
na kterém stojí filosofie a věda, jenž pokládá za podstatné to, co je společné. Lidé se liší jazykem, pohlavím, náboženstvím, národností, společenským postavením. Svatý Pavel používá protikladů jako muž a žena,
žid a Řek, pán a otrok. Vzdor hlubokým rozdílům mají něco společného,
jsou to lidé, a mentalita, kterou jsme do sebe nasáli, nás přesvědčuje, že
to je podstatné. Podstatné je to, v čem se lidé shodují.
Přesto však svatý Pavel výrazům život a smrt - které působí dojmem
něčeho druhořadého - přikládá tragicky závažný význam. Život a smrt to je rozhodující. Něco, co dává hodnotu, smysl, možnost ocenění každého člověka. Pro svatého Pavla je naprosto podstatné, je-li člověk v jeho
smyslu živý nebo mrtvý, ale je pro něho druhotné, že žije jako člověk, že
jedná jako ostatní. Podstatně, základně a vrcholně významné je, je-li
člověk živý nebo mrtvý. Je druhořadé, žije-li Člověk v ocích druhých jako
člověk - ale ne bezvýznamné, ne neskutečné, ne hodné pohrdání, nýbrž
druhořadé. Svatý Pavel hodnotí člověka ne podle jeho přirozenosti,
nýbrž podle toho, jestli žije či ne.
Můžeme říci, že dívat se na člověka, nakolik tu nyní existuje, je
pohled pohanský.
Svatý Pavel nepopírá, že člověk má nějakou přirozenost, že je
součástí světa a přírody. To však není východisko k realistickému pohledu na člověka.
Z filosofického nebo vědeckého hlediska je člověk v první řadě živočich rozumný a má určité vlastnosti, které ho spojují s ostatními. To je
člověk - to je rozhodující. Svatý Pavel to připouští, ale řekne ne. Člověk
je skutečný jen tehdy, je-li živý. Tedy realistické hodnocení člověka nevychází z jeho přirozenosti, z jeho začlenění do světa, z jeho skutečné
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situace ve světe a v přírodě, nýbrž z něčeho jiného. Realistický pohled na
člověka nemůže vycházet z prostého konstatování.
Skutečně realistický pohled na člověka ho vidí jako tvora. Jako stvoření, které vychází ze Stvořitele, žije v závislosti na něm a je k němu zaměřeno. To je opravdu podstatné. Všechno ostatní je druhořadé. I když
ne neskutečné, i když ne hodné pohrdání. Je to skutečnost, ale druhořadá.
To je náboženský pohled. Tak se dívají na člověka všechna náboženství, i tzv. přirozená. Otázky: proč tu jsem, kdo jsem, kdo jsou
ostatní, jsou otázky, které mají svůj význam, ale jsou to otázky, vycházející z dané situace - tedy svatý Pavel by to mohl nazvat pohled pohanský. My to můžeme nazvat pohled filosofický nebo přirozený, nebo přírodní, nebo čistě lidský.
Náboženský pohled je jiný. I nezjevená náboženství začínají vždycky
nějakou zkušeností strašné závislosti, dokonce tak silné, že tato závislost
dává člověku jistý pocit strachu. Z toho se vyvíjí např. magie a jiné rituály, postoje, jimiž se člověk proti tomuto strachu brání. Ten v něm existenčně vyvolává zkušenost něčeho, od čeho je závislý.
Chápeme to trochu obtížně, protože naše mentalita je už příliš zvyklá
na to, aby vycházela z dané konstatovatelné skutečnosti. Nacházíme se
ve světě a z toho vycházíme.
Náboženský postoj je obrácený. Vycházíme z pramene člověka, i
když jej člověk nemusí nějakým způsobem v sobě zažít. My, lidé odchovaní kultem vědy, se musíme trochu namáhat, abychom toto převrácení
postoje, převrácení hodnocení, přijali.
Podstatné je ne to, co je dané, nýbrž to, co Bůh chce. A to natolik, nakolik my jako tvorové na něm závisíme. To je základní postoj, který si
musíme osvojit, abychom mohli pochopit svatého Pavla. Je to důležité
zejména proto, poněvadž z tohoto postoje vychází celá řada velmi závažných důsledků, o kterých se ještě zmíníme,
Tedy zasahuje život a smrt rozhodujícím způsobem do skutečnosti
člověka. Zůstává člověkem na rovině zkušenosti, ale to je druhořadé.
Pro svatého Pavla a všechny biblické autory je nemyslitelné a skoro nesmyslné definovat člověka třeba jako živočicha rozumného nebo jinou
filosofickou či vědou podloženou definicí. I když svatý Pavel nepopírá,
že by člověk byl živočich rozumný, není to rozhodující; podstatné je, že
člověk svým rozumem, vůlí, schopností milovat vychází z Boha a tyto
schopnosti zaměřuje k Němu a na Něho. Kdyby člověk svého rozumu,
vůle, schopnosti milovat používal k něčemu jinému, jedná nesmyslně.
Nežije jako skutečný člověk,
Skutečný člověk není tedy přirozený tvor, zasunutý do přírody, nýbrž
tvor vycházející z Boha a zaměřený k Bohu. To je něco jiného než říci, že
člověk je rozumný živočich a pak na něho jaksi přilepit, že je také tvor.
To je jeden z hlavních nedostatků příliš spekulující teologie. Vychází z
přirozeného postoje, z konstatace, která nebere v úvahu Boha, nebere v
úvahu Stvořitele - k tomu se případně vyšplhá nahoru, a to je dobré a
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záslužné - ale vezmeme-li člověka tak, jak je daný, bez ohledu na Boha,
jeho pramen, jeho cíl, jeho smysl, pak - i když na něho přilepíme vlastnosti tvora, stvoření, které vyšlo od Boha - nějakým způsobem to nehraje.
Fakt, že člověk je tvor, nemá tu váhu, nemá tu převratnou hodnotu, kterou tato skutečnost má, díváme-li se na člověka přímo jako na tvora,
stvoření, které vyšlo od Boha a je zaměřeno k Bohu.
Tvrdit, že zkušenostní poznání je jediný způsob poznání - jak se často říká nebo předpokládá - je jen mýtus naší civilizace, která je - všeobecně řečeno - založena na vědecké mentalitě. Nemíním tím ovšem
podceňovat vědu, ta má své pole - ale jen své pole. Ani ona, ani filosofie,
která se v tomto případě chová stejně, nemají právo tvrdit, že jejich způsob poznání je jediný. Tím méně má právo všechno, co je poznáno jiným
způsobem, co nevychází z přímé konstatace skutečnosti, házet prostě do
jednoho pytle a dát na to cedulku: Mythus.
Na to nemá právo. Je to něco, co ve skutečnosti existuje, ale co
neodpovídá objektivní skutečnosti. Pro člověka je tedy podstatné ne to,
co na něm vidí zkušenost, ale co na něm vidí Bůh, jeho Stvořitel. V očích
Božích je člověk tvor, stvoření, vyšlé z Boha, na Bohu závislé, k Bohu zaměřené. Tyto výrazy velice zdůrazňuji. Vyšlý, závislý, zaměřený. Vím, co
se dá namítnout; že to jaksi snižuje člověka, který si je vědom svých
schopností, své svobody, své možnosti osobně rozhodovat a výsledků své
práce v dobývání přírody. Někdy tvrdí i s naivní nafoukaností, že dobyl
vesmíru.
Je to pravda? Zdůrazňujeme-li se svatým Pavlem, že člověk je tvor, z
Boha vycházející, na něm závislý a k němu zaměřený, poškozuje toto
tvrzení nějak lidskou důstojnost? Myslím, že nikdo nemá tak vysoký pojem o důstojnosti a velikosti člověka jako svatý Pavel. Ovšem ten pojem
velikosti a důstojnosti je stále úměrný onomu obrácení hodnot, o kterých jsme se zmínili. Východiskem není člověk ze zkušenosti, nýbrž člověk vycházející z Boha. A hned můžeme udělat první lcrolc.
Řekli jsme, jak velice si svatý Pavel cení důstojnosti a hodnoty člověka vzdor tomu, že zdůrazňuje a podtrhuje - a někdy velmi tvrdě - že člověk je tvor.
Výraz či skutečnost, že člověk je tvor, se dá vyjádřit dvojím způsobem. Jeden z historiků náboženství, Rudolf Otto, to charakterisuje takto:
»Mám vědomí, že jsem/enom tvor.« Zdůrazněno je slovo jenom. Jestliže
jsem jenom tvor, je tedy člověk jen jedním z termínů vztahu Stvořitel tvor. A protože se srovnává s nekonečným majestátem, s Nekonečností,
zredukuje se pochopitelně člověk na nulu. Když si navíc ještě uvědomí,
že je tvor padlý, tvor hříšný, pak ten pocit nicoty vede k pocitu vědomí,
že jsem zrádce, že jsem vzbouřenec. A to může vést až k patologickému
pesimismu, který se projevuje v určitých proudech židovské mystiky, třeba u essenů. U essenské sekty právě pojem »já jsem jenom tvor« vede k
úplnému pohrdání sebou, dokonce by se dalo říci k nenávisti vůči sobě.
Nemyslete si, že je to typické jen pro židovské náboženství. I v přiroze37

ných náboženstvích, tj. nezjevených, existuje tentýž postoj. Náhle člověk cítí, že se ho něco zmocňuje, co ho svléká ze sebe sama, že nesmírný
vesmír jím úplně proniká a najednou z celého vědomí zůstává jen to vědomí, že jsem nějaká tečka, která je hozená do moci něčeho strašného a
neznámého.
To není pojem svatého Pavla. Svatý Pavel užívá ovšem také výrazů,
které připomínají tento postoj. Např. když říká, že člověk nemá právo
ptát se Boha, proč ho udělal tak či jinak, že na to nemá právo žádné dílo,
když říká, že jsme v rukou Božích jako hrnčířská hlína v rukou hrnčíře;
zdůrazňuje tím, že jsem tvor, ale nikdy neřekne, že jsem jenom tvor.
Pavlův postoj neznamená, že jsem jen tvor, že nejsem nic jiného než
tvor, nýbrž svatý Pavel říká: Já jsem byl stvořen.
Byl jsem stvořen někým, kdo mě miluje a stvořil mě proto, že mě
miluje. Stvořil mě někdo, kdo má o mne zájem, kdo chce mé dobro. Stále
zůstává pravda jsem stvořen, závisím, jsem zaměřen. Východisko - Stvořitel - není krutý a všemocný pán. Je Láska.
Tyto dva póly se musejí spojit. Vědomí závislosti, ale vědomí závislosti na někom, kdo mě miluje. Kdyby tedy svatý Pavel formuloval, co je
člověk, řekl by, že člověk je tvor, ale - a to začíná v Genesi - byl stvořen
k obrazu Božímu.
V tom je velikost, důstojnost, krása a význam člověka. Byl stvořen,
ale k obrazu Božímu. Proto by také svatý Pavel řekl: tvrdit, že člověk je
jen rozumný živočich, je nesmysl, je to degradace člověka. Ne v torn
smyslu, že to není pravda. Ale je to příliš málo. Řeknerne-Ii, že člověk je
rozumný živočich, ponoříme ho do stejné úrovně s ostatními věcmi. Člověk není jen součástí přírody. Nic tak neodporuje Písmu jako pokládat
člověka jen za součást přírody.
Člověk je podstatně, zásadně něco daleko víc: je obraz Boží. V tomto
smyslu nejsou obrazem Božím ostatní tvorové - nemají ty možnosti, které má člověk. Ten mi jednu základní možnost, ale tato možnost skrývá i
velké nebezpečí. Člověk může dát své existenci dva směry. Ostatní tvorové jednají neměnné, stejně, nemohou měnit svá »rozhodnutí«. Člověk
ano. Má možnost vybrat si jeden nebo druhý směr, zaměření, smysl,
organizaci svého života. Více méně to, čemu se v moderní teologii říká
opiio fundamentalis - základní rozhodnutí. To má na mysli svatý Pavel
při slovech život a smrt. Život znamená žít jako obraz Boží, smrt znamená žít jako tvor ponořený do přírody. To je první smysl slov svatého Pavla život a smrt.
Buď jsem obraz Boží, a pak uskutečňuji v sobě ten ideál - romanticky
řečeno »sen Božího srdce o mně«, to je život, který sleduje tento ideál,
co Bůh ode mne chce, co očekává, abych mu byl podobný - odrážím v
sobě Boha,
Mám možnost této základní volby. Buď jít směrem k Bohu a žít jako
Boží obraz, nebo se nechat ponořit, absorbovat, spolknout danou skutečností, stát se jen tvorem přírody. A tomu říká svatý Pavel smrt.
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Kdybychom se hlouběji zamyslili nad smyslem událostí, jež jsme
prožili či jež se odehrály za našeho života, a kdybychom je konfrontovali
s vlastními osobními zkušenostmi a zážitky, zjistili bychom, že život každého člověka - a stejně tak i dějinný vývoj národa - se neodehrává jen a
dokonce nikoli převážně ve sféře vnějších, mnohdy okázalých událostí,
že má i svou vnitřní, třeba někdy těžko postižitelnou a pochopitelnou
stránku. Právě tento vnitřní vývoj může v historické perspektivě nakonec úplně změnit hodnocení toho, co prožíváme jako triumf či jako
tragédii. A z tohoto hlediska je třeba se i dívat na současný stav věcí, kdy
na jedné straně vidíme takzvaný svobodný svět s jeho hospodářskými a
technickými vymoženostmi, které umožnil právě onen liberálně-kapitalistický systém, který však v sobě nese i zhoubný nádor praktického materialismu konsumní společnosti a všechny morální i ideologické důsledky, které z toho vyplývají, a na druhé straně takzvaný zotročený, nesvobodný svět různých totalitních a diktátorských systémů, z nichž na
prvém místě a nejnebezpečnější je svět stále více zaplavující a ovládající
totalitarismus komunistický, jehož kolébkou a představitelem je Sovětský
svaz, kde však naopak právě vznikají nová obrodná křesťanská hnutí, jejichž
vnitřní síla a přesvědčení jsou jedině schopné proměnit svět.
Je to jen nový důkaz toho, že křesťanství je jedinou silou, která dává
záruku pro budoucí spravedlivé uspořádání světa. Už na samém počátku
své existence křesťanství silou svých myšlenek uskutečni lo obrovský společenský přerod: otrokářský řád nezničily vzpoury Spartakových otroků,
ale nenásilná pokorná víra prvních křesťanů, jejich oběti v římských arénách, jejich neúnavné zdůrazňování lásky k bližnímu, jejich pasivní insistence proti brutálnímu násilí a bezpráví.
Po více než jednom a půl tisíciletí je křesťanství znovu jedinou duchovní silou, která je schopna v Evropě čelit novodobému otroctví. Je
jedinou integrující silou západní civilizace, která je schopna zastavit expansi marxistické ideologie a jejich reprezentantů v mocenské sféře.
Obrana víry je v tomto století totožná s obranou svobody.
Křesťanství je rovněž pro komunistický režim jediným opravdovým a
trvalým odpůrcem. Revizionismus, »pravý oportunismus« či jiné -ismy,
to jsou vše pouze sezónní kampaně, jimiž se strana takzvaně »upevňuje«, »zoceluje«. Dnešní vládcové východní Evropy a zvláště Sovětského
svazu však vědí, že komunismus nedosáhne svých cílů tak dlouho, pokud nezdolá víru, pokud zcela nevykoření křesťanství. Právě to je však
úkol nesplnitelný. Naše zkušenosti dokazují, že pronásledování víře neškodí, nýbrž ji prohlubuje, Skutečným nebezpečím může zde být jen
ústup od mravních a duchovních hodnot, to znamená nebezpečí, které
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hrozí církvi zevnitř, nikoliv zvenčí. Jediným skutečným nebezpečím je
lhostejnost, přílišný ohled na světské postavení a statky a s tím spojený
ústup od mravních zásad a nebezpečné kompromisy ve věcech víry a
svědomí.
A to je právě to, co obdivujeme a čemu bychom se měli i my učit právě
od těch, kdo v extrémních, protílidských a protináboženských podmínkách komunistických režimů zůstali věrni svému svědomí a svému přesvědčení a dokazují to i skutky, které bychom mohli nazvat hrdinstvím
mučedníků.
Jíž přes 6 desítek let existuje v Sovětském svazu totalitní režim pod
vedením malé skupiny partaj ně-byrokratické oligarchic, který je snad
tou nejkrvavější a nejterorističtější diktaturou, jakou dějiny lidstva poznaly. Během těchto 6 desítiletí krutého a systematického pronásledování
všech křesťanských a demokratických sil nikdy nepřestal boj za lidská
práva, za svobodu svědomí a náboženského přesvědčenína území SSSR,
boj, který v jednotlivých svých etapách proběhl za různých podmínek a
okolností a který byl zaplacen desítkami milionů lidských životů.
Tato fakta jsou dnes již všeobecně známá, a proto se jimi nebudu zabývat. Také se zde nemohu zabývat novodobým vývojem všech dřívějších i nejnovějších opozičních směrů, skupin a osobností, jež se na
území Sovětského svazu objevily po 2. světové válce a zejména po Stalinově smrti, za tzv. uvolnění v 50. a 60. letech, a kterých je dnes už celá
řada, počínaje Hnutím za lidská práva a konče tzv. Ruským demokratickým hnutím. Také dnes jsou už všeobecně známí představitelé tohoto
duchovního obrození a boje za lidská práva, zejména Alexandr Solženicyn, Andrej Sacharov, Anatoli] Levitin-Krasnov, generál Petr Grigorenlco, Vladimír Maximov, Vladimír Osipov, Jurij Galanskov, Vladimír Bukovskij, Boris Amalrik, abych zde jmenoval jen některá nejznámější
jména.
Přitom je si třeba uvědomit, že všechna tato hnutí, všechny tyto opoziční sovětské směry, vznikly jako zdravá a nevyhnutelná reakce lidského ducha nejen na negativní a ve svém základě úpadkovou a neudržitelnou politicko-ekonomickou situaci, ale především a hlavně na ideový,
morální a duchovní rozklad této inaterialisticko-ateistické, a tedy i
ahumánní, protilidské společnosti. A proto také má tak velký význam
pro záchranu Evropy a světa svědectví těch, kdo tohoto ducha probudili,
kdo se nebáli - tváří v tvář teroru a pronásledování - ani smrti a zahájili
tak novou etapu, na jejímž konci bude stát nový, lepší a křesťanštější
svět. A musíme zároveň říci, že to byli a jsou především křesťané, kteří v
tom směru vydávají nejpřesvědčivější a nejhlubší svědectví a kteří jsou
tak nadějí světa.
Pro nedostatek času se zde soustředím jenom na nejnovější a hlavní
představitele této křesťanské obnovy v SSSR - v zemi, kde vznikl systém,
který ohrožuje Evropu a celý svět, a též v zemi, kde také musí začít a kde
také už začal počátek jeho konce. Budu se přitom opírat především o
40

osobní svědectví těch představitelů křesťanských směrů a hnutí, kteří
zajišťují největší autenticitu onoho svědectví a s nimiž jsem se nedávno i
osobně setkal.
Jedním z nich je ze sovětského vězení teprve celkem nedávno propuštěný spoluzakladatel ruského křesíansko-sociálního hnutí, vzniklého v posledním desetiletí, které je našemu pojetí - a západním křesťansko-demokratickým stranám vůbec - nejbližší, i když má - jak dále
uvidíme - i své vlastní specifické známky. Vaginovo svědectví je zde zasazeno do rámce širší výpovědi o současném vývoji křesťanských obrodných sil v SSSR a podává nám tak i přehledný obraz o nynějším stavu situace v S S S R a jejich perspektivách.
Na otázku, jaké jsou hlavní charakteristické známky současného
Ruska ve smyslu zejména křesťanské opozice, Vagin odpovídá, že je to
otázka dosti složitá a vyžadovala by si delšího rozboru, a proto se
soustředí hlavně na ty fenomeny, které pokládá za nejdůležitější a nejpodstatnější. Pro něho (stejně jako i pro nás) je zde nejdůležitějším a nejaktuálnějším proces náboženského a národního obrození, vnitřního,
duchovního uvědomění, skrze kteréžto prizma vidí i některé politické
aspekty současného Ruska. Zdůrazňuje zde přitom rozdíl v duchovní a
kulturní atmosféře v Moskvě a Leningradě před jeho zatčením a uvězněním v r. 1967, a po jeho návratu po 8 letech v r. 1975.
Do r. 1967 hlavně v univerzitních, ale i ostatních intelektuálních
sovětských kruzích například převládal tzv. »marxistický re ví z i ort i stický
či reformní směr«. Jako příklad zde uvádí známou skupinu sovětských
disidentů soustředěných kolem samizdatového časopisu Kolokol
(Zvon), k níž náleželi mnozí univerzitní studenti i profesoři na Leningradském technologickém institute. Nyní je tento marxisticko-revizionistický směr zjevem čistě jen periferním, okrajovým, jakýmsi reziduem
oficiálně přiznávané ideologie. Existují přirozeně ještě i někteří tzv,
naivní »neomarxisté« typu sovětských marxistických disidentů Roje a
Žorese Medvěděvových, avšak dnes už všeobecný ideologický trend nesleduje tento směr, tuto tendenci. Zdá se, že je možno mluvit o podobné
situaci, jaká vznikla na počátku tohoto století v Rusku (tehdy ještě carském) jako reakce na rozšiřující se marxismus, tj. zpětný příklon k idealismu. Příznačný pro to je např. známý článek bývalého marxisty a později významného ruského pravoslavného filosofa a teologa Sergeje Bulgakova (1870-1944), nazvaný Od marxismu h idealismu, v němž na
sobě samém dokumentuje Ideologickou desilusi, která na počátku století
přiměla mnohé ruské intelektuály k odklonu od marxismu a příklonu ke
křesťanství; idealismus zde Bulgakov pojímá jako filosofický názor,
otevřený problémům ducha, proti koncepci materialismu.
V současném sovětském Rusku to však není jednoduše jen odklon od
materialismu a příklon k jakémukoliv idealismu či spiritualismu, je to
velmi často přímé uznání určitého náboženského vyznání či víry, konkrétně nejčastěji přijetí křesťanství v jeho různých církevních formách;
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v úzce církevním smyslu pak často jde o přijetí pravoslaví jako nejtradičnějšího projevu ruského křesťanství, jak tomu bylo například i u Vagina samého. Vagina tato skutečnost po jeho návratu z vězení velmi příjemně překvapila; podle jeho slov byl jí přímo vnitřně pohnut a rozradostněn a věří, že právě tato skutečnost znamená základní pozitivní
zvrat pro budoucnost jeho země.
Toto náboženské obrození v současném S S S R našlo svůj výraz v různých konkrétních formách a projevech, často velmi nových a zajímavých. Např. se v poslední době velmi zvýšil počet filosoficko-náboženských knih a statí v samizdatové neoficiální cirkulaci. Velký je např. zájem o práce ruských filosofů a náboženských myslitelů počátku tohoto
století, zvláště o Berdajeva, Semjona Franka (o vydání jehož děl má
např. velkou zásluhu náš T. G. Masaryk, který mu po jeho emigraci z
S S S R po revoluci zvláštním stipendiem zajistil existenci a umožnil vydání mnoha jeho knih a statí) a I. Iljina, třebaže texty tohoto posledního
jsou daleko obtížněji k sehnání V těchto kruzích je poměrně dosti
rozšířen Bulletin ruského křesťanského hnutí, vydávaný ruskými emigranty v Paříži.
Velmi hledané jsou také staré časopisy ruských emigrantů jako např.
Puť (Cesta), které téměř neexistují ani v centrálních knihovnách v
Moskvě a Leningradě (nehledě na jejich nepřístupnost i tam pro širší
okruh čtenářů). Nicméně se však i tyto dostávají do rukou poznáníchtivého publika ruských čtenářů, a to samozřejmě tajnými, neoficiálními
cestami. Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, všechny tyto materiály
jsou mezi nejširším sovětským čtenářským publikem velmi aktuální a
jsou čteny se skutečně velkým zájmem a užitkem. Žízeň po poznání,
hlavně křesťanství, představovaného oficiální ideologií režimu v nejtemnčjšírn a zkresleném světle, je ohromná.
Setkání s tímto prostředím, s těmito zájmy i s takovou literaturou
počíná často už mezi přáteli ve škole a hlavně v zájmových kroužcích a
skupinách na univerzitě. Tato forma setkání a činnosti dovoluje nazývat
věci pravým jménem a hovořit otevřeně o všech problémech. Často z
těchto náhodných přátelských diskusních skupin a kroužků vznikají
pravé semináře, ve kterých se projednávají systematicky určité konkrétní problémy. Na počátku bývá předneseno určité téma nebo je přečtena nějaká stať či pojednání, případně se organizují besedy a debaty na
určité téma a pak se diskutuje.
Mezi některými mladými lidmi v Moskvě je rozšířena zajímavá forma
společného křesťanského života, která připomíná agape (hody či setkání
lásky) u prvních křesťanů, žijících ve velmi podobných podmínkách, jako jsou dnes v SSSR. Jsou to agape (bratrská setkání a vzájemná podpora), které se uskutečňují na čistě náboženské úrovni, neboť vznikly z křesťanských principů, jejichž jsou nejintegrálnějším výrazem. Nikoliv bez
důvodů vidí mnozí zde paralelu mezi duchovní atmosférou, typickou pro
dobu úpadku římského impéria a současnou atmosférou v období úpad42

ku sovětské nadvlády; z toho důvodu je forma agape v současném sovětském Rusku velmi aktuální a má jistě velmi pozitivní účinek a mohli
bychom říci i rozhodující vliv na vývoj situace v SSSR.
Vedle toho se zde setkáváme s dalším novým zajímavým úkazem či
příznakem, který pravoslavný kněz-disident Otec Sergej Želudkov nazval »únik ze systému«: osoby s vysokoškolským vzděláním a diplomem
opouštějí vlastní, většinou velmi výhodná a dobře placená povolání, vystupují z akademických, vědeckých a výzkumných ústavů a škol, odmítají dělat tzv. »kariéru« a z vlastního rozhodnutí a zcela dobrovolně se
stávají vrátnými, topiči, čističi, pomocnými dělníky atd. (na rozdíl od
většiny naší inteligence, přinucené k tomu násilně až samým komunistickým režimem buď kádrovým zásahem anebo odsouzením).
Tím tito čestní, čistí a charakterní lidé skutečně dokazují prakticky,
že »nechtějí žít se lží«, jak to označil a k tomu vyzval Alexandr Solženicyn ve své stručné, ale výstižné stati-provolání, které jistě dobře znáte i z
českého překladu, který vyšel ve Švýcarsku. Tito lidé tak chtějí uskutečnit Soiženicynovu výzvu nikoli jen v abstrakci, jaksi jen v duchu či symbolicky, ale skutečně i ve svém vlastním životě a činnosti. Toto dobrovolné, svobodné opouštění pohodlných, vážených a výnosných míst je
zároveň gestem skutečné, autentické askeze, je novou formou heroismu
- lidské a křesťanské statečnosti a charakteru.
Obvykle jsou to osoby už přímo náležející k nějaké křesťanské církvi
či vyznání a nikoli pouze nějakým obecným způsobem orientované na
náboženství a křesťanství nebo na cestě k němu; ve skutečnosti jde o
skutečně uvědomělé, autentické křesťany: pro ně je tento hluboký společenský sestup či ponížení formou skutečného vnitřního osvobození a
očištění (o němž byla řeč v úvodu), které je vždy provázeno hlubokým
duchovním vzmachem a novými náboženskými impulzy.
Často se stává, že tyto osoby s vysokoškolským vzděláním a vysokým
postavením volí i duchovní stav a stávají se kněžími. Samozřejmě, že pro
tyto inteligentní, upřímné a svrchovaně čestné osoby je velmi obtížné
získat oficiální povolení vstoupit do jednoho z pouhých tří seminářů na
území celého SSSR (většina z nich studuje bohosloví soukromě a s velkými potížemi a některé z nich s určitým rizikem přijímá a světí obvykle
některý z mála nekonformních biskupů, často i on odstraněný do vzdálených okrajových oblastí) a jestliže se tak náhodou přesto i stane, jsou
pak posíláni do vzdálených a opuštěných venkovských oblastí. Tam pak
rozvíjejí velmi důležitou duchovní a pastorační činnost, která nemá nic
co činit s politikou, která však má neocenitelné důsledky a závažnost při
připravování půdy pro nový, svobodný a spravedlivý život v budoucím
Rusku.
Právě díky obětavé a odříkavé, ale velice plodné a důležité práci těchto skutečných duchovních pastýřů v provinčních městech a vzdálených
vsích můžeme nyní hovořit o skutečném křesťanském obrození nejen ve
velkých městech, ale v celém širokém sovětském zázemí, které se stále
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rozrůstá a sílí. Tyto provinční oblasti mají svou vlastní problematiku, ale
také svou váhu, k níž se obvykle málo přihlíží. Stále jsou to ještě hlavně
obě hlavní velkoměsta - Moskva a »Pitěr« (jak stále ještě mnoho Rusů
nazývá Leningrad) - která většinou hlavně přicházejí v úvahu při podobných úvahách a rozborech.
Je to také i přirozeně, neboť v těchto dvou velkoměstech (v nichž se
zatím jako by soustřeďoval život celého Ruska a obrážela celá jeho problematika) se i rýsují všechny tyto procesy jaksi výrazněji a jasněji a jsou
jakoby pod zvětšovacím sklem domácí i zahraniční pozornosti. Avšak
budoucnost Ruska (a také i celé Evropy a světa) bude záviset především
na křesťanském, a tím také demokratickém probuzení a obrození obyvatelstva v širokých provinčních oblastech Ruska a celého Sovětského svazu, kde - jako všechny procesy demokratizace, liberalizace a spiritualizace - mohou dosáhnout i největší šíře a hloubky.
Hlavní nedostatek, který se zde v tomto smyslu nejvíce pociťuje - pro
značnou vzdálenost od hlavních měst, která jsou kulturními a politickými centry země - je nedostatek literatury, tj. náboženských a duchovních knih v nejšírším slova smyslu. Když se sem nějakým způsobem
dostane nějaká filosofická čí náboženská publikace, je to ihned okopírováno a rozmnoženo, i když to není zrovna snadné ani bezpečné.
Ale v zásadě hlavní duchovní potravou lidu, žijícího za Uralem a na
Sibiři, jsou staré, vzácné výtisky knih z doby ještě před revolucí, které se
zde poměrně ještě nejvíce zachovaly. Tyto knihy jsou zde čteny zcela novým způsobem: s mladistvým nadšením a chutí, avšak současně i s kritickým vhledem a analytickou schopností, která umí jejich obsah přizpůsobit novým potřebám a proudům, a tak je učinit aktuálními. Jak už bylo
řečeno, mají zde hlavní důležitost zvláště náboženské texty a knihy, které v městech centrálního Ruska byly buď za revoluce či po ní zkonfiskovány nebo zničeny, ale zde se dají ještě najít, Tyto knihy jsou velice hledané a čeká se od nich odpověď na všechny životní problémy. Také toto
může být jednou z cest, jak dojít k víře a k církvi.
Duchovní náboženská obnova se zde však projevuje nejen v čistě duchovní, náboženské oblasti, nalézá úrodnou půdu i na širším kulturním
základě. Zde je třeba zvláště připomenout např. tzv. Poetické večery,
které jsou nyní naplněny zcela novým duchem. Tak např. v roce 1976
mnohé kroužky mládeže vzpomněly 90. výročí narození významného
básníka Nikolaje Stěpanoviče Gumileva (1886-1921), zakladatele tzv.
akmeismu, prvního manžela známé ruské básnířky Anny Achmatové,
který byl zastřelen komunisty v r. 1921. Pořádala se řada zajímavých
večeru, na nichž byly čteny jeho verše, hovořilo se o jeho životě a o problémech současného Ruska: celé Gumilevovo dílo bylo zde představeno
s ohledem na budoucí Rusko a na hledání cest k jeho uskutečnění.
Je zde nutno připomenout i další zajímavý jev - tzv. semináře nezávislých umělců (já sám jsem se nedávno s jedním z jejich představitelů účastníků - leningradským malířem a literátem Igorem Sinjavinem se44

tkal). Tyto semináře či volné diskusní kroužky nebo skupiny vznikly při
příležitosti příprav a diskusí o tzv. nezávislých, tj, neoficiálních (nerežimních) výstavách těchto umělců. Během těchto diskusí probírané
problémy často překračovaly rámec pouhé estetiky a skoro vždy zabíhaly do oblasti širší - k otázkám filosofickým a náboženským.
Jiným významným jevem vyšlým z duchovní, náboženské inspirace je
hnutí tzv. ekumenických křesťanů, volně sdružených křesťanů různých
vyznání a církví, kteří se snaží praktikovat skutečnou křesťanskou lásku
a bratrství mezi sebou a často mají dokonce čistý monastický, interkonfesionální charakter (v tom směru se blíží na Západě už velmi dobře
známému hnutí mladých křesťanů, soustředěnému kolem ekumenické
monastické skupiny bratra Rogera ve francouzském Taizé). Zdůrazňují
především smíření všech v lásce na základě modlitby, vzájemných
diskusí a praktikování evangelických rad. Jejich cílem je ekumenizace,
evangelizace a liberalizace, čili osvobození světa od bezbožeckého materialismu, ať doktrinálního (převažujícího na Východě, hlavně v zemích
tzv. komunistického bloku) či praktického, konsumního, jak jej vidíme
na Západě.
Hlavní principy jejich života jsou: v podstatném jednota, v pochybném svoboda, ve všem láska. Nechtějí vytvořit nějakou zvláštní, samostatnou církev, sektu či hnutí, jejich členové jsou však morálně vázáni co
nejlépe zachovávat hlavní přikázání lásky k Bohu a bližním a všechny
náboženské a liturgické a samozřejmě také morální podmínky a příkazy,
které jim ukládá vlastní církev či náboženství. Jejich členové se skládají
většinou z nejširších, hlavně prostých a chudých vrstev obyvatelstva,
jsou však mezi nimi i studenti a inteligence.
Svým pojetím se blíží moskevským skupinám, jež jsme popsali výše,
tzv. hnutí agape - hodů lásky. Jsou v Sovětském svazu hnutím zcela novým, o němž se zatím neví nic podrobnějšího, ale jež se tam rychle šíří.
Existují však jistě ještě další skupiny podobného druhu, ale myslím, že
hlavní směry - od nichž se v podstatě neliší - jsme zde popsali.
Ptejme se nyní, v jaké míře shora uvedené fakty duchovní a náboženské obnovy v SSSR mohou ovlivnit i oblast sociální a politickou. Odpověď na tuto otázku nemůže být okamžitá a jednoznačná, poněvadž jde o
proces dosti složitý. Nemůžeme totiž soudit jen podle vnějších forem a
rituálních příznaků, tj. nemůžeme např. dělat závěry o intenzitě a
rozšířenosti tohoto úkazu pouze podle většího či menšího počtu těch,
kdo navštěvují kostel, či podle počtu zpráv a sdělení, které odtamtud přicházejí.
Je třeba rovněž mít na zřeteli ten fakt, že převážnou většinou na této
duchovní, náboženské obnově dnešního Ruska a ostatních národů S S S R
se podílí mládež, z níž převážná část pouze nedávno našla cestu ke křesťanství a náboženství, když byla předtím opustila oficiální ideologii raa45

terialistického a ateistického marx-Ieninismu, připadne jejich nových,
revizionistických či neomarxistických forem. Tato mládež vyžaduje
zvláštní pozornosti i péče ostatních zralých a uvědomělých křesťanů,
aby nezůstala jen přechodným módním či oportunistickým jevem.
Všichni totiž, kteří ve větší či menší míře vyrostli a byli vychováni ve zcela ateistickém, protináboženském prostředí, prošli velmi nesnadnou a
pro mnohé i bolestnou cestou od ateismu k idealismu čí spiritualismu,
než dospěli k náboženství, víře a církvi. A víme, že zde mohou nastat velmi složité a nepředvídané situace. Avšak nejdůležitější zde je, když člověk pří takovémto upřímném hledání najde správnou cestu, správný
směr, který vede k cíli.
Také v tomto smyslu a z tohoto hlediska např. í již zmíněný Všeruský
kfesiansko-sociálni
svaz pro osvobození lidu prošel na svém počátku
určitým vývojem, určitým stadiem hledání. Jeho členové (jako jistě často
i mnozí členové i jiných podobných hnutí a směrů) nebyli zpočátku vždy
zcela přesvědčenými křesťany v plném smyslu toho slova, avšak věděli,
jaká je a má být jejích orientace, jejich hlavní směr a co mají konkrétně
dělat.
Náboženský život je určitou službou, určitým duchovním usilováním,
které se nutně projevuje i v životní praxi, a proto také sociální a politický
život musí být proniknut a stále osvětlován světlem této duchovní služby, tohoto náboženského snažení Proto také si členové shora uvedeného Svazu stanovili jako svůj hlavní cíl spojení aspektu sociálního s náboženským.
Je zde také ještě jiná souvislost: osoby s náboženským přesvědčením,
právě z toho důvodu, že poznaly a uznaly svůj duchovní úkol a cíl, snaží
se jej dosáhnout uplatňováním jeho zásad i na polí veřejném - sociálním
a politickém. Je zde přímá souvislost náboženské víry, náboženského
přesvědčení s uznáním potřebnosti sociální aktivity. Pod tímto zorným
úhlem je také třeba vidět vznik a vývoj většiny uvedených hnutí a kroužků, o nichž byla a ještě bude řeč. Jestliže např. jedna část aktivních
účastníků tohoto hnutí se dá přímo do služeb církve, další se počíná
hlouběji a šíře zajímat o problémy sociální a politické. A tak např. na základě zkušeností, získaných v takovýchto kroužcích, mohou vzniknout i
zárodky budoucí politické organizace.
Je třeba jen doufat, že takto později vzniklé organizace zachovají i
nadále v budoucnu tu vnitřní náboženskou a duchovní svěžest a sílu,
kterou se vyznačovaly při svém zrodu. A je třeba si jen přát, aby na půdě
dnešního Sovětského svazu vznikly takovéto křesťanské organizace, až
k tomu uzrají podmínky, neboť budou zárukou toho, že už nebude možné, aby nastala podobná situace, jak tomu bylo před revolucí, kdy chyběly pravě takovéto křesťanské organizace s jasným cílem, v důsledku carského absolutistického systému i z dalších známých příčin. Tyto křesťanské
organizace pak mohou hrát a jistě i sehrají velkou úlohu nejen v budoucím vývoji samotného Ruska a ostatních národů na půdě dnešního
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Sovětského svazu, ale jistě i v celé Evropě, což by mohlo být zárukou i
pro stabilizaci a rovnováhu v celém světě a jeho záchranu.
Toto zdravé náboženské, duchovní jádro podle Vagina oživí pak i politickou činnost ve všech složkách a oplodní ji zdravými, pozitivními a
všeobecnou bezpečnost a prosperitu zajišťujícími názory. Vagin se osobně domnívá, že pouze takové prostředí, které je správně duchovně orientováno, může zrodit takové politické ideje a zásady, které budou s to
skutečně pozitivně přispět i k osvobození Ruska a všech sovětských národů. Bez duchovní báze politická činnost se mění v pouhé osobní či
skupinové, partajní nebo partikulární mocenské zájmy.
Pokud se jedná o opoziční náboženské kroužky mladých intelektuálů,
je zajímavé rovněž jejich složení: netvoří zde převážnou většinu mladí
lidé s humanitním vzděláním, jak by se mohlo předpokládat, ale na těchto
filosoficko-náboženských kroužcích a debatách se podílí naopak velmi
mnoho techniků a lidí s exaktním, přírodovědeckým vzděláním, což má
při této činnosti i zvláštní význam. Jde tu o osoby upřímně smýšlející, solidní a profesionálně velmi dobře kvalifikované. Posuzují situaci s velkou jasností a přehledem a mají zcela jasnou představu o současné sovětské situaci a jak z ní konkrétně vyjít, neboť jsou s ní v denním úzkém
kontaktu. Jejich význam je zdůrazněn rovněž tou skutečností, že jsou
spojeni těsně s dělnickým prostředím, na něž mají velký vliv, Dovedou
číst náboženské a filosofické statě a rozbory se zvláštní pozorností a zájmem, chápou je a vyžadují, aby se z nich udělaly konkrétní závěry, kdežto
humanisté většinou mají sklon k přílišnému teoretizování a rozmělňování problematiky a dělají často pouze abstraktní, formální závěry. Proto
spolupráce technicky a exaktně fundovaných členů těchto kroužků s humanisty je velmi důležitá a může časem přinést bohaté plody.
Co se týče vlastního Svazu a jeho významu pro osvobození Ruska,
otázali jsme se nejkompetentnější osoby v této věci, tj, samotného jeho
spoluzakladatele, prof. Jevgenije Vagína. Vagín v odpovědi předesílá, že
při posuzování této otázky je třeba mít na zřeteli jeho původní stav, tj.
při jeho vzniku, kdy byla situace poněkud jiná než dnes, Svaz totiž prakticky přestal existovat v r. 1967, kdy jeho zakladatelé a většina členů byli
pozatýkáni a odsouzeni k mnohaletým trestům. Politický a doktrinální
program Svazu je vyjádřen jasně v jeho původním programovém prohlášení, které máme nyní - i když se značným opožděním - k dispozici.
Přitom je třeba mít na zřeteli i mentalitu jeho členů a zvláštní okolnosti
při jeho vzniku.
Co snad hned na první pohled může zarazit čtenáře tohoto programu, je jeho zdůrazněný ruský národní charakter, což by mohlo být pochopeno i mylně. To, co tím chtěl Svaz zdůraznit, je zvláštní ráz ruské
cesty k osvobození, totiž jednota aspektu náboženského a národního.
Byla to zajisté výzva s odvoláním na staletou ruskou tradici, přerušenou
několika desítiletími oficiálního ateismu, který dočasně ovládl Sovětský
svaz po revoluci. Zakladatelé Svazu chtěli vědomě navázat na ty odbojo47

vé a opoziční ruské organizace 20. let, které bojovaly proti sovětské moci
a u nichž se projevoval velmi silný náboženský prvek. Vysvětlit, jak se u
zakladatelů Svazu zrodila sympatie právě pro typickou ruskou cestu k
osvobození, tj. cestu národní, specifickou, je dost složitý problém. Pravděpodobně každý z členů Svazu k tomu dospěl vlastní cestou,, avšak
všichni, kdo se stali členy této organizace, měli o tom už jasnou představu a uznávali hodnotu těchto vlastních, specifických národních ruských
prvků při osvobození ze sovětského útlaku a moci. Někdy dokonce národní tendence i překrývaly vlastní náboženské a duchovní ideály.
Všechno to mělo svůj počátek v otázkách o osudu Ruska a jeho budoucnosti, To byl hlavní původní impuls, hlavní a převládající prvek, který
sjednocoval všechny členy Svazu.
V programu Svazu pak byl základním a nejdůležitějším prvkem určitý personalismus jako tzv. třetí cesta. Přitom komunismus jako takový,
se všemi svými ideologickými i praktickými důsledky a revizionistickými
formami, byl jednoznačně vyloučen. Avšak nešlo ani o restauraci či znovuzavedení tzv. buržoazního nebo liberálně-lcapitalistického zřízení, jak
bylo členům hnutí při procesech předhazováno. Šlo hlavně o tzv, třetí
cestu, označenou jako specifická ruská cesta k osvobození. Měl to být
pokus o znovunalezení východiska z protikladů, v nichž se nalézá Rusko
i současný západní svět.
Strategický cíl programu byl navíc určen těmi proudy ruské emigrace,
které jsou blízké křesťansko-demokratickým či křesťansko-sociálním
hnutím a stranám svým duchem i zaměřením. Projekt této strategie je
zcela přesně vyjádřen v některých publikacích na Západě. Zde je možno
např. citovat články Redlichovy v ruském emigrantském časopise Posev,
vycházejícím ve Frankfurtě nad Mohanem.
Nicméně přes toto všechno je třeba hledat hlavní význam tohoto ruského opozičního křesťansko-sociálního hnutí v něčem jiném, ještě podstatnějším, co nedovoluje prostě jen zaznamenat a archivovat činnost,
kterou před časem toto hnutí počalo vyvíjet. Jako organizace a formální
struktura byl Svaz likvidován agenty KGB a jeho členové uvězněni či
jinak znemožněni, avšak zůstalo něco mnohem důležitějšího, co přetrvalo a co stále trvá, totiž komplex křesťansko-sociálních
a filosofickonáboženských idejí a názorů, které už z ducha ruské křesťanské opozice
nevymizí. A to právě Vagin považuje za nejzávažnější, trvalý přínos tohoto hnutí, že totiž vytvořilo základnu a dalo impuls nejen těmto idejím,
nýbrž že tím vytvořilo předpoklad i pro budoucí praktické pokusy
rozřešit konkrétní sociální problémy ve světle křesťanských ideálů, které
sice už od řady let nebyly v Rusku zcela neznámy - naopak byly a jsou
stále velmi aktuální - které však byly poprvé jasně a precizně formulovány v
Rusku právě jmenovaným Svazem. A zde je bezesporu hlavní význam a
zásluha hnutí, jemuž dal přesný a vyhraněný program právě jeho hlavní
zakladatel a hlava - Igor Vjačeslavovič Ogurcov, který za to byl odsouzen k 20 rokům v sovětských pracovních táborech s ostrým režimem.
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Hlubokou životnost a aktuálnost křesťansko-sociálních idejí v
současném sovětském Rusku potvrdilo právě i jejich přetrvání a rozšíření i poté, co byl Svaz likvidován a rozprášen jako organizace. Pokud
toto hnutí na počátku svého vzniku existovalo spíše jen jako konspirační
politicko-vojenská organizace, její členové ani nepovažovali za svůj
úkol rozšiřovat své názory i mimo tento okruh. Jejich pojetí světa a jeho
přeměny na křesťanských základech, především v Rusku a pak i jinde,
bylo vlastnictvím pouze jeho členů, vázaných mezi sebou železnou konspirační disciplínou. Avšak po pádu organizace Svazu jako vnější struktury bylo už možné, ba i nutné, mluvit o názorech a cílech tohoto linutí.
Když po přísných rozsudcích sovětské policie byli členové Svazu deportováni do lágrů v Mordovii, kde mnozí z nich se také teprve poprvé
osobně setkali po dlouhých a trapných leningradských procesích a vytvořili tam úzké společenství, tehdy Svaz dostal nový životní impuls,
vnitřně se posílil a obnovil a nabyl nové přitažlivosti a účinku napřed v
lágrovém a později i v širším, mimolágrovém prostředí Sovětského svazu.
Ve stati Setkání mezi deportovanými, publikované ve známém ruském zahraničním kulturně-politickém časopise Grani, vydávaném ve
Frankfurtu nad Mohanem, analyzuje Petrov-Agutov tuto obnovu křesťansko-sociálního hnutí v SSSR, kterou nazývá specificky ruským
termínem, vzatým z východní, pravoslavné teologie, totiž sobornosť.
Pochopitelně sovětská tajná policie KGB neočekávala takovouto
plnou a bezvýhradnou jednotu a jednomyslnost, bez výčitek, kontroverzí, osobních sporů či jiných konfliktů. Jakmile to zjistila, snažila se
členy hnutí rozprášit po různých táborech, a tak se křesťanští demokraté
dostali do nejrůznějších politických lágrů v Mordovii a permské oblasti,
kde je nejvíc politických vězňů a také nejhorší lágrové podmínky. Ale to
jim právě umožnilo ještě více rozšířit mezi politickými vězni jejich názory a cíle a jejich prostřednictvím pak i do oblastí mimo ostnatý drát. A
teprve tímto způsobem, k němuž nechtě přispěla svým počínáním i sovětská tajná policie, se vlastně stal Svaz skutečným širokým lidovým
hnutím.
Toto jeho obrození a rozšíření našlo, jak bylo řečeno, nejprve svůj
ohlas v samotných lágrech, a to především - a to je zvlášť příznačné a
významné - mezi starými dlouholetými politickými vězni, kteří projevili
neobyčejný zájem a souhlas s myšlenkami tohoto hnutí, což bylo pro členy Svazu velmi radostným a potěšujícím, ale též velmi cenným a důležitým překvapením. Tak se např. Vagin a jeho kolegové setkali v lágru i s
významným sovětským disidentem národního směru Vladimírem Osipovem, zakladatelem samizdatové revue Veče a pak Zemlja, který v té době
už opustil své předchozí marxistické přesvědčení a počal sledovat ruský
národní opoziční směr. Velmi se začal zajímat o názory a cíle Svazu a od
té doby počal rovněž shromažďovat materiály pro své budoucí články.
Velký vliv měly také myšlenky Svazu na názory dalšího známého ruského disidenta Jurije Timofejeviče Galanskova. Dokazují to např. i jeho
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dopisy a zmiňuje se o tom rovněž velmi dobře i Lenja Borodin v samizdatovém Moskevském almanachu. Také Vagin sám to potvrzuje osobní
vzpomínkou na rozhovory s ním v poslední době před jeho smrtí (jak
známo, Galanskov zemřel v r, 1974 v lágru na následky nemoci, již si v
lágru přivodil, ale též pro nedostatečné ošetření).
Když byl Vagin v r. 1975 z vězení propuštěn, přesvědčil se, že rovněž
»venku«, mimo »Archipelag«, a to přinejmenším alespoň v Moskvě a
Leningradě, nejenom že jsou známy názory a cíle Svazu, ale že zde našly
i široký ohlas mezi sovětskou opozicí i ostatními kruhy obyvatelstva, a to
zejména na základě onoho typicky křesťanského a náboženského obrození, o němž už byla řeč a s nímž se Vagín neočekávaně setkal po svém
propuštění z lágru po 8 letech. A po opublikování článku, pojednávajícím o křesťansko-sociálním Svazu, který vydalo vydavatelství YMCA
v Paříží, byla s myšlenkami hnutí seznámena i široká světová veřejnost a
je o ně nejen v kruzích ruských emigrantů v zahraničí, ale především v
Sovětském svazu stále větší zájem, neboť se zdá, že přinášejí jak pro Rusko samotné, tak i pro celou Evropu a svět jediné skutečné řešení sociálních otázek v duchu křesťanském.
Je zde třeba znovu zdůraznit tu skutečnost, že přesto, že Svaz přestal
prakticky v S S S R existovat jako organizace, jeho životnost stále pokračuje a šíří se i jako určitý kulturní obrodný směr. Dále je třeba též zdůraznit určitou vnitřní, duchovní blízkost Svazu a jeho myšlenek s podobným dalším sovětským opozičním hnutím či organizací, s tzv. NTS (Narodnyj Trudovoj Sojuz - Lidový svaz pracujících), který je znám svým samizdatovým vydáváním tzv. Knihovny solidaristů, tj. statí a publikací, v
nichž jsou jako by materializovány, konkretizovány základní myšlenky a
cíle Svazu a kde se také popularizují názory velkých ruských myslitelů a
filosofů.
K těmto charakteristikám hnutí je třeba dodat ještě některá vysvětlení a doplnění. Byla zde podána určitá ilustrace života a snažení těch
kruhů současné ruské společnosti na území Sovětského svazu, které se
snaží o obnovu a znovuzrození či vzkříšení Ruska na základě náboženském, křesťanském a sociálním se specifickou ruskou národní cestou k
tomuto cíli. Víme však rovněž, že sovětský režim se všemi silami snaží
právě tuto ruskou citlivost k národním {a křesťanským) tradicím a myšlenkám využít pro své vlastní cíle. Je to téma široké a složité, ale také důležité. Budu se snažit vyložit je zcela krátce.
Je všeobecně známo, že dnes převážná většina sovětské společnosti
zaujímá k režimu odmítavé, kritické či pohrdavé stanovisko. A snad právě proto se sovětský režim snaží spekulovat se zakořeněnými a stále živými sentimenty a tradicemi ruského národa, pokoušeje se je přetřít novými názvy a termíny, jako tzv. sovětský patriotismus či vlastně sovětské
rusofilství, nakomandované shora a oficiálně proklamované ve všech
sdělovacích prostředcích: v rozhlase, televizi, filmu, tisku i v oficiální literatuře. Je to však jen hanebně a uboze směšně zkreslená karikatura pravé
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ruské tradice, kterou bychom mohli nazvat pseudorusismem, neboť zde se
zaměňuje pravá a skutečná ruská křesťanská tradice, neoddělitelná od duchovních a náboženských základů, s tzv. oficiálním sovětským, a tudíž i
nekřesťanským, materialistickým, ateistickým patriotismem, který se předkládá sovětskému i zahraničnímu publiku jako ubohá náhražka, padělek
pravé ruské tradice a který se hlásá ve školách a všech veřejných institucích,
který však se skutečnou ruskou národní tradicí nemá nic společného, neboť
ji prakticky ve skutečnosti systematicky popírá a potírá,
Podporuje a zdůrazňuje se např. tzv. národní folkloristické cítění
vzhledem k minulosti, kde přeslice a samovar jsou kladeny na stejnou
úroveň jako ikony a církevní umění. Režim se snaží ztotožnit ruské se sovětským, přičemž to jsou zcela protikladné pojmy, jak to velmi pěkně vyjádřil i Alexandr Solženicyn.
Tuto sovětskou politiku si můžeme vysvětlit dvěma příčinami: na jedné
straně chtějí rozehřát vlastenecké city pro případ války s Čínou, příp. s jinými státy, na druhé straně - a to je pro ně neméně důležité - chtějí tímto způsobem utlumit velký zájem zvláště mládeže o ruskou minulost a o trvalé
hodnoty ruského pravoslaví a náboženství vůbec. Režim se všemi silami
snaží tuto žízeň po národním sebeuvědomění svést do koryta čehosi jen dekorativního, estetického, čistě vnějšího, turistického, což se dá vždycky
zneužít, neboť zbavuje pravou tradici jejích podstatných složek a tím ji činí
krotkou a bezbrannou, bez síly a vlivu.
Přitom režim s neuvěřitelnou drzostí falsifikuje i ruskou literaturu,
ruské umění, ruskou historii. A jelikož důležitým nástrojem režimu a jeho totalitární, diktátorské centralizace je také ruština, snaží se vytvořit a
uměle rozšiřovat všude i masovou rusifikaci, což se zvláště negativně pociťuje zejména v periferních, okrajových oblastech SSSR, u neruských
národů a národností. Přirozenou reakcí na to je zostření protiruského
cítění v oblastech, kde neruské národy a kmeny povstávají nejen proti
komunismu, nýbrž také prostě proti všem Rusům, A z této situace je
možno i odvodit ono podezření ke všemu ruskému, což bývá obvykle nazýváno ruským imperialismem.
Nacionalismus obyčejně není jen vlastnictvím či charakteristikou
pouze ruskou, je to více méně všeobecný jev u převážné většiny národů,
které mají své vlastní národní cítění a uvědomění, vycházející z národní
tradice. Jiná věc je ovšem šovinismus, tj. přehnaný a špatným, agresivním směrem vyhrocený nacionalismus v užším slova smyslu, a to
zvláště jako přesně definovaný ideologický pojem. Dostojevský např.
velmi dobře popsal charakteristickou otevřenost vůči všem a typickou
velkodušnost ruského člověka; a tato velkodušnost vůči všem nemá nic
do činění s úzce pojatým nacionalismem a je v plném souhlasu s ortodoxním pojetím ruského myšlení a ruského národa,
Oficiální rusofilství - tzv. sovětský ruský patriotismus - nemluví nikdy o úpadku režimu a o jeho odpadlickém a násilném vytržení z celosvětového společenství všech mírumilovných a demokratických národů. Takovýto rusofilský sovětský patriotismus je pouze odporná falešná maska
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pravého ruského národního povědomí. Vagín to např. výstižně vyjadřuje
slovy, že je to »dobře udělaný obal obsahující pochybné ideologické
zboží, které je nabízeno jako národní, domácí, ale zatím je v své podstatě
rudé, nenárodní a protinárodní«.
Velmi blízký oficiální patriotistické režímní propagandě je současný
směr takzvaného nacíonálbolševísmu.
Svého času se jeho představitelé
odvolávali na časopis Molodaja Gvardija (Mladá garda) a na vydavatelství Sovremennik (Současník). Ohlas tohoto směru bylo možno sledovat i v prvních číslech neoficiálního samizdatového časopisu Vece (lidová ruská shromáždění z historické doby). Jestliže tzv. oficiální patriotismus není nic jiného než podvod a vypočítavá lež, představitelé tzv.
»nacíonálbolševismu« pochybně a mylně odvodili jeho oprávnění z
tvrzení ruského filosofa Nikolaje Berďajeva, podle něhož komunismus je
vyjádřením ruského ducha a ruských tradic. Nacionálbolševici jsou
podle Vagina jakýsi druh revizionistů. Chtěli by vytvořit nikoliv tzv. »socialismus s lidskou tváří«, nýbrž »komunismus s národní tváří«.
Oficiální rusofílství nalézá své představitele a podpůrce v kruzích
drobné sovětské buržoazie a průměrných sovětských vrstev, které tráví
večery pravidelně před televizorem a které v této pseudoruské maloměšťácké propagandě nacházejí cosi jim blízkého a jim odpovídajícího.
Nacionálbolševismus je proto jako ideologie vlastní pouze nevelkému
okruhu vyznavačů a má mezi svými adepty hlavně představitele určitého
druhu sovětského revizionismu či oportunismu, zejména v řadách
ruských intelektuálů a polointelektuálů. Tento směr není také schopen
jako ideologie umožnit Rusku, aby vyšlo z duchovní i materiální krize,
ve které se nachází, třebaže jeho zastánci to se vší přesvědčivostí a vehemencí tvrdí.
V podstatě jde o stejnou oficiální ideologickou omáčku, která se
ruské veřejnosti předkládá už po celá desetiletí, pouze s některými nepatrnými obměnami. Společný šat, do něhož se obléká jak oficiální sovětský patriotismus, tak i rusofílství nacionálbolševismu, je absolutní
bezbožectví, čistý ateismus, A proto také všechno mluvení nacionálbolševiků o ruské tradici a o »ruské duši« není nic jiného než falešně
znějící atributy zbavené svého vlastního obsahu i oprávnění. Tato ideologie nemá v sobě naprosto nic duchovního, a je proto odsouzena - stejně jako oficiální ideologie - k zániku.
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V evropském kulturním životě od dob antiky je utopie a antiutopie
nejen součástí politických, náboženských a filosofických i teologických
doktrín, ale také důležitou složkou beletrie. Bylo by velmi lákavé sledo52

vat, v jakých obdobích a v kterých zeměpisných oblastech se utopie a antiutopie nejmarkantněji projevují. Stejně zajímavé by bylo zjistit, v kterých národních literaturách je utopie a antiutopie zvlášť silně zastoupena. Než budou tyto otázky uspokojivě zodpověděny, pokusme se podívat
aspoň na problém utopie a antiutopie v beletrii 20. století.
Stačí prolistovat běžná díla příručkového charakteru o národních
literaturách 20. století, abychom se přesvědčili, že utopie nepatří v dosavadních čtyřech pětinách 20. století ke zvlášť populárním složkám literární tvorby. Stěží bychom našli významnější literární dílo, které bychom mohli jako utopii označit. Je to vlastně zarážející. Máme-li věřit
Raymondu Troussonovi, že »(Vuiopie) nait de 1'opposition entrn la 'tyrannie' régnante et la nostalgie ďun monde meilleur« (1), pak by naše
století - století diktatur - bylo přímo předurčeno k tomu, aby v literaturách národů zotročených politickou tyranií vznikaly utopie. Takovéto
utopie by sotva mohly vycházet s dovolením orgánů tyranizující moci,
jistě však by se našly cesty k jejich publikaci přes represivní' opatření.
Utopie v literaturách národů, po kratší či delší dobu žijících ve 20. století
v totalitních státech, se však vlastně nevyskytuje. Tato nepopiratelná
skutečnost je těžko vysvětlitelná.
Z dějin národních literatur - přinejmenším 19. a 20. století - víme, že
také apokalyptická vize světa ve formě literární antiutopie představuje
reakci na negativní jevy ve společnosti. Autor domýšlí začátky neblahého vývoje do konce a varuje před jeho důsledky. I v tomto případě by se
dalo předpokládat, že literární antiutopie bude ve 20. století vznikat především u těch národů, které žijí v totalitních státech. Antiutopie by zřejmě musily vycházet mimo dosah cenzury totalitního státu.
Srovnáme-li evropské národní literatury 20. století, brzy zjistíme, že
výrazně je antiutopie zastoupena zejména ve třech národních literaturách tohoto období: anglické, české a ruské. Přitom pouze v případě
ruské literatury jde hned od začátku o antiutopii, která vzniká jako výraz
politické kritiky či opozice vůči vládnoucímu systému a nemohla proto
(a nadále nemůže) v rámci tohoto systému legálně vyjít tiskem. Anglické
a první české antiutopie 20. století vznikly jako varování před obecným
vývojem ve světě a nestaly se díly opozice proti existujícímu politickému
systému - naopak, chtěly tento systém svým způsobem chránit před
hrozícími deformacemi.
Není obtížné zjistit, že největší počet literárních antiutopii vznikl ve
20. století v anglické literatuře. Jsou to také antiutopie nejznámější a nejpopulárnější. Vznik literárních antiutopii (a ovšem i utopií) v anglické
literatuře by se dal vysvětlit starou tradicí této literatury - konec konců
právě Angličan Thomas Morus použil v roce 1516 poprvé slovo Utopie
jako jména vzdáleného ostrova, na němž existuje ideální lidské spo-

il) Voyages aux pays de nulle pari. Histoire littéraire de la pensée utopiqite, Bruxellcs 1975.
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lečenství (2), Vysvětlením pomocí literární tradice bychom však také
musili skončit, neboť anglicky politický systém 20. století žádným způsobem nemohl zavdat anglickým autorům příčinu psát antíutopie.
Je ovšem možné vidět v antiutopiích anglických spisovatelů 20. století reakci na vývoj, kteiý v 19. století začal děsit anglickou (a nejen
anglickou) intelektuální elitu: je to překotná industrializace a její evidentně negativní důsledky. Anglie 19. století je nejpokročilejší průmyslový stát světa, takřka laboratorní příklad tzv. kapitalistického vývoje.
Ne náhodou Marx a Engels (a ovšem před nimi, zároveň s nimi i po nich
také četní angličtí teoretikové) analyzují vývoj anglické průmyslové revoluce v 19. století. Jejich apokalyptická vidina dalšího vývoje, směřujícího ke katastrofě revolučního výbuchu, je sice neliterární, zato však o to
působivější' antíutopie. Marx a Engels vytvořili ostatně na základě rozboru anglické skutečnosti své doby také neliterární utopii, která působila
a zčásti dodnes působí na velký počet lidí: utopii budoucí komunistické
společnosti bez státu, jakýsi ráj na zemi po vítězné revoluci.
Strach z definitivního zotročení člověka technickou civilizací,, kdy se
člověk stane nemyslícím doplňkem továrního strojového parku, si už v
19, století našel cestu do literárních děl anglických autorů. Ve 20. století
se pak přenesl i do umění USA, země, která se mezitím stala vedoucí průmyslovou mocností světa - stačí uvést Chaplinovy filmy 20. a 30. let. Logickým dovršením apokalyptické vize člověka zotročeného strojem se
stala vidina člověka, který je zároveň zotročen vládci těchto strojů továrníkem, kapitalisíou, vykořisťovatelem, někdy však i inženýrem, vedoucím dílny atd. Odtud byl už jen krok k varování: industrializace vytvoří bezduché roboty a zároveň totalitní vládu technokratů, kde nebude
místa pro sebemenší zbytky svobody a demokracie.
První čtvrtina 20. století se zdála dávat za pravdu jak marxistickému
vidění světa, tak i velmi obdobnému vidění světa v dílech anglických autorů antiutopií. Ruská revoluce roku 1917 byla zdánlivým přerušením
stále se zrychlujícího vývoje k apokalyptickému konci - a to jak pro marxisty, tak i pro idealisticky laděnou anglickou elitu. Od roku 1917 se měl
svět - aspoň v jedné své části - stále rychleji pohybovat k uskutečnění
utopie.
jistě není náhodou, že koncem 19. a začátkem 20. století písí právě
autoři tzv, fabiánské, tj. »socialistické« orientace díla, která ukazují
zdánlivé východisko ze slepé uličky industrializace kapitalistického typu. Nejcharakterističtější je v tomto ohledu tvorba H. G. Wellse, který
slučuje prvky science fiction typu Julese Verna s myšlenkami fabiánskosociaíistických traktátů a vytváří tak díla, která se měla stát vzorem
jiným anglickým i neanglickým autorům. Stačí jmenovat The Time Mail) NÍI dncSního Čtenáře může ovšem Morová Utopie působil jako antiutopícké dílo: politické
clcbaly se u nčho trestají smrtí a vyskytují se otroci» což jsou včzni odsouzení za různé delikty. Souhlasi-li domnönka, že Utopie má svůj základ v teokratickém, dodnes existujícím
státě pravoslavných mnichů na řecké hoře Athos, pak tato skutečnost pro dnešního Čtenáře může být dalším důvodem chápal dílo antiutopicky.
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chine (1895), The First Men in the Moon (1901), A Modem
Utopia
(1905) či The New Machiavelli (1911). Na této cestě setrval ostatně Wells
i později - viz např. Men like Gods (1923) či The Autocracy of Mr
Parham (1930). Je zajímavé, že někteří příslušníci další generace anglických autorů píšících antiutopie se orientuje už jinak. Tak Áldous
Huxley, který je o 28 let mladší než Wells (s nímž ostatně 1929 společně
vydává studii The Science of Life), se odvrací od socialismu a hledá
řešení jinde, mj. v příklonu k buddhismu a mysticismu. Jeho román Brave New World (1932; přepracovaná verze, tentokrát jako esej, vyšla
1958) měl být původně parodií na Wellse, nakonec však vyústil v odmítnutí naivní víry v automatický pokrok ve vývoji lidské společnosti.
První důslednou anglickou antiutopii 20. století napsal E. M. Forster
a vydal ji pod názvem The Machine Stops (1909). Vylíčil v ní budoucnost
lidstva, žijícího v podzemí a odkázaného na službu strojů. Stroje nahrazují už i mezilidské vztahy, takže se z dobrodiní pro člověka stávají jeho
zhoubou. Podobně jako později Huxley reaguje i Förster na optimistickou vizi H. G. Wellse, především na jeho A Modem Utopia. I v
dalších Forsterových dílech je obsažena více či méně otevřená polemika
s Wellsem.
Wells se nestal jen pro Forstera a Huxleye impulsem. G. Orwell (narozený 1908) napsal v roce 1946: »Thinking people who were bom
about the beginning of this century are in some sense Wells's own creation ... The minds of all of us, and therefore the physical world, would be
perceptibly different if Wells not existed« (3).
Je samozřejmé, že Wells nepůsobil jenom v anglickém prostředí. Jeho
díla byla záhy překládána do četných jazyků a mohla tak ovlivňovat i autory, kteří nečetli anglicky. Tak do němčiny bylo překládáno Wellsovo
dílo od roku 1904 - do češtiny například už od roku 1903. Karel Čapek
četl Wellse v českých překladech a zřejmě tato četba spolupůsobila na
jeho rozhodnutí naučit se v dospělém věku anglicky. Wells, s nímž se
Čapek seznámil osobně, se stal do určité míry vzorem pro jeho vlastní
tvorbu (vedle děl G. B. Shawa, kterého rovněž osobně znal). Čapek byl o
celou generaci (o 24 let) mladší než Wells, a tak není divu, že na Wellsovo utopické literární dílo reagoval podobně jako Huxley: nesdílel
Wellsův optimismus, pokud jde o automatisrnus civilizačního vývoje.
Přesto se však nedal cestou Huxleye či pozdějšího Orwella, kteří svá
antiutopická díla nechávají vyznít pesimisticky či dokonce katastroficky. Čapek se zvlášť ve svém nejvýznamnějším antiutopickém díle
R.U.R. (1920) postavil na stanovisko, že v posledním okamžiku bude katastrofě zabráněno a lidské dějiny budou dál pokračovat - přesněji řečeno začnou nanovo. Neboť v Čapkově dramatu R.U.R. umělí lidé - robotí
- zabijí všechny lidi, zničí však přitom i recept na výrobu dalších robotů.
(3) Ve stati Wells, Hitler and the World Stale, v Dickens, Dali arid Others, New York 1946,
str. 121.
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Tím se přiblíží konec robotů. Jeden mužský robot se však zamiluje
do ženského robota a tímto »polidštěním« robotů mohou dějiny pokračovat (4).
V románě Továrna na absolutno (1922) Čapek přidal své antiutopii
nejen rysy science fiction (předjal některé problémy atomové energie),
ale také filosofickou dimenzi: položil si otázku po existenci Boha, jak ji
nevyhnutelně staví na pořad dne nové objevy fyziky. Čapkův román
Krakatit (1924) pokračuje v této linii.
Román Válka s mloky (1936) je další Čapkova antiutopie. V Tichomoří existují učenliví mloci, jichž kapitalisté různých zemí využívají jako
levné a poslušné pracovní síly. Nakonec se mloci vzbouří a vyhlásí lidem
válku. Naštěstí pro lidi nejsou ani mloci uchráněni nacionálního šovinismu a je tedy naděje, ze se vzájemně budou pobíjet, což pomůže lidstvu zachránit se. (Námět kapitalistického vykořisťování zvířat, v němž
však úlohu mloků hrají lidoopi, zpracoval Vercors 1952 v knize Les animaux dénaturées - německy vyšlo pod názvem Das Geheimnis der Tropis.)
Drama s prvky antiutopie je Bílá nemoc (1937). Lidstvo ničí neznámá
»bílá nemoc«, proti níž demokraticky smýšlející lékař našel lék. Je ochoten
zachránit onemocnělého diktátorského maršála, klade si však jedinou
podmínku: diktátor a všichni mocní tohoto světa se musí zříci války.
Čapek citlivě reagoval na problémy technické civilizace a zesílení totalitních režimů. Přitom vycházel nejen z Wellse a jiných anglických autorů, nýbrž i z české literatury 19. století, zejména z děl Jakuba Arbese,
např. z jeho práce Poslední dnové lidstva z roku 1895 (5).
V osobě Franze Kafky je Praha reprezentována dalším autorem, kterého můžeme považovat za spisovatele vizionářských děl na pokraji antiutopie (zejména v románech Der Prozess, 1925 a Das Schloss, 1926).
Praha 20. let může ostatně nabídnout víc děl antiutopického zaměření,
zejména v české dramatické tvorbě. Vedle her K. Čapka (kromě shora
uvedených i Země mnoha jmen a do určité míry Věc Makropulos) jsou to
hry E. Konráda, F. Wollmana a četných jiných.
V Praze vyšel také 1929 (ve zkráceném znění) poprvé v časopise
ruských emigrantů Volja Rossii antiutopický román Jevgenije Zamjatina
My. Zamjatin napsal podle vlastních slov svůj román v roce 1920. Byla
by na místě otázka, v jaké souvislosti je Zamjatinovo dílo jednak s anglickou utopickou a antiutopickou literaturou, jednak s dílem Karla
Čapka. Vodítkem v tomto směru může být Zamjatinova stať Genealo(4) Čapkovo driímn bylo brzy přeloženo do cizích jazyků a mělo značný ohlas. Jakýmsi vedlejším produktem Čapkových R.U.R. je vznik slova »robot« v češtině a jeho ekvivalentů v
dalších jazycích. Tuk nímccký »Roboter« vykládá Klugüv Etymologisches Wörterbuch der
deutschen Sprache. Berlin 1963, takto: Roboter m. Die Figur des Menschen als phantastischer Maschine geht zurück auf Robot/«i. »Fronarbeiter«, seit Karel Capeks Schauspiel
RUR (1920)... PodobnSje tomu sc slovem »robot« ve francouzštině a obdobnými výrazy v
jiných jazycích.
(5) O Čtvrtstoletí pozdčji se stejným tématem zabýval ve Vídni rodák z Cech Karl Kraus v dramatu Die letzten Tage der Menschheit (1919).
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gičeskoe dřevo Uellsa (6), kde se Zamjatin přiznává k Wellsovu vlivu na
své dílo. Zainjatin se zřejmě seznámil s Wellsovou tvorbou za svého pobytu v Anglii 1916-17. Je ostatně zajímavé, že Zamjatin uvádí ve stejné
stati dílo K. Čapka - nikoli však jeho drama R.U.R. z roku 1920, které je
v mnohém ohledu podobné románu My, nýbrž Čapkův román Továrna
na absolutno z roku 1922.
Zamjatin vylíčil v románě My společnost zotročenou totalitním státem, přičemž v době, kdy se děj románu odehrává, je technická civilizace
fantastickým způsobem vyvinutá. V románě se nikde nemluví o tom, která země a která společnost je míněna - je nasnadě, že Zamjatin mohl
dosáhnout vydání svého díla v S S S R za předpokladu, že by bylo možné
interpretovat román jako vizi dalšího vývoje např. americké společnosti.
Název románu My takovou interpretaci ovšem předem vyloučil a není
divu, že dílo bylo ihned pochopeno jako kritika sovětského zřízení (autorovi se později podařilo získat Stalinovo povolení odejít do emigrace v
Paříži, kde zemřel). Zamjatin je první v mezitím dlouhé řadě autorů,
kteří svá antiutopická díla zaměřují proti totalitnímu státu komunistického typu.
V anglické literatuře je až dosud nejproslulejším autorem protikomunistických literárních antiutopii George Orwell, který vyrůstá jak z
Wellsovské tradice, tak z reakce na ni. Jde o romány Animal Farm
(1946) a Nineteen-Eighty-Four
(1949). Četní západní autoři psali a píší
své protikomunistické (či lépe řečeno protisovětské) antiutopie pod vlivem obou Orwellových románů, Orwellovy romány ovšem nemohou
vyjít v komunistických státech, dostávají se však v anglickém originále, v
překladech do západoevropských či východoevropských jazyků (tyto
překlady vycházejí na Západě) nejrůznějšími cestami clo komunistických zemí a působí tam na autory literárního undergroundu i na autory establishments Už v názvu své eseje se Orwellovy knihy dovolává
ruský autor »samizdatu« Andrej Amalrik Prosu ščesivujet-li
Sovetskij
Sojuz do 1984 goda? (1970).
V posledních dvaceti letech stále víc sílí proud antiutopickc literatury
v komunistických zemích. Na začátku 60. let koloval v S S S R rukopis
díla Gololedica jakéhosi Abrama Terce, z něhož se při soudním procesu
v únoru 1966 vyklubal známý sovětský literární historik Andrej Sinjavskij. Gololedica je apokalyptický, antiutopický příběh člověka, který umí
předvídat budoucnost a pro něhož genealogie jeho bližních nemá tajemství. Fabule, velmi jednoduchá a téměř bez významu, ustupuje filosofické problematice: existuje a může vůbec existovat charakter? (Myslí se
ovšem na podmínky komunistického státu.) Sinjavskij-Terc zahájil tímto
dílem novou etapu ve vývoji protikomunistické antiutopie. Pokračoval
na této cestě novelou Ljubimov, kde pod jinými jmény vystupují Marx a
Lenin. Zároveň se Sinjavským psal pod pseudonymem Nikolaj Aržak
(6) V knize Lica, New York 1967, str. 103-138.
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antíutopie Jurij Daniel - mj. novelu Govorit Moskva, kde den 16. července 1960 vyhlásila sovětská vláda za Den veřejných vražd.
Počet antiutopií, které přerůstají ve fantastické satiry, v ruské nekonformní literatuře rychle vzrůstá. Často jde o anonymní díla, jako v případě románu Smuta novejšego vremeni, ili Udiviíelnye pochoždenija Varii
Čmotanova - v něm pekařský dělník a později profesionální zloděj je tak
podobný Leninovi, že se vytvoří legenda o dosud živém Leninovi. Sovětský stát je otřesen v základech a vše se vrátí do svých kolejí teprve po
Čmotanově smrti. Režim nakonec na celé věci vydělá: do sarkofágu na
Rudém náměstí položí Čmotanovu mrtvolu místo figuríny, která až dosud nedokonale představovala mrtvého Lenina.
Zdá se, že v komunistických státech se od určité doby začíná vyvíjet
antíutopie v těsném sepětí se science fiction (v sovětské terminologii
označované jako »vědecká fantastika«). Science fiction v SSSR si teprve
poznenáhlu vybojovala právo na existenci a dosud se zcela neosvobodila
od závislosti na západních (zčásti také polských) vzorech. Sovětská cenzura sleduje velmi podezíravě vývoj literatury typu science fiction v
SSSR a nezřídka znemožňuje vydání různých textů tohoto druhu. Někdy dochází k paradoxnímu jevu, kdy některá díla science fiction sovětských autorů vycházejí v SSSR, kdežto jiná díla těchže autorů vyjdou tiskem pouze v ruských exilových nakladatelstvích »bez vědomí autora«.
Nejmarkantnější příklad tohoto druhu je román Gadkie lebedi bratří A. a
B, Strugackých, nejvýznamnějších představitelů sovětské science fiction.
Gadkie lebedi byly napsány v létech 1967-8 a vyšly 1972 v ruském
exilovém nakladatelství v NSR s udáním jmen autorů, žijících v S S S R v SSSR dosud nevyšly. Děj románu se odehrává v sovětském provinčním
městě, kde existuje leprosarium. Obyvatelstvo se pacientů bojí, ne však
kvůli malomocenství, nýbrž proto, že mají neblahý vliv na mládež. Nakonec se ukáže, že pacienti nejsou žádní malomocní a sanatorium není
vůbec sanatorium, Děti odejdou z města do leprosaria, nebol poznaly, že
jejich rodiče patří ke »zkažené« generaci, kdežto »pacienti« jsou čestní
lidé, kterým patří budoucnost. Není obtížné domyslit si, proč sovětská
cenzura takovéto dílo k vydání nepřipustila.
Vedle ruské literatury je to především česká literatura, která se v posledním desetiletí připojila k problematice antíutopie spojené se science
fiction. Stačí připomenout román Morčata (německy vyšel 1971 pod
názvem Die Meerschweinchen) Ludvíka Vaculíka, kterým v roce 1970
zahájilo svou činnost dosud nejaktivnější české podzemní »vydavatelství« Edice Petlice. Kolem roku 1970 vůbec dochází k obrodě české
antíutopie - v tomtéž roce vyšel česky v rámci Edice Petlice (a také německy v NSR) román Pavla Kohouta Bílá kniha ve věci Adama Juráčka.
Kohout v tomto směru pokračuje i nadále, jak dosvědčuje jeho román
Katy ně (7).
(7) Edice Petlice 1977, Česky tiskem 1980 v Kolíně n. R., německy Die Henkerin, 1979.
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Uvedené příklady literární antíutopie 20. století poskytují několik
popudů k zamyšlení. Zatímco v první čtvrtině našeho století se literární
antíutopie vyvíjí od socialisticky zaměřeného protestu - s filosofickým
základem - proti neblahým důsledkům překotné industrializace 19, století, k protestu proti byrokratickému a vzápětí autoritativnímu státnímu
systému jakožto důsledku této industrializace, kolem poloviny století socialistický myšlenkový podklad z antíutopie mizí. Teď se apokalyptická
vidina obrací jak na Západě, tak i na Východě více či méně otevřeně proti státně kapitalistickému systému tzv. reálného socialismu. Přitom primární je protest proti systému útlaku, kdežto fantasticky dokonalé technické prostředky a výborná organizace práce děsí jen jako nástroj tohoto
systému. Elementy science fiction v současných antiutopiích zřejmě odpovídají dobovému trendu. Všechna antiutopická literární díla, nikoli
teprve ve 20. století, obsahují nevyslovené otázky etického či obecně filosofického zaměření. Tyto otázky si má čtenář položit sám, zejména poté, kdy knihu dočetl (či skončilo představení antiutopického dramatu).
Antíutopie nepodává řešení těchto otázek, o to se snaží utopie. Přesto
není možné přehlédnout, že literární antiutopie 20. století stále naléhavěji vedou čtenáře k tomu, aby se ptal na »absolutní«, »věčné«, »neměnné« zásady lidského jednání. Ztrácí se čím dál tím víc strach z perfektní
techniky a hypertrofované industrializace, zatímco vzrůstá strach z
mravního nihilismu, cynismu a perfektní byrokratizace totalitního typu.
Už v době Čapka a Huxleye vyvstává v antiutopiích otázka po existenci
Boha - tato tendence oklikou přes uvádění epochálních objevů v oblasti
fyziky nabývá stále víc na významu. Můžeme riskovat tvrzení, že antiutopie je v nynější době »nejfilosofičtější« oblast beletrie.

IVA K O T R L A

(Brno) (')
T O S K Á N S K O

Obrázky z cest
Jedním z rysů evropské civilizace je i to, že ženy podnikaly cesty skoro vždy jen do souměřitelných zemí, to je takových, které by je neobviňovaly z toho, že jsou krátkozrací svědkové: není důležité pobýt v zemi převeliké, kde milion je malé slovo, i co se týče úspor, ale v zemi^ kde
je povědomí o hloubkových vrstvách citů; tedy o utrpení a kultuře. A
modlitbě.
Toskánsko je země mezi mořem Ligurským a Tyrrhenským, a přesto
je o něco menší než Morava: plošná rozloha je 24.104 km 2 . Byla to země
Mathildina: tato markraběnka toskánská odkázala roku 1125 celou svou
zemi »svatému Petru«; díky tomuto právnímu aktu dávné ženy vznikly
(') Vychází bez vědomí autora.
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městské republiky, skutečně svobodné, a tedy vystavené útrapám i slávě.
Mnohem větší republiky, i ve vědeckém dvacátém století, chápou svobodu
jen jako cestu ke slávě. K jaké kultuře dospějí v příštích staletích, ví Bůh.
Protože pocházím z Moravy, která je popsaná ve Vlastivědě Moravské, a jsou to stovky a stovky svazků, věnovaných vědě o mé vlasti, ve
světě ve srovnání s Toskánskem neznámé, pokládám za nutné zdůraznit,
že číst předem literaturu o Toskánsku je práce na celý život Člověk by
neměl čas někam cestovat: natož o tom zase pak psát. Ženy, díky svému
zdánlivě povrchnímu vědění předběhly vědce o celá staletí: teprve v letech, kdy informace pro svoji mnohost budou uloženy pouze v computerech, přijde ke ctí růženec, kudla, několik chlebových kůrek, kousektkanice a dva marcipánoví koníčci a dvě panenky, vše, co měla Babička ve
svém kapsáři. Když cestovala.
Z Čechů psal o Toskánsku výborně spisovatel Jaroslav Maria, jehož
přesné datum smrtí v koncentračním táboře v Osvětimí není ani známo.
Bylo to koncem roku 1942 a deset let předtím vydal knihu Itálie a my. Já
si však dovolím citovat svědka dávnějšího, Bedřicha z Donína, jehož cestopis vyšel tiskem právě v době, kdy druzí neměli na jeho četbu čas:
umírali v koncentračních táborech. Tak už to v Čechách bývá: Někdo si
cestuje, někdo si o tom čte a někdo umírá zástupně ve vězení (psáno
začátkem února 1983).
Raději však budu citovat z knihy vydané ve sbírce vybraných spisů
Odkaz minulosti české, kde knihy redigoval počátkem čtyřicátých let
doc, dr. Zdeněk Kalista. Svědek z roku 1608 píše: »4. února sme do města Pisy přijeli. Písae, vlasky Pisa, půl třetí vlaské míle od moře při řece
Arnus (která teče prostředkem města) v krajině Toskana leží, jest velmi
starodávné, ještě před Římem a trojánskou válkou vystavené ...
Jest v tom městě arcibiskupský kostel velmi pěkný a ozdobný, na
větším díle z mramoru vystavený; v něm jest pochován Jindřich císař, toho jména Sedmý, otec krále Jana Českého. S jedný strany kostela věž
mramorová stojí, velmi mistrovsky nakřivená, jako by padnouti měla,
Bononienské nápodobná; zevnitř vokolo ní až nejvejš jako nějaký schod
neb šnek povlovný sedmi řady mramorových sloupův jest Z druhé strany Campo Santo, totižto krchov, zemí svatou naplněný, na kterém se
mrtvých lidí těla z celého města pochovávají (neb ve 24 hodinách
zpráchnivějí) nákladným loubím a pěkným mistrovským malováním
ozdobený se spatřuje čtverhraně obmezený. Chtějí tomu, že by ten
krchov dýlky i šířky korábu Noe býti měl ...
Jest také v tom městě universitas neb vysoká škola a pro študenty
umění Ifkařského a apatykářského nákladem velkého knížete vysazená
pěkná zahrada všelijakými bylinami domácími i přespolními, aby se mládež očitě je znáti učila. V domě při též zahradě nacházejí se kůže vycpané rozličných mistrných ryb, hadův, krokodilův a kosti, hlava a zuby od
velryby nesmírné velikosti; s druhé strany řeky Arnus (přes kterou sou
tři kamenné mosty) jest druhý díl města, v kterém jest palác Don Anto<50

nia Medices, hospoda neb lozument velikého knížete, když do města
přijíždí, a arsenale, kde se galeje dělají. A při bráně svatého Marka nad
touž řekou pevný zámek, baštami a se všemi municemi dobře a výborně
opatřený, který město v poslušenství zdržuje, la citadella jmenovaný, se
vidí. Habit ženský máš teď vymalovaný.
5. února skrze městečko Pontederra na noc do Ponteisa sme přijeli.
6. února skrze pěkné, ač maličké městečko Empoli a Montelupo jeli a do
Florencí na noc přijeli, o kterém městě doleji obšírně najdeš.«
Vzpomněla jsem si, ještě před cestou, na knihu, kde o Toskánsku a
Florencii zmínku obšírnější také najdeš. Je to kniha nejčeštější (to přízvisko si vymyslel někdo jiný - Zdeněk Nejedlý): Babička od Boženy
Němcové.
» - A milostslečna pochází z Itálie? To je tam, co naši vojáci leží?,
ptala se babička. - Ano; jenže v tom městě, odkud já pocházím, ve Florencii, neleží. Ale tam pletou se ty krásné klobouky, co máte, z rejžové
slámy. Tam roste na polích rejže a kukuřice, na pahorcích sladké kaštany
a olivy, jsou tam cypřišové a vavřínové háje, krásných květin, bezoblačné modré nebe. - Ach, já už vím!, vskočila jí do řeči Barunka, to je to město, co máš namalované ve svém pokoji, viď, slečno? Vprostřed je široká
řeka a nad řekou je do vrchu vystavené město. Ach babičko, tam vám
jsou krásné domy a kostely! Na druhé straně jsou samé zahrady a domečky a u jednoho domečku hraje si děvčátko a vedle ní sedí stará paní - to
je slečna Hortensie se svou pěstounkou; viď, slečno, tys nám to povídala,
když jsme byly v zámku. - Slečna hned neodpověděla, byla se zamyslila,
ruce její ležely nepohnutě v klínu, po chvíli teprv vzdychla zhluboka:
Oh bella patria! Oh cara amica!, a krásné oči zvlhly jí.«
Komtesa Hortensie má na zámku v Ratibořiďch svého spolurodáka:
je jím Talián Piccolo, A je to nejdůraznější záporná postava v knize: aby
snad vyvážila andělský zjev toskánské komtesy? Ale proč? Těch nadávek v textu jemu určených, až po větu: »Povídá se, že ti Taliáni jsou zlí
lidé.« Jak tomu rozumět před cestou do Taliánska? O nikom jiném se tak
v Babičce nemluví!
Stačí si však přečíst české noviny z let, kdy Babička vznikala, a vše je
jasnější: jsou plné stejných invektiv. Cituji z knihy: »Počkej, Taliáne taliánskej, teď ti dám co proto, ozval se Míla. Já ale prosila Mílu, aby ho nebili, a zavřela jsem okno - vlastně jen přivřela, nedalo mi to, abych se nepodívala, co s ním budou dělat, - No Mílo, co s ním? Chlapíka je kde nic
tu nic a srdce zaječí, třese to ním, jako by měl klepavku. - Vyšlehejme
mu žehavkama, navrhl jeden. - Namažme ho kolomazí, druhý. - Nic to,
rozhodl Míla, - Tornši, ty ho drž, a vy, hoši, pojďte se mnou, - Odběhli.
Za malou chvilku se vrátili, přinesli tyčku a kolomaznici. Hoši, zujte mu
botky a vykasejte nohavice, poroučel Míla. Hoši hned poslechli; když je
začal kopat, chlácholili ho jako zlého koníka: Hahou, malý, Hahou! Nedostaneš podkůvky, neboj se, povídal mu Míla, - jen ti nožky namažem, aby se ti běželo lip domů!«
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Ti hoši, vykonávající malý český lynč, zpestřený křižováním, nejsou v
Babičce náhodou: Vídeň od roku 1848 dostávala právě v Taliánsku neustále pod zuby a spisovatel ze stejného národa jako Radecký musel těm
»zlým Taliánům«, kteří rvali z těla Rakouské říše to krásné Toskánsko,,
zatápět i v takové knize, jakou je Babička. V textu, který by sledoval
vzpomínky z přelomu dvacátých a třicátých let je onen Talián, »kůže
prolhaná«, jak ho charakterizuje babička, nesmyslnou figurou, včetně té
jediné věty, kterou melduje pořád dokola: »Esky olka, mám rád!« To je
věta chlípného Sudeťáka, ale ti byli přece v očích Vídně vždy hodní,
oproti Taliánům, Celá Babička odpovídá jednoznačně rakouskému duchu, je angažovaně prorakouská přesně podle vládních požadavků první
půle padesátých let minulého století: paján na štědrého a dobrotivého
císaře i šlechtu, žádná zmínka o Praze, zato mnohokrát o Vídni, Cavour
malý vzrůstem, se zlatým řetězem na krku transformován do lynčovaného Piccola, co slovo babičky, to věta z katechismu a navíc, knihou proniká stesk vládnoucí šlechty po odtrženém Kladsku, Slezsku a carokrásné
Toskáné .... Vyjádřený lidově! Ne, tuto knihu nemohl pražský nakladatel
Pospíšil natrvalo k vydání odmítnout: cenzura se už postarala, aby
spatřila světlo světa ...
A čtenář, chystající se na cestu do Toskánska zhruba po stotřiceti letech, neví, má-li být vděčný osudu, že v Praze už nerozhoduje o vydání
české knihy rakouská cenzura - ano či ne?
Toskánsko připojil k Rakouské říši roku 1735 František Štěpán Lotrinský, manžel císařovny Marie Terezie a od roku 1765 v něm vládl jeho
syn, pozdější císař Leopold II., který se nechal v září 1791 korunovat na
českého krále, Tuto korunovaci se vším všudy popisuje jako slavnou
chvílí českého národa Jirásek v F. L. Věkoví: kniha vychází zhruba po
čtyřiceti letech od napsání Babičky, ale - právě na dvorském bálu obdivujeme proradnost dalšího taliánského »frejire« Micceliho, který
»zmrhá« poslední pannu českého starožitného rodu Maternů z Květnice, až s ním ona z Prahy do Taliánska uteče ... Jirásek jako krajan Němcové dobře rozuměl ...
Je těžké srovnávat krajinu Toskánska s krajinou Čech; neméně obtížné je srovnání Prahy s Florencií: na první pohled se například může
zdát, že jako Hus je spojený s Prahou, tak je Savonarola spojený s
místem, kde byl jako bludař nejen upálen, ale i oběšen. Rozdíl mezi kulturou Toskánska a Čech je viditelný na jejich soudobém odkazu: dědictví Husovo převzali v Čechách do ruk muži jako Jan Žižka z Trocnova, zatímco dědictví Savonaroly v Toskánsku ženy. Jedna z nich, Alexand r i a Lucrezia Romola de ř Ricci, duchovní žačka dominikána Savonaroly, vstoupila dle jeho příkladu do dominikánské řehole v Pratu. Byly
tam bedlivě opatrovány některé Savonarolovy ostatky s tím, že jak se politická situace i polemika okolo něho uklidní, bude požádáno o jeho rehabilitaci. Stalo se: dodnes se tato středověká praxe udržuje v kulturních
společnostech. Duchovní žáci Savonarolovi byli křesťané, nepochybovali,
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že Savonarola byl také křesťan, to je ten, kdo miluje své nepřátele, a když
Alexandrina de' Ricci po více než padesáti letech strávených v klášteře
počátkem února 1589 umírala, nikdo o jejím svatém úsilí nepochyboval.
Církev sama ji kanonizovala pod řeholním jménem jako sv. Kateřinu de'
Ricci a její svátek slaví 2. února.
Nemohu srovnávat českou krajinu s toskánskou, aniž bych narazila
na cenzuru: pražskou. A jenom ta cenzura v Čechách mi nejde z hlavy:
proč to m a j í u cenzury v Praze dobré ti, kteří prošli jejím sítem, ovládaným feudály minulého století, dobré napořád, i ve století dvacátém? A ti,
kteří tehdy neprošli, neprojdou i dnes, v situaci naprosto politicky změněné: neprojdou, protože nemají s čím, přestali tehdy psát. Zmizeli:
takže ti, kteří smetli od síta cenzury feudály, mají situaci značně ulehčenou. V literatuře zůstaly jen ty firmy, které uznávaly hodnotu kompromisu; a autorské služby zákazníkovi, v tom málem obchodním už světě jaké poučení pro Toskánsko!
Tak i český básnili, žijící ve středu Prahy, se dvakrát ve svém životě
rozhodl přestat psát. Po prvé po roce 1955, kdy dopsal Bolest. A vychrlil
ze sebe Toskánu: stalo se to na jaře 1956. Zhruba po sto letech od vydání
Babičky. Žil na Kampě a současné společnosti se ho tam v té době podařilo zakampovat. (Kamp: čep na konci trámu, vkládaný do dlabu trámu druhého.)
Toskána je zpěv o putování básníka za ženou, která ho zlákala k cestě a která mu tam v podhůří Appenin splývá se smrtí... A nejen jemu:
básník, aniž chce, dotýká se tam jakési mezní polohy Evropy a světa, kde
splývá Peklo i Ráj v Božskou komedii... Až z života zůstaly jen facky ...
V Toskáně, někde v pozadí, připomíná básníkovi - a nejen jemu Dante se svojí košilí, věnečkem na hlavě a lyrou v ruce ženu, kojící nikdy
neukojenou smrt... Nakonec, u nás, na rakouské straně, v Mozartsburku, si na básníka smrt počká, v pravé své podobě ...
Rok za rokem na Kampě plynul, cenzura k básníkovi byla stejně stále
nemilosrdná a básnili nepsal. Na plamenu svíčky planula Toskána ...
Vladimír Holan se do Toskánska dostal v roce 1929: poprvé a naposled. V následujícím létě vyšla jeho sbírka Triumf smrti, kterou v životě
několikrát předělával. Při dvacátém výročí cesty do Toskánska, v roce
1949 se mu narodila dcera Kateřina. Zůstala po celý život dítětem: není
v Toskánsku uctívanějšího jména než svaté Kateřiny. A ještě než básník
o svoji dceru přišel (umřela na velikonoce 1977), vyhlásil papež - po prvé
v dějinách - toskánskou rodačku svatou Kateřinu Sienskou za Učitelku
církve. Spoluobčané - současníci našeho Karla IV,, krále římského - ji považovali za bláznivou: po dlouhá léta. Bylo to čtyřiadvacáté dítě chudého
sienského barvíře: tato negramotná dcera diktovala svá slova a listy zasílala
soukromým osobám i prelátům, papeži i králům a hýbala Evropou. »Píši
drahocennou Kristovou krví,« říkala. Jméno Kateřina znamená bělostná, čistá.
Dobová poznámka: ve vzrušeném volebním roce 1946, kdy v Československu každý myslel rozumně - aspoň byl o tom přesvědčen - vydal
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spisovatel z Moravy Dominik Pecka román Neviditelný prsten, situovaný do Toskánska. Jako takovou drobnou připomínku, že v době, kde nelze odpovědět, kolik má papež divizí, rozhoduje možná o politice světa
nečekaná bytost: ta aspoň pohrdá duchy dřímajícími ve zlatě.
»Každé rozhodnutí přesahuje toho, kdo se rozhodl... I sebevrah čeká
na sebe ...« / »Třeba jsou děti jiné povahy!« - To napsal básník v Toskáně; považoval ji za svůj »poslední testament«.
Toskánou se chtěl Vladimír Holan rozloučit se svou tvorbou a se životem: i když ji datoval lety 1956-1963, napsaná byla jako štít před svědomím tvůrce - pět let, až do jara roku 1961 básník nepsal. (Kromě překladů, ale ty zajišťovaly tu nejskromnější obživu.) Počátkem šedesátých
let, kdy začínala vzrůstat naděje na vydání rukopisných knih, vzniká
sbírka Na solnách, to jest V posledním tažení: tak ji básník sám označoval. Intenzívní zážitek ze smrti, tělesné i duchovní, prožitý při Toskáně,
Vladimíra Holana při tvorbě už nikdy neopustil. Další kniha lyriky z šedesátých let, Asklépiovi kohoutat má opět charakter testamentu. A sbírce vřazené přímo, hned prvním vydáním do Sebraných spisů - jaké unikum ve světové literatuře, a díky pražské cenzuře! - neřekl básník jinak
než citátem z Písma: Když den má dost na vzteku svém
Do Sebraných
spisů byla zařazena pod názvem Předposlední - tento název cenzuře
neublížil - a zůstal pravdivý ...
Sbírka Předposlední vyšla v V. svazku Sebraných spisů v roce 1982.
Svazek dostal název Propast propastí - a to je Toskánsko. Stará kulturní
krajina vždy v sobě skrývá propast - tu propast propastí: ta dokáže pohltit mnoho. Každý, kdo cestuje z Moravy a Cech do Toskánska, země starých Etrusků, může za to slovo mnoho dosazovat: i socialismus. Každopádně však tu věčnou snahu lidí, která se projevuje v rysech krajiny: snahu ošidit Boha,
Poslední svou knihu nazval tvůrce Toskány - Sbohem? Ten otazník
je velmi důležitý: nejde ani tak o loučení jako o dotaz. Tuto sbírku věnoval básnílc památce své dcery Kateřiny: a stojí za zaznamenání, že trval
na tom, aby obě jeho poslední sbírky byly ilustračně doprovázeny lepty z
pozůstalosti jiného českého básníka, který se snažil neošidit Boha, Bohuslava Reynka. V souvislosti s jeho dílem - dva nepoddajní se spojili se čtenář, putující z jedné staré krajiny do ještě starší, může přesvědčit:
Co je to kulturní čin. A kniha. A poezie.
Od jara 1977 už nevzal Vladimír Holan péro do ruky. Proč? Existuje
pro to jistě mnoho důvodů: básník může projít Toskánou jen jednou v životě. Pak se už nemá k čemu vracet, aby načerpal nových s i l Jak logicky
zní tituly obou posledních sbírek v básníkově verzi: Když den má dost na
vzteku svém ... Sbohem?
Aby se člověk vyhnul mnoha tíživým otázkám doma, doporučují společenské katechismy cestování: abych se vyhnula rozboru všech zábran,
pro které básník v Cechách - překládaný za života ve světě jako málokterý básník z téhož národa - nevzal už více od jara 1977 pero do ruky,
64

popíši raději hradby obklopující středověké jádro města Sieny. Ale předtím
si neodpustím ocitovat báseň, která vyšla knižně v Praze L.P. 1982 a která je
jako časově poslední zařazena do Sebraných spisů básníka:
ALE ANO!

Ne, ani slůvka již, které by promluvilo mlčení!
Ale možná, že právě v tomto úvalu mlhy
pochutnáváte si ze skromnosti
na křepelce, která je přece jen menší
než koroptev ... Ale už i vaše sliny
vyzrazují, že žerete člověka.
Ještě než popíši hradby, obklopující město, v němž se tolik odehrálo,
malý poznatek z Toskánska: Stará kulturní krajina - a to i v českém prostoru - umožňuje nečekaná setkání. A to nejen po smrti, v sebraných spisech, jako v roce 1982 u Bohuslava Reynka a Vladimíra Holana; ale i za
života. V roce 1920 opouští v říjnu Slovenskou zemi Jakub Demi: od Speditéra dostal rozpočet na nejmenší nábytkový vůz v částce 5.200 Kčs a
básník Demi žádal tehdy ministerstvo železnic o slevu na dráze při stěhování z Topolčianek do Bělé pod Bezdězem. Neobdržel ji. V sedmém
svazku Šlépějí, vydaném už v Bělé u Bezděze, správně Jaroslav Durych
podotýká: »Nezapomeňte na to: až někam v Republice pojedeme, budeme vždy platit plnou cenu III. tř. rychlíku a budeme státi natlačeni v
chodbičce u záchodu, třeba celou noc... Myslím, když O. Březina jede do
Prahy nebo z Prahy, že také podobným způsobem cestuje.«
Stejně jako Demi žil v té době u Bělé pod Bezdězem i Vladimír Holan: jeho rodiče se tam přestěhovali v r. 1911 z Prahy, aby umožnili toto
zákonité setkání žijících na půdě Máchova kraje, pod starým královským hradem... Někdy básníci, i ve věku otce a syna, musí dýchat společný vzduch; zvláště, když jeden z nich dospívá ... Aspoň na chvíli: to je
pravda z Toskánska, ze staré kulturní krajiny ...
Však v Triumfu smrti báseň Mladost vypráví o mládí básníkově v Bělé pod Bezdězem: žila tam jeho matka. A Holan - nejen při její oslavě kráčí v tradici Březinově a Demlově. Necestoval jen do Toskánska, ale i
na Moravu, do Tasova ... Necestoval se slevami - a na státní účet ...
Ty hradby kolem města Sieny stoupají až na hřebeny okolních pahorků,
sestupují do údolí: tyto hradby ze XIII. století jsou dodnes ještě zachovány v délce přes sedm kilometrů. V minulém století, kdy Siena měla stěží
třicet tisíc obyvatel, byly uvnitř hradeb kdysi svobodné sienské republiky
rozsáhlá pole a olivové sady: politická seskupení ve svých nešťastných
obdobích staví proti zázrakům nebe olysalý hřbet své lhostejnosti ...
Ty hradby vytvářejí ze středu Sieny, z toho starého města, trojramennou hvězdu: třpytivým hrbolkem té hvězdy je sienská katedrála, Z let
1125-1260, rozšířená počátkem stol. XIV., skládá se ze tří lodí 90 m
dlouhých a 25 m širokých. Její zdi jsou vyloženy vodorovně černými a
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bílými mramorovými deskami: v Toskánsku, po smrti Mathildině, vzali
svůj počátek Guelfové a Ghíbellíni - černí a bílí - neri e bianchi Nevidí
někdo z Čech svět neustále rozdělený na černé a bílé, protože nenavštěvuje katedrály a pomíjí jejich výzdobu?
Nad prostřední lodí se vypíná dvanáctihranná kupole: Bůh měl
zpočátku jen 12 učedníku. Kazatelna je od Nicola Pisana, hlavní oltář od
Peruzziho s obrazem od Duccia, 5 soch od Michelangela. Ale především
sousedí s katedrálou překrásný sál knihovní, ozdobený freskami od Pinturicchia a vytváří s ní urbanistický celek. Takhle vybavovali srdce svého
města za temného středověku v Toskánsku ... Ale k těm hradbám:
Člověk se na zemi obklopuje hradbami, protože cítí, že je mu zapotřebí nějakého místa věčného ... Pak cestuje ... A zachycená vzpomínka z nějaké cesty nevyjadřuje ani to, co jsme viděli, ale umožňuje nám
spatřit vlastní vnitřní zrak,, až k zatrnutí, jak jsme barvoslepí ve stínu
vlastní duše ...

JAROSLAV

BOUZ

(St. Anton a.d. Jesenitz)
HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA

Po staletí ji přísahalo mnoho lékařů v mnoha jazycích. Byla nesčetněkráte přeložena a přepracována do pojetí různých kultur: za zmínku
stojí předně pojetí křesťanská, dále židovská, z nichž nejznámější pochází ze 7. století po Kristu, ale také arabská a jiná. Poslední významný
pokus přiblížit Hippokratovu přísahu dnešku byl učiněn v roce 1970
Světovou zdravotnickou organisací. O vzniku Hippokratovy přísahy toho dějepisci mnoho nevědí, není ani jisté, zda ji Hippokrates sepsal, a o
něm víme jen, že se narodil v roce 460 před Kristem.
Nemám oficiální text v české řeči, proto jsem si pomohl překladem z
němčiny a tímto prosím znalce o shovívavost.
Přísahám při Appollonu, lékaři, a Asklepiovi a Hygiei a Panakei a
všech bozích} že budu plnit tuto přísahu a všechny povinností z ní plynoucí dle svého nejlepšího vědomí a svědomí: že budu toho, jenž mě tomuto umění vyučil, clít jako své rodiče, kdyby trpěl nouzi, se s ním dělit
o živobytí, jeho syny postavím na roven svých bratří a, kdyby si toho přáli,
vyučím je tomuto umění bez smlouvy a odměny; rady a pokyny a veškerou moudrost sdělím synům svého učitele, jakož i žákům, kteří dle lékařského zvyku složí tuto přísahu, jinak však nikomu.
Všechny své léčebné předpisy budu udělovat ku pomoci a ve prospěch nemocných dle svého nejlepšího vědomí a svědomí; budu své nemocné chránit před škodami a svévolným
bezprávím.
Nepodám nikomu, i kdyby o to prosil, smrtícího jedu ani k tomu nebudu radit Také nedám žádné ženě prostředek, aby potratila.
66

Uchovám v čistotě a svatosti svůj život i své umění
Nebudu také operovat kámen v měchýfi, leč přenechám to těm, jichž
to jest řemeslo.
Ve všech domech, kam vstoupím, učiním vše ve prospěch a ku pomoci
nemocných, zdržím se svévole a bezpráví a každého jich poškození, aniž
se dotknu těl žen a mužů, ať svobodných či otroků ve smyslné žádosti.
O všem, cokoliv uvidím nebo uslyším při léčení, a vůbec o životě lidí,
o čem třeba smlčeti, smlčím a uchovám jako tajemství. Jestliže splním a
neporuším tuto pnsahu, budiž mi v životě i v mém umění dopřáno úspěchu a věhlasu u všech lidí po všechny časy; když však tento svatý slib
křivopřísežně poruším, opaku toho.
Promysleme si tento text a pokusme se zvážit, co nám říká ještě dnes:
Již první slova zdůrazňují odvoláním na božské autority posvátnost
přísahy. Proč?
Od věků provázejí člověka životem utrpení, bolest, nemoc a jeho život končí smrtí; na zápas s utrpením si člověk vyprošuje Boží pomoc a
hledá spojence-prostředníka. Na počátku lidských dějin to bylo vyjádřeno sloučením kněžského a lékařského stavu v jedné osobě a u přírodních
národů je tomu tak dosud. Již od počátku se tu rýsuje smluvní stav mezi
lékařem a nemocným a tento smluvní stav nabývá v dalším průběhu dějin stále určitějších forem. Podstatné body této smlouvy jsou zákony lékařské etiky a některé jsou nadčasové - a ty najdeme v Hippokratově
přísaze. Významnou zmínku o existenci této smlouvy nacházíme hned v
další větě o povinnosti se postarat o učitele lékařství - v antickém Řecku
nebylo lékařských škol a každý lékař vyučoval osobně - individuelně.
Další odstavec obsahuje větu, kterou lze nazvat prvním přikázáním
lékařské etiky, a ta je určitě starší než Hippokratova přísaha: Salus
aegroti - suprema lex. Zmínky o této zásadě nacházíme již ve starších
egyptských papyrech a i ve staré Indii.
Otázka aktivní euthanasie a umělého přerušení těhotenství a úzká
souvislost obou neztratily na své palčivé časovosti, Úcta před lidským životem, zásada jeho nedotknutelnosti a povinnost jej chránit od samého
počátku až po jeho přirozený konec je závaznou povinností lékařského
stavu od nepaměti. Tento trvalý příkaz vyjadřují též všechna pojetí lékařských slibů všech časů. Uzákonění beztrestnosti umělých potratů a
snahy po zavedení »volné« aktivní euthanasie patří k nejtemnějším kapitolám dějin současného lidstva. Tyto snahy, které nejsou bohužel omezeny na »levou« polovinu společnosti, nutno označit za sklon ke společenské sebevraždě. Všude, kde byly uzákoněny, stalo se tak proti odporu drtivé většiny lékařů a v rozporu s poznatky nejen lékařské etiky, ale
vůbec lékařské vědy.
Zmínka o kamenu v měchýři je jen zdánlivě nečasová. Považuji ji za
velmi zajímavou ze dvou důvodů. Vyjadřuje totiž: 1) důkaz přísného dělení lékařů, považujících se tehdy za umělce - v naších zemích to bylo

67

platné až do josefínských reforem - od ranhojičů a lazebníků, kteří měli
spíše ráz řemeslníků; 2) po prvé vyslovený požadavek, který se potom
stupňuje během dalších staletí a dnes vystupuje obzvláště do popředí, že
totiž lékař nesmí vždycky učinit všechno, co umí. Závazek neprodlužovat uměle nemoc ke škodě nemocného nacházíme již v lékařské přísaze
z Bavorska ze 17. století.
Technický pokrok dnes mnohé umožnil, ale nevyřešil, spíše mnohé
ztížil. Možnost časově neohraníčené náhrady životních funkcí pomocí
přístrojů staví lékaře před mnohé otázky jako: je maximální technická
intensivní medicína při pozdních stadiích nemocí a poranění vůbec
oprávněna a jak dlouho? Za jakých podmínek je dovoleno »vypnout«
přístroje? Složité zákonodárství chrání - někdy (ne vždycky!) - lékaře
před soudem světským, ale nikdy před vlastním svědomím - a Soudcem
věčným!
Trpící člověk se obrací ve své nouzi na lékaře a dává mu svou bezmeznou důvěru - a tím plní svou část oné smlouvy. Toho zneužít je nemravné. Lékař, který tak činí, stává se křivopřísežníkem a zrádcem. Tato
zásada je jednoznačná a Hippokratova přísaha to zdůrazňuje dvojím
uvedením. Ale etika, mravnost, tedy i lékařská musí být jednoznačná,
nemůže být jednosměrná. To platí tedy též pro nemocného, ale zejména
pro společenské soustavy, které se dnes snaží lékaře zneužít. Činí tak
nejrůznějšími způsoby - od zdánlivě nevinných úplatků a výhrůžek přes
vydírání až k hrubému násilí. Příkladů je bezpočet; zneužití psychiatrie,
»spolupráce« lékařů při výkonech útrpného práva a při popravách, zabíjení nenarozených dětí pomocí úplatných nebo povolných lékařů atd.
Úděl lékaře, který bere vážně své poslání, nebyl nikdy lehký. Nejlépe
se lékař a nemocný mohou sejít cestou vzájemné důvěry a společné víry.
O tom Hippokrates nic nepíše, nepíše také o přístupu lékaře k nemocnému. Nemohl znát největšího lékaře všech dob - Ježíše. Ten přijímá každého i s jeho chorobou, i znetvořující, chrání nemocného před
vyvržením ze společnosti pro chorobu, jako pokání nabízí sám sebe a
má vždycky a pro každého čas. Uzdravuje duši i tělo, předpokládá jen
víru a, když mu někdo poděkuje, je příjemně překvapen.
A to je největší pokrok, který lidstvo udělalo od Hippokratovy doby:
Hippokrates viděl člověka rozpolceného na tělo a duši a dovolával se
všech bohů. Dnešní lékař nechť vidí v trpícím bližním bytost od Boha
obdařenou nesmrtelnou duší a stvořenou k Jeho obrazu, člověka jako
osobnost jedinečnou a nesměnitelnou s lidskými právy a lidskou důstojností!
I když nám tento křesťanský pohled v přísaze chybí, neubírá to Hippokratovi (nebo tomu, kdo přísahu sepsal) na velikosti. Myslím si, že to
byl jeden z proroků, jichž ústy Bůh mluvil k lidem.
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Překlady
LUDVÍK N Ě M E C

(Chestnut Hill - USA)

FRANTIŠEK DVORNÍK - MISTR HISTORICKÉ SYNTÉZY
14. srpna 1893 - 4. listopadu 1975
Zařazeni historika Františka Dvorníka mezi Čechoslováky, kteří
nejvíce přispěli k americkému kulturnímu rozvoji, je správnou a zcela
zaslouženou poctou vzdanou zdejší Československou společností pro
umění a vědy svému čestnému členovi (1), jehož historický genius tolik
obohatil americké bádání.
Nedávné úmrtí tohoto českého historika byla komentována jako smrt
vědce světové pověsti, který měl rozhodující význam a velkou důležitost
pro cyrilometodějská studia, byzantskou, slovanskou, českou, evropskou
a církevní historii, do níž vnášel i pronikavý teologický rozbor rozhodující pro syntetické historické hodnocení (2).
Pro tuto jeho jedinečnou schopnost Harvardská universita v prohlášení (3) vydaném k jeho poctě ho chválí jako »vědce mezinárodní pověsti a úrovně, jehož vědecké dílo mnoho vlád a institucí uznalo různými poctami a čestnými zmínkami. Všichni, kdo ho znali, ho také obdivovali a milovali a jeho odchod bolestně pociťují kolegové profesoři i celý
sbor v Dumbarton Oaks« (4). I československý tisk pro tuto vynikající
úroveň ho poněkud lakonicky označil za muže, »který rozšířil v zahraničí dobré jméno Československa« (5).
S vědomím všech těchto faktů a s uvážením jeho monumentálního
historického díla řekl bych souhrnně, že důvodem Dvorníkova světového uznání jako slavného historika je především jeho důvtipné pojímání
historických jevů z hlediska jejich příčin a účinků. Právě tím se stal známý jako odborník historické syntézy. Jeho dílo nelze však chápat jen jako obratnost ve zkoumání, odkrývání a srozumitelném shrnutí. Spíše je
(1) Prof. Dvorník byl poctěn čestným členstvím v Československé společnosti pro umění a
vědy v září 1963 v New Yorku.
(2) L. NĚMEC, Francis Dvornik, a Champion of Historical Synthesis, v »Hlas Národa«, 29.
května 1976,, str. 16.
(3) L. NĚMEC, The Late Professor Dvornik Honored by Harvard, v »Hlas Národa«, 7. února
1976, str. 16.
(4) Toto prohlášení je obsaženo v Proceedings of the Meeting of the Administrative Committee of the Dumbarton Oaks Research Library an Collection, jež se konalo v Cambridge,
Massachusetts, v sobotu 5. prosince 1975, za předsednictví Dereka C. Boka, presidenta
Harvardské university. Opis je spolu s Dvorníkovými dokumenty v Dumbarton Oaks,
Washington.
(5) HANA VORÁČKOVÁ, Krajan Prof Dr. František Dvornik zemřel, v »Československý Svět«,
č. 26 (prosinec 1975), str. 10.
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to jeho cit pro pochopení historie ve vlastním smyslu. V tomto směru
Dvorník vynikl v různých historických úsecích svým přehodnocením a v
mnoha případech znovuobjevováním minulosti, takže jeho vlivem mnoho historických rysů bylo přehodnoceno a nově vyloženo v důsledku
jeho neustálé a hluboce podnětné výzkumné činnosti.
Dříve než vstoupíme do specificky historické oblasti, v níž Dvorník
rozvinul svůj obdivuhodný syntetický postřeh, v němž se stal nedostižným a vynikl jako mistr, chtěl bych se krátce zmínit o jeho životě (6) a
osobních názorech, jež jsou důvodem, proč Dvorník velikostí a vynikající úrovní svého díla upoutal pozornost nej uznávanějších vědců. Pevně věřil ve vysoké a vznešené ideály, a to bylo vždy jeho typickým znakem. Odráželo se to v jeho původu, životě v rodině, výchově,
studiu, výuce, ve vědeckém bádání a spisech, ve všem, proč žil, co zastával a pro co se zasazoval (7).
Narodil se 14. srpna 1893 jako syn Františka Dvorníka a Františky
Tomečkové v obci Chomýži, ležící na úpatí kopce se slavnou moravskou
svatyní Panny Marie Hostýnské (8), r. 1904 ho poslali do malého arcibiskupského semináře v Kroměříži, kde r. 1912, po osmi letech, maturoval s vyznamenáním na tamním klasickém gymnasiu. Potom vstoupil do
velkého teologického semináře v Olomouci a tam studoval čtyři roky na
teologické fakultě, která jediná zbyla z dřívější Olomoucké university
založené v r, 1556 (9).
Stojí za zmínku, že Dvorník hlavně proto, že ve dvojjazyčném semináři plynně mluvil německy i česky, a také proto, že studoval s výborným
prospěchem, stal se brzy oblíbeným jak u představených, tak i u
ostatních seminaristíi. Byl zvolen vrchním prefektem, kterým obvykle
býval nějaký umírněný a příkladný seminarista, který studoval poslední
rok. 5. července 1916 přijal kněžské svěcení v katedrále svatého Václava
z rukou kardinála Lva Skrbenského, olomouckého arcibiskupa. Po celý
život zůstal dobrým knězem s dokonalým charakterem.
Po krátkém působení ve farnosti dostal povolení - hlavně pomocí již
tehdy známého kanovníka (později arcibiskupa) Cyrila A. Stojana - k
pokračování ve studiích na Karlově universitě v Praze. V lednu 1920 získal v Olomouci doktorát z teologie. Dvorník měl vždy rád pražskou
Karlovu universitu, jejíž historická škola byla obzvláště známá svou kri(6) L. NEMISC, The Festive Profile of Francis Dvorník, the Scholar, the Historian, and the Ecumenist, v »The Catholic Historical Review« LIX, č. 2 (červenec 1973), str. 185-224.
(7) L. NEMUČ, Festive Homily in the Memorial Mass for Rt. Rev. Möns. Francis Dvornik, pronesená 10. listopadu 1975 v chrámu Zjevení PánS, Georgetown, Washington. Opis lze
obdržel od vydavatele »Catholic Historical Review« na Americké katolické universitě ve
Washingtonu.
(8) OTAKAR ODL02IÜK, Listy z dějin rodného kraje, New York 1954, článek je věnován
Dvomlkovým šedestilinárn,
(9) OLGA UHROVA-VAVROVA (vyd.), Listář Olomoucké University, str. 15-103. Teologická fakulta zůstnla její jedinou fakultou a r. 1921 dostala nový název Cyrilometodžjská fakulta.
Olomoucká universita byla znovuztízena £s. vládou 21. února 1946 snovým názvem Palackého universita.
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tickou metodou (10). Pobyt v Praze však nebyl dlouhý. Politické zmatky,
jež následovaly po vzniku Československé republiky v r. 1918 a protikatolický vandalismus českého hnutí »pryč od Říma« (11) záporně ovlivnily tehdejší historii, a to bylo příliš pro Dvorníkovu kritickou mysl. Ostatně jako katolický kněz by těžko mohl souhlasit s takovým ovzduším.
S finanční pomocí Národního svazu českých katolíků v Chicagu se
nejprve dostal na slavnou Sorbonnu v Paříži. V těchto letech strávených
na Sorbonně, 1920-1926 se jasně vyhranilo vědecké pole, kterému se
chtěl věnovat, spolu se zaměřením jeho vědecké činnosti. Soustředil se
na byzantské dějiny, literaturu a jazyk pod vedením později proslulého
Charlese Diehla. Současně studoval i politické vědy na pařížské École
des Sciences Politiques. R. 1923 dosáhl diplomu z hospodářské a diplomatické historie. Pak se zapsal na École des Hautes Études na kursy
řecké paleografie a v École des Charles na diplomatiku.
V malé doktorské práci nazvané Život svatého Řehoře
Dekapolity
(1925) prokázal značnou zběhlost v četbě řeckých textů. Jeho velká disertační práce Slované, Byzanc a Řím v IX. století (1926) byla na fakultě
přijata velmi příznivě a 23. prosince 1926 mu byl udělen doktorát z filosofie. Pro vynikající úroveň se v doktorském diplomu mluví o »skvělé
obhajobě tezí«. R. 1927 byla jeho práce poctěna zvláštní cenou Francouzské akademie (12).
Kromě vědecké úrovně nabyté na Sorbonně hrály v Dvorníkově kulturním vyzrávání ve Francii důležitou úlohu i jiní činitelé. Je jasné, že ve
Francii si osvojil zralý pohled a názor na náboženské sjednocení Slovanů. Tím se později vyznačovalo i jeho ekumenické úsilí a následující vědecké práce. Dvorníkův velmi důležitý a často se projevující zájem o
unionismus byl výsledkem přátelství s uznávaným a obětavým apoštolem jednoty Fernandem Portalem (1855-1926) (13), jehož vliv můžeme
pozorovat ve Dvorníkově pozdějším uplatňování Portálových zásad
ekumenického dialogu, zejména s anglikány.
Se svou vědeckou vysokou průpravou a bohatými životními zkušenostmi Dvorník mohl zahájit svou akademickou kariéru jako odborník v
církevních dějinách na české teologické fakultě, jež byla nejstarším
učením Karlovy university. Od počátku si ho vážil i profesorský sbor,
který se mohl pochlubit vynikajícími vědci (14). R. 1927 byl potvrzen jako
(10) OTAKAR ODL02ILÍK, Modern Czechoslovak Historiography, v »Slavonic and Eastern
European Review« XXX, (červen 1952), str. 376-392.
(11) L. NÉMEC, The Church and State in Czechoslovakia, New York 1955, str. 96-145.
(12) Vydala ji v Paříži r. 1926 Librairie ancienne Honoré Champion jako pátý svazek sbírky
»Travaux publiés par Tlnstitut ďÉtudes Slaves« v Paříži. Většina finančního nákladu byla
kryta z Československa.
(13) H. HEMMER, Fernand Portal (1855-1926), Apostle of Unity, Londýn 1960. Dvorník mu
též věnoval svou první disertační práci: »Památce Otce Portala, kněze misionáře, apoštola
církevní jednoty«. Dvorník žil s Portalem 4 roky v Rue de Grenelle, č. 14. O Portálově vlivu na Dvorníka viz L. NÉMEC, Profesor František Dvorník unionistickým pracovníkem a
ekumenickým vědeckým průkopníkem, v »Proměny«, Č. III, New York 1973, str. 29-42.
(14) OTAKAR ODLOZILÍK, Caroline University, 1348-1948, Praha 1948.
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docent a tím vzrostla i jeho pověst a příjmy, takže r. 1931 si mohl zařídit
vlastní byt. Již dříve, r. 1928 se stal mimořádným profesorem církevních
dějin. Kromě toho byl pro své služby francouzské kolonii v Praze r. 1929
vyznamenán medailí Čestné legie a pražský arcibiskup Kordač ho potvrdil r. 1928 ve funkci vicerektora pražské koleje Arnošta z Pardubic.
Otec Dvorník byl neúnavný pracovník. Letní prázdniny vždy využíval pro vědecké bádání. V létě 1927 přišel po prvé do Londýna, aby doplnil své výzkumy studiem některých rukopisů v Britskému museu. Potom až do r. 1938 se tam vracel každé léto. Během těchto letních měsíců
vždy obnovoval známosti s mnoha britskými vědci, s nimiž se seznámil
dříve v Paříži prostřednictvím pátera Portala, a díky jemu navázal i přátelské styky s anglikány. Zvlášť důležité byly jeho styky s kanovníkem J.
A. Douglasem, který přeložil Dvorníkovy unionistické přednášky pronesené na Velehradě. Byly pak zveřejněny v časopise věnovaném východním církvím a Dvorník byl pochválen jako »neohrožený historik s
obdivuhodnou objektivností« (15).
Novou důležitost nabyla Dvorníkova práce, když začal vycházet odborný časopis »Byzantinoslavica«, jehož cílem bylo zvelebování studií z
oboru byzantinistiky a slavistiky. Rok 1933 byl zvlášť významný pro
Dvorníkovu vědeckou a akademickou dráhu. Studií, v níž se soustředil
hlavně na fakta a kterou nazval Druhé Fotiovo schisma, historická mystifikace, jež vyšla v časopisu »Byzantion« (16), se mu podařil skutečný
historický průlom. Dokázal v ní, že druhé Fotiovo schisma nikdy neexistovalo. Ve stejné době objasnil i sporné body o cyrilometodějských legendách jako nejlepších pramenech o životě svatých Cyrila a Metoděje,
a to v práci Legenda o Konstantinovi a Methodovi z byzantského
hlediska (17). Touto studií si získal obdiv mnoha historiků. Posloužila mu i jako habilitační práce, takže byl jmenován řádným profesorem a vedoucím katedry církevních dějin na Karlově universitě.
Rysem, který Dvorníka jako katolického kněze a byzantinistu jasně a
neomylně odlišuje od laických kolegů, je jeho upřímně horlivý zájem o
církevní jednotu, těsně spojenou s byzantskými dějinami a cyrilometodějskými otázkami. Přirozená láska katolického kněze k církvi spolu s
hlubokou znalostí komplikací, jež přináší církvi ekumenismus, mu
umožnily zvláště pronikavý vhled do této oblasti, který chyběl jeho
laickým kolegům, a dále jako vědec dokázal přilákat k těmto otázkám i
učený svět. Zúčastnil se všech velehradských unionistických sjezdů a vystupoval na nich jako řečník spolu s jinými učenci unionisty. Jeho přednášky se vždy týkaly některého rysu byzantských dějin (18).
(15) Pod titulem The Authority of the State in the Oecumenical Councils (s předmluvou kanovníka Douglase) vyšlo v »Christian East« XIV (1934), str. 95-100.
(16) Svazek III (1933), str. 301-345.
(17) L. NÉMECDVO/TI/VJ Vindication of Cyrillomethodian Legends, v »The Byzantine Catholic World« 1962, č. 4146, str. 6-18.
(18) Dvorník pronesl přednášku De Sancto Cyrillo et Methodio in luce Historiae Byzantinae, v
Acta VConventus Veiehradensis, Olomouc 1927. Zdůraznil v ní, že za rozkol je odpovědný Východ i Západ. Totéž podotýkal v přednášce Quomodo incrementum influxus orien-
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Jeho rostoucí proslulost způsobila, že Dvornik byl v červnu 1935 zvolen děkanem teologické fakulty. To mu ovšem podstatně zkrátilo čas,
dříve věnovaný studiu. Následující československá politická krise, hlavně drastické zavření všech českých universit (19), nařízené nacisty 17. listopadu 1939, přivedla Dvorníkovu domácí akademickou dráhu k náhlému prudkému konci.
Naštěstí měl Dvornik pro rok 1938-39 vládní povolení k volnému,
tzv. sabatickému roku. Když nacisté okupovali Československou republiku, prodléval právě v Londýně a zde se dověděl o zřízení Protektorátu
Čechy a Morava. Přerušil proto styky s Československem a dal přednost
dobrovolnému vyhnanství. Protože neměl žádný profesorský akademický úvazek, rád přijal službu kaplana u řeholních Sester Panny Marie (Sisters of Notre Dame) za jídlo, byt a příjem ze mší, ovšem bez pravidelného platu, jen za duchovní péči o sestry. Ale právě v době finanční
tísně a politického šikanování byl Dvornik vědecky nejplodnější.
V r. 1943 dokončil svou mistrovskou práci o patriarchu Fotiovi a podařilo se mu ho dokonale očistit (20), navzdory převažujícím opačným
názorům historiků, které stejně jako církevní představitele tímto dílem
velmi překvapil.
Jako uznání jeho vědecké činnosti londýnská universita mu v listopadu 1946 udělila čestný titul doktora filosofie a v červenci 1947 Britská
akademie ho zvolila svým dopisujícím členem.
Jmenování členem Královské historické společnosti otevřelo Dvorníkovi přístup do anglických učených kruhů. Rozhodnutí nakladatelství
Cambridgské university vytisknout r. 1948 jeho dílo Fotiovo schisma: historie a legenda bylo jedním z nejsilnějších Dvorníkových anglických
zážitků. Zajistilo mu též pozvání a spojení s fakultou Dumbarton
Oaks (21), Ústavem pro byzantská studia ve Washingtonu, kde byl r.
1948 dočasně přijat, ale pak tam působil jako řádný profesor byzantských dějin v letech 1949-1964, a potom až do listopadu 1975 jako profesor emeritus.
V Dumbarton Oaks se Dvorníkovi velmi líbilo, zvláště krásné zahrady, měl tam též velkorysou universitní a církevní podporu pro bádání a
tali in imperio byzantino s. V1I-IX dissensionem inter Ecclesiam Romanam et Orientalen!
promoverit, v Acta Conventus Pragensis pro studiis orientalium, Olomouc 1930, str. 159172. Pro VI. Velehradský kongres Dvornik napsal přednášku De auctoritate civili in conciliis oecumenicis, v Acta VI Congressus Velehradensis, Olomouc 1933, v níž otřásl tradičním výkladem Funkovým. Na VII. Velehradském kongresu Dvornik pronesl přednášku o historickém pozadí Byzantské říše v době svatých Cyrila a Metoděje; sr. F. ClNEK,
Velehrad, Olomouc 1936, str. 733-736. Přečetl ji olomoucký profesor Matocha.
(19) OTAKAR ODL02ILÍK, The Way of Light. The Glory and Martyrdom of Czechoslovak
Schools, Chicago 1942.
(20) L. NEMEC, The Success of Professor Dvornik's Research in the Vindication of the
Patriarch Photius, v »Czechoslovak Contribution to World Culture«, Haag 1964, str. 262264.
(21) The Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Harvard University, Georgetown,
Washington.
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spisy. Washingtonský archibiskup, kard. Patrick O'Boyle byl k němu
vždy velmi laskavý a dovolil mu, aby zřídil poloveřejnou kapli (22) ve
svém bytě. Tato výsada mu dovolovala sloužit doma každý den mši svatou a tím získat více času pro svá studia. Odtud také vyjížděl Dvorník na
různé přednáškové cykly a prakticky měl účast na všech slavistických a
byzantinistických sjezdech na celém světě. Vždy přinesl něco důležitého
a střídal témata.
Otec Dvorník znovu obnovil i velehradské unionistické tradice. Od
něho vyšel podnět a on též zajistil úspěch tím, že pokračoval ve svém
apoštolátu ve spolupráci s benediktiny z opatství svatého Prokopa v
Lisle. Řídil zde unionistické kongresy v letech 1956, 1957 a 1959. Tím
ovlivnil jejich rozvoj a na každém sjezdu vždy několikrát přednášel (23).
Přímou podporou unionismu bylo další Dvorníkovo mistrovské dílo,
kterým r. 1958 překvapil vědecký svět. Nazval je Idea apoštolátu v legendě o apoštolu Ondřejovi. Kniha byla oceněna jako velká událost pro
všechny odborníky ve středověkých dějinách (24) a v r. 1960 ji americká
Středověká Akademie vyznamenala Haskinsovou medailí (25).
Důležitost Dvorníkových unionistických a ekumenických snah si
brzy uvědomili i v Římě. Nový papež Jan XXIII., jeho dávný přítel, ho
jmenoval poradcem během II. Vatikánského sněmu a udělil mu různé
pocty (26).
Jako jeden z úkolů v Dumbarton Oaks si Dvorník uložil šířit znalost
slovanských dějin. Jeho dvě knihy: Early Slavs (1956) a The Slavs in European History (1962) se staly oblíbenými učebnicemi na amerických
universitách. Americké sdružení pro podporu slovanských studií mu
později v r. 1972 projevilo své uznání za to, že »mnoha lidem zpřístupnil
slovanská historická studia, objasnil byzantský vliv na Evropu, položil
cyrilometodějská studia na pevné základy a osvětlil Fotiovo schisma z
nového hlediska, jež všeobecně přijali jak katoličtí, tak i pravoslavní
vědci«, a kromě toho se stal chvályhodným příkladem »osvíceného a
pevně věřícího kněze učence« (27).
V červnu 1963 ho Americká katolická teologická společnost vyznamenala cenou kardinála Spellmana, aby v něm uctila teologa, který dává
světu příklad »otcovského, laskavého kněze se skutečnými kněžskými
(22) Sr. kánony 1192-1196 kodexu kanonického práva.
(23) L. NĚMEC, American Velehrad, v »Byzantine Catholic World« 7, č. 14-15 (1962), str. 8-14;
celý program, projevy a přednášky, některé v plém znění, jiné jen ve výtahu, mezi nimij
Dvorníkovy přednášky, viz v Proceeding of the First Unionistic Congress, 28.-30. záři
1956, passim; též v Proceedings of the Second and Third Unionistic Congresses, Lisle, Illinois, 1960.
(24) Speculum XXXIV (červenec 1959), str. 463-465.
(25) Speculum XXXV (červenec 1960). Toto vyznamenání se uděluje každoročně za vynikající
práci z oboru středověkých studií.
(26) L'Osservatore Romano, 24. října 1961.
(27) Resoluci odhlasovali všichni členové AAASS a potvrdil ji předseda Holland Hunter; plné
znění viz v L. NĚMEC, Professor Dvorník honored by historians and theologians, v »Proměny« 10, č. 3 (červenec 1973), str. 70-71.
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ctnostmi, vědě oddaného učence, neúnavného ve svém usebraném a
houževnatém bádáni, s hlubokými historickými a teologickými znalostmi« (28). Podobně ho vyznamenalo i Americké katolické historické
sdruženi, které ho zvolilo místopředsedou a r. 1962 mu udělilo cenu Johna Gilmary Shea (29) za jeho knihu o Slovanech.
Dvorníkovo neobyčejné nadání se snad nejlépe odráží v jeho dvousvazkovém díle o téměř tisíci stránkách, jež vyšlo r. 1966 pod názvem
Early Christian and Byzantine Political Philosophy: Origins and Background. Toto monumentální dílo mu zjednalo velkou slávu (30).
Dvorník vynikl hlavně v cyrilometodějském bádání. V r. 1963 jako
host Československé akademie věd se aktivně zúčastnil diskuse o Velké
Moravě. Seznámil se přímo s výsledky archeologických výzkumů a porovnal je se svými vlastními. Jako výsledek vyšlo v r. 1970 objemné dílo
Byzantine Missions among the Slavs (31), které bylo v Praze vydáno i
česky. Je to nádherná syntéza jeho celoživotní práce na tomto poli a základ pro všechna budoucí bádání. Vzhledem k tomu, že i jeho první větší
dílo mělo cyrilometodějskou tématiku, mohlo by se zdát, že se tím
uzavřelo a vyvrcholilo Dvorníkovo životní dílo, které se vždy vyznačovalo vyhraněnou vnitřní logikou a postupem.
Ve Dvorníkových pracích se projevuje žeň mnoha údobí: slibného jara v mládí, všestranný letní růst ve středním věku, skvělost jeho podzimních pracovních výsledků a vyzrálá dokonalost zimní sklizně. Ještě v
81 letech vydal Origins of Intelligence Services (1974) (32).
O jeho 80. narozeninách vydavatel časopisu »Catholic Historical Review« věnoval v r. 1973 Dvorníkovi celé červencové číslo s oslavným
úvodním článkem o Dvorníkovi jako vědci, historikovi a stoupenci ekumenismu. Sborník Dumbarton Oaks Papers uveřejnil v r. 1974 jeho
bibliografii.
Stále rostoucí úspěšnost Dvorníkovy plodné práce v Americe zvýšila
podstatně i jeho věhlas. Netřeba oodotýkat, že pro Čechy je to velkou ctí.
Dvorník byl čestným členem Československé společnosti pro vědy a
umění, která mu v r. 1973 vyhradila červencové číslo svého časopisu
»Proměny« ve formě mnohojazyčného sborníku.
(28) VINCENT J. NUGENT, The Cardinal Spellman Award, v »Proceedings of the Eighteenth
Annual Convention, held at St. Luois, Missouri, June 24-27,1963« (k slavnostnímu předání došlo v kardinálově newyorském sídle 7. prosince 1963).
(29) Catholic Historical Review XLIX (duben 1963), str. 71-72; N. C. News Service, Chicago,
27. prosince 1962, str. 10; New World, 4. ledna 1963, str. 13. Předal mu ji chicagský arcibiskup kardinál Albert Meyer.
(30) Všechny časopisy kladně ocenily toto dílo, jehož ústředním bodem byla otázka vztahů
mezi sacerdotium a impérium, která Dvorníka tak zajímala, že i jeho posmrtný rukopis pojednává o středověké srážce mezi oběma složkami, hlavně v poreformačním údobí.
(31) Otiskl Rutgers University Press r. 1970 a v češtině nakladatelství Vyšehrad v Praze. ÍJvod
napsal v Praze Vladimír Vavřínek. Viz L. NEMEC, v »Journal od Ecumenical Studies«,
VIII (léto 1971), str. 642-643.
(32) Vytiskl rovněž Rutgers Univ. Press v New Brunswick; dílo jednalo o středověkém vývoji
tajných služeb.
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Třebaže většina učenců hodnotí Dvorníka především jako odborníka
v byzantských dějinách, jeho obraz by nebyl úplný, kdybychom opominuli jeho unionistické a ekumenické úsilí v Evropě i v Americe. V
Dvorníkově díle tím jeho historické příspěvky k porozumění mezi Východem a Západem sbíhají politicky, kulturně i duchovně s jeho obzvláštním zájmem o sjednocení církví.
Není proto divu, že učenci, historikové, teologové a církevní představitelé obdivují Dvorníka jako autoritu, jejíž slovo má cenu a váhu, neboť
je zcela jasné, že byl opravdovou vědeckou kapacitou.
Tato životopisná črta je užitečná, protože nám pomáhá pochopit jeho
stálé a rozhodné úsilí o historickou syntézu, k níž dospěl ve vysvětleních, výkladech a srozumitelnějším podání některých klíčových a
sporných bodů v různých historických oblastech, a to skutečně radikálním a výrazným způsobem. Probereme nyní tyto historické oblasti.
I. Cyrilometodějská studia byla jeho obzvláštní láskou. Cítil, že jeho
poslání spočívá v tom, aby vyložil jejich dědictví a odkaz co nejpodrobněji a nejpronikavěji. V tomto směru předčil všechny současné specialisty. Jako první vyhmátl důležitost sv. Cyrila a Metoděje pro zásadní zaměření (33) evropských událostí v IX. století, objasnil některé sporné
otázky o jejich životě (34), obhájil pravost a hodnotu cyrilometodějských legend (35) jako nejcennějších dokladů slovanské minulosti,
správně ocenil význam Velké Moravy (36) v evropské struktuře, správně
vyložil byzantské misie u Slovanů (37), při čemž zdůraznil jejich jednotící vliv na vztahy mezi Východem a Západem.
II. Byzantské studie jsou s Dvorníkovou osobou spojeny tak těsně, že
svým dflem představuje jejich revolučí zvrat. Především obhájil známého
(33) V díle Les Slaves, Byzance et Rome en IX siede, Paříž 1926; dále ve studiích jako Prvotní
křesťanství v Symposium of Lectures on Primitive Christianity, Praha 1920, str. 1-20; Velká Morava a její apoštolově, v »Nový Zivot« IV (1958), str. 12-14; 144-147; Ss. Cyrille et
Method et la Christianisation des Slaves, v »Études slaves et esteuropéens« 8 (1963), str.
133-152; The Significance of the Missions of Cyril and Methodius, v »Slavic Review«
XXIII (červen 1964), str. 195-211; Die Bedeutung der Brüder Cyril und Method für die Slaven- und Kirchengeschichte, v Congressus historiae Slavicae Salisburgensis 1963, Prolegomena ad acta, Wiesbaden 1964, str. 17-38.
(34) Ve studiích jako La carriěre universitaire de Constantin le Philosophe, v »Byzantinoslavica« 3 (1931), str. 152-172; Cyrillus und Methodius, v Menschen die Geschichte machten,
Wien 1931, str. 298-304; Sv. Cyril a Metoděj, Praha 1935, Ss. Cyril and Methodius in Rome,
v »St. Vladimir's Seminary Quarterly« VII (1963), str. 1-11; Constantine-Cyril's Religious
Discussion with the Arabs, v Studia Paleoslovenica, Praha 1971, str. 77-78 a v jiných.
(35) V dílech Les Legendes de Constantin et de Methode vues de Byzance, Praha 1933, nové
vydání r. 1969 česky; Cyrilometodějské legendy z byzantského hlediska, v ČKD 79 (1933),
str. 1-35; Two Problems in the History of St. Constantine-Cyril, v Orbis Scriptus, Mnichov
1966, str. 181-186. Sr. L. NEMEC, Recent Reinvestigation of Cyrillomethodian Sources and
Their Basic Problems, v Czechoslovakia, Past and Present, vyd. M. RECHCIGL, Haag
1968, II, str. 1151-1174.
(36) Ve studiích jako Byzancia a Velká Morava, v Riša velkomoravská, vyd. J. STANISLAV,
Praha 1933, str. 101-150; Velká Morava a její apoštolovi, v »Nový Život« 10 (1958), str.
12-14, 144-146; The Byzantine Mission to Moravia, v Czechoslovakia, Past and Present,
cit., str. 1107-1121.
(37) Vydal Rutgers Univ. Press 1970 a česky nakladatelství Vyšehrad.
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patriarchu Fotia (820-891) tak přesvědčivě, že historické knihy o něm
musily být přehodnoceny v důsledku jeho výzkumů (38), podal nový výklad východního rozkolu (1054) a příslušných otázek s takovou přesvědčivostí, že urychlil cestu k ekumenickému usmíření mezi Východem
a Západem (39) a připravil větší porozumění mezi pravoslavnými a katolíky, pokud jde o papežský primát (40).
III. Slovanské studie čerpaly vydatně z Dvorníkovy vědecké činnosti
v oboru cyrilometodějských a byzantských výzkumů. Jako první předložil nové pojetí dávné slovanské minulosti (41), podrobně rozebral růst
slovanského uvědomění až k jeho vyspělosti (42), stal se horlivým
obhájcem slovanské jednoty (43), za což ho někteří historikové kritizovali, a byl vytrvalým průkopníkem slovanských unionistických snah v
amerických učitelských kruzích a zároveň i nadšeným apoštolem této
jednoty. Ochotně podával informace o slovanských kulturních, národních a náboženských tradicích pomocí mnoha článků v odborných
časopisech a přednášek na všech slavistických sjezdech, čímž si získal
velké uznání všech odborných slavistických institucí. Můžeme opravdu
prohlásit, že Dvorník byl slovanským učencem a zároveň i propagátorem v nejlepším slova smyslu.
IV. V evropské historii se věnoval hlavně bádání o kořenech vytváření střední a východní Evropy (44), a to z odlišného, ale i mnohem
přesnějšího a pronikavějšího hlediska než Christopher Dawson (45) nebo Arnold Toynbee a jiní. Jasně dokázal, že údobí IX.-XI. století bylo životně důležité pro všechny evropské národní zájmy, které se tehdy začaly prosazovat a navzájem srážet. Právě tehdy se jich většina nejvíce
přiblížila k ideálům národní nezávislosti. Některé z nich sehrály i svou
úlohu při civilizování Evropy. Když pak později byla jejich národní rázovitost potlačena sousedními říšemi (německou, rakouskou, ruskou a tureckou), tyto národy čerpaly útěchu a sílu ze vzpomínek na minulost.
Nikde jinde jako ve střední a východní Evropě se tak neuplatňuje zásada, že moderní rozvoj lze pochopit jen ve světle středověkých dějin.
V. V této jeho struktuře i české dějiny doznaly u Dvorníka v určitých
rysech některé zásadní změny. Znovu dokázal národní důležitost svatého
(38) Základní dílo The Photian schism, History and Legend, Cambridge 1948, a jiné studie, v
nichž Dvorník rozebral všechny možné složky této otázky.
(39) Viz Patriarch Photius in the Light of Recent Research, Mnichov 1956, a četné další studie.
(40) Byzance et la primauté romaine, Paříž 1969, anglicky New York, Fordham Univ. Press
1965, a jiné dílčí studie.
(41) The Slavs, Their Early History and Civilization, v Survey of Slavic Civilization, II, Boston,
American Academy 1952.
(42) The Slavs in European History and Civilization, New Brunswick, The Rutgers Univ. Press
1962, a jiné studie v odborných časopisech.
(43) Viz úvod k výše uvedené knize, pro níž ho kritizoval např. Imre Boba a jiní.
(44) The Making of Central and Eastern Europe, Londýn, Polish Research Center 1949. Je to
jakési rozšíření knihy Les Slaves, Byzance et Rome en IXe siěcle, Paříž 1926.
(45) CHRISTOPHER DAWSON, The Making of Europe, Londýn 1932.
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Václava (46) a jeho tradice, opět objevil velikost druhého pražského
biskupa svatého Vojtěcha (47), vyložil moderní situaci katolické církve v
Československu (48) a vysvětlil, čím přispěli Češi v zahraničí (49). Stojí
za zmínku, že Dvorník jako historik často a rád podával ostatním informace o své rodné zemi, kterou tolik miloval. I pokud jde o Čechy, vždy
zůstal věren své historické syntéze, do níž zahrnoval i Husity a České
bratry (50).
VI. Dvorníkovo bádání posloužilo podstatně i církevním
dějinám,
protože byl nejen historik, nýbrž i zkušený teolog. Jeho teologický přínos
byl přímo obsažen v historických výzkumech. Navíc, spolu se svým
dobře podloženým unionismem a ekumenismem, a také v jeho prospěch,
Dvorník překvapil r. 1958 vědecký svět svým mistrovským dílem The
Idea of Apostolicity
and the Legend of the Apostle Andrew (51), kde
jasně dokazuje, že Byzanc vždy chovala úctu a porozumění k římskému
primátu. N a tento bod, obzvláště významný pro církevní jednotu, kladl
důraz a na jeho podporu napsal několik hodnotných studií (52), rozebíral
dějiny obecných i ekumenických koncilů spolu s jejich strukturou (53).
Začlenil i moderní pojetí II. Vatikánského sněmu, hlavně biskupské kolegiality (54) do své historické perspektivy biskupských synodů (55).
(46) Saint Wencesias, Prince of Bohemia, Praha 1929, vyšlo česky, slovensky, francouzsky,
rusky a německy vjubilejním roce 1929, Dvorník byl zvolen jako autor. Přepracované dílo
vydala i Křesťanská akademie v Římě pod názvem Svatý Václav, Rím 1971.
(47) Svatý Vojtěch, II. biskup pražský, Chicago, Benedictine Bohemian Press 1950; sr. L. NĚMEC, The New Historical Portrait of St. Adalbert, v »Polish Review« VII, č. 2 (jaro 1962),
str. 41-64, kde jsem shrnul Dvorníkovy názory. Vydala i Křesťanská akademie v Římě,
Svatý Vojtěch, Rím 1971; viz též F. DVORNÍK, Sv. Vojtěch a Střední Evropa, v »Nový Život« 7 (1955), str. 74-76, 102-115; The Role of Bohemia and St. Adalbert in the Spread of
Christianity in Poland, v »Polish Review« V (1960), str. 15-28.
(48) Evolution d'Eglise catholique en Tchécoslovaquie depuis la guerre, v »Le Monde Slave« 7
(1930), str. 260-275.
(49) Czech Contributions to the Drowth of the U.S., Chicago, Bohemian Benedictine Press
1961.
(50) Viz kap. VIII, The Czech reformation and its aftermath, str. 183-312 nebo kap. XVI The
Reformation and the Slavs, str. 389-435 v The Slavs in European History and Civilization,
Rutgers Univ. Press 1962, kde viz i ocenění. Je zřejmý i těsný vztah k pozdějšímu prof.
Otakaru Odložilíkovi, Českému bratru.
(51) Vydal Harvard University Press 1958 jako IV. svazek Dumbarton Oaks Studies.
(52) For Christian Unity. A Message to the Church of England, v »Church Times«, 17. ledna
1947; Constantinople and Rome, v The Cambridge Medieval History IV, Cambridge 1966,
str. 431472; Eastern Churches and Roman Papacy, v »Diakonia« I (1966), str. 3-6; National Churches and the Church Universal, Londýn 1944.
(53) The General Council of the Church, Londýn 1960; The Ecumenical Councils, New York
1961; Histoire des Conciles, Paříž 1961. Dvorník podstatně přispěl k poznání struktury
koncilů v dílech jako The Authority of the State in Ecumenical Councils, v »Christian
East« XIV (1934), str. 95-108; Emperors, Popes and the General Councils, v »Dumbarton
Oaks Papers« VI (1951), str. 1-23; History of General (Ecumenical) Councils, v New Cath.
Enc. IV (1967), str. 373-377 a v dalších.
(54) WALTER M. ABBOTT (vyd.), The Documents of Vatican II, Herder 1966, o Decree of the
Bishop's Pastoral Office in the Church.
(55) Origins of Episcopal Synods, v Once and Future Church, vyd. JAMES H. CORIDEN, Staten
Island, N.Y. 1971, str. 25-36.
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Dal též pevný historický podklad učení o Petrově prvenství a o neposkvrněném početí Panny Marie (56). Třeba též připomenout, že
Dvorník jako historik přispěl kladně i k pochopení byzantské eklesiologie (57), čímž znovu usnadnil možnost církevního sjednocení a nezanedbával ani otázky současné církve (58). Účinně napomáhal i tomu, co
bychom mohli nazvat ekumenickou teologií (59) a historickou teologií (60), k nimž poskytl i bohaté teologické prameny a materiál. Není
proto divu, že američtí teologové vyjádřili svůj obdiv k Dvorníkově
bohaté tvorbě nejvyšším vyznamenáním.
VII. V těsné souvislosti s historií stojí politické vědy. I v nich
Dvorník dokázal, že je mistrem politické syntézy. Pozorujeme to v knize
o skoro 1.000 stránkách Early Christian and Byzantine Political Philosophy: Origins and Background (61). Ústředním problémem je tu spojitost mezi sacerdotium a impérium. Autor ukazuje, jak raně byzantské
politické myšlení vyrůstalo z helenistických teorií, opouštělo některé základní otázky, s nimiž se křesťanství vyrovnalo, ale ne vždy úspěšně.
Dvorník načrtl vliv těchto helenistických teorií na původní církev (62),
nalezl jejich ozvěnu v Kijevské Rusi (63), stanovil určitou obdobu se starou iránskou politickou filosofií (64) jakož i s jinými. Odrážely se i při
vytváření vztahů mezi církví a státem, které Dvorník rovněž správně vyložil, jak vyplývá z několika jeho studií (65). Nelze popřít, že Dvorníka
velmi zajímal i další vývoj těchto vztahů, neboť jeho poslední dílo, jež zůstalo jen v rukopisu, jedná o srážce mezi sacerdotium a impérium (66) v
reformačním údobí.
(56) The Byzantine Church and the Immaculate Conception, v The Dogma of the Immaculate
Conception, vyd. D. O'CONNOR, Notre Dame 1958, str. 87-112.
(57) Western and Eastern Traditions of Central Europe, v »Review of Politics« IX (1947),
str. 463-481.
(58) God and Man in Contemporary Christian Thought, v Proceedings of the Philosophy .Symposium held at the American University of Beirut, 27.-30. dubna 1967, Beirut 1970, str. 12-24.
(59) Which Councils are Ecumenical, v »Journal of Ecumenical Studies« III (I960), str. 314328; L'oecumenicite du huitiéme conciie (869-870) dans la tradition occidentals du
Moyen Age, Bulletins de la Classe des Letlres, 5 série, »Academie Royale de Belgique«
XXIV (1938), str. 445-487.
(60) Projevuje se to prakticky ve všech jeho dílech.
(61) Vydáno ve dvou svazcích r. 1966 jako IX. sv. Dumbarton Oaks Studies, Washington,
(62) Pope Gelasius and Emperor Anastasius I, v »Byzantinische Zeitschrift« XLIV (1951),
str. 111-116; rozporně s The Emperor Julian 's Reactionary Ideas of Kingship, v Late Classical and Medieval Studies in Honor of A. M. Friend, Jr., Princeton 1955, sir. 71-81.
(63) Byzantine Political Idea in Kievan Russia, v »Dumbarton Oaks Papers« IX-X (1955-56),
str. 73-121.
(64) Some characteristic features of the Old Iranian Political Philosophy, v Essays presented to
Sir Judanath Sarkar, vyd. H. R. GUPTA, Punjab University, India, 1958, II, str. 76-85.
(65) Church and State in Centrale Europe, v The Soviet Union, A Symposium, vyd. W, GUIUAN,
Notre Dame, Ind. 1951, str. 195-216; Church and State in Russia, v Proceedings of the Second and Third Unionistk Congresses, Lisle 1960, str, 40-50; Byzantium, Muscovite Autocracy and the Church, v Rediscovering Eastern Christendom. Essays in Commemoration
of Dom Bede Winslow, vyd. A. H. ARMSTRONG a E. B. FRY, Londýn 1963, str. 106-118.
(66) Vydal Rutgers University Press.
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S Dvorníkovým uznávaným odboraictvím ve vztazích mezi církví a
státem souvisí i jeho obdivuhodná znalost ruských, byzantských a slovanských církevních kodexů a sbírek zákonů, z nichž dokázal vyvodit,,
jak se užívaly kánony v jednotlivých údobích. Tím přispěl i k lepší znalosti a rozvoji kanonického práva a různých zápletek v právních vztazích
mezi církví a státem. K jeho dílům z oboru politických věd lze připočíst i
jeho zajímavou knihu Origins of the Intelligence Service (67), která se
setkala s nadšeným ohlasem.
Hledíme-li zpět na Dvorníkovo obratné užívaní historických pramenů a materiálu, na jeho velmi plodnou tvorbu (napsal 35 knih), v níž
některá díla jsou skutečně mistrovská a jako taková byla i mezinárodně
oceněna, a přihlédneme-li k tomu, že napsal na 200 článků vysoce ceněných odborníky, nedivíme se, že literární a historičtí kritikové, ohromeni rozsahem i kvalitou jeho díla, shodli se v Dveřníkově hodnocení a
zdůraznili jeho výjimečný talent jako multum a multa, aby tak ukázali
na hloubku a velkolepost jeho přínosu (68). Právě díky této hloubce svého myšlení a rozsahu svého bádání je Dvorník právem obdivován jako
mistr historické syntézy, v níž se odráží i jeho plodný život (69).
Kdyby někdo chtěl vystihnout Dvorníkův složitý profil a srovnat ho s
některými našimi národními velikány, mohl by říci, že Dvorník velikostí
své vědecké činnosti předčil Josefa Dobrovského (70), osvojil si národní
tužby a zaměření Františka Palackého, prokázal cit pro slovanskou solidaritu, jaký měli Jan Kolár a Šafařík, udržel si kritický a objektivní přístup Jaroslava Golla, zůstal loyálním katolíkem jako František Sušil a
měl i pochopení pro unionismus jako Antonín Cyril Stojan (71) spolu s
náboženskou snášenlivostí a vlasteneckou procítěností svého přítele
Otakara Odložilíka (72). Z toho všeho vytvořil obdivovanou a vysoce
oceňovanou syntézu,

(67) Vydal Rutgers University Press r. 1973; dílo bylo velmi kladně oceněno.
(68) ZDENKA MONZROVA, Za profesorem Františkem Dvorníkem, v »Proměny« 13, č. 2 (dubon 1976), str. 87-89.
(69) S ER AR I'm DER NERSESSIAN, Francis Dvornik, v »Dumbarton Oaks Papers« 27 (1973),
str. 1-10.
(70) JOSEF VAJS, Dobrovský a biblická kritika, v Josef Dobrovský 1753-1829, Věstník statí
Pruhu 1929, str. 358-390.

(71) ALOIS KOLISEK, Cyrílo-Metodě/stvi u Čechů a Slováků, Brno 1935.
(72) L. NEMEC, Professor Otakar Odložilik: Czech Historian and Apostle of Czechoslovak National Traditions, v »East European Quarterly« VIII (březen 1974), str. 5-28; JAROMIR
VALENTA, Vzpomínka na prof. Dra. Otakara Odložilíka, v »Proměny« 10, E. 3 (červenec
1973), str. 99-102.
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Dokumentace

JAROSLAV PECHAČEK

(New York)
MASARYK, BENEŠ, HRAD (X)

Čtenáři tohoto seriálu si, doufám, vzpomenou, že jsem jej začal Masatykowm dopisem
básníkovi senátoru Viktoru Dykovi. President v něm odpovídal na politickou brožuru Ad
usum pana presidenta republiky, kterou vydal Dyk r. 1929 v Zemědělském knihkupectví A.
Neuberta v Praze. Básník Dyk byl členem čsl. senátu za stranu Národně
demokratickou.
V politickém seskupení Hrad versus Protihráči stál už jako příslušník Kramářovy strany na
druhé straně barikády. Navíc se octl brzy i> přímém kotifliktu s drem Benešem. Brožura je
ostrou kritikou Benešovy osobnosti i jeho zahraniční politiky. Dyk sám ji uvádí takto:
»Nevím, bude-U čisti president tyto řádky, ale psal jsem je, aby je četl v době, kdy je sporo
methody Dr. Eduarda Beneše. Ad usum jeho, nikoli ad usum delphini. Autor.«
Jak autor naznačuje, kritizuje v ni Beneše, nikoliv Masaryka. Julius Firt ve svých pamětech Knihy a osudy popisuje Dykův vztah k Masao'kovi: »Básník, jenž uvítal Masar)'ka
vracejícího se do vlasti překrásnou básni, kterou sám přednesl ve Vinohradském
divadle,
neztratil na rozdíl od svých druhů nikdy jakousi úctu k prvnímu
presidentovi.«
Ale i tak je velká část kritiky namířena přímo či nepřímo proti Mosaikoví.
Ncjlepši
svědectví o tom, že tehdejší účastníci nebo pozorovatelé naši politické scény dobře rozuměli
tomu, že šlo nakonec o Masaryka, podává ve svých Pamětech profesor Václav Černý, ktcr>>
nazývá Dýka »interpretem národního osudu a národního smyslu». »A z opačného břehu
píše Viktora Dýka brožurečka Ad usum p. presidenta republiky, dokitmentík dobové mentality naprosto čestné a čisté, by( i politické inspirace spíš pateticky vznícené než účinně
rozmyslné, aby vysvitlo, co v masarykovství a v Masarykovi sgmotném bylo poctivým
odpůrcům dráždivě nesnesitelného« (Paměti, str. 173).
Masaryk odpověděl Dykovi, jak jsme četli, rázně a tvrdě. Háji Beneše a tvrdí, že »nebýt
Beneše, nebylo by Československé republiky«, ale z jeho polemiky je zřejmé, že odpovídá
také - a především - za sebe.
Někteří přátelé mě po uveřejněni Masarykova dopisu upozornili, že tím, že čtenář nemohl číst Dykovy výtky a kritiku, se domnívají, že je neobjektivní citovat jednu stranu a
zamlčet to, co tvrdí strana druhá. Já jsem si toho byl vědom ještě před tím, než mi ta připomněli - snažím se v celém seriálu prezentovat dokumenty a s nimi spojené události a
fakta co nejobjektivněji - a proto jsem se měsíce a měsíce snažil Dykovu brožurku sehnat.
Podařilo se mi, diky Jiřímu Kovtunovi z Library of Congress jistit, že v celých Spojených
státech jsou jen dva exempláře, jeden z nich v knihovně chicagské university. Díky Dru
Laškovi se konečně před nedávnem kopie Ad usum ... octla na mém stole. Rozsah tohoto
brožuru celou - zamýšlím jl
časopisu mi nedovoluje ocitovat šestaosmdesátistránkovou
publikovat nezkráceně v knize, která shrne všechna pokračování tohoto seriálu.
Dyk se ve své brožuře vypořádává především s vlastní, osobni kausou. Cítí se uražen a
dotčen jednáním Dr. Beneše. Ale jsou v ni zároveň z velké části zachyceny důvody a fakta,
která dělila oba tábory - Hrad a Protihrad. I při zkrácení je Dykův traktát nezvykle dlouhý. Je to však nejpádnější dokument, ve kterém lze vyčíst podstatu sporů mezi Hradem a
jeho odpůrci. Psal jej muž, který je osobně zklamán a raněn. Psal jej však i politik na významném místě, spolubojovník Dra Kramáře, hlavního představitele
Protihradu.
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Svědectví

CÍRKEV A REŽIM

Odsouzeni

katolíků

Jiřího Snajdra

a Jana

Mokrého

Dne 19.8.1983 vznesl okresní prokurátor v Šumperku obžalobu proti odbornému referentovi podniku Rudné doly Jiřímu Snajdrovi, nar. 23,4.33, bytem Mikulovice 540, okr.
Šumperk, a proti dělníkovi Janu Mokrému, nar. 27.10.46, bylém Česká Ves, okr. Šumperk. Obžaloba j e vinila z trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými
společnostmi podle § 178 tr. z., kterého se měli dopustit tím, že v bytě J . Snajdra (resp. Jan
Mokrý v bytě manželů Dvořákových) v rodinném kruhu společně s několika přáteli četli z
Písma svatého, rozjímali, modlili se a zpívali náboženské písně. Toto počínání obžaloba
kvalifikovala jako šíření ideologie náboženské společnosti Rozhodní křesťané letniční a
jako důkaz uvedla, »že se dcery J. Snajdra vdávaly v kostele v prostých bílých rouchách a
sandálech, označovaných jako symbol čistoty, používaný prvokřesíany, k nimž se jaksi letniční hnutí vrací«. Obžaloba dále tvrdila, že tuto činnost prováděli několik let s vědomím,
že se dopouStějí nedovoleného jednání. Za důkaz jí sloužilo zjištění, že J. Mokrý nabádal
opakovaně k opatrnosti při mluvení o Bohu. Obžaloba se při kvalifikaci činnosti obou
obžalovaných opírala o odborné vyjádření Sekretariátu pro věci církevní při Ministerstvu
kultury CSSR, kde se konstatuje: »Podmínkou legality tzv. domácí pobožnosti j e účast jen
příslušníků vlastní rodiny, Pokud se podobných náboženských úkonů zúčastňují příslušníci jiných rodin, jde o veřejný náboženský úkon, ke kterému je třeba státního souhlasu
podle ustanovení § 7» odst. 1, zákona č, 218/49 sbírky.« Obžaloba na základě tohoto absurdního a právně nepodloženého vyjádření dospěla k závěru, že jelikož oba jmenovaní
neměli ke své činnosti státní souhlas, dopustili se trestného činu podle § 178 tr. z.
Dne 23.9.83 se u Okresního soudu v Šumperku konalo soudní přelíčení. Jiří Snajdr na
svoji obhfuobu uvedl, že o existenci náboženské společnosti zvané Rozhodni křesťané leh
niční se dozvěděl teprve z obžaloby. Jako katolík, který své přesvědčení veřejně vyznává a
řídí se církevní disciplinou, nemůže vykonávat náboženské obřady, protože nemá ani svěcení, ani církevní pověření. Společná četba Písma svatého a modlitba není nic protizákonného, Obžaloba nebere v úvahu, že je varhaníkem v katolickém kostele a s chrámovým
sborem nacvičuje zpěvy. To je vlastní důvod scházení v jeho domě. To, že zdůrazňuje působeni Ducha svatého v církvi, neznamená, že šíří a propaguje ideologii nějaké zvláštní
sekty, jejíž je údřyně vedoucím. Pouze hlouběji reflektuje a žije svou víru.
Absurdnost celé záležitosti spočívá v tom, že orgán státní správy zde zcela svévolným
a právně nepodloženým výkladem zákona č. 218/49 sbírky, který se týká výlučně hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností, fakticky ruší ústavou zaručenou
svobodu náboženského přesvědčení a jeho vyznávání. Věřící mají nezadatelné právo
nejen na veřejné obřady, ale i na projevování a prohlubování své víry, např. četbou, rozhovory, půjčováním knih apod. Omezovat projevy víry pouze na určíte prostory a vymezený
čas je proti samé podstatě náboženského přesvědčení.
Přes tato nezvratná fakta soud uznal oba obžalované vinnými a uložil Jiřímu Snajdrovi trest
10 měsíců a Janu Mokrému 12 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 3 roky.
Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Obžalovaní i prokurátor sí ponechali možnost odvolání.
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Tento případ j e dalším dokladem tvrdého postupu státní moci vůči katolíkům v posledních letech. Má demonstrovat odhodlání policejních orgánů znemožnit za každou
cenu aktivnější náboženský život a zároveň odradit věřící od případných pokusů nespokojovat se pouze s »uspokojováním náboženských potřeb« podle představ Sekretariátu
pro věci církevní.
10. října 1983
Sdělení V O N S č. 340

»Když mne pronásledovali,

budou pronásledovat

i vás« (1)

D n e 23. 9. 1983 byli okresním soudem v Šumperku odsouzeni k trestům odnětí svobody Jiří šnajdr na 10 měsíců a Jan Mokrý na 12 měsíců, oba podmíněně s tříletou odkladnou lhůtou. Tato suchá zpráva by nevzbudila mimořádnou pozornost. Leckdo by si ješlě
povzdechl, že vyvázli lehce jen s podmínkou. Obžaloba okresního prokurátora však nenechává nikoho na pochybách, že jde o náboženskou diskriminaci. Vždyť hlavním obviněním j e - citujeme z obžaloby: »Vyšetřováním bylo prokázáno, že obviněný Sntydr minimálně od roku 1980, s nějvětší pravděpodobností však již dříve uskutečňoval ve svém bytě
v Mikulovicích veřejné náboženské úkony, kterých se zúčastňovali na pozvání i Elenové jiných rodin nebo jiní občané. Tato shromáždění v bytě obviněného Šniijdni vedl jak obviněný Snajdr, tak obviněný Jan Mokrý. Obsahem náboženských shromáždění bylo čtení z
tzv. písma svatého a rozjímání o něm, společné modlitby, zpívání nábožných písní a tyto náboženské úkony trvaly tři i více hodin. Konaly se zpravidla v neděli ve večerních hodinách.«
I okresní prokurátor aspoň v případě Jiřího Snajdra objektivně uznává: »Obviněný Jiří
Šnajdr pochází z učitelské rodiny. Studoval na reálném gymnasiu, poté pracovní u lesního
závodu a posléze v r. 1966 začal pracovat u RD Jeseník, kde pracuje dosud. Dálkově vystudoval střední ekonomickou školu a pracuje jako samostatný rozborář. Má velmi dobré
pracovní výsledky, j e iniciativní, má zásluhu na uplatňování moderních metod výpočetní
techniky. V kolektivu j e oblíben pro mírnou a kamarádskou povahu. V místě bydliště se
těší dobré pověsti, vede spořádaný rodinný život, j e známo, že j e hluboce nábožensky založen. S o u d e m dosud trestán nebyl.«
Jiří Snajdr se vyjádřil k obžalobě takto (za soudního přelíčení dne 26.8.1983):
»K obžalobě ke mně vznesené chci říci předně toto: Obžaloba sc ani nepokusila dokázat, že j s e m příslušník nějaké jiné náboženské společnosti než katolické církve. O lom, že
existuje náboženská společnost zvaná Rozhodní křesťané letniční, jsem se dověděl teprve
z obžaloby. K lomu asi tolik: Jako křesťan katolík jsem byl pokřtěn, jako křesťan katolík
jsem byl vychován, jako křesťan katolík jsem sám vychovával své děti, jako křesťiin katolík
jsem dosud žil, jako křesťan katolík chci i zemřít. Doufám, že j e i dostatek svědků, kteří
mohou dosvědčit, co vlastně jsem. Ovšem záměr tohoto obvinění j e jasný. Kdybych byl
uznán jako katolík, nemohl bych přece vykonávat žádné obřady, protože k tomu nemám
ani svěcení, ani církevní pověření.
Proto: Jsi letničář. Skutečnost, že j s m e se při nacvičování písní v našem domě modlili a četli z Písma svatého, vůbec nepopírám, ale to přece není nic protizákonného. Jak j e
toto obvinění neopodstatněné, uvedu na následujícím příkladu: Křesťané při svatební hostině nebo jiné příležitosti se u stolu před jídlem společně pomodlí. Poněvadž k tomu neměli státní souhlas, mohli by být obviněni z protizákonného počínání. Vždyť křesťané se
modlí vždy a všude, a nejen křesťané, ale i jiní věřící v Boha. Byli bychom také trestně
stíháni, kdybychom si společně četli třeba z díla K. Marxe? Jistě že ne. Proč tedy křesťané

( ! ) Převzato z Informace

o cirkvi, 6. 12/1983, str. 13-15.
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jsou stíháni proto, že si společně čtou z Písma svatého, když před zákonem křesťané i marxisté mají stejná práva?! Přitom bych chtěl poukázat na to, že obžaloba uvedením
označení tzv. písma svatého znevažuje naše náboženské uvědomění. Vždyť Písmo - bible
- j e kniha všem křesťanům nejvýš drahá a váží si jí i nevěřící.
Obžaloba dále nebere v úvahu to, že působím jako varhaník v katolickém chrámě, že
se svým sborem nacvičuji zpěvy a že toto j e vlastně důvodem scházení v našem domě.
Nehledě k tomu, že naše rodina j e velmi početná, takže j e nás hned plný dům. Dále m á m e
dostatek přátel, kteří nás navštěvují. Jak tedy to mám zařídit? M á m říci - nechoďte k nám,
k nám se nesmí? J e vůbec domyšlen závěrečný dopad této obžaloby? Není zde dáván průchod něčemu jinému než vzájemnému porozumění? Nejsou tím narušovány mezilidské
vztahy?
Argument, že mé dcery byly při svatbách oblečeny v bílých rouchách, nemůže být
předmětem obžaloby, nanejvýše lidského výsměchu.
Skutečnost, že uznávám moc a působení Ducha svatého v církvi, vůbec nepopíram,
ale to přece nemůže být důkazem, že jsem členem a dokonce vedoucím nějaké sekty. Jaký
bych to byl křesťan katolík, kdybych nevyznával, že ležíš Kristus našich evangelií j e tentýž
Ježíš živé současnosti, že koná di vy, znamení a zázraky a že j e s námi v této soudní budově?
Bůh budiž pochválen za to, že zde stojím před vámi pro jeho Jméno!
Jako součást své obhajoby uvádím i znění svého dopisu, který j s e m odeslal našemu
panu presidentovi,«
Z dopisu zaslaného 8. května 1983 presidentu republiky:
»Jako dítě jsem prožíval strach a hrůzu, když můj otec byl pronásledován a vězněn za
německé okupace pro své vlastenecké a národní uvědomění. Víme všichni, že každý, kdo
se tehdy nevzdal svého národního cítění, prožíval možnou perzekuci, a j e smutné, že se
dnes déje podobně, když se někdo nevzdá svého stejné nezadatelného práva, jako j e
uplatňování náboženského světonázoru. Z tohoto důvodu vám zasílám, pane presidente,
tento dopis, abych Vás informoval o tom, že j s e m za své náboženské přesvědčení stále sledován a vyšetřován. Tak jako já v minulosti, prožívají i mé děti obavy o osud svého otce,
samy jsou vyšetřovány a zastrašovány. Celkový průběh vyšetřování trvá již téměř půl roku.
Přitom není proti m ně vzneseno žádné obvinění, ani proti nikomu jinému. Domnívám se,
žc jde zřejmě o zastrašování a svévolné počínání příslušníků StB. Nejsem si vědom žádného porušení zákona. J s e m křesťan a v tomto duchu vychovávám své děti. Jako varhaník
nacvičuji se svým sborem chrámové zpěvy a toto se stalo předmětem mého vyslýchání i dalších členů mého sboru, případně jiných osob, které se se mnou stýkaly.«
Při soudním jednání v září 1983 pronesl Jiří Snajdr tuto obhajobu:
»Na svoji obhajobu chtěl bych znovu prohlásit to, čím jsem se hájil na začátku tohoto
soudního procesu, že nejsem členem žádné sekty, jak mě viní obžaloba, z které se vlastně
dovídám, že taková sekta u nás nějak existuje.
Ostatně ani žaloba, ani soudní řízení neprokázalo, že bych lakovým členem byl nebo
sc s ní spolčil.
Z tohoto důvodu jsem nemohl tuto sektu vést ani pro ni získávat členy, ale jsem katolík a takovým chci zůstat.
Smysl zákona o dozoru nad církví chápu tak, že je to dozor nad vykonáváním obřadů.
K takové činnosti j e třeba mít v samotné církvi pověření, což se děje svěcením, a já takové
nemám. Toto samo o sobě znamená, že žádný obřad nemohu vykonávat, a kdybych něco
takového prováděl, dopustil bych se především přestupku proti církevnímu právu, vykonaný obřad by byl neplatný. Douíam, že je z toho zřejmé, že jsem žádný obřad nekonal a konat ani nemohl.
Pokud j d e o výklad zákona o dozoru nad církví, který j e připojen k žalobě a byl na
požádání vyšetřovatele vydán ministerstvem kultury, prohlašuji, že mi takový výklad není
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známý. Odvolávám se na výpověď svědka pana děkana Josefa Wencla z Jeseníku, který
zde řekl, že nic takového nešlo po linii představitelů naši církve. Každý takový výklad zákona musí být nejdříve řádně zveřejněn, aby se věřící mohli vyvarovat případnému trestnímu stíháni.
S odvoláním také na naši ústavu, která zaručuje právo svobodného vyznání státem povolených církví, nemůže být v naší společnosti nikdo stíhán za to, že j e věřící a že podle
své víry chce žít. K tomuto vyznání náboženského přesvědčení patří nejen návštěva bohoslužeb, ale i náboženské úkony jako je společná modlitba nebo čtení Písma svatého.
Také není možné, aby někdo zakázal rozhovor)' o náboženských věcech a přitom tvrdil, že
j e náboženská svoboda! Pak by mohlo být zakázané už docela všechno. J e snad zakázané
těm, kteří věři, že Bůh neexistuje, aby se mohli kdekoliv o tom bavit mezi sebou, a to nejen členové rodiny? Vírou se zpravidla rozumí víra v Boha; a l e j e stejně jen vírou, že Bůh
není, poněvadž také neexistuje žádný vědecký poznatek, že by nemohl být skutečností, jakou j e pro věřícího.
Chtěl bych ještě upozornit na to, že stojím před soudem bez právního zástupce, nikdy
dříve j s e m u soudu nebyl. Proto nemohu ovládat všechny právní předpisy o vedení
soudního procesu. Žádal bych proto, aby předseda senátu bral v úvahu tuto skutečnost a
nevyužíval proti mně svého právnického umění, ale o to více se snažil objektivně htyit právo a nejednal se mnou, jako bych byl už odsouzen za nejhorší zločin. Chci věřil tomu, že
tento proces není signálem k pronásledování věřících, že to nebude také obnova nechvalně známých procesů, kde bylo deformováno právo.
Chci věřit v právo a spravedlnost, která převládne nad nespravedlivým obviněním,
které j e proti mně vedeno, a žádám o zproštění obžaloby v plném rozsahu.«
Právo a spravedlnost však nepřevládlo nad nespravedlivým obviněním, juk vyplývá z
rozsudku ze dne 23. 9. 1983.
Protože tito katolíci jsou přesvědčeni, že proti nim j e postupováno protiprávně, neboť jednali ve shodě s ústavním právem, které zaručuje svobodu náboženského vyznání a
ne pouze kultujak se toto ústavní právo snaží zúžit prokurátor i posudek ministerstva kultury, obrátili se na ordináře, aby se biskupská konference Československé republiky vyjádřila veřejně k tomuto konkrétnímu problému, jak se to děje v ostatních zemích, kde
jsou pastýři ochotní dávat život za své ovce a zastávíýí se pronásledovaných nebo jinak
trpících, stejně jako to dělal před šedesáti lety moravský metropolita Antonín Cyril Stojan.

Dopis kardinála

Tomáška

Krajskému

soudu

v Ostravě (2)

Cj: 350/83 Ord.
V Praze 14. 11. 1983
Věc: Odvolací řízení v záležitosti Jiřího Snajdra a Jana Mokrého
Jakožto vedoucí představitel římsko-katolické církve v C S S R považuji za svou povinnost poslat Vám své vyjádření k odvolacímu řízení soudního procesu, který se konal v
Šumperku.
Jde o záležitost p. Jiřího Snajdra, bytem Mikulovice, okres Šumperk, a p. Jana Mokrého, bytem Jeseník, část Česká Ves, okres Šumperk. Ze zápisu procesu u okresního soudu
v Šumperku j e Vám známo, oč v jejich případě jde, takže se nemusím o tom rozepisoval.
Mou povinností j e vyjádřit zásadní stanovisko k »hnutí letničnímu«, k tomu, že někteří
věřící se setkávají mimo kostel, čtou si Písmo svaté, modlí se a zpívají náboženské písně.
Pokud jde o »Letniční hnutí«, je každému uvědomělému křesťanu zcela jasné, že úcta
k Duchu svatému je v základech církve, a tím je Ježíš Kristus.
(2) Vychází bez vědomí autora.
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Proto, když se loučil se svými apoštoly při poslední večeři, řekl jim: »Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co
jsem vám řekl« (Jan 14, 26). A po svém vzkříšení před svým nanebevstoupením jim řekl:
»Až na vás sestoupí Duch svatý, budete vybaveni silou a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano, až na konec země« (Skt 1, 8). A tak apoštolé po
seslání Ducha svatého hořeli jen pro Krista a také jiné zapalovali. A j e to právě v době
současné, kdy si věřící v celém světě vždy více uvědomují, co pro ně znamená světlo a síla
Ducha svatého.
Proto prohlašuji a zdůrazňuji, ze »Letniční hnutí« v naši církvi noří její jádro a jako
takové není pro ni žádnou sektou ani nějakou novou církví, ani »státem nepovolenou náboženskou
společností«.
Setkávání s jinými věřícími.
Pan okresní prokurátor ve své žalobě na p. Jiřího Snajdra a p. Jana Mokrého o tom
píše: »Obsahem náboženských shromáždění bylo čtení z tzv. písma svatého a rozjímáni o
něm, společné modlitby, zpívání nábožných písní ...«
To jsou však zcela samozřejmé, normální náboženské úkony každého uvědomělého
věřícího. Pokud j e koná sám, se Členy rodiny anebo s jinými, to závisí na jeho rozhodnutí.
Proto to nelze typovat jako činnost duchovenskou ve smyslu zákona č. 219 ze dne 18.
října 1949, § 2: »Duchovní správou se rozumí duchovenská péče o katolíky určitého farního obvodu, jakož i výkon církevních úkonů z ní plynoucí.« K tomu dodávám, že tím se rozumí veškerá duchovní služba, hlavně sloužení mše svaté, udělování svátostí a hlásání
Božího slova.
A zákon č. 218 ze dne 14. října 1949 v § 7 stanoví, že »tuto duchovenskou činnost mohou vyv(jet jen osoby, které mají k lomu státní souhlas a kleré vykonají slib«.
Je samozřejmé, že věřící nejen mohou, ale jsou povinni se projevovat nábožensky nejen
v prostorách kultu (v kosteUch a kaplích), ale i ve svém denním životě. Mají k tomu plné
právo l ve smyslu či, 32 naší ústavy ze dne II. 7. 1960: »Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznával jakoukoliv náboženskou víru nebo být bez vyznání, i provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zákonem.«
Podobně mluví zcela jasně i naše vyhláška č. 120/1976 o Mezinárodním paktu o
občanských a politických právech ... čl. 18:
»1) Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Tolo právo zahrnuje v sobě svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a
svobodně projevovat své náboženství nebo víru sám., nebo společně s jinými, ať veřejně
nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a
vyučováním ...
2) Svoboda projevoval náboženství nebo víru může býl podrobena pouze takovým
omezením, jaká předpisuje zákon a která jsou nutná k ochraně veřejné bezpečnosti,
pořádku, zdraví nebo morálky, nebo základních práv a svobod jiných.«
Děkuji za Vaše porozumění a ujišťuji Vás, že zproštěním obžaloby přispějete ještě k
většímu úsilí o jednotu v budováni naší společné vlasti.
František kardinál Tomášek
L. S.
arcibiskup-metropolita a primas český
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Dopis Jiřího Ěnajdra

výboru ROH (3)

Závodnímu

Z V R O H RD Zlaté Hory
Věc: Odvolací

soudní

Mikulovice 1. 12. 1983

řízeni -

informace

Podávám tímto informaci o výsledku mého odvolacího soudního řízení u Krajského
soudu v Ostravě, konaného dne 24.11.1983 . Okresním soudem v Šumperku j s e m byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s odkladnou lhůtou na tři roky pro porušení
zákona o maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi - § 178 tr. zák.
Krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu, přestože nejvyšší představitel římsko-katolické církve v Č S S R František kardinál Tomášek podal k odvolacímu řízení své
jasné vyjádření, jak j e uvedeno v mé obhajobě, kterou přikládám. Obžaloba se totiž zakládá na obvinění, že j s e m se svojí činnosti odchýlil od učení katolické církve.
Existují v tomto případě dvě hodnotící hlediska. A sice, budto jsem nemohl stát v dané věci před soudem našeho státu, a pokud se lak stalo, j e to důkaz toho, že se v naší zemi
nedodržují zásady pro uplatňování práv o náboženské svobodě, jak ji zaručuje naše Oslava.
Současně sděluji, že se vzdávám svého členství v revolučním odborovém hnutí. Toto
své rozhodnutí činím jakožto dlouholetý předseda a člen revizní komise ZV ROH na znamení svého nesouhlasu s nespravedlivým odsouzením, a to nejen za svou osobu, ale i za
všechny, kteří jsou podobným způsobem diskriminováni.
Zároveň podotýkám, že mé osobní vztahy k blízkým spolupracovníkům v ROH zůstávají nadále přátelské, nijak nezkalené. Doufám, že budou pochopeny závažné důvody
mého rozhodnutí, jak jsou výše uvedeny.
Děkuji a znamenám s pozdravem
Snajdr Jiří
Přílohy: Obhajoba z 24. 11. 1983
790 84 Mikulovice 540
Na vědomí:

Odsouzení

Podnikový výbor ROH R D Jeseník
Okresní odborová rada Bruntál
Krajská odborová rada Ostrava
Ústřední rada odborů Praha

františkánských

knězi

Ve dnech 13.-14. 7. 1983 proběhlo u městského soudu v Plzni soudní řízení s františkánskými kněžími P. Josefem Jiřím Mazancem, 55-letým administrátorem v Holýšově,
a P. Františkem Michaelem Pometlem, 45-letým kaplanem v Plzni, kteří jsou ve vazbě od
konce března v souvislosti se zásahem proti františkánskému řádu. Obžaloba j e vinila z
porušení § 178 tr. z. (maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi),
kterého se měli dopustit údajně tím, že se podíleli na vydávání Serafiitské cesty, náboženského samizdatového časopisu s výlučně náboženskou tematikou, který rozšiřovali pro
potřeby františkánských laiků ve velmi úzkém okruhu. Dále j e obžaloba vinila, že připravili ke vstupu do františkánského řádu jednoho novice. Obžaloba vychází ze špatné interpretace zák. 218-219/49 Sb., které naopak předpokládají existenci řeholí. Řehole nebyly nikdy
oficiálně zrušeny, pouze j e násilně zakazována jejich činnosl. Tento postup nemá žádný
právní podklad, tudíž přijímání nových členů nelze posuzovat jako trestné. Třetí bod
obžaloby j e vinil, že sloužili soukromě v jednom bytě mši pro kněze se státním souhlasem. Celá obžaloba vychází z nesprávné a ničím neodůvodnitelné interpretace zákonů
218-219/49 Sb. Nikoliv zákon, ale výklad se stává východiskem pro posuzování činnosti
obžalovaných podle § 178. V důsledku toho j e aplikace tohoto způsobu tak široká, vágní,
(2) Vychází bez vědomí autora.
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že záleží pouze na libovůli orgánů činných v trestním řízení, zda označí činnost jako trestnou či nikoli v. Bohužel tak jednají i soudní orgány, jejichž rozhodnutí má ovšem neblahé
konkrétní důsledky. I v tomto uznal soud obžalované vinnými a odsoudil oba duchovní k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody: P. Mazance na 8 měsíců a P. Pometla na 6 měsíců.
Prokurátor se proti rozsudku ihned odvolal a požadoval tresty vyšší. Oba obžalovaní jsou
vážně nemocní - P. Mazancovi hrozí třetí infarkt a P. Pometlo trpí metabolickými obtížemi, Současně soud rozhodl o jejich propuštěni z vazby, vzhledem ke stížnosti prokurátora
však rozhodnutí nenabylo právní moci a oba obžalovaní zůstávají i nadále ve vazbě.
Skutečným důvodem odsouzení j e snaha státních orgánů exemplárně odradit od
aktivní duchovní činnosti ostatní Členy řeholí, které přes desítiletá pronásledování nadále
trvají a jejich duchovní orientace stále poutá zájem mladých věřících.
19. července 1983
Sděleni- V 0 N S
331

Propuštěni

pěti františkánů

na

svobodu

Dne 14. Července 1983 vzala městská prokuratura v Bratislavě zpět obžalobu proti
františkánským laikům prom, biologovi Jaroslavu Brázdovi, Antonu Šmídovi a Peterovi
Rúčkovi, kteří byli stíháni podle § 178 tr. z. (maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi) a byli od 27. 3. 1983 ve vazbě. Téhož dne byli z vyšetřovací
vazby propuštěni, ale trestní stíhání proti nim zastaveno nebylo.
Z vyšetřovací vazby ve věznici Plzeň-Bory byli propuštěni na svobodu františkánští
kněží P. Jiří Mazanec a P. František Pometlo, odsouzení již soudem 1. instance na 8 a 6
měsíců odnětí svobody nepodmíněně za tentýž § 178. Byli od 29. 3.1983 ve vazbě a nyní
čekají, jak rozhodne krčský soud v Plzní o jejich odvolání proti rozsudku.
28. července 1983
Sdělení VONS č. 334

Pravomocný

rozsudek

nad kněžimi

J. Mazancem

a F.

Pometlem

V minulých dnech bylo doručeno písemné vyhotovení pravomocného rozsudku v
trestní věci Josefa Mazance a Františka Pometla, kteří byli městským soudem v Plzni
uznáni vinnými trestným činem maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi (§ 178 tr. z.), jehož se měli dopustit svým členstvím a aktivním působením v řádu
svatého Františka, a byli odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trváni 8
resp. 6 měsíců. Senát krajského soudu v Plzni za předsednictví JUDr Josefa Pučelíka rozhodoval ve veřejném zasedání dne 30. 9. 1983 o odvolání jak obou obžalovaných, tak
městského prokurátora.
Odvolání prokurátora, který pro J. Mazance a F. Pometla požadoval přísnější tresty a
vyslovení soudního zákazu (kněžské) činnosti, bylo zamítnuto. Krajský soud se v plném
rozsahu ztotožnil s prvoinstančním rozhodnutím o vině obou obžalovaných a v písemném zdůvodnění rozsudku se pokusil velmi podrobně vyvrátit jejich námitky, obsažené v
odvolaání. Novinkou v tomto odvolání, právě nanejvýš problematickou (neboť při popřeni
příslušnosti řeholních společností k církvi by jejich členové museli být souzeni na základě
jiného ustanovení trestního zákona, než j e § 178), j e použití pojmu »nepovolené organizace« v souvislosti s řádem svatého Františka. Zajímavé je, že rozsudek respektuje místo
Paktů o lidských právech (vyhl. 120/76 Sb.) v československém zákonodárství, dovolává
se však jejich omezujících ustanovení v zajmu »ochrany veřejné bezpečnosti, pořádku,
zdraví nebo morálky nebo základních práv a svobod jiných« (zde ovšem soud už nedovoziye, která z těchto taxativně stanovených omezení by bylo možno na činnost řádu svatého Františka vztáhnout). Zvláště kuriózním způsobem se pak soud vyrovnává se směrnicí
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ministerstva kultury 546/1970 o činnosti řeholních společností, která prý má »jen stanovit
základní pořádková pravidla pro jejich praktickou činnost, která v důsledku zrušovacího
ustanovení v § 14 zák. 218/49 Sb. postrádá jakéhokoliv právního podkladu«.
Oproti tomu však krajský soud vyhověl odvoláni obou obžalovaných co do výše trestu
a novým rozsudkem jim uložil trest sice ve stejné výměře, nicméně s podmíněným odkladem na zkušební dobu 2 let. Vše nasvědčuje tomu, že toto rozhodnutí je poslední tečkou
za rasantním úderem proti řádu svatého Františka, provedeným na letošní Květnou neděli, v jehož rámci byly vzaty do vazby nebo jinak postiženy desítky řeholníků a řeholnic všechna ostatní trestní stíhání byla mezitím »zmrazená«, resp. obžaloby již podané staženy, kněží J. Mazanec a F. Pometlo byli jediní, kdo byli v této věci prakticky postaveni před
soud. VONS zjevné zmírnění postupu justičních orgánů vůči věřícím vitá - byť v z^jmu
spravedlnosti by bylo potřeba revidovat soudní rozhodnuti nejen co do trestu, ale také co
do viny.
17. listopadu 1983
Sdělení VONS č. 346

Policejní akce v Přelouči
Ve středu 1. června 1983 v 21.00 hodin večer zahájila StB domovní prohlídku v suterénu domova důchodců v Přelouči, který slouží k hospodářskému provozu a k ubytování řádových sester. Akce se účastnilo asi. 20 příslušníků, povolení k domovní prohlídce s sebou
neměli. Uvedli, že hledají dva balíky, které měl v domově důchodců zanechat slovenský
kněz bez státního souhlasu. Jeho návštěva byla zapsána v knize návštěv, žádné balíky však
v domě nezanechal a žádné také nebyly nalezeny, Příslušníci, vykonávající bez příslušného povolení domovní prohlídku, se chovali hrubě a cynicky. Jindy a jinými respektované
soukromí řádových sester jim bylo příležitostí k posměchu, posmívali se jejich víře i řeholnímu stavu.
Byla zabavena veškerá náboženská literatura, vydaná v zahraničí, rozmnožená cyklostylem i strojopisně. Byly zabaveny duchovni deníky sester, magnetofonové pásky, byly
čteny jejich soukromé dopisy. Akce trvala až do čtyř hodin ráno. Současně byly 4 sestry z
celkových 10 podrobeny výslechu.
27. července 1983
Sdělení VONS i. 333

Zatčení katolického

kněze

Dne 27. května 1983 byl v Březně zatčen katolický kněz P. Stefan Podolínský, nar. 27.
2.1932, zaměstnaný jako poštovní úředník. P. Podolínský již 20 let nesmí veřejně působit
jako duchovní. Je stíhán za maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr. z.
28. července 1983

Propuštěni Štefana Podolínského

Sdělení VONS £. 335

z vazby

Dne 14. srpna 1983 se mělo u okresního soudu v Banské Bystrici konat hlavní líčení s
katolickým knězem Stefanem Podolínským, obžalovaným z trestného činu maření dozoru
nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr. z. Vazba byla na něho uvalena
27. 5. 1983 poté, co hlidka VB zastavila jeho auto a vykonala v něm prohlídku, při níž zabavila náboženskou literaturu, filmy, magnetofon, kalich, hostie a štolu.
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V soudní budově se shromáždilo asi 50 osob, které se společně modlily za obžalovaného.
Příslušníci VB začali přítomné perlustrovat a přinutili je, aby budovu opustili Předsedkyně senátu poté oznámila, že se hlavní líčení odkládá na neurčito. Senátu předsedala Dr Davidová.
Týž den byl Stefan Podolínský propuštěn na svobodu a současně okresní prokurátor
stáhl obžalobu.
19. října 1983
Sdělení VONS č. 341

Trestní stíhání

katolíků

v Olomouci (4)

Ve dnech 10.-19. dubna 1983 došlo v Olomouci k domovním prohlídkám v bytech
nejméně sedmi mladých katolíků známých svými zásadovými postoji a neoficiáJni kulturní aktivitou. Důvodem prohlídek bylo uvedení hry Jak se vám libí aneb ačkoli nechcete
během svatební zábavy II. 2. 1983. Byly při nich nicméně odňaty náboženské knihy,
osobní deníky a poznámky, strojopisná vydání Jakuba Demla, Bohumila Hrabala, Informace o církvi aj. Prohlídky vykonali kpt. Hudeček, npor. Stajgr, ppor. Majer, prap.
Trbušek, kpt. Hájek, por. Šafář. Dne 21.4. bylo proti geologu Tomáši Vážanovi (1951) a
sanitáři Josefu Jánošíkovi (1957) vzneseno obvinění z pobuřování (§ 100/la tr. z.) s odůvodněním, že » ... na podkladě zjištěných skutečností j e dostatečně odůvodněn závěr, že
dne 11.2,1983 ve večerních hodinách v kulturním domě na Kopečku u Olomouce uvedli
bez povolení divadelní představení Jak se vám libí aneb ačkoli nechcete s protíspolečenským obsahem vyvolávajícím nepřátelskou náladu vůči státnímu zřízení republiky«. Při
výslechu bylo obviněným vyhrožováno přehráním magnetofonového pásku. Když obviněni nezávisle na sobě projevili uspokojení nad existencí nahrávky, která by prokázala
nesmyslnost obvinění, byl jim na místo ní předložen znalecký posudek doc. Kály z Olomouce, jímž označuje hru jako rozvracečskou, protisocialistickou a nihilistickou, aniž toto
své tvrzení dokládá textovým rozborem.
Dne 28. 4. 1983 rozšířil vyšetřovatel okresní správy SNB npor. ing. Lubomír Vojtěch
trestní stíhání ve stejné věci na sanitáře Tomáše Davida (1959), malíře Jana Jemelku
(1953), studenta Pavla Kvapila (1965), vychovatelku Marii Kvapilovou (1951), dělníka Jaroslava Opletala (1952), studenta Ivana Simáčka (1964), Janu Vážanovou (1952) a dělníka
Svatopluka Viktorina (1957) s odůvodněním, že se na uvedení hry podíleli buď přímo jako
herci nebo jako pomocný personál.
Obvinění při vyšetřování shodně uvedli, že šlo o představení parodující shakespearovské předlohy a transformující je do dnešní doby. Účelem bylo pouze pobavení přátel v
uzavřené společnosti při svatební zábavě v řádně pronajatém kulturním domě na Kopečku u Olomouce. Nešlo tedy o veřejné představení, a proto nebylo zapotřebí žádat o povolení hry. Při vyšetřování se evidentně ukázalo, že nikdo z přítomných nebyl pobouřen.
Ve dnech 16.-17. 6.1983 byli obviněni seznámeni s výsledky vyšetřování. Jejich žádosti o doplnění vyšetřování provedením výslechu svědků, kteří byli uvedením hry pobouřeni, a doplněním »Vyjádření« odboru kultury ONV Olomouc k obsahu hry a konkrétní citace míst, která měla přítomné pobouřit, bylo účelově zamítnuto vyšetřovatelem VB ing.
Vojtěchem a poté i okresním prokurátorem JUDr Vladimírem Valouškem. Obžaloba dosud nebyla vznesena.
Uvedené počínání policejních orgánů si klade za cíl zabránit mladým katolíkům v jakékoli další kulturní a náboženské aktivitě a vyvolat u nich vědomí stálého ohrožení.
19. listopadu 1983
Sdělení V Q N S
^

(4) Sr. Studie 87-89 (III-V/1983), str. 423-424.
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FRANTIŠEK LIZNA ( P r a h a ) ( ' )

DOPISY Z V E Z E N Í
16. května 1983 ... dnes se již téměř nemohu dočkat, kdy Ti začnu psát, tak moc mě
potěšila Vaše návštěva. Slavnost Nanebevstoupení Páně mne důrazně přivedla k onomu
námi tak často vyslovovanému Sursum corda (Vzhůru srdce!) - může být mezi námi bázlivec?! - jako bych již něco ztratil ze své zemské tíže a v tom stavu stále se obnovujícího pocitu elevace či vyzdvihování až samovolně lehkého jako dětské popěvky a poskakování
mne v těchto dnech zajímá období svatodušní, stejně osvobozující a plné naděje jako
naplněné tajemným očekáváním! Před slavností Nanebevstoupení jsem ještě pociťoval
podvědomý strach z loučení a kupodivu až poté, co jsem do ní vstoupil, zmocnil se mne
ten blažený pocit, který se Ti snažím neumělým a těžkopádným způsobem vyjádřit. Těším
se stejně tak na další slavnostní vyvrcholení velikonoční doby - neděli svatodušní - a
smiřuji se v nitru s tím smutným poznatkem, že marně vzpomínáni na loňské zážitky spojené s tímto milostiplným dnem.
Asi jsem Ti již psal o s vých pokusech prorazit prosbami n modlitbami to znepokojující
obklíčení, j e ž mou i nedalekou minulost stále více a zřetelněji zatahuje mraky zapomínání, a že mám obavu, že má paměť bude stále více selhávat. Zdá se, že m é pokusy v tomto směru byly bezvýsledné a jsetn v rozpacích, zdali je mám obnovovat. (Právě nyní by
měla být větší šance.) Ale protože doposud jasně nevím, co j e z hledisku věčnosti pro mne
lepší, budu prostě v této svatodušní době vroucněji se modlil Suscipe Domine (Přijmi, Pane).
Vždyť i minulost může rušit a zatěžovat a my spějeme do budoucnosti - do nového
domova a nové zem ě. I tak je mi však jasné, že po Nanebevstoupení nelze očekávat nic jiného než Jeho dary i Jeho osvobození a Jeho svobodu, neboř skrze ně sc pouštíme do
smysluplných činů a děl .jen skrze ně se naše zemské smysly disponují ke vnímám! neviditelného a naše tušení proniká za oponu tmavých vesmírných děr, aniž bychom použili
složitých rovnic o mnohých neznámých. Zase se zde přistihuji při nebezpečném »vzletu
idejí«, jenž může lehce skončit v banalitách, a tak opouštím vesmírné prostory nade mnou
a se spěchem raději přiklekám k Vám ve všech i těch nejprostších venkovských kostelících
a domácích kapličkách, abychom se jedině Jemu klaněli.
Vím, že mi v lom nemůže zabránit ani samota, ani mřížoví, j e ž odděluje tento náš
uzavřený svět nanejvýše jen od pomyslné svobody světa, neboť naše svobodu, svobodu
dětí Božích j e nezachytitelná, marně jsou splétána oka důmyslných sítí k jejímu polapení,
protože všechna ta mohutná scenérie hmoty, včetně balvanů velehor a bahna nových Babylonů se totálně hroutí a mění v hromady sutin, dotkne-li se jich jen zcela jemně evangelijní zrníčko živé víry v našeho Pána Boha.
A tak od samých počátků poprvé chápaných velikonoc opakuji již se svatým T o m á š e m
»Pán můj a Bůh můj« a není třeba již se dotýkat zářících ran. A j s e m rád, že velikonoce alespoň tak, jak to chápu - končí až příští neděli, že teprve naplněním velikonočního příslibu seslání Ducha svatého se završuje cyklus našeho svatopostního vykročení za živým
Pánem a že tak mohu všechny ty obrazy v mysli slučoval v jedno a znovu procházet, že j e
mohu rozvěšovat a přenášet a že teprve svatodušní neděle k tomu ještě přidá onen konečný výchozí tvar a vnitřním spalujícím ohněm, jenž rozehřívá a rozohňuje duši k lásce.
Svatovítská katedrála se mi teď naplňuje nejen sluneční září, světlem a onou svátečností, kterou nelze mimo liturgický prostor jinde nalézli než jako stín, ale i mým biřmovancem a biímovanci, které jsem s milostí Boží směl doprovázet a tak se celý prostor, ve
(2) Vychází bez vědomí autora.
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kterém se nacházím, ještě více zužuje do útlosti gotických symetrál, do štíhlosti
varhanních kláves a píšCal, takže tajemné tóny se již chystají rozeznít a zazpívat za mne zasutá latinská slova svatodušní sekvence ...
23. května 1983. .. dnes porušuji tradici a píši Ti již po týdenní přestávce. Vede mne k
tornu především snaha T ě ubezpečit, že se mně daří dobře, a dále Ti chci sdělit, že od 23.
května hodlám opět pokračovat v práci, kterou jsem v tomto měsíci přerušil. Byly s tím
spojeny jislé výhody i nevýhody pro mne samotného, ale i když dle mého úsudku výhody
převažovaly, další odmítání práce by mne mohlo uvést do špatného světla, a tak se rozhoduji pro toto schůdnější řešení, které pokládám ještě za únosný kompromis. Píši Ti o tom
proto, že jsem usoudil, že bych mohl touto zprávou rozptýlit Tvé starosti, které jsem při
návštěvě vytušil a nedovedl j e - jak se mi alespoň zdá - dostatečně rozptýlil.
Hned po návštěvě jsem Ti psal dopis č. 9 a předpokládám, že bys jej již mohla mít.
Tento dopis píší vlastně před 23. květnem a tak i před nedělí svatodušní, na kterou se moc
těším, a datum uvádím, jen z praktických důvodů - psát Ti srním vždy lx za týden a tak,
dojde-li dopis ke kontrole dříve, byl by se správným datem vrácen, kdežto takto jej pouze
o den čí dva zadrží a pak pošlou. Kdybych Ti jej psal 23. 5., určitě bych se zmínil o tom,
jak jsem prožil svatodušní neděli, dnes Ti jen sděluji, že tuto svou svatodušní dobu pokládám za docela krásnou a prožitek z ní má, zcela jistě z milosti Boží, duchovní dimenzi
lakového stupně, že mi z paměti brzy nevymizí. Při tomto tvrzení nezapomínám ani na
chvilinku na záludnosti, kterých se ona se mnou dopouští, a o těch jsem Ti právě v posledním dopise bezpečně psal. Dnes již předpokládám, že další dopis Ti napíši začátkem
příštího měsíce, který by měl naše dopisování - dá-li Pán - zakončit, alespoň na nějaký
čas. O tom, že je to krásný měsíc, nemusím snad ani psát, zvláště závěr června je pro nás
všechny velikou milosti. Myslím tím především milost, která mi byla udělena na celou
věčnost, která mě tak obvescluje a činí svobodným a kterou v sobě stále víc a více nalézám
a vidím, že patří k těm, jejíž kořeny jsou spjaty s absolutním obdarováním a nekonečnou
láskou. Ty superlativy, které v této souvislosti používám, mne dost znepokojuji, ale odpust mi je, píší dnes narychlo, a tak jemné nuance, které bych chtěl »vynést na světlo«,
jsou ve m ně ještě ve stadiu nenarozených kuřátek, které ještě neprokl ovaly skořápky, aby
vyběhly na .^luníčko Boží, a tak Tě ... nechám samotnou domyslet to, co Ty jednoduše,
prostě a pravdivě pochopíš při pohledu na kněze u oltáře ...

Dne 28. června 1983 byl propuštěn na svobodu po 27 měsíčním výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody katolický duchovní, jesuita P. František Lízna, signatář Charty 77.
Sdělení VONS č. 329

K V Ý S L E D N É M U DOKUMENTU Z MADRIDU A SITUACI PO OHLÁŠENÍ
ROZMlSTÉNÍ SOVĚTSKÝCH R A K E T
Dokument Charty 77 č. 39/83
Prezident
předseda
předseda
generální

CSSR dr. Gustáv Husák,
vlády ČSSR,
Federálního shromáždění ČSSR,
prokurátor ČSSR

Vědomi si vážnosti mezinárodně politické situace Vás právě v této situaci chceme
upozornit najeden velmi důležitý aspekt. Chápeme tuto krizi mezinárodních vztahů jako
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krizi vzájemné důvěry, bez které J a k se domníváme, nebude možné zastavit další kola horečného zbrojení.
Sdílíme proto uspokojení všech mírumilovných lidí, že se delegacím účastnických států podařilo po úporných diskusích a usilovné práci shodnout na textu Výsledného dokumentu, který podle usnesení předsednictva ÜV K S Č i vlády Č S S R z 23. 9. 1983 »zakotvuje pokračování politiky míru, uvolňování, dialogu Východ-Západ a rozvíjení všestranné
spolupráce na zásadách mírového soužití«, a vítáme, Že uvedené usnesení uložilo příslušným československým orgánům plnit ustanovení Výsledného dokumentu.
Jestliže však presto, jak jsme nyní svědky, k politice uvolňováni nedochází, tj. potřebná důvěra chybí, pak je to, jak se domníváme, proto, že některými poli tiky jak na Východě, tak na Západě byla opomíjena ta část dohod, která se týká lidských práv, a to ve prospěch části vojensko-politické a hospodářské.
My jsme naopak přesvědčeni, že důsledný respekt k právům jednotlivce j e předpokladem důvěryhodnosti státu navenek a v přítomné chvíli by významně ovlivnil vefeynó
mínění i posílil pozicí mírových sil na Západě. Odpovídá to i znění Závěrečného aktu z
Helsinek a Výsledného dokumentu z Madridu, které zdůrazňují stejnou platnost všech
principů helsinské deklarace a jejich vzájemnou závislost a podmíněnost. Považovali j s m e
proto za svoji povinnost seznámit se s úplným textem Výsledného dokumentu, zejména
pak s tou jeho částí, jež se zabývá problematikou lidských práv. Ustanovení lélo části
Výsledného dokumentu znamenají významný pokrok.
Obracíme se k prezidentu republiky jako k nejvyššímu státnímu představiteli, k předsedovi vlády C S S R jako garantu plnění závazků vládními orgány, k předsedovi Federálního shromáždění Č S S R jako představiteli nejvyššího zákonodárného orgánu, jemuž je
uloženo tyto zásady vtělit do našeho právního řádu, a ke generálnímu prokurátorovi
Č S S R jako ke strážci zákonnosti a předkládáme návrh na uskutečnění konkrétu ich
opatřeni:
1. Žádáme, aby byly vzaty v úvahu stanoviska a p o d n ě t y j e ž předložila Charta 77 v
dokumentu č. 15 z 8. února 1978.
2. V souladu s Výsledným dokumentem žádáme, aby Č S S R přistoupila i k tčm částem paktu, u nichž to dosud neučinila. Jde zejména o prohlášení podle čl, 41 Paktu o
občanských a politických právech, jiírnž se uznává kompetence Výboru pro lidská právu.
Tento výbor byl zřízen podle čl. 28 Paklu, aby přijímal a posuzoval sděleni členských slálů
o tom, jak j e Pakt plněn jinými státy. Dále jde o Opční protokol k Paktu o občanských a
politických právech J í m ž se uznává právo téhož výboru přijímat a posuzovat sdělení jednotlivců o tom J a k je Pakt plněn. Navrhujeme, aby vláda Č S S R učinila náležitou formou
uvedené prohlášení podle č. 11 Paklu a přistoupila k Opčnímu prolokolu k Paktu o
občanských a politických právech.
3. Ve Výsledném dokumentu se zavázaly zúčastněné státy, tedy i ČSSR, uskutečnil
potřebná opatření k účinnému zaručení práva jednotlivce znál svá práva a povinnosti v
oblasti lidských práv, jak j e stanoveno v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě. Navíc potvrzují aktivní a pozitivní úlohu, kterou využíváním tohoto
práva mají osoby přispívající k cílům stanoveným Závěrečným aktem a Výsledným dokumentem. Příslušná ustanovení zavazují zúčastněné státy k respektování iniciativních kroků J e ž jejich občané, ať jednotlivci nebo ve formálních či neformálních pospolitostech,
podnikají k dodržování lidských práv a základních svobod. Žádáme Československou vládu, aby v souladu s Výsledným dokumentem postupovala vůči občanské iniciativě J a k o u
je Charta 77 a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, v plném souladu s čl. 29 ústavy,
vážně posuzovala jejich připomínky, návrhy a náměty, věcně na ně odpovídala a chránila
jejich účastníky před akty zvůle bezpečnostního Či jiného aparátu, jímž byli mnozí v uplynulých sedmi letech protiprávně vydání napospas.
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Poctivé a důsledné plněni Výsledného dokumentu vyžaduje rovněž neprodlené propuštění na svobodu všech občanů, kteří byli nespravedlivě odsouzeni na základě takového výkladu a aplikace trestního zákona, který j e v otevřeném rozporu s pakty o lidských
právech, jak upozornila Charta 77 v dokumentu č. 18 z 13. dubna 1982 a jak potvrzuje i
Výsledný dokument z Madridu. V současné době jsou vězněni z těchto důvodů např. Rudolf Battěk, Jiří Gruntorád, Ivan Jirous, prof. Liberda, Ladislav Lis, Jan Litomiský, V.
Soukup, Jar. Šavrda, Petr Uhl, bratři Wiinschové, Jitka Tůmová a další.
Nepochybujeme o tom, že postoj, jaký zaujmou odpovědné orgány k těmto návrhům,
bude posuzován všemi, kdo mají vážný zájem na zabezpečení míru a spolupráce, jako kritérium opravdovosti a důvěryhodnosti, s níž tyto orgány přistupují k úkolům, uloženým
jim Výsledným dokumentem na polí mezinárodním.
V této situaci jsme nuceni připomenout, že důvěryhodnosti našich orgánů jako garantů plnění Výsledného dokumentu nijak neprospívá policejní razie ze začátku listopadu,
kdy byly orgány bezpečnosti podrobeny mnohahodinovým výslechům na dvě desítky
občanů - signatářů Charty 77, při čemž bylo mluvčím Charty 77 i několika dalším signatářům nepokrytě vyhrožováno trestním postihem, vysloví-li se k rozhodnutí vlády C S S R o
rozmístění raket na našem území. Takový postup Státní bezpečnosti j e nejen v rozporu s
československými zákony, ale staví do podivného světla postoj našich oficiálních míst k
mí rovým hnutím na Západě, jako by podpora, kterou jim poskytují, nebyla výrazem úcty k
jejich občanskému postoji, nýbrž je využívala jako nástroje jen proto a potud, slouží-li
oslabení opačné strany.
Stejně jako mnozí občané na Západě i my jsme znepokojeni současným stupňováním
závodu ve zbrojení a rozestavováním atomových raket v různých zemích a samozřejmě také na území naší vlasti. Jsme si vědomi loho, že - jak konstatovala i pražská deklarace
členských států Varšavské smlouvy z ledna t.r. -»rozmisťování nových systémů jaderných
zbraní a ostatních prostředků hromadného ničení bude stále více podrývat stabilitu vojensko-strategické situace, zvyšovat mezinárodní napětí a komplikovat vztahy mezi státy«.
Rovněž máme na paměti lo, co bylo tak často opakováno v našich sdělovacích
prostředcích v souvislosti s chystaným umístěním amerických raket v západní Evropě že »umístění těchto zbraní nezvyšuje bezpečnost zemí, na jejichž území jsou rozestavěny,
nýbrž je naopak vydává nebezpečí atomového útoku či odvetného úderu, jenž může znamenal zničení celého územ! a všeho života v něm«.
Proto vítáme madridskou dohodu o svolání Konference o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti i o odzbrojení v Evropě do Stockholmu na leden příštího roku jako smysluplnější krok na cestě k míru.
Aby však takové jednání vůbec mělo naději na úspěch, aby nebylo »dialogem hluchých«, pak musí být jeho účastníkům něco společné. Domníváme se, že tím společným
musí být úcta k právu, spravedlnosti a pravdě, odpovědnost každé vlády k vlastnímu národu a celému lidstvu, a to k současným i budoucím pokolením. To osvědčí každý účastník
nejlépe nu vztahu ke svým občanům.
Proto žádáme naši vládu, aby nepřipouštěla jen projevy naprostého souhlasu, ale ponechala právo občanům vyjádřit se svobodně ve všech otázkách veřejného zájmu, aby informovala o svých opatřeních na tomto poli a zveřejňovala i argumenty druhé strany, aby
nebránila neformálním setkáním a dialogům občanů Československa s angažovanými
občany a skupinami ze Západu. Připomínáme, že podle Mezinárodního paktu o občanských a
politických právech, který přijalo i Československo, nesmí být toto právo suspendováno jinak
než »za mimořádné situace, která je úředně vyhlášena, je-li ohrožen život národa«.
Připomínáme při léto příležitosti slova Výsledného dokumentu madridské schůzky o
tom, že »přísné dodržovaní a respektování« všech principů vyhlášených v Závěrečném
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aktu z Helsinek »ve všech jiných aspektech je podstatným předpokladem zlepšení vzájemných vztahů zúčastněných států«, které také vyjádřily v témže dokumentu své odhodlání
důsledně plnit všechna ustanovení z Helsinek, obzvláště pak v Závěrečném paktu uvedených 10 principů, jejichž »přísné a neomezené dodržování a plnění i uvádění v praxi« je
předpokladem a důkazem vážnosti, věrohodnosti i účinnosti »opravdového úsilí, zaměřeného k zastavení rostoucího zbrojení, jakož i k upevněni důvěiy a bezpečnosti i k odzbrojení«, jak o tom hovoří plný text Výsledného dokumentu z Madridu.
Praha, 14. listopadu 1983
Jan Koztiki nlluvčí Char(y 77
Marie Rút Křižková, mluvčí Charty 77
Anna Marvanová, mluvčí Charty 77

Zprávy a recense
VILÉM HEJL

(Mnichov)
NOVÉ

FORMY

ATEISTICKÉ

PROPAGANDY

Kdo má možnost si prolistovat kompletní ročníky Rudého práva nebo jiné
stranické tiskoviny z roku osmdesát dva, sedmdesát dva, šedesát dva a padesát
dva, zjistí, jak se měnil charakter statí a článků, věnovaných náboženské problematice. Ve dvaapadesátém roce se o náboženství
celkem mnoho nemluvilo; terčem útoků byla církev, zejména vysoká hierarchie, a ovšem Vatikán, O deset let
později v podstatě totéž, jen v poněkud mírnějším tónu. Za následujících deset
roků se změnila situace velmi podstatně.
Původně totiž K S Č předpokládala, že tzv. problém náboženství se vyřeší jednak růstem vlivu marxisticko-leninské ideologie, jednak mocenskými prostředky. Alexej Čepička tehdy vypracoval strategický koncept, spočívající v odtržení
československých katolíků od Říma p o m o c í jakési národněkatolické církve, lépe
řečeno pseudocírkve, při čemž vůči nepoddajným duchovním i věřícím měl být
uplatněn nejbrutálnější teror. Svého cíle dosáhla K S Č jen v jediném - v použili
teroru; tisíce k n ě ž í a laiků prošly vězeními a lágry a nemálo zaplatilo za věrnost
víře vlastními životy. L e c k d o se dal zastrašit a našlo se i pár tuctů všelijakých
Plojharů. Vcelku však proticírkevní tažení selhalo.
Komunisté přecenili sílu mocenských prostředků i vliv své ideologie. I u nás
stalinismus zvolna ustupoval a navíc se mezi marxisty objevily osobnosti podobné Milanu Machovcovi a Vítězslavovi Gardavskému, konstatující, že navzdory
všem doktrinářským prognózám křesťanství neztrácí váhu a přitažlivost a že je
nutno s ním vést inteligentní a civilizovaný dialog. Myšlenka dialogu byla ovšem
po o s m a š e d e s á t é m roce zamítnuta a odsouzena.
Marxisticko-leninský režim si udělal bilanci svého tehdy více než dmachtiletého mocenského monopolu, více než dvaceti let perzekuce a indoktrinace, a došel
k závěrům velice pochmurným. U k á z a l o se, že marxistícko-leninská ideologie
ztrácí staré přesvědčené stoupence a nových že přibývá pramálo, navíc takových,
že o opravdovosti jejich přesvědčení je nutno dost pochybovat, zatímco kře-
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sťanství získává vliv tam, k d e to K S Č o č e k á v a l a n e j m é n ě - mezi mladými lidmi.
A tak s t r a n a z a č a l a s p ě š n ě z a k l á d a t instituty t a k z v a n ě v ě d e c k é h o ateismu a rozpoutala s o u s t a v n o u a intenzivní ateistickou indoktrinační k a m p a ň .
Protože se však nějak muselo vysvětlit, p r o č m á režim po tolika letech vlády
tolik starostí s náboženstvím, uplatnilo se o t ř e p a n é s c h é m a a n e s p o r n ě r o s t o u c í
religiozita byla připsána spiknutí jakýchsi podvratných center a polského papeže; nijak nevadilo, že křesťanství u nás získávalo n a vlivu už dlouho před začátkem pontifikátu J a n a Pavla II.
Vzrůstající zájem o n á b o ž e n s t v í a příklon ke křesťanství je n e s n a d n o pochopitelný i m n o h a z á p a d n í m pozorovatelům. N e u v ě d o m u j í s i , že je to s o u č á s t složité specifické problematiky, zcela n e p o d o b n é Z á p a d u . K o n e c k o n c ů Československo je země, kde se za několik ne dnů, ale hodin r o z p r o d a j í desetitisícové náklady spisů třeba Frenze Kafky nebo Williarna Faulknera. Proč - víme všichni. Marx i s m u s selhal jako vysvětlení světa i j a k o praktická politická, sociální a ekonomická doktrína, zůstal však závaznou a neodbytně vnuc, vsn, u státní ideologií.
Pak je přirozené, že se zájem myslících lidí o b r a c í ke všemu, co p o d á v á hlubší,
zasvěcený o b r a z světa, ať je to Kafkův Proces nebo M a t o u š o v o evangelium. V
p o d m í n k á c h liberálního a tolerantního Z á p a d u je nějaký ideologický tlak, jen
trochu podobný tomu, co prožívají o b č a n é socialistického Č e s k o s l o v e n s k a , prostě nepředstavitelný, a proto tam chybí i ta reakce, to hledání pravdy, jež tolik
lidí v reálném socialismu přivedlo k náboženství.
Nezanedbatelným činitelem je i lidská mravní autorita o s o b n o s t í druhu J a n a
Patočky, Růženy Vackové, J o s e f a Zvěřiny, Boženy K o m á r k o v é nebo Ladislava
H e j d á n k a a dalších představitelů nezávislého myšlení a jednání. S n a d ani na
ústředním výboru K S Č si nikdo n e n a m l o u v á , že by p o d o b n o u mravní autoritu
mohl mít Vasil Bilak, Jan Fojtík, Jiří L o u k o t k a nebo Josef Havlín.
A tak ledy byly založeny instituty a katedry tzv. v ě d e c k é h o ateismu. Jsou na
svělč lidé, kteří se prostě nikdy n e p o u č í z m n o h o n á s o b n ě o p a k o v a n ý c h zkušeností. Pětatřicet !et se povinně p ř e d n á š í a přísně z k o u š í dialektický materialismus, historický materialismus a jiné discipliny stranické černé magie na všech
vysokých školách a každý jen trochu inteligentní stranický funkcionář ví, jak mizerné jsou výsledky, jak malá část v y s o k o š k o l á k ů absolvuje jako p ř e s v ě d č e n í
marxisté. N a ostatních školách, kde marxisticko-leninská doktrína z a s a h u j e do
všech předmětů, strana také ničeho významnějšího n e d o s á h l a . Když nyní přibyl
další povinný obor, ten údajně vědecký ateismus, lze d ů v o d n ě očekávat, že se
z o p a k u j e stará z n á m á historie s d i a m a t e m a histomatem.
Při střízlivém p o s o u z e n í věci lze povědět, že renesanci křesťanství v socialistickém Č e s k o s l o v e n s k u , obrat, s jakým se někdy před padesáti roky n e d a l d vážně počítat, přinejmenším uspíšila politika, ideologie a praxe nesnášenlivého ateistického režimu. Situace by byla patrně jiná, kdyby se režim choval tolerantněji a
j e d n o d u š e civilizovaněji k věřícím a kdyby jim i nevěřícím nebo indiferentním
dnes a d e n n ě nedemonstroval rozpor mezi vyhlašovanými cíli a d o s a ž e n ý m i výsledky, kdyby tak ú p o r n ě nevnucoval ideologií, která neobstojí v teoretické analýze a selhává v praktickém uplatnění, kdyby tak bezostyšně nelhal a nevydával
se zu mluvčího pravdy nejpravdovitější, pravdy všech pravd. Potom by ubylo
podnětů hledat o d p o v ě d n a z á k l a d n í otázky lidské existence, o nichž marxismusleninismus arogantně tvrdí, že je z o d p o v í d á beze zbytku - a sám.
S a m é by a kdyby, ano... Z ů s t a ň m e na pevné p ů d ě skutečnosti: komustický
režim by měl méně starostí s náboženstvím, kdyby jeho o b č a n é měli méně starostí s komunismem.
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S Y M P O S I U M O Ž I V O T Ě A U N I O N I S T I C K É Č I N N O S T I A.C. S T O J A N A
N a symposiu, které u s p o ř á d a l Čsi Orel v exilu ve dnech 1.-2. VII. 1983 v Ellwangen v upomínku na o l o m o u c k é h o arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, iniciátora Velehradských unionistických kongresů všech slovanských křesťanských
církví a světového ekumenismu, při příležitosti 60, výročí jeho úmrtí, se sešlo 50
účastníků z N ě m e c k é spolkové republiky, Švýcarska, Rakouska, Francie, Holandska, Anglie a Itálie.
S y m p o s i u m zahájil Msgr Jaroslav Kubovec modlitbou, přivítáním přítomných a prosbou z a zdárný průběh.
V průběhu symposia byla přednesena řada hodnotných referátů, které byly
také živě prodiskutovány. Stručný přehled:
Otec dr. Jan Lang z L o n d ý n a : úplný a výstižný obraz bohaté činnosti A.C.
Stojana na všech úsecích života od dob studentských na gymnasiu a teologické
fakultě v Olomouci, v pastorační činnosti jako kaplan, farář, probošt v Kroměříži, sídelní kanovník v Olomouci a konečně jako arcibiskup a moravský metropolita na stolci svatého Metoděje.
N e n í snad žádného úseku lidského dění, jehož by se Stojan činně nezúčastnil. Jen pár příkladů: z a k l á d á n í škol a knihoven na venkově, spolků dělnických,
rolnických, hasičských, svépomocných, sociálních, výchovných pro mládež, studentských, p o d p o r o v á n í a rozšiřování katolického tisku, organisace poutí na Sv.
Hostýn, Velehrad a do Říma. Konečně v r. 1907 spolu s Janem Šrámkem zakládají Orla jako celostátní samostatnou výchovnou organisaci. Byl také poslancem
vídeňského parlamentu, zemským poslancem na Moravě, poslancem v národním
s h r o m á ž d ě n í v Praze hned po osamostatnění Č S R a později senátorem.
Přes svou tak rozsáhlou činnost se dal hned po svém příchodu do vídeňského
parlamentu z a p s a t na právnickou fakultu vídeňské university, kde r. 1898 složil
také první rigorosum. Disertační práci z pastorálky O sjednocení
národů
slovanských s Církví římskokatolickou
psal v době svého k a p l a n s t v í a přísné zkoušky doktorské složil 1896 v době, kdy byl farářem v Dražovicích.
Proč toto nadlidské vypětí S t o j a n o v o ? P o m o c všem, hlavně však těm nejubožejším a nejpotřebnějším! Svým životem chtěl arcibiskup Stojan dát všem příklad, jak je třeba žít a jednat, aby celá lidská společnost mohla žít v míru a spokojenosti. Jen v jednotě je síla. Sjednocení všech Slovanů na základě ideje cyrilometodějské přispěje k sjednocení lidstva na z á k l a d ě křesťanském. Vhodnou základnou pro nás je Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje. A proto se Stojanovým optimismem »jít do t o h o « ! Největší význam měly Unionistiché
kongresy na Velehradě, jichž bylo celkem sedm. Tři organisoval Stojan osobně, dalších se již nedožil.
O tom, jak si lid, význační představitelé kulturního a politického života d o m a
i za hranicemi vážili svého »tatíčka S t o j a n a « , ukázal na konkrétních příkladech
bohaté, dosud uchované korespondence (několik tisíc dopisů) prof. Jiří Malášek.
Např. president Masaryk, Alois Jirásek, pražský primátor Baxa, papežští nunciové, biskupové čeští, slovenští, rakouští, jugoslávští, polští a němečtí, Jakub Demi,
poslanec Josef Šamalik atd. Z a všechny jediný příklad: biskup Šimon Bárta dne
13.1.1921 v Českých Budějovicích přeje Stojanoví, aby »v těchto bouřlivých a
pro církev katolickou tak kritických dobách byl lidu svému láskyplným otcem,
neohroženým vůdcem a bdělým pastýřem, jenž chrání stádce své před vlky hltavými. Lidu československému jsou dobře známy výtečné vlastnosti V a š e h o ducha a srdce; ten se k Vám přikloní jako k svému velepastýři s celou vroucností
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své slovanské duše, raduje se, že na stolci svatého Metoděje sedí muž z jeho krve,
jenž rozumí všem jeho tužbám a zná všechny jeho potřeby«.
Prof. dr. Josef Kratochvil
podrobně vylíčil Stojanův vztah k Orlu a katolickému skautu a přitom zdůraznil nutnost upřímné a účelné spolupráce obou
těchto organisacf jak doma ve vlasti, tak zde v exilu.
Otec dr. Libor Koval promítl světelné obrazy s hudebním a slovním doprovodem o východní liturgií (snímek byl pořízen v Západním Německu), která se
zásluhou unionistických snah Stojanových ujala nejen ve slovanských zemích,
ale i na Z á p a d ě . Navrhuje pořádání Unijních oktáv střídavě s římskými a
východními obřady.
Ing. František Pinďák referoval o tom, jak cyrilometodějská idea a unionistické snahy arcibiskupa Stojana zapustily kořeny v moravském lidu, šířily se dál
nejdříve v naších vlastech, Chorvatsku, Slovinsku a potom pronikaly dále do
ostatních slovanských zemí i mimo ně. Jednání a usnesení Velehradských unionistických kongresů nezůstala bez vlivu na unionistické snahy v církvi katolické:
II, vatikánský sněm a konečně prohlášení svatých Cyrila a Metoděje za patrony
Evropy Sv, otcem Janem Pavlem II.
Dr. Vladimír Neuwirt upozornil ve svém, bohatými osobními zkušenostmi
podloženém referátu na práci kněží na poli národního uvědomění na příkladě
rodné Opavy: jazykové kursy, rozšiřování katolického tisku a literatury. Podrobněji pak se zabýval činností žáků arcibiskupa Stojana: Otce Suránka, preláta Fr.
Cinká a nejpodrobněji prací prof. Vašicy, který ztělesňoval ideál cyrilometodějského kněze a po Stojanově smrti organisoval a řídil Velehradské unionistické
kongresy tak, že dosáhly světového ohlasu a úrovně. Po ukončení studia na olomoucké teologické fakultě vyučoval P. Vašica krátkou dobu na kroměfížském
gymnasiu a potom byl poslán k dalšímu studiu slovanských jazyků na vídeňskou
universitu, kde také dosáhl v tomto oboru doktorátu. V Olomouci se stal nejdříve
docentem a potom profesorem na katedře staroslovanštiny na cyrilometodějské
teologické fakultě, což vše mohlo být uskutečněno na podnět a úsilím Otce
Stojana. Když byla později o l o m o u c k á teologická fakulta zrušena, stal se profesorem Karlovy university v Praze. Hlavní jeho zásluhou je, že se Stojanovým
ideálům dostalo pevných vědecko-teologických základů, patřičného rozšíření a
celosvětového uznání.
Bratr Zdeněk Říha hovořil o rozsáhlé činnosti sv. Cyrila a Metoděje (bylí nejen teology, vědci-jazykozpytci, ale také právními poradci), jak jejich působení
zanechalo hluboké kořeny v celém národě až dodnes. Největšírn úspěchem arcibiskupa dr. A.C, Stojana je, že dovedl proniknout do srdcí všech lidí a hlavně
mládeže, kterou podporoval ve všech směrech jejího snažení a ve všech potřebách. Nejvyšším cílem a touhou Stojanovou bylo sjednocení všech rozloučených
cfrkvf v duchu snah a činnosti sv. Cyrila a Metoděje.
K tomu v diskusi připomněl bratr Stanislav Holeček neblahý vliv doby husitské a luterského rozkolu na křesťanskou Evropu. Přečetl také dopis svého otce,
jak se A.C. Stojan šlechetně zachoval ke znavenému a hladovému poutníku na
Sv. Hostýn. Rovněž promítl film z pouti do Ellwangen v minulém roce.
Bratr Ing. Kaplan připomněl, že bychom měli ze symposia odejít s určitým
vytýčeným plánem pro činnost do dalších roků, zejména s pevným úmyslem zintenzívnit proces svého duchovního obrození. Každý by měl začít p o vzoru »tatíčka S t o j a n a « s apoštolováním sám u sebe, ve své rodině a ve svém křesťanském
společenství se svými krajany a přáteli. Když budeme sami nadšeně žít cyrilometodějstvím, dovedeme svým příkladem nadchnout a strhnout i ostatní. To
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předpokládá místo nenávisti lásku, místo pýchy pokoru, místo roztříštěnosti,
sváru a hašteření jednotu srdcí celého našeho křesťanského hnutí.
T a k o v í budeme také dobře připraveni na 1.100-leté slavné jubileum smrti
sv. Metoděje v r. 1985. Měli bychom navrhnout vedení pouti do Ellwangen, aby
se slavné bohoslužby o pouti v jubilejním roce 1985 konaly v liturgii Východního
ritu a doporučit, aby n a ni byli pozváni exulanti jiných slovanských národů. Situace nutně vyžaduje vytvoření jednoty srdcí v celém exilovém křesťanském
hnutí: zastavit otevřené rozbroje a roztříštěnost a začít dialog bez výhrad na tom,
co n á s spojuje. A to, co n á s všechny spojuje, je sám Kristus, pak výsledek může
být jen jeden: »Jednota v Kristu!«

KAREL HRUBÝ

(Basilej)
NÁS

III. evropská

ÚDĚL

konference

V

EVROPĚ

SVU v Bernu

v srpnu

1983

Otázce národní a kulturní identity se u nás věnuje pozornost už od 19. století.
Hledá se naše bytostné charakteristikům, naše místo v evropském lidstvu a afiliační sepětí s jejími kulturními proudy; hledá se smysl naší národní existence. V
situaci, kdy naše národy byly politicky vrženy do oblasti, v níž převládá hodnotový systém, který je cizí naší d o s a v a d n í orientaci, klade se tato otázka ještě úzkostněji: nejen, k d o jsme, jaká je naše kulturní podstata a duchovní zaměření, ale
také »co z nás b u d e « , jakým procesem procházíme, jaké kulturně-psychologické,
m r a v n í a hodnotově orientačnídůsledky b u d e mít okolnost, že jsme již po desetiletí vystaveni tlakům sovětské ideologie a mocenské organisace?
Zájem o tyto otázky, které si dnes klade paralelně domov i exil, je veliký.
Svědčí o tom i okolnost, že na pozvání švýcarské skupiny SVU se v srpnu sjelo
do Bernu na 150 účastníků konference, jež byla těmto otázkám věnována. Přijeli
takřka z celého světa: z Anglie, Belgie, Dánska, Francie, Holandska, Itálie, Německa, N o r s k a , Rakouska, Švédska, Švýcarska a Spojených států. Tématický rámec - » N á š úděl v Evropě« - m ě l široký záběr, jak ukazují tituly přednášek: My a
Evropě - Evropa v nás (K. Hrubý); Opozice v slovenské kultuře (J. Mlynárik),
Česká literatura ve světě (A. Měšťan), Mýty a reality - staré, nové, věčné (F.
Münk), Přirozený svět jako politický
problém (V. Bělohradský), Nástin
nákritika
marxismu
(L,
boženského
vývoje Evropy (K. Skalický), Empirická
Pospíšil), Politická kultúra Čechov a Slovákov (B. Stefánek), Československá
a
evropská kultura dnes (Z. S u d a ) , Kullúrno-historické
předpoklady
pre pluralizmus u nás (L. Ďurovič), Triumf Dobrého vojáka (F, Marlow), Náš humor v evropském spektru (V. Škutina), Moderní člověk a náboženství
(J. M. Lochman),
Naše demokracie a otázka náboženská
(E. Kohák), Kam patříme - naše prohry a
výhledy (P. Tigrid), Naše vyhlídky do budoucna (J. Krejčí). Hodnotilo se a přehodnocovalo (zejména politické a ideologické dědictví 19. století), zjišťovaly se předpoklady pro renesanci hodnot a institucí, na nichž značná část naší společnosti navzdory sovětizačnímu tlaku tvrdošíjně lpí (svoboda projevu a tvorby, demokracie v instituční i žité podobě, pravdivost a mravní opravdovost), ale také se tu diskutovalo o
možnostech a pravděpodobném trendu civilizačního vývoje, který nutně poznamená
také budoucnost kultury a společnosti české a slovenské.
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Nebyla to tedy jen úzce etnocentricky viděná problematika Čechů a Slováků,
která v Bernu dominovala, nýbrž s n a h a o komplexnější pojetí našeho osudu jako
části osudu evropského.
Evropa dnes zřetelně ustupuje z vedoucí role, kterou měla ve světě v posledních
stoletích, a její politický i kuiturní vliv se zmenšuje. Jejím středem se dnes táhne
hranice mezi dvěma soupeřícími bloky, která hrozí vytvořit i hranici mezi dvěma
kulturami, západo- a východoevropskou. Obě tyto evropské kulturní varianty
jsou však stále zřetelněji pod tlakem ostatního světa, v němž demograficky sílí civilizace jiných oblastí - zejména Asie, Jižní Ameriky a Afriky. Nové struktury,
které se ve světě vytvářejí, budou mít nepochybně vliv i na d a l š í vývoj společnosti
a kultury evropské, v jejímž rámci se bude odvíjet i naše budoucnost. Jak jsme
pro tuto budoucnost duchovně, mravně i tvořivým potenciálem vybaveni?
Přes řadu negativních jevů, které věcný rozbor nemůže přecházet bez
povšimnutí (a které na konferenci byly kriticky analysovány), probouzejí se v
naší společností a v její autentické, režimu nepoplatné kultuře nové prvky hluboké duchovnosti, mravní opravdovosti a společenské odpovědnosti. To dává
naději, že při přesunu světové problematiky do jiných poloh (např. populační i
n á b o ž e n s k á expanze islámu na jižní hranici Ruska), které oslabí i význam dělící
hranice procházející dnes Evropou, otevřou se naší společnosti i kultuře nové
možnosti; kontinuita naší národní a kulturní identity bude ovšem záviset i na
vnitřní duchovní a občanské renesanci.
Bernská konference byla nepochybně důležitým krokem k tomu, aby »česká
a slovenská o t á z k a « byla viděna v širších souvislostech, než tomu v dosavadních
diskusích bývalo.
KONGRES EXILOVÉHO

PEN-CLUBU

V Akademii Eichholz u Bonnu, která je součástí nadace K. Adenauera,
uspořádal exilový PEN-Club kongres pod titulem Politická emigrace a literární
současnost
v exilové literatuře. Kongresu, který měl velkou odezvu v rozhlase i
tisku, se zúčastnilo přes 60 exilových autorů a řada hostí z oblasti kultury a vědeckého i politického života. Exilový Pen-Club se štěpí na sekci anglickou, americkou, francouzskou a nejpočetnější sekci německé jazykové oblasti, která letos
oslavila 30 let svého trvání. K tomuto jubileu promluvil nejstarší člen exilového
Pen-Clubu maďarský spisovatel K. G. Werner, který je čestným presidentem exilového Pcn-Clubu. Posmrtnou vzpomínku na náhle předčasně zemřelou presidentkyni exilového Pen-Clubu Zeltitte Hesse Avotina přednesl generální tajemník Pen-Clubu dr. Antonín Kratochvil, který poukázal na integrální vývoj lyriky této velké lotyšské křesťanské spisovatelky. H. Prinz. Löwenstein ve svém
projevu shrnul vzpomínky na léta v exilu 1934-1945 v U S A a na literární činnost
za války. President exilového Pen-Clubu dr. Rudolf Ströbinger hovořil o nových
úkolech a poslání, které nyní stojí před exilovými spisovateli. Vyvrcholením kongresu bylo přijetí exilových autorů v sídle spolkového kancléře a diskuse se
státním ministrem dr. Jeningerem a veřejné čtení exilových autorů v Rýnské
zemské radnici v Bonnu. Jeden den byl věnován rozhovoru s nakladateli a Německá spolková pošta demonstrovala p o s l e d n í v y m o ž e n o s t i v oblasti komputerů
n elektrotechniky. Předsedkyně bavorské sekce FDA dr. van Briesen ve svém referátu se specifikovala na oblast elektroniky v nových masových mediích, která
mují zvláštní význam pro exilové spisovatele.
A. K.
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VÁCLAV J . V O S T Ř E Z

(Hamilton)

IDEOVÁ A PRAKTICKÁ APLIKACE N Á R O D N Í O B R O D Y
V SOUČASNÉ DOBĚ
Referát přednesený při symposiu na téma »Národníobrody«,
konaném u příležitosti
První národní pouti k Panně Marii v exilu, 23. října 1983 v Lisle, lil., USA
V minulých dobách úzkosti, kdy národy naší vlasti zápasily o poslední dcch
a m n o z í mysleli, že se u ž neprobudí k životu, tenkrát to byly především národní
pouti mariánské, svatojánské a podobné, které společnou modlitbou a zpěvem
podpořily národní sebevědomí. Stalo se tak pochopením udržení si místa a
p o s l á n í v Božím plánu. Z á z r a k života tedy pokračuje dále!
V s o u č a s n é době, kdy pýcha lidského rozumu si opovážila představovat poživačného a chybujícího člověka jakoby střed všehomíra, zmítá se lidstvo v nepokoji, s obavou, co přinese den příští. Miliony nevinných obětíbyly umučeny a celé národy žijí stále v nesvobodě, v bídě fysické a mravní. Náprava se nedá očekávat jen spoléháním na lidská zřízení, na důkladnější výzbroj atomických zbraní a
u d r ž o v á n í takzvané rovnováhy sil nemravným rozdělením lidstva do velmocenských zájmových sfér. Můžeme ji d o s á h n o u t jen vnitřní duchovní obrodou a
prosbou o milost p o z n á n í smyslu našich životů. Pak přestane být člověk člověku
vlkem a přiblíží se naděje míru. Když vše lidské zklamalo, můžeme se ještě obrátit k Prostřednici milostí, Voditelce našich cest, Matce Vítězné, Matce B o ž í a
naší. Ta určitě nezklame, když pod její ochranou b u d e m e na kolenou prosit všemohoucího B o h a za odpuštění chyb. S ní konečně vždycky zvítězíme!
Při první národní pouti, před sochou Panny Marie v exilu, prosíme za návrat
náboženské a národní svobody v naší vlasti a pokoje všude na světě. Máme v
úmyslu, aby se národní pouť v Lisle konala každoročně, vždy v říjnu (památném
dosažením svobody 28. října 1918), a ž do doby, kdy bude vlast osvobozena a socha znovu umístěna na Staroměstském náměstí v Praze. Zatím je v cizině symbolem odčinění křivd, odpuštění a potřeby národní obrody, zvláště čs. exilu. T a k t o
slavnostně dnes prohlašujeme naši ideovou přináležitost, my, členové Stálé konference křesťanských veřejných pracovníků čs. exilu, při symposiu na tému národní obrody.
Žijeme v mimořádné době, která vyžaduje též mimořádných činů. Násilnická
vláda b e z b o ž n é h o dialektického materialismu nad částí střední a východní Evropy je jen přechodná. M a m ě se s n a ž í odstranit kulturu po tisíciletí řízenou křesťanským světovým názorem. Vláda nepřítele se blíží svému konci. Čas kvapí
více, než si to mnozí z nás uvědomují. Smírná oběť polského národa a jiných národů v utrpení začíná přinášet dobré ovoce. Vnitřní duchovní obroda se krystalisuje utrpením, aby mohla svrhnout svírající okovy. Pak se kvas rozšíří po laxním
Z á p a d ě a jiných částech světa. Svatý otec Jan Pavel II. letos v červnu opěl jasně
vyjádřil tuto naději světa při návštěvě v Polsku a zejména na J a s n é Hoře. V Praze
mu odpovědělo 300 mladých demonstrantů voláním po s v o b o d ě národů. Dnes se
připojujeme my, poutníci k Panně Marii v exilu. Tvoří se nová společnost, v níž i
mezinárodní styky budou řízeny podle jiných zásad, než byly staré zvyklosti. Náš
program by s tím měl počítat, abychom nezůstali zpátečníky.
Program n á r o d n í obrody si zaslouží důkladného studia. Je programem trvalým a daleko přesahuje rámec jen j e d n o h o symposia. My dnes m ů ž e m e přednést
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m o ž n o s t p r a k t i c k é h o u p l a t n ě n í jen v j e d n o m o b o r u činnosti. V š i m n ě m e si kvalit
v e n k o v s k é h o z p ů s o b u života, které by se neměly ztratit v p ř e v á ž n ě m ě s t s k é mod e r n í s p o l e č n o s t i a z e kterých by měl těžit celý n á r o d . T a k o v ý v z o r n e n í odvislý
od početností stavu ( 3 0 % v minulosti, nebo v b u d o u c n o s t i jen 6% obyvatelstva) a
jeho politické síly.
V lesním h o s p o d á ř s t v í n e z á l e ž í jen na ročních přírůstcích dřeva, c o ž se m ů ž e
nejrentabilněji d o s á h n o u t ve větších celcích a plánováním celých oblastí. Lesy
jsou j a k o plíce kraje, regulují z á s o b y v o d y a klimatickou r o v n o v á h u . A přesto m á
význam otevřený selský les, k d e je m o ž n o si p r o c h á z k o u o d p o č i n o u t , nerušeně
přemýšlet, p o s l e c h n o u t z p ě v ptactva a v ustrnutí p o z o r o v a t k r á s u živé zeleně.
M o d e r n í s p o l e č n o s t z d ů r a z ň u j e nutnost v ě d e c k é h o p l á n o v á n í , aby k a ž d ý její
člen měl přístup k užívání slunce, vody a v z d u c h u v co n e j z d r a v ě j š í f o r m ě . Nenechme stranou hodnoty, vyjádřené l á s k o u s e d l á k a , který se p o m o d l í , než se odhodlá s k á c e t tu krajní borovici.
Z á k l a d e m n a š í s p o l e č n o s t i j e z d r a v á rodina. R o d i n a v lásce a oběti si n a v z á jem pomáhající, t á h n o u c í za jeden provaz. Kde je m o ž n o najít l e p š í v z o r než v e
v e n k o v s k é m p r o s t ř e d í ? T a k é g e n e r a č n í problém je minimální. K a ž d ý m á své
uplatnění, včetně babičky, která hraje vynikající roli v životě dětí a není ji třeba
uklízet d o d o m u starců. M l a d š í g e n e r a c e s e p a k s t á v á moudřejší, k d y ž vidí vedle
sebe stárnutí a potřebu posloužit.
Jestliže přijde neštěstí a h o ř í s t o d o l a , všichni s o u s e d é p o m á h a j í hasit oheň.
Je-li nutno investovat v nové stroje, lepší satbu či n a kvalitní plemeníky, pak to
řeSÍ družstevní spoluprácí. N u t n é úvěry je m o ž n o o b s t a r a t v Kampeličce, b e z vysokých úroků a risika náhlé výpovědi. S o u č a s n é i příští vládní kruhy by měly
a p l i k o v a t stejné z á s a d y o d p o v ě d n é h o h o s p o d a ř e n í a nežít nad p o m ě r y a na úkor
úrovně příštích generací.
Ten, k d o ž na jaře zaseje, nebude pyšně s p o l é h a t jen na své síly, p r o t o ž e těžké
mraky m o h o u přinést kroupy a ú r o d u zničit, N e b u d e utíkat, aby k a ž d o u chvíli
d e m o n s t r o v a l , nebude v y z n a v a č e m revoluce pro revoluci, a l e b u d e pro p o k o j a
prosperitu, B u d e přát úspěch v š e m vrstvám obyvatelstva, p r o d u c e n t ů m i konsumentúm, aby si ti p o s l e d n í mohli produkt koupit. V d o b ě vyspělé technologie
se musí tyto z á s a d y zvláště uplatnit, aby lidé neztratili d ů s t o j n o s t , o d p o v ě d n o s t a
o s o b n í neodvislost a nestali se jen čísly b e z tváře.
Mohli bychom takto p o k r a č o v a t dále, ale řekli j s m e dříve, že se o m e z í m e jen
na ukázku. Je ž á d o u c í , aby co nejvíce našich z á j e m c ů a o d b o r n í k ů p o k r a č o v a l o
dále. K a ž d ý je zván k spolupráci, nechť m á k a ž d ý z nás stejné právo předložit svůj
program, Bude-li to řešení lepší, rádi o p r a v í m e svůj p ů v o d n í názor. V těchto zás a d á c h m ů ž e náš nynější čs. exil zahájit ú s p ě š n o u s p o l u p r á c i a začít plnit své poslání d á v a t svědectví o potřebě s v o b o d y a v y z n á n í pravdy mezi národy. T a k o v á
praxe m ů ž e být jen ú s p ě š n á a n e p ř e d p o k l á d á poražených. M u s í m e se um ět v z d á t
posičnických choutek ve veřejném životě a j e d n a t s k a ž d ý m na z á k l a d ě »já pán,
ty p á n « . M u s í m e si přestat hrát na vojáčky tvořením pomyslných vrcholných org a n i s e d a vlád exilu.
Pravda je z a k o t v e n a v Bohu. J e d i n ě té s e d e j m e d o služeb. N e b o j m e se ji proklamovat! Z ů s t a n e pravdou, ať jsme při ní sami, či s námi ještě tisíce dalších
účastníků. T a k j a k o bylo výrazem pýchy d á v a t d o ústavy, že » v e š k e r á m o c poc h á z í z lidu«, je často d a l e k o od skutečnosti heslo » P r a v d a vítězí!« Pravda někdy
přechodně nevítězí. T o by m o h l o přinést s v e d e n í a zklamání. J e d n o v š a k je jisté,
že n a k o n e c PRAVDA PANE ZVITÉZI! V tom d u c h u se dnes d á v á m e p o d o c h r a n u
P a n n ě Marii v exilu a věrni jí z ů s t a n e m e ! T a k slibujeme! T a k p ř í s a h á m e !
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Z CSSR O ZVĚŘINOVÝCH LISTECH O VlftE

Stať J o s e f a Zvěřiny Listy o víře jsem začala číst s kladným očekáváním: je viditelně a d r e s o v á n a lidem jen o něco mladším než já - a navíc od váženého autora, který je u nás vzorem křesťanské angažovanosti. O č e k á v a l a jsem, že Listy k o n c i p o v a n é j a k o o s o b n í dopis - p o o d h a l í čtenáři vnitřní z á z e m í autora, jeho
duchovní kořeny, jimiž čerpá sílu ke svému mravnímu postoji. Alespoň pro mne
jako pro člověka, který zatím nepřekročil práh křesťanské víry do všech důsledků, by něco takového mělo hluboký význam, úměrný významu, který pro mne
má j m é n o autora (i V a š e h o časopisu).
N a p o z a d í tohoto o č e k á v á n í (ať o p r á v n ě n é h o nebo ne) na mne tato stať nezapůsobila zrovna dojmem hluboké a v á ž n é výpovědi. Připadala mi až podbízivá, p o n ě k u d těkavá a řídká. N e z d á se mi, že by v ní autor chtěl vyjádřit svůj skutečný vnitřní postoj, spíše si domýšlím, že se chtěl maximálně přiblížit hledajícím. Avšak je k nim natolik » t a k t n í « , a ž je podle mého názoru ne dost upřímný ohledně centrálních hloubek a nároků, ale i přínosů víry. S n a d si nechce nikoho rozhněvat, proto lavíruje kolem okrajových záležitostí a utíká od letmo nadhozených vážných problémů.
J a k o by víra byla jen jednostranným lidským výkonem, naším důmyslným
hledáním B o h a volajícího, ale stále unikajícího J a k o by byla jen světskou skutečností, která má východisko a těžiště v člověku. Ú l o h a milosti je decentně zamlčena. Ale z víry, jejímž úzkostlivým či rozvážným pánem je člověk, se přece nedá
naplno a celistvě žít. Člověk zůstává neproměněný, ve svém malém světě plném
jalových averzí a náklonností, a víra je p a k jejich nástrojem nebo výrazem. Na
sociální rovině se taková víra stává štítem ryze lidské vzpoury proti »lidskému
kališti«, proti »zvyklostem a konvencím všeho druhu«. S těmito vzbouřenci sdílí
J. Zvěřina nekriticky jejich vlastní sebepojetí, místo aby jim prokázal nepříjemnou, ale křesťansky pravou službu bratrským sdělením, že ve střízlivém světle
víry má člověk ve špíně světa p o z n a t nejprve sebe, vždyť ta lhostejná, lživá, konvenční a k o n z u m n í mentalita m u ž e v různých p o d o b á c h existovat i v nejnižší
» c e n o v é s k u p i n ě « . Z á r o v e ň nelze zamlčet, že právě Ježíš seděl u jednoho stolu i s
»pracháči« a »zazobanci«.
Je š k o d a , že právě od J o s e f a Zvěřiny není mladým lidem p o d á n a dostatečně
pevná a nepodbízivá ruka, která by jim p o m o h l a nad sebe. Nikoli perspektivou
trvalé nenasycenosti, ale p o u k a z e m k bohatství víry. K tomu, že vůbec existuje
m o ž n o s t pozitivního naplnění života a konkrétního lidského j e d n á n í silou milosti a že přes všechny drastické nároky na mne (ne primárně na okolí) to stojí za
to. Zvěřinův článek ušlechtile respektuje s m a ž e n í mladých ve vlastní šťávě. Skoda. N e o d v a ž u j e se psát právě o tom, na co se většina z nich n e o d v a ž u j e ani nemyslet.
M. Z. (Praha)
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Celkový dojem. Obratně napsáno; hledajícího vede zjevně, ale nenásilně,
myslícího nutí k hlubšímu zamyšlení. Zasloužilo by větší publicitu (ale také tu a
tam jazykovou korekturu). Forma »listů« působí nepřesvědčivě (vzhledem k
ucelenosti a plynulé návaznosti částí).
Některé námitky působí nepravděpodobným dojmem (spíš že si je autor
vymýšlí, než že by je adresát opravdu namítal). I tam, kde jsou pravděpodobné,
odpovídá se na ně způsobem, který může imponovat silným, spíš siláckým jedincům (mládež studující, bouřící se v opozici atd.), ale může odradit slabší, »normální«, průměrné (v dobrém slova smyslu) nebo vůbec citlivější: ironickým zabarvením, příliš silnými slovy, zjednodušenou odpovědí »z pozice odborníka«. V
úvodu se hovoří o tom, že se nevěřící nesmějí snižovat, urážet, ale v textu se vyskytuje »odporná prostřednost«, »líná většina«, »taková láje« atd.
Konkrétněji. Příliš často se čeká odpor: »zcela jistě budeš protestovat«, »už
vidím, jak se ježíš«, »čekáš obchvat« ... Proč takové předpoklady a takhle vyjádřené? Proč z toho dělat zápas? Ten druhý hledá, ptá se, namítá, třeba i nesouhlasí, ale proč by se ježil?
Název odstavce Obtíže víry neodpovídá obsahu - což není jiná obtíž víry než
špatný příklad věřících? Vysvětlení první (»filosofické«) cesty je dost složité,
místy obtížně srozumitelné. Naopak představa absolutního počátku i cíle, která
je jasná, srozumitelná a přesvědčivá, je odkázána mimo rámec dopisu.
Závěr je mobilizující - až trochu moc, spíš agitace než výzva. Vždycky jsem se
domnívala, že Ježíš volal slabé, obtížené, hříšné, ponížené ... a svobodné, odvážné, silné, smělé ... z nich teprve udělal. Kontrastuje s »kázáním« Exupéryho.
(Z ČSSR: přednáší na vysoké škole technického směru)
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